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Profil BRI Life
PT. Asuransi BRI LIFE didirikan oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia
pada tanggal 28 Oktober 1987. BRI LIFE melakukan kegiatan usaha
asuransi jiwa yang meliputi : asuransi jiwa, asuransi kesehatan , program
dana pensiun, kecelakaan diri, anuitas, dan program kesejahteraan hari
tua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara individu dan
kumpulan. Pada tahun 2019 dana kelolaan unit Syariah BRI Life mencapai
Rp. 340,17 miliar. (Desember 2019)

Tujuan Investasi
Darlink Dinamis Syariah memiliki keleluasaan dalam menempatkan
komposisi investasi dengan menempatkan investasi pada instrumen
investasi pasar uang syariah, obligasi syariah / sukuk, maupun saham
yang termasuk dalam daftar efek syariah untuk jangka menengah. Jenis
investasi ini memiliki risiko dan tingkat hasil yang cukup moderat.

Ulasan Makro Ekonomi
Perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik juga mulai terindikasi pada Juli 2020 setelah
mengalami kontraksi pada triwulan II 2020. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020
terkontraksi sebesar 5,32% (yoy), turun dalam dibandingkan dengan capaian triwulan I 2020
sebesar 2,97% (yoy). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran
pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang, yang
kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi. Pada
semester II 2020, pertumbuhan ekonomi domestik diprakirakan membaik didorong
kenaikan permintaan domestik sejalan relaksasi PSBB, peningkatan realisasi APBN sebagai
stimulus kebijakan fiskal, berlanjutnya stimulus kebijakan moneter, kemajuan dalam
restrukturisasi kredit dan dunia usaha, serta dampak positif meluasnya penggunaan media
digital. Ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia tetap baik, didukung NPI triwulan II
2020 yang mencatat surplus 9,2 miliar dolar AS. Nilai tukar Rupiah tetap terkendali dengan
mekanisme pasar yang berjalan baik, meskipun mulai Juli 2020 melemah dipengaruhi
ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, inflasi tetap rendah dipengaruhi
lemahnya permintaan domestik akibat pandemi COVID-19, konsistensi kebijakan Bank
Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, dan stabilitas nilai tukar yang
terjaga. Kondisi likuiditas lebih dari cukup dan transmisi penurunan suku bunga berlanjut
ditopang strategi operasi moneter. Perekonomian global pada paruh kedua 2020
diprakirakan membaik, meskipun belum kembali ke level sebelum pandemi COVID-19
sejalan penerapan protokol kesehatan di era kenormalan baru. Ke depan, kecepatan
pemulihan ekonomi global dipengaruhi perkembangan pandemi COVID-19, mobilitas
ekonomi merespons pandemi, besaran dan kecepatan stimulus kebijakan, terutama
stimulus fiskal, kondisi sektor keuangan dan korporasi, serta struktur perekonomian suatu
Negara.

5 Kepemilikan Aset Terbesar

Alokasi Dana Investasi

•
•
•

Efek Bersifat Ekuitas
Obligasi Syariah/Sukuk
Efek Pasar Uang Syariah

70%-90%
5%-30%
0%-25%

Informasi Tambahan
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Total Nilai Aktiva Bersih
Jumlah Outstanding Unit
NAB/Unit
Minimum Investasi
Bank Kustodian
Profil Risiko

Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran

1. PBS006 (Sukuk)
2. SR010 (Sukuk)
3. PBS014 (Sukuk)
4. Unilever (Equity)
5. Indofood CBP (Equity)

: 27 Oktober 2017
: Rupiah (Rp)
: 16.001.935.270,7800
: 17.793.844,8120
: Rp 899,2961
: Rp 100.000,00
: Bank Danamon
: Sedang - Tinggi

Jakarta Islamic Index

Biaya – Biaya
- Biaya Pengelolaan Investasi
: 1,50% p.a
- Biaya Top Up
: 3,00% per transaksi
- Biaya Pengalihan Dana Investasi: Rp 45,000 per transaksi

Kinerja Investasi
1 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

YTD

1 Tahun

SI**

0,24%

4,21%

0,42%

-7,11%

-9,24%

-10,07%

- Jakarta Islamic Index

0,19%

5,24%

-1,48%

-20,26%

-20,77%

- Money Market Syariah

0,32%

0,95%

1,88%

2,57%

4,09%

- IBPA Sharia Bond
Index

0,89%

2,87%

1,63%

3,47%

5,31%

Darlink Dinamis Syariah

Pergerakan Harga Darlink dengan Benchmark

Benchmark *

* The Benchmark was ( 20% Deposit + 80% (70% JII + 30% IBPA Sharia Bond Index)
**Since Inception (Kinerja Sejak Awal Peluncuran Produk)

Laporan ini disiapkan oleh BRI Life untuk tujuan memberikan informasi. Seluruh ulasan daiatas dibuat berdasarkan data dan informasi sesuai dengan periode pelaporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Nilai hasil Investasi di dalam produk unit link bisa naik atau
turun. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Sebelum melakukan Investasi, calon Investor harus membaca dan memahami terlebih dahulu semua risiko yang terkait dengan produk unit link.

