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PT Asuransi BRI Life terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

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 Stabil Syariah bertujuan mendapatkan hasil investasi yang stabil
dengan risiko menengah melalui instrumen investasi obligasi syariah /
sukuk dalam jangka waktu menengah. Jenis investasi ini memiliki tingkat
pengembalian hasil sedang dan stabil.

Ulasan Makro Ekonomi
Pasar obligasi menunjukkan performa negatif di pekan ini. Indonesia Composite Bond
Index (ICBI) turun –0,37%wow ke level 295,3957. Sementara INDOBeXG-Total Return turun
–0,34%wow ke level 289,8530 dan INDOBeXC-Total Return turun –0,64%wow ke level
320,8285. Secara tahun berjalan, ketiga indeks tersebut mencatat positive return masingmasing sebesar: ICBI +7,62%ytd; INDOBeXG-TR +7,67%ytd; dan INDOBeXC-TR
+7,03%ytd.
Melemahnya
pasar
obligasi
pekan
ini
lebih
dikarenakan
aksi profit taking setelah sejak bulan Juli harga obligasi negara selalu berada dalam tren
menguat. Kondisi tersebut tercermin dari indeks harga bersih obligasi negara yang bergerak
turun ditengah persepsi risiko di global yang cenderung mereda. Menurut data di Thomson
Reuters, CDS Indonesia tenor 5-tahun pekan ini turun –5,00bps wow. Adapun sentimen
negatif yang cukup dominan membayangi pergerakan pasar pekan ini masih terkait konflik
Laut China Selatan dan risiko resesi dalam negeri. Pemerintah pekan ini melaksanakan
lelang Surat Berharga Negara (SBN) dengan target indikatif ditetapkan sebesar Rp20,00tn.
Kelebihan total penawaran masuk pada lelang SBN kali ini adalah sebesar 3,92 kali atau
setara dengan Rp78,35tn. Antusiasme peserta lelang yang masih tinggi disebabkan karena
masih terjaganya optimisme pelaku pasar terhadap proses pemulihan ekonomi nasional
kedepannya. Pekan ini, pasar sukuk negara berada dalam tekanan. Harga seri-seri sukuk
negara cenderung melemah meskipun secara rata-rata naik sebesar +7,03bps wow.
Kenaikan tersebut terpicu harga seri PBS020, PBS024 dan PBS025 yang naik
signifikan. Indonesia Government Sukuk Index-Total Return (IGSIX-TR) pekan ini ditutup di
level 268,0895 atau turun tipis –0,08%wow dari penutupan akhir pekan lalu. Rata-rata
volume transaksi harian sukuk pekan ini meningkat +25,16%wow menjadi Rp2,88tn/hari
sementara frekuensi harian turun –11,54%wow menjadi 76 transaksi/hari. Seri sukuk
negara yang ditransaksikan dengan total volume terbesar masih dicatatkan kelompok seri
PBS yakni senilai Rp13,05tn atau mencakup 90,51% dari total volume transaksi sukuk.

Kepemilikan Aset Terbesar

Alokasi Dana Investasi

•
•

Obligasi Syariah/Sukuk
Pasar Uang Syariah

80 % - 100 %
0 - 20%

Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran

1. Obligasi Pemerintah

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)
: 5.615.046.581,1900
: 5.239.572,1366
: Rp 1.071,6613
: Rp 100.000,00
: Bank Danamon
: Sedang

Jakarta Islamic Index

Biaya – Biaya
- Biaya Pengelolaan Investasi
: 1,25% p.a
- Biaya Top Up
: 3,00% per transaksi
- Biaya Pengalihan Dana Investasi: Rp 45,000 per transaksi

Kinerja Investasi
Darlink Stabil Syariah

1 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

YTD

1 Tahun

SI**

1,04%

4,52%

2,70%

4,41%

6,81%

7,17%

Pergerakan Harga Darlink dengan Benchmark

Benchmark ^
- Money Market
Syariah

0,19%

5,24%

-1,48%

-20,26%

-20,77%

- IBPA Sharia Bond
Index

0,89%

2,87%

1,63%

3,47%

5,31%

^ The Benchmark was ( 20% Deposit Shariah + 80% 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.

