
 
Manulife Indonesia Hadirkan MiSSION: 

Solusi 3-in-1 berbasis Syariah 

 

Jakarta, 23 Oktober 2020 - Manulife Indonesia kembali menegaskan komitmennya guna 
memenuhi kebutuhan proteksi berbasis Syariah, dengan meluncurkan MiSmart Insurance 
Solution (MiSSION) Syariah. Solusi perlindungan jiwa syariah terjangkau ini tersedia mulai dari 
Rp300 ribuan per bulan.  

MISSION Syariah menyasar berbagai kalangan nasabah, terutama para milenial, yang 
membutuhkan produk inovatif untuk perlindungan jiwa dan kesehatan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Produk ini juga dilengkapi dengan Manfaat Loyalitas total 750% dari Kontribusi 
Dasar di tahun pertama Polis, dibayarkan di akhir tahun ke-10 dan akhir tahun Polis ke-25.  

“Berdiri sejak tahun 2009, Unit Syariah Manulife Indonesia terus berinovasi untuk senantiasa 
memenuhi harapan nasabah. Menyadari meningkatnya permintaan akan asuransi syariah, kami 
mengembangkan MiSSION Syariah sebagai solusi yang sesuai untuk seluruh masyarakat 
Indonesia. Tidak hanya memberikan keamanan finansial kepada pemegang polis dan keluarganya, 
MISSION Syariah juga berlandaskan prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko, yaitu saat terjadi 
klaim dari para nasabah maka klaim tersebut dibayarkan dari dana Tabarru yang dikelola dan 
diadministrasikan oleh Manulife sebagai operator yang mewakili nasabah,” kata Ryan Charland, 
President Director and CEO Manulife Indonesia  
 
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Juli 2020, tercatat tingkat penetrasi asuransi 
Syariah di Indonesia masih kurang dari 1%. Hal inilah yang memicu Manulife untuk terus 
mengembangkan dan menyediakan solusi perlindungan Syariah yang komprehensif untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia.  

Survei Manulife terhadap nasabah asuransi di Indonesia yang dilakukan saat pandemi[1] juga 
menyebutkan bahwa sebanyak 72% nasabah yang telah memiliki asuransi mengatakan bahwa 
mereka berencana membeli tambahan polis asuransi dalam 18 bulan ke depan. Hal ini jauh lebih 
tinggi dari hasil rata-rata terhadap negara kawasan survei lainnya di Asia, yakni sebesar 62%. 
Sebesar 30% responden di Indonesia mempertimbangkan untuk membeli produk asuransi jiwa 
dan kesehatan di tengah pandemi.  

“MiSSION Syariah adalah solusi 3-in-1 yang mengedepankan prinsip syariah sekaligus 
menyediakan perlindungan jiwa dan investasi, dengan perlindungan kesehatan sebagai asuransi 
tambahan (rider),” jelas Karjadi Pranoto, Direktur dan Chief of Employee Benefits and Sharia, 
Manulife Indonesia. “Dengan pengelolaan dana yang profesional, produk ini akan membantu 
masyarakat Indonesia dalam merencanakan dan melindungi masa depan mereka, sehingga 
mereka dapat mencapai impian dan melindungi kesejahteraan mereka.” 
 
MiSSION Syariah merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Manulife Indonesia untuk 
memprioritaskan karyawan, pelanggan, dan komunitas pada tahun 2020. Meski di tengah 
pandemi, Manulife tetap berkomitmen kuat untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat 
Indonesia dan keluarganya. 

 
*** 

 
[1] Survey Manulife Asia Care – Mei 2020 



 
 
Tentang Manulife 

Manulife Financial Corporation merupakan grup jasa keuangan internasional terkemuka yang 
membantu masyarakat membuat keputusan lebih mudah serta hidup lebih baik. Kami dikenal 
sebagai John Hancock di Amerika Serikat dan Manulife di negara-negara lain. Kami menyediakan 
nasihat keuangan, solusi asuransi dan jasa manajemen aset dan manajemen kekayaan untuk 
konsumen individu, konsumen kumpulan dan institusi-institusi. Pada akhir tahun 2019, kami 
memiliki 35.000 karyawan, lebih dari 98.000 agen dan ribuan mitra distributor yang melayani 
lebih dari 30 juta konsumen. Hingga 30 Juni 2020, kami memiliki lebih dari $1.2 triliun (US$0.8 
triliun) dana kelolaan dan administrasi, dan pada 12 bulan terakhir kami membayar sebesar 
$30,6 miliar klaim serta manfaat lainnya kepada nasabah kami. Kami beroperasi di Asia, Kanada 
dan Amerika Serikat dimana kami telah melayani konsumen selama lebih dari 155 tahun. Dengan 
berkantor pusat di Toronto, Kanada, kami diperdagangkan dengan simbol ‘MFC’ di bursa saham 
Toronto, New York dan Filipina, dan dengan simbol ‘945’ di Hong Kong. 

 
Tentang Manulife Indonesia 
 
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan 
bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang 
beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam 
layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi 
dan dana pensiun kepada konsumen individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan 
lebih dari 9.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 26 kantor pemasaran, Manulife 
Indonesia melayani lebih dari 2 juta nasabah di Indonesia.  
 
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, termasuk tautan untuk mengikuti 
kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, atau kunjungi www.manulife.co.id. 
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