
                                                                                                               
                                                                                                                                 

 

 

  
 

News  
Release 
 

        

Untuk disiarkan segera 

8 Maret 2022 

 

Bank CTBC Indonesia Distribusikan Tujuh Reksa Dana Kelolaan 
Manulife Aset Manajemen Indonesia  

 
Jakarta, 8 Maret 2022 — PT Bank CTBC Indonesia (“CTBC”) dan PT Manulife Aset Manajemen 
Indonesia (“MAMI”) hari ini mengumumkan kerja sama strategis dalam menyediakan solusi investasi 
bagi nasabah CTBC. Melalui kerja sama ini, CTBC mulai memasarkan tujuh reksa dana MAMI yang 
terdiri dari lima reksa dana saham dan dua reksa dana pendapatan tetap, baik dalam mata uang Rupiah 
maupun dolar AS, dengan penempatan portofolio di pasar domestik, Asia Pasifik, maupun global. 
Seluruh produk reksa dana MAMI didistribusikan melalui cabang-cabang CTBC di tiga kota besar di 
Indonesia.  
 
Iwan Satawidinata, Presiden Direktur CTBC mengatakan, “Kami menyambut gembira atas terjalinnya 
kemitraan dengan MAMI. Kerja sama ini akan semakin memperkuat bisnis Wealth Management CTBC 
dan memberikan kesempatan bagi para nasabah kami untuk melakukan diversifikasi dan 
memanfaatkan peluang investasi di berbagai pasar dunia. Di CTBC, nasabah dapat melakukan 
transaksi pembelian reksa dana melalui CTBC Mobile Banking maupun di seluruh kantor cabang kami. 
Relationship Manager kami akan memberikan layanan khusus bagi seluruh nasabah CTBC untuk 
melakukan penempatan investasi.”  
 
Senada dengan Iwan, Afifa, CEO & Presiden Direktur MAMI mengatakan, “Kami sangat senang dapat 
bekerja sama dengan CTBC yang merupakan institusi keuangan ternama di kawasan Asia, termasuk 
Indonesia. Melalui kerja sama ini, kami harap akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang 
menikmati peluang investasi di pasar modal Indonesia dan manca negara melalui produk reksa dana 
kelolaan MAMI.  Kolaborasi antara MAMI dan CTBC tentunya akan memberikan manfaat tambahan 
bagi nasabah CTBC. MAMI bersama CTBC akan terus menyediakan produk investasi yang inovatif dan 
sesuai dengan kebutuhan para nasabah CTBC, serta memberikan layanan yang prima bagi nasabah 
CTBC.” 
 
CTBC dan MAMI telah menyiapkan tujuh reksa dana yang sesuai dengan berbagai profil nasabah CTBC. 
Produk tersebut terdiri dari dua reksa dana saham yang berinvestasi pada pasar domestik (Manulife 
Dana Saham dan Manulife Saham SMC Plus), satu reksa dana saham domestik dalam mata uang dolar 
AS (Manulife Greater Indonesia Fund), dua reksa dana saham yang berinvestasi pada berbagai pasar 
di manca negara (Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS dan Manulife Saham Syariah Global 
Dividen Dolar AS), serta dua reksa dana pendapatan tetap (Manulife USD Fixed Income Fund dan 
Manulife Pendapatan Bulanan).  
 
Lebih lanjut Afifa menjelaskan beragam produk reksa dana MAMI yang tersedia di CTBC. Manulife 
Dana Saham (MDS) berinvestasi pada saham-saham paling likuid di bursa saham Indonesia dengan 
kinerja yang relatif terjaga dan menggunakan indeks LQ45 sebagai acuan. Sedangkan Manulife Saham 
SMC Plus (SMC Plus) mengambil peluang pertumbuhan dari saham-saham perusahaan berkapitalisasi 
kecil dan sedang; lebih cocok bagi investor dengan profil risiko agresif. Sementara itu, bagi investor 



                                                                                                               
                                                                                                                                 

 

 

yang ingin berinvestasi di pasar Indonesia dengan mata uang dolar AS dapat memanfaatkan Manulife 
Greater Indonesia Fund (MGIF). 
 
Bagi investor yang ingin berinvestasi pada pasar manca negara, MAMI dan CTBC telah menyediakan 
dua alternatif produk. Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (MANSYAF) membuka akses untuk 
mengambil peluang investasi pada saham-saham di kawasan Asia Pasifik.  Sementara itu, Manulife Saham 
Syariah Global Dividen Dolar AS (MANSYAG) dapat dimanfaatkan oleh investor yang mencari peluang 
pada saham-saham perusahaan berskala global khususnya di kawasan Eropa dan Amerika Serikat 
dengan rekam jejak yang panjang serta fundamental yang teruji dan profitabilitas yang 
berkesinambungan.  
 
Selain itu, MAMI dan CTBC juga menawarkan dua reksa dana pendapatan tetap.  Manulife Pendapatan 
Bulanan II (MPB II) merupakan alternatif investasi yang baik untuk jangka waktu tiga hingga tujuh tahun 
dan bertujuan untuk menghindari fluktuasi yang berlebih. Sementara itu, Manulife USD Fixed Income 
(MANUFIX) dapat dimanfaatkan oleh investor yang ingin berinvestasi di reksa dana pendapatan tetap 
dan dalam mata uang dolar AS, dengan berfokus pada obligasi jangka pendek-menengah untuk 
mengoptimalkan simpanan dolar AS dan dengan tingkat fluktuasi yang terjaga. 
 
Dengan pilihan investasi yang beragam dari MAMI, nasabah CTBC dapat melakukan diversifikasi aset 
atas portofolionya. Pilihan investasi tidak terbatas hanya pada pasar saham Indonesia, melainkan juga 
pada pasar di Asia Pasifik, Amerika Serikat dan Eropa. Selain itu, untuk meminimalisir risiko volatilitas, 
tersedia pilihan investasi di pasar obligasi.  
 
Iwan mengatakan, “Dengan beragam alternatif investasi yang lengkap dari MAMI, nasabah CTBC dapat 
melakukan diversifikasi investasi secara lebih luas demi merealisasikan tujuan finansial mereka.”  
 

- selesai - 

 

 

 

 

  



                                                                                                               
                                                                                                                                 

 

 

Tentang PT Bank CTBC Indonesia 
 
PT Bank CTBC Indonesia (“Bank CTBC”), sebelumnya dikenal sebagai PT Bank Chinatrust Indonesia, telah beroperasi selama 

lebih dari 20 tahun di Indonesia. Pemegang saham korporasi adalah 1% oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan 99% oleh 

CTBC Bank Co., Ltd. (“CTBC Bank”) sebagai salah satu bank terkemuka di Taiwan. CTBC Bank pada tahun 2021 memperoleh 

penghargaan The Best Bank in Taiwan oleh Asiamoney, FinanceAsia, The Banker  dan Global Finance. Serta dinobatkan sebagai 

Asia’s Leader in Loan oleh IDC FIIA dan Top 3 Most Recommended Retail Banks in Asia Pacific oleh The Asian Banker. 

CTBC Bank memiliki total 152 cabang di Taiwan dan 195 outlet (kantor perwakilan, cabang, dan anak perusahaan serta kantor 

cabang masing-masing) di 14 negara, termasuk Indonesia. 

 

Di Indonesia, Bank CTBC juga mendapat penghargaan sebagai Indonesia Best Bank Award 2021 with Great Financial Health 

and Corporate Performance: Delicate Banking Business Development dari Warta Ekonomi, Top Bank Award 2021: Bank Category 

Book 2 oleh The Iconomics dan New Consumer Lending Product of the Year di Retail Banking Awards 2021 - Asian Banking & 

Finance. Bank CTBC menyediakan berbagai macam layanan korporat dan konsumer serta kegiatan usahanya terus berfokus 

pada pengembangan kerjasama dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Bank CTBC memiliki 8 (delapan) kantor di 

Indonesia yang tersebar di Jakarta, Bandung dan Surabaya. 

 
 
Tentang PT Manulife Aset Manajemen Indonesia 
 
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (“MAMI”) adalah bagian dari Manulife yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1996. 

MAMI menyediakan solusi investasi yang menyeluruh untuk para investor melalui jasa manajemen investasi, reksa dana, dan 

penasihat investasi. Dengan dana kelolaan mencapai Rp113,4 triliun (per 31 Desember 2021) menjadikan MAMI sebagai salah 

satu perusahaan manajer investasi terbesar dan terpercaya di Indonesia. Beragam penghargaan dan pengakuan dari pihak 

eksternal dianugerahkan kepada MAMI sebagai perusahaan manajer investasi terbaik. Penghargaan Best Fund House dari Asia 

Asset Management (2015, 2016, 2018, 2020, 2021 dan 2022), penghargaan Top Investment House in Asian Local Currency 

Bonds dari The Asset Benchmark Research (tahun 2015-2021), dan penghargaan Fund House of The Year dianugerahkan oleh 

AsianInvestor (tahun 2018 dan 2019). 
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