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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
Perekonomian domestik secara perlahan juga membaik, meskipun masih terbatas
sejalan mobilitas masyarakat yang melandai pada Agustus 2020. Kinerja ekspor
membaik sejalan kenaikan permintaan global, khususnya dari AS dan Tiongkok untuk
beberapa komoditas seperti besi dan baja, pulp dan waste paper, serta CPO.
Sementara itu, konsumsi rumah tangga membaik secara terbatas seiring berlanjutnya
stimulus fiskal seperti penyaluran bansos dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur
Sipil Negara (ASN). Ketahanan sektor eksternal Indonesia triwulan III 2020 tetap kuat,
di tengah dinamika penyesuaian aliran modal asing di pasar keuangan domestik pada
September 2020. Defisit transaksi berjalan diperkirakan lebih rendah didukung
membaiknya ekspor di tengah lebih rendahnya impor seiring dengan belum kuatnya
permintaan domestik. Neraca perdagangan Agustus 2020 mencatat surplus yakni 2,33
miliar dolar AS, melanjutkan surplus pada bulan sebelumnya sebesar 3,24 miliar dolar
AS. Sementara itu, aliran portofolio asing triwulan III 2020 yang hingga akhir Agustus
2020 tercatat net inflow 0,13 miliar dolar AS, mengalami net outflow sebesar 0,75
miliar dolar AS pada dua minggu pertama September 2020 dengan meningkatnya
ketidakpastian pasar keuangan, baik karena faktor global maupun domestik. Posisi
cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2020 meningkat menjadi sebesar 137,0
miliar dolar AS, setara pembiayaan 9,4 bulan impor atau 9,0 bulan impor dan
pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan
internasional sekitar 3 bulan impor. Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang
belum kuat dan pasokan yang memadai. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Agustus
2020 tercatat deflasi 0,05% (mtm) sehingga inflasi IHK sampai Agustus 2020 tercatat
sebesar 0,93% (ytd). Secara tahunan, inflasi IHK tercatat rendah yakni sebesar 1,32%
(yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,54% (yoy).

7 Kepemilikan Aset Terbesar

Alokasi Dana Investasi

•
•
•

Efek Bersifat Ekuitas
Obligasi Syariah/Sukuk
Efek Pasar Uang Syariah

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

1. Astra Int'l (Equity)
2. Indofood CBP (Equity)
3. Indosat 2020 (Sukuk)
4. Mayora (Equity)

Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran

5. PBS02 (Sukuk)
6. SR011 (Sukuk)
7. PBS014 (Sukuk)

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

: 27 Oktober 2017
: Rupiah (Rp)
: 16.822.435.684,2000
: 19.280.986,4329
: Rp 872,4883
: 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**

-2,98%

-0,93%

4,47%

-9,88%

-10,79%

-12,75%

- Jakarta Islamic Index

-6,78%

-2,79%

8,92%

-25,67%

-24,35%

- Money Market Syariah

0,31%

0,95%

1,88%

2,89%

4,03%

- IBPA Sharia Bond
Index

1,35%

3,16%

4,50%

4,87%

6,29%

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.

