
 
 

Cunningham Lindsey Indonesia buka kantor baru di Pekanbaru 
 
JAKARTA, 9 September 2019 – Sedgwick, penyedia terkemuka global untuk solusi bisnis, risiko dan 
manfaat bisnis terintegrasi yang berbasis teknologi, hari ini resmi membuka kantor cabang baru PT 
Cunningham Lindsey Indonesia di Pekanbaru, Sumatra, setelah mengumumkan akuisisi perusahaan 
tersebut oleh Sedgwick pada tahun 2018. Dengan memanfaatkan sumber daya dan pengalaman 
profesional jaringan global perusahaan Sedgwick, PT Cunningham Lindsey Indonesia akan terus 
beroperasi dan memberikan layanan berkualitas dan dukungan kepada klien seperti biasa. PT 
Cunningham Lindsey juga akan berganti nama menjadi Sedgwick pada tahun 2020.  
 
Pembukaan kantor cabang Pekanbaru merupakan salah satu rencana ekspansi strategis bisnis PT 
Cunningham Lindsey di Indonesia dan bukti komitmen perusahaan untuk menjadi pemimpin di pasar 
dan industri Indonesia. 
 
PT Cunningham Lindsey selalu memperhatikan dengan cermat kemajuan bisnis dan perkembangan klien 
di Indonesia sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, dan menawarkan layanan profesional kepada 
banyak perusahaan di sektor asuransi di wilayah ini. Kantor cabang Pekanbaru adalah kantor PT 
Cunningham Lindsey ke-empat, selain kantor Jakarta, Surabaya dan Balikpapan. Kantor ini akan segera 
melayani klien di Sumatra dan seluruh Indonesia bagian barat. 
 
PT Cunningham Lindsey juga mempromosikan Arisandi dari jabatan senior adjuster menjadi manajer 
kantor cabang baru di Pekanbaru. Arisandi memiliki latar belakang di bidang teknik mesin dan memulai 
karirnya di industri energi sebagai insinyur junior sebelum menjadi insinyur aplikasi. Beliau kemudian 
bekerja di perusahaan penyedia layanan tambang, minyak dan gas sebagai insinyur estimasi. Arisandi 
mulai bekerja di PT Cunningham Lindsey Indonesia pada Desember 2010. Dalam posisi barunya, beliau 
akan dibantu oleh Parindragala Panjaitan, yang adalah seorang insinyur teknik sipil dari kantor cabang 
Jakarta.  
 
Paul Hough, presiden direktur PT Cunningham Lindsey Indonesia mengatakan, “Saya percaya bahwa 
kantor baru dan pengangkatan Arisandi merupakan kesempatan baik bagi kami untuk memberikan 
pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang yang menguntungkan klien serta mitra kami di Indonesia. 
Prioritas kami saat ini adalah untuk terus memberikan layanan adjusting profesional dan berkualitas 
seperti sebelumnya dan memastikan bahwa kami terus memiliki komitmen kuat terhadap para klien.”  
 

# # # 
 
 
Tentang Sedgwick 
Sedgwick adalah penyedia terkemuka global untuk risiko, manfaat dan solusi bisnis terintegrasi berbasis 
teknologi. Sedgwick menyediakan berbagai sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik 
klien dalam hal cidera (casualty), properti, kelautan, manfaat dan lainnya. Di Sedgwick, caring counts®; 



melalui dedikasi dan keahlian hampir 27.000 kolega yang tersebar di 65 negara, perusahaan menangani 
orang dan organisasi dengan memitigasi dan mengurangi risiko dan kerugian, mempromosikan 
kesehatan dan produktivitas, melindungi reputasi merek, dan mengendalikan biaya yang dapat 
berdampak pada laba. Pemegang saham mayoritas Sedgwick adalah The Carlyle Group; Stone Point 
Capital LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex dan investor manajemen lainnya 
adalah pemegang saham minoritas. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.sedgwick.com. 
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