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Gambar 1: Kinerja historis indeks MSCI Emerging Market
yang memperhatikan faktor ESG terlihat lebih unggul

Investasi berkelanjutan dan bertanggung jawab (sustainable and
responsible investing) menjadi pembahasan menarik di industri
keuangan Indonesia setelah di akhir 2019 dan awal 2020 muncul
kasus penutupan reksadana salah satu manajer investasi dan
kisruh gagal bayar perusahaan asuransi BUMN.
Setelah kasus itu merembet ke perusahaan asuransi lain, muncul
pertanyaan di benak banyak orang: Apakah polis asuransi mereka
dan terutama produk investasinya, aman?
Di AIA, aktivitas investasi dana nasabah terdapat dalam produk
asuransi yang dikaitkan dengan investasi, yang memberikan
manfaat proteksi sekaligus investasi. Setiap keputusan dalam
pengelolaan dana investasi yang dilakukan AIA, mengacu pada
filosofi investasi berkelanjutan, dengan mempertimbangkan
kondisi ekonomi, kualitas perusahaan, likuiditas dan prinsip ESG
(environment, social, and corporate governance).

Sumber: www.msci.com

Saham-saham di Indonesia yang masuk dalam kriteria pemilihan investasi AIA disaring setidaknya dalam tiga tahap:

• Memerhatikan kapitalisasi pasar dari sebuah saham, dan
memastikan perusahaan bersangkutan telah dianalisa oleh
para analis pasar modal
• Mengerucutkan pilihan investasi dengan memasukkan
faktor likuiditas perdagangan saham dalam kriteria. Sebab,
likuiditas adalah parameter penting terkait dengan kemampRiset dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) di tahun uan AIA untuk melakukan transaksi jual-beli saham tersebut.
2018 menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang • Menggunakan kriteria ESG untuk lebih menyeleksi pilihan
baik mampu menghasilkan imbal hasil lebih dan membuat nilai dan mendapatkan sasaran investasi saham untuk portfolio.
berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan komitmen AIA sebagai perusahaan yang mempraktikkan good corpo- Semua kriteria pemilihan tersebut sama pentingnya dan
rate governance, untuk selalu memberikan proteksi kepada nasa- saling mendukung. Misalnya terkait likuiditas, saham yang
bah dalam jangka panjang dengan memahami dampak operasion- likuid perdagangannya memungkinkan AIA untuk dengan
mudah membeli saham tersebut ketika hendak melakukan
al bisnis terhadap faktor sosial dan lingkungan.
investasi. Selain itu, saham yang likuid menjadikan AIA
Bagaimana AIA memilih alokasi investasinya?
mampu membayar redemption investasi yang dilakukan
nasabah karena AIA dapat menjual saham tersebut dalam
Pemilihan alokasi investasi dan saham di AIA memperhatikan
waktu yang lebih cepat. Per tanggal 20 Februari 2020, porsi
setidaknya empat parameter yaitu kondisi ekonomi, kualitas perusaham dengan tingkat likuiditas tinggi (yaitu saham anggota
sahaan, likuiditas saham, dan prinsip ESG. Masing-masing paramindeks LQ45 dan MSCI Indonesia) adalah 80-90% dari total
eter memiliki peran penting untuk mencapai tujuan hasil investasi
portfolio saham yang dimiliki AIA.
yang optimal sesuai dengan filosofi sustainable investing.
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Gambar 2: Proses Seleksi Saham untuk Produk Investasi
yang Dikelola AIA

Informasi Investasi AIA
Nasabah yang memiliki produk unit link di AIA bisa mendapatkan informasi tentang kinerja investasinya melalui laman
resmi AIA di www.aia-financial.co.id. Informasi nilai unit
investasi diperbarui setiap harinya dan dapat diakses oleh
nasabah kapan saja, di mana saja.
Laporan Kinerja Investasi fund juga dipublikasikan setiap
bulan. Dalam Laporan Kinerja Investasi bulanan, nasabah
dapat mengakses beragam informasi untuk mengetahui
perkembangan investasinya, seperti ulasan singkat dari
manajer investasi dan kondisi ekonomi terbaru.
Selain itu, AIA juga memberikan informasi terkait porsi
investasi, alokasi sektor dan posisi top 10 kepemilikan
terbesar dari investasi Unit link di dalam laporan tersebut.
Gambar 3: Contoh alokasi investasi pada Laporan Kinerja
Investasi IDR Equity Fund, Januari 2020

Rekening Beberapa Asuransi Diblokir Kejaksaan Agung,
Bagaimana dengan AIA?
Kejaksaan Agung di awal tahun 2020 melakukan pemblokiran
rekening efek (investasi) akibat investigasi yang sedang
berlangsung terhadap kasus keuangan besar. AIA berkomitmen
memegang standar tinggi baik dalam pemilihan investasi
maupun proses transaksinya, didukung oleh pengawasan
menyeluruh oleh tim kepatuhan internal agar tidak melanggar
batasan internal perusahaan dan regulator yang telah ditetapkan. Berkat penerapan hal ini, AIA saat ini tidak bekerja sama
dengan manajer investasi bermasalah dan tidak memiliki
saham bersoal sehingga rekening efek AIA aman dari
pemblokiran.
Bagaimana Jika Saham Yang Diinvestasikan AIA Mengalami
Penurunan akibat Koreksi?
Penurunan harga dari nilai investasi merupakan salah satu
risiko yang terkait dengan aktivitas investasi. Meskipun demikian, AIA berupaya untuk mengurangi risiko tersebut dalam
jangka panjang melalui penerapan standar tinggi dalam pemilihan saham, proses investasi, maupun proses monitoring
kepatuhan. Kriteria pemilihan saham yang mencakup keadaan
ekonomi, kualitas perusahaan, likuiditas, dan ESG, merupakan
beberapa kriteria yang diterapkan AIA demi upaya mencapai
tujuan investasi nasabah dalam jangka panjang.
Komitmen AIA Dalam Mengelola Dana Nasabah
AIA berkomitmen untuk membantu kebutuhan nasabah akan
perlindungan terhadap risiko untuk jangka panjang. Proses
pemilihan instrumen investasi dengan standar yang tinggi, dan
pengawasan terus-menerus merupakan cara-cara yang ditempuh untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai standar kepatuhan yang diterapkan secara internal maupun regulator. Hal ini
merupakan bentuk upaya AIA untuk memberikan hasil investasi
yang optimal dalam jangka panjang untuk membantu jutaan
keluarga Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik.

Disclaimer:
Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun
secara keseluruhan kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari PT AIA FINANCIAL (AIA). Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk
penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian, atau penjualan produk asuransi yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala
tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa
menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan
kapan pun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para nasabah disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi kami. Dokumen ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Investasi pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan
pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai
tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja
masa depan.
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