
 

 

 

 

 

BCA Bekerja Sama dengan Manulife Aset Manajemen Indonesia dalam 
Menyediakan Peluang Investasi yang Menarik di Kawasan Asia Pasifik Melalui 

Reksa Dana MANSYAF 

  
 

Jakarta, 15 Maret 2022 – BCA bekerja sama dengan Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) sebagai 

penyedia reksa dana berkualitas bagi para nasabah BCA. Kali ini, BCA akan mendistribusikan Reksa Dana 

Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (MANSYAF) melalui cabang BCA yang melayani transaksi 

reksa dana dan aplikasi Welma.  Kerja sama ini merupakan wujud dari komitmen BCA untuk memberikan 

solusi investasi dan keuangan yang berkualitas bagi para nasabahnya.  

 

“BCA memiliki pengalaman lebih dari 65 tahun di industri keuangan.  BCA senantiasa berfokus pada 

kebutuhan para nasabah dengan menghadirkan berbagai inovasi dan menjalin sinergi dengan berbagai 

institusi untuk menyediakan beragam solusi keuangan yang berkualitas, termasuk produk investasi.  BCA 

mencatatkan pertumbuhan AUM (Asset under Management) investasi nasabah yang tinggi, hingga lebih 

dari 50% YoY (year on year).  Kerja sama antara BCA dengan MAMI merupakan bagian dari langkah kami 

untuk memberikan solusi Wealth Management, khususnya produk investasi bagi nasabah BCA.  Melalui 

kemitraan ini, kami menghadirkan produk investasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para 

nasabah yang ingin memanfaatkan peluang pertumbuhan investasi yang menarik di kawasan Asia Pasifik 

melalui reksa dana MANSYAF,” ujar Suwignyo Budiman, Wakil Presiden Direktur BCA 

 

Afifa, CEO & Presiden Direktur MAMI mengatakan, “Kemitraan ini merupakan kolaborasi yang kuat 

antara dua institusi penyedia jasa keuangan dan investasi yang terpercaya di Indonesia. BCA merupakan 

salah satu bank terbesar di Indonesia dan MAMI merupakan salah satu perusahaan manajer investasi 

terkemuka di Indonesia.  MAMI dan BCA secara bersama akan menyediakan solusi investasi dan layanan 

terbaik yang sesuai dengan kebutuhan nasabah BCA, dimulai dengan penjualan reksa dana MANSYAF di 

BCA saat ini. Reksa dana berdenominasi dolar AS ini membuka peluang investasi bagi para nasabah yang 

ingin menangkap peluang investasi di berbagai pasar di kawasan Asia Pasifik yang memiliki valuasi relatif 

rendah dan marjin laba yang relatif tinggi.  Portofolio MANSYAF terdiri dari berbagai saham milik 

perusahaan-perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang kuat dan memiliki valuasi yang wajar.”  
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Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist MAMI mengatakan, “Pemulihan ekonomi 

global yang lebih merata pada tahun 2022 akan berdampak positif bagi pasar yang sebelumnya tertinggal.  

Perbedaan valuasi pasar saham Asia terhadap pasar di negara maju cukup lebar, saat ini pasar saham Asia 

berada di level sekitar 25% lebih murah dibandingkan negara maju.  Selain itu, kawasan Asia juga 

diuntungkan oleh beberapa faktor, diantaranya siklus ekonomi yang masih melanjutkan akselerasi 

pemulihan dan inflasi yang lebih terjaga dibandingkan kawasan negara maju - sehingga memberi ruang 

kebijakan bagi bank sentral kawasan ini.  Faktor lainnya yaitu kinerja pasar saham Asia yang mengalami 

ketertinggalan di 2021, sehingga membuat valuasi pasar berada pada level yang atraktif.” 

 

Lebih lanjut Katarina menjelaskan bahwa MANSYAF menangkap potensi pertumbuhan struktural kawasan 

Asia Pasifik.  Tiap negara di kawasan ini memiliki keunggulannya masing-masing yang menarik. Sebagai 

contoh, Korea Selatan dan Taiwan memiliki kekuatan di sektor semikonduktor, yang merupakan bahan 

baku untuk berbagai produk elektronik. China memiliki keunggulan pada konsumsi domestik yang besar 

dan teknologi energi terbarukan. Kawasan ASEAN dan India memiliki potensi ekonomi digital yang besar. 

Dengan berinvestasi di MANSYAF, investor mendapatkan eksposur pada sektor-sektor tersebut. 

 

Ugahary Yovvy Chandra, Executive Vice President Wealth Management BCA mengatakan, “Melihat 

peluang pertumbuhan di Asia Pasifik, kami menghadirkan MANSYAF sebagai solusi terbaru dari Wealth 

Management BCA bagi para nasabah yang ingin melakukan diversifikasi investasi untuk memenuhi 

beragam tujuan keuangannya di masa depan.  MANSYAF akan tersedia di BCA mulai 16 Maret 2022.  

Nasabah dapat menghubungi Cabang BCA untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai MANSYAF.  

Sebagai bagian dari kerja sama antara BCA dengan MAMI dan peluncuran MANSYAF di BCA, kami 

memberikan benefit khusus bagi para nasabah yaitu cashback IDR200 ribu (hingga IDR1 juta) setiap 

investasi MANSYAF USD25 ribu hingga 31 Mei 2022.” 
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Tentang PT Bank Central Asia Tbk (per 31 Desember 2021) 
BCA merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia yang fokus pada bisnis perbankan transaksi serta 
menyediakan fasilitas kredit dan solusi keuangan bagi segmen korporasi, komersial, UKM, dan konsumer. Pada akhir 
Desember 2021, BCA melayani 29 juta rekening nasabah dan memproses sekitar 48 juta transaksi setiap harinya, 
didukung oleh 1.242 kantor cabang, 18.034 ATM, serta layanan internet & mobile banking dan contact center Halo 
BCA yang dapat diakses 24 jam. Kehadiran BCA didukung oleh sejumlah entitas anak yang berfokus pada pembiayaan 
kendaraan, perbankan Syariah, sekuritas, asuransi umum dan jiwa, perbankan digital, pengiriman uang, dan 
pemodal ventura. BCA berkomitmen untuk membangun relasi jangka panjang dengan nasabah, mengutamakan 
kepentingan Bersama, dan menciptakan dampak positif pada masyarakat luas. Dengan lebih dari 25.000 karyawan, 
visi BCA adalah untuk menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting 
perekonomian Indonesia. 
 
 
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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