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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 2018 dana kelolaan unit Syariah BRI Life mencapai
Rp. 280,89 miliar. (Desember 2018)

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
Pandemi COVID-19 menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia, sementara pengaruhnya
terhadap ketidakpastian pasar keuangan dunia mulai mereda. Sejalan meluasnya pandemi
COVID-19 dan disertai berbagai upaya penanggulangan pembatasan aktivitas
masyarakat, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 di banyak negara di dunia menurun
tajam. Pertumbuhan ekonomi seperti di Tiongkok, Eropa, Jepang, Singapura, dan Filipina
mengalami kontraksi di triwulan I-2020, sementara pertumbuhan ekonomi AS turun dalam
menjadi 0,3%. Dengan proyeksi kontraksi ekonomi berlanjut sampai dengan triwulan III2020, Bank Indonesia memprakirakan ekonomi global 2020 mencatat pertumbuhan negatif
2,2%. Pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan kembali meningkat pada tahun 2021
menjadi 5,2% didorong dampak positif kebijakan yang ditempuh di banyak negara dan
faktor base effect. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun potensi risiko dari
dampak makin meluasnya penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan perlu
terus diantisipasi. Stabilitas sistem keuangan terjaga tercermin dari rasio kecukupan modal
(Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Maret 2020 yang tinggi yakni 21,63%, dan rasio
kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang tetap rendah yakni 2,77% (bruto) dan
1,02% (neto). Nilai tukar Rupiah menguat seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar
keuangan global dan terjaganya kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Setelah
menguat pada April 2020, Rupiah pada bulan Mei 2020 kembali mengalami apresiasi.
Sampai 18 Mei 2020, Rupiah menguat 5,1% secara rerata dan 0,17% secara point to
point dibandingkan dengan level akhir April 2020. Namun demikian, Rupiah masih mencatat
depresiasi sekitar 6,52% dibandingkan dengan level akhir 2019 akibat depresiasi yang dalam
pada Maret 2020. Penguatn tersebut didorong adanya aliran masuk modal asing dan
besarnya pasokan valas dan pelaku domestic.

5 Kepemilikan Aset Terbesar Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran

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

1. PBS006 (Sukuk)
2. SR011 (Sukuk)
3. PBS014 (Sukuk)
4. Unilever (Equity)
5. PT Telkom (Equity)

: 27 Oktober 2017
: Rupiah (Rp)
: 12.770.961.054,4700
: 14.798.776,5750
: Rp 862,9741
: 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**

-0,56%

-3,64%

-10,04%

-10,86%

-10,67%

-13,70%

- Jakarta Islamic Index

-2,49%

-6,38%

-20,75%

-24,54%

-23,44%

- Money Market Syariah

0,30%

0,91%

1,99%

1,60%

4,21%

- IBPA Sharia Bond
Index

0,34%

-1,20%

0,84%

0,59%

4,69%

Darlink Dinamis Syariah

Pergerakan Harga Darlink dengan Benchmark

Benchmark **

** The Benchmark was ( 20% Deposit + 80% (70% JII + 30% IBPA Sharia Bond Index)

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.

