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Untuk disiarkan segera 
 

 

Manulife Aset Manajemen Indonesia Salurkan Dana Purifikasi 
untuk Renovasi Bangunan Sekolah dan Berbagi Berkah 
Ramadan dengan 270 Guru Honorer di Gunung Sindur 

 

 Dana purifikasi reksa dana Manulife Syariah Sektoral Amanah sejumlah lebih dari Rp 88,6 juta disalurkan untuk 
merenovasi bangunan sekolah yang telah rusak di SDN Seroja, Desa Pengasinan. MAMI juga melakukan kegiatan 
Berbagi Berkah Ramadan dengan membagikan paket sembako bagi 270 guru honorer di Gunung Sindur, Bogor. 

   

Bogor, 28 Mei 2019 –  PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (“MAMI”) menyalurkan dana purifikasi reksa dana 
Manulife Syariah Sektoral Amanah (“MSSA”) untuk merenovasi bangunan SDN Seroja yang berlokasi di Desa 
Pengasinan, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Program renovasi sekolah yang berlangsung sekitar satu bulan 
ini menghabiskan biaya sejumlah lebih dari Rp 88,6 juta. Seremoni pengguntingan pita sebagai tanda telah 
selesainya program renovasi dilakukan kemarin, 27 Mei 2019, di SDN Seroja. Di tempat dan hari yang sama, di 
Desa Pengasinan, MAMI juga menggelar kegiatan sosial MAMI Berbagi Berkah Ramadan. Dalam program ini, 
MAMI membagikan paket sembako dari perusahaan dan karyawannya untuk 270 guru honorer di Gunung Sindur.  
 
Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur MAMI mengatakan, “Kami mengadakan dua kegiatan sekaligus di Desa 
Pengasinan, Gunung Sindur, Bogor. Keduanya diadakan di SDN Seroja. Kegiatan pertama yaitu penyaluran dana 
purifikasi. Didorong oleh rasa prihatin akan kondisi sekolah dan empati pada para murid dan guru di SDN Seroja, 
kami memutuskan untuk menyalurkan dana purifikasi reksa dana syariah yang kami kelola untuk merenovasi 
bangunan SDN Seroja. Secara rutin kami menyalurkan dana purifikasi reksa dana syariah untuk kepentingan 
masyarakat umum. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, kami telah menyalurkan dana purifikasi sejumlah lebih dari 
Rp 1,3 miliar. Kegiatan kedua yaitu MAMI Berbagi Berkah Ramadan, sebuah kesempatan bagi kami untuk berbagi 
kebahagiaan dengan 270 guru honorer melalui pembagian paket sembako. Paket sembako yang kami bagikan hari 
ini didanai oleh perusahaan dan juga donasi dari karyawan MAMI.”  
 
Lebih lanjut Legowo merinci, pada tahun 2018, MAMI menyalurkan dana purifikasi sebesar lebih dari Rp 285 juta 
untuk merenovasi SDN Sukarena di Desa Cemplang, Ciomas, Serang, Banten. Di tahun 2017, dana purifikasi 
sebesar lebih dari Rp 424 juta disalurkan untuk pembangunan jembatan di Gunungpati, Semarang. Sementara di 
tahun 2016, dana sebesar lebih dari Rp 271 juta disalurkan untuk merenovasi SDN 02 Jampang di Gunung Sindur, 
Bogor, dan lebih dari Rp 312 juta disalurkan untuk membiayai program beasiswa Ahli Syariah Pasar Modal.  
 
Dalam program renovasi SDN Seroja dan MAMI Berbagi Berkah Ramadan, MAMI bekerja sama dengan Yayasan 
Dompet Dhuafa Republika (“Dompet Dhuafa”) sebagai penyelenggara program. Herdiansah, Direktur CSR Dompet 
Dhuafa Social Enterprise mengatakan, “Sebelum direnovasi, atap 3 ruang kelas bolong dan bocor di saat hujan. 
Tidak hanya itu; pintu, jendela, dinding, dan lantai kelas yang rusak menjadi pemandangan sehari-hari bagi para 
murid dan guru di tiga kelas yang ada di SDN Seroja. Halaman sekolah juga kerap banjir akibat tidak adanya 
saluran pembuangan air. Selain itu, toilet sekolah juga tidak berfungsi. Sehingga para murid dan guru harus 
menumpang ke rumah warga. Melalui dana purifikasi reksa dana syariah kelolaan MAMI, kami melakukan 
pekerjaan renovasi bangunan sekolah dan membuat fasilitas tempat wudhu selama sekitar satu bulan, mulai dari 
bulan April hingga Mei 2019.”  
 
Saat ini, MAMI mengelola empat reksa dana syariah. Dua diantaranya adalah reksa dana saham syariah yaitu 
Manulife Syariah Sektoral Amanah (MSSA) dan Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (MANSYAF), satu 
reksa dana syariah sukuk yaitu Manulife Syariah Sukuk Indonesia (MSSI), serta satu reksa dana pasar uang 
syariah yaitu Manulife Dana Kas Syariah (MDKS). Reksa dana MSSA memiliki dana kelolaan sejumlah Rp 325,98 
miliar hingga akhir April 2019. Pada periode yang sama, MANSYAF yang memiliki diversifikasi portofolio di sepuluh 
negara dan diluncurkan pada 2016 memiliki dana kelolaan sejumlah USD 408,73 juta. Sementara MSSI dan 
MDKS, yang menawarkan kemudahan investasi hanya dengan dana minimum Rp 10 ribu, memiliki dana kelolaan 
sejumlah Rp 294,22 miliar dan Rp 38 miliar secara berurutan.  
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Tentang PT Manulife Aset Manajemen Indonesia 

Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (“MAMI”), bagian dari Manulife, menawarkan beragam jasa 
manajemen investasi dan reksa dana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil 
mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di industri reksa dana dan pengelolaan 
dana secara eksklusif di Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai Rp 70,8 triliun per 31 Maret 2019. Pada tahun 2018, MAMI 
meraih penghargaan Top Investment House in Asian Local Currency Bonds dari The Asset Benchmark Research selama empat 
tahun berturut-turut. MAMI juga meraih penghargaan Best Onshore Fund House dari Asian Investor. Di tahun yang sama, MAMI 
juga meraih penghargaan Best Fund House dari Asia Asset Management. Penghargaan yang sama dari Asia Asset 
Management diraih MAMI pada tahun 2015 dan 2016. MAMI memiliki 24 reksa dana yang terdiri dari produk saham (termasuk 
reksa dana saham syariah), reksa dana pendapatan tetap (termasuk reksa dana syariah sukuk), campuran, pasar uang, dan 
terproteksi, dengan didukung oleh tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman. MAMI adalah bagian dari 
Manulife Investment Management, perusahaan manajemen investasi global anggota Manulife.  

 
Tentang Manulife Asset Management 

Manulife Asset Management merupakan perusahaan aset manajemen global dari Manulife Financial Corporation (“Manulife”), 
yang memberikan solusi manajemen investasi secara menyeluruh bagi para investor. Keahlian investasi ini meluas hingga ke 
sektor publik, swasta, dan solusi alokasi aset. Manulife Asset Management juga menyediakan layanan pengelolaan portofolio 
untuk penawaran produk ritel yang terafiliasi dengan Manulife dan John Hancock. 
 
Solusi investasi dari Manulife Asset Management meliputi saham dan pendapatan tetap publik dan swasta, saham dan obligasi 
properti dan infrastruktur, kehutanan dan pertanian, migas, energi terbarukan, dan pinjaman dalam bentuk penyertaan modal. 
Manulife Asset Management beroperasi di Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Inggris Raya, Swiss, Selandia Baru, Australia, 
Jepang, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan juga di China melalui 
perusahaan joint venture, Manulife TEDA. Selain itu, Manulife Asset Management juga melayani investor di beberapa kawasan 
Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Latin. 
 
Per 31 Desember 2018, Manulife Asset Management mengelola dana sekitar US$364 miliar. Informasi lebih lanjut mengenai 
Manulife Asset Management bisa didapatkan di www.ManulifeAM.com 
 
Tentang Manulife  

Manulife Financial Corporation merupakan grup jasa keuangan internasional terkemuka yang membantu masyarakat membuat 
keputusan finansial lebih mudah dan hidup lebih baik. Kami dikenal sebagai John Hancock di Amerika Serikat dan Manulife di 
negara-negara lain. Kami menyediakan nasihat keuangan, solusi asuransi dan jasa manajemen aset dan manajemen kekayaan 
untuk konsumen individu, konsumen kumpulan dan institusi-institusi. Pada akhir tahun 2018, kami memiliki lebih dari 34,000 
karyawan, 82,000 agen dan ribuan mitra distributor yang melayani lebih dari 28 juta konsumen. Hingga 31 Maret 2019, kami 
mengelola dana sebesar C$1.1 triliun (US$849 miliar), dan pada 12 bulan terakhir kami membayar sebesar C$29.4 miliar klaim 
dan manfaat lainnya kepada konsumen kami. Kami beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat dimana kami telah 
melayani konsumen selama lebih dari 100 tahun. Dengan berkantor pusat di Toronto, Kanada, kami diperdagangkan dengan 
simbol ‘MFC’ di bursa saham Toronto, New York dan Filipina, dan dengan simbol ‘945’ di Hong Kong.  

 
 

Media Contacts: 
Dyah Wulandari M. 
Tel: +62 21 2555 7788 ext. 642658 
Mobile: +62 812 9100 188 
dyah_wulandari@manulifeam.com 

 

 

http://www.manulifeam.com/
mailto:dyah_wulandari@manulifeam.com

