
 

 

 

 

Siaran Pers 
 

Untuk diterbitkan segera 

 

Great Eastern Life Membangun Kemitraan Strategis dengan Panin Dubai Syariah 

dalam bidang Proteksi Jiwa 

 

Jakarta, 16 November, 2017. PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life) dan PT Bank Panin 

Dubai Syariah Tbk (Panin Dubai Syariah) hari ini mengumumkan kemitraan strategis untuk menyediakan 

solusi asuransi kepada nasabah melalui jaringan Panin Dubai Syariah yang luas. 

 

Great Eastern Life telah menawarkan rangkaian produk asuransi untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

masyarakat akan solusi terhadap proteksi diri perjanjian pembiayaan konsumer. 

 

Presiden Direktur dan CEO Great Eastern Life, Clement Lien mengatakan, “Kemitraan strategis ini akan 

mendorong komitmen kami untuk mengembangkan industri asuransi syariah di Indonesia. Dengan 

jaringan cabang Panin Dubai Syariah yang luas dan basis pelanggan yang luas, kami yakin untuk terus 

memperkuat komitmen kami untuk melayani kebutuhan pelanggan kami dalam jangkauan yang lebih 

luas.” 

Direktur Panin Dubai Syariah, Edi Setijawan mengatakan, “Kerjasama kemitraan stategis, merupakan 

bukti dari komitmen Panin Dubai Syariah dan Great Eastern Life Indonesia untuk senantiasa memberikan 

layanan terbaik dan nilai tambah dalam menjawab kebutuhan nasabah. Didukung 22 jaringan kantor 

Panin Dubai Syariah yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia, kami harap produk proteksi 

pertanggungan jiwa untuk nasabah konsumer menjadi semakin dekat ke masyarakat. Sejak tanggal 16 

oktober 2017 secara resmi kerjasama kedua belah telah dilaksanakan, dimana produk asuransi jiwa dari 

Great Eastern Life Indonesia sudah langsung dijual ke calon nasabah konsumer Panin Dubai Syariah. 

Dengan target nasabah konsumer Panin Dubai Syariah tahun 2018 diperkirakan kurang lebih Rp. 1 

Triliun, hal ini semakin membuka kesempatan bersama untuk Great Eastern Life. Dilihat dari sisi bisnis, 

melalui kerja sama ini dapat menunjang peningkatan pendapatan Panin Dubai Syariah khususnya dari 

perolehan Fee Based Income.” 

 

Selanjutnya Fauzi Arfan, Direktur Great Eastern Life Indonesia mengatakan bahwa kerja sama ini akan 

memberikan manfaat untuk semua pihak. Kedua pihak berkeinginan kuat untuk menyediakan proteksi 

bagi masyarakat Indonesia dan mendukung program OJK untuk memperluas inklusi keuangan. 
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Tentang PT Great Eastern Life Indonesia  

 

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings 

Limited, grup perusahaan asuransi tertua dan terbesar di Singapura dan Malaysia. Great Eastern Life 

berdiri dan mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1996. Great Eastern Life menawarkan rangkaian 

produk asuransi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan proteksi pendapatan (income protection) 

serta akumulasi dan proteksi kekayaan (wealth accumulation & protection) melalui jalur distribusi 

Bancassurance dan Group Insurance.  

 

Tentang Great Eastern Holdings Limited  

Great Eastern adalah grup perusahaan asuransi jiwa tertua dan terbesar di Singapura dan Malaysia. 

Dengan total asset sebesar S$71 miliar, Great Eastern melayani lebih dari 4 juta pemegang polis dan 

memiliki tiga saluran distribusi yaitu agency, Bancassurance dan financial advisory firm – Great Eastern 

Financial Advisers. Great Eastern juga beroperasi di Indonesia dan Brunei dan memiliki kantor 

perwakilan di Myanmar.  

Great Eastern meraih penghargaan sebagai Life Insurance Company of the Year dalam ajang Asia 

Insurance Industry Awards tahun 2011 dan 2013 yang diselenggarakan oleh Asia Insurance Review. 

Great Eastern Life Assurance Company Limited mendapatkan nilai AA- untuk financial strength dan 

counterparty credit ratings dari Standard & Poor’s sejak tahun 2010, yaitu salah satu predikat tertinggi 

diantara perusahaan jiwa di Asia. Lion Global Investor Limited, anak perusahaan Great Eastern yang 

bergerak di bidang manajemen asset swasta terbesar di Asia Tenggara.  

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak: 

 

Mara Umar 

Head of Product & Marketing  

PT Great Eastern Life Indonesia  

HP : 08159287531 

Email : maraumar@greateasternlife.com   

 

 


