PRESS RELEASE

Reksa Dana Syariah Insight Raih Empat Penghargaan
“Insight mengajak para investor untuk berinvestasi sekaligus peduli pada lingkungan sosial”

JAKARTA, 26 Oktober 2020 – PT Insight Investments Management (Insight) kembali mengukir prestasi
dengan meraih beberapa penghargaan dalam “Investor Best Syariah Awards 2020” yang digelar oleh
Majalah Investor. Tiga reksa dana syariah perseroan berhasil menyabet empat penghargaan sekaligus
sebagai produk reksa dana terbaik.
Reksa dana tersebut yakni I-SHARE sebagai reksa dana terbaik untuk kategori Reksa Dana Syariah
Campuran Periode 1 Tahun, kemudian Insight Simas Asna Pendapatan Tetap Syariah I Asna untuk
kategori Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap Periode 1 tahun, serta I-Hajj Syariah Fund berhasil
mendapatkan penghargaan pada kategori Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap Periode 3 Tahun dan
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap 5 Tahun.
“Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas apresiasi yang
diberikan melalui “Investor Best Syariah Awards 2020” ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin
untuk tetap mengoptimalkan kinerja dalam mengelola dana para investor.” ujar Direktur Utama PT
Insight Investments Management, Ekiawan Primaryanto, di Jakarta, Rabu, (21/10/2020).
Menurut Ekiawan, penghargaan ini telah menjadi penyemangat perusahaan dalam menghadapi
tantangan di tengah gejolak pasar akibat pandemi Covid-19. Insight disandingkan dengan berbagai
institusi besar dan produk keuangan syariah lainnya, sehingga dapat menjadi pemicu untuk terus
berusaha menjaga amanah kepercayaan investor dalam pengelolaan dananya.
“Kami juga berusaha menerapkan strategi portofolio investasi yang tepat agar berhasil mencetak
kinerja yang baik di tengah kondisi market yang tidak kondusif. Melalui apresiasi penghargaan ini,
membuat kami terus berusaha memberikan solusi bagi para investor berbasis syariah di tengah
kondisi pandemi saat ini, ” ungkapnya.
Ekiawan menyatakan tidak hanya dalam hal pengelolaan dana, Insight juga mengajak para investor
untuk berinvestasi dan sekaligus turut serta dalam “Transforming investments into social impact" yang
memberikan dampak sosial kepada sesama. Semua produk reksa dana Insight memiliki program CSR
yang mengedepankan prinsip “Socially Responsible Investing”.
“Beberapa jenis kegiatan CSR yang telah kami lakukan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan,
mengatasi gizi buruk pada anak-anak kurang mampu, pemberdayaan masyarakat bawah dan lainnya.
Selain itu, turut melibatkan peran berbagai mitra kerja setempat dalam menjalankan berbagai
program sosialisasi dalam berbagai bidang baik itu bidang pendidikan, UMKM, kesehatan, dan
kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Kinerja Reksadana
Reksa Dana Insight Syariah Berimbang I SHARE (I-Share Fund)
Tujuan investasi reksa dana campuran I-Share untuk mendapatkan potensi pengembalian investasi
yang optimal dan meningkat dalam jangka panjang, serta memberikan kesempatan kepada pemegang

unit penyertaan untuk berkontribusi dalam menunjang kegiatan sosial kemanusiaan atau sosial
keagamaan.
Menurut data Infovesta per 20 Oktober 2020, sepanjang 3 tahun Reksadana Insight Syariah Berimbang
berhasil membukukan return positif sebesar 42,4% atau 14.12% p.a.
Reksa Dana Insight Hajj (I-Hajj Syariah Fund)
Reksadana pendapatan tetap I-Hajj Syariah Fund menyisihkan sebagian dananya untuk infaq yang
digunakan sebagai pemberangkatan haji orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Reksa
dana ini sebelumnya telah meraih berbagai penghargaan sebagai reksa dana terbaik dari Majalah
Investor, Karim Business Consultant, Pefindo dan lainnya.
I-Hajj Syariah Fund bertujuan untuk mendapatkan potensi pengembalian investasi yang stabil dan
meningkat dalam jangka panjang, melalui investasi yang sesuai dengan syariah dengan mengacu pada
fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Opini Dewan Pengawas Syariah Insight
Investments Management.
Setahun terakhir (per 20 Oktober 2020), reksadana ini berhasil membukukan imbal hasil bersih 7,73%.
Berdasarkan fund fact sheet September 2020, reksa dana yang diluncurkan sejak Januari 2005 ini
membukukan dana kelolaan Rp513,8 miliar dan telah mengakumulasi dana CSR Rp19,46 miliar.
***
Tentang PT Insight Investments Management :
PT Insight Investments Management (INSIGHT) merupakan Manajer Investasi yang memiliki misi
untuk menjadikan investasi sebagai kegiatan yang tidak hanya menguntungkan bagi diri sendiri, tapi
juga dapat membawa kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan prinsip “Transforming
Investment into Social Impact”, Insight berkomitmen untuk selalu melakukan inovasi mengembagkan
reksadana yang berorientasi terhadap kepedulian social.
Bersama dengan berbagai yayasan dan Lembaga non profit, Insight menjalankan berbagai program
peduli seperti memberangkatkan masyarakat kurang mampu beribadah ke Tanah Suci, meningkatkan
keterampilan guru, mengembangkan energi baru dan terbarukan, memberdayakan perempuan, serta
program lainnya yang dapat mendukung terciptanya Sustainable Development Goals (SDG).
PT Insight Investments Management telah beroperasi sejak tahun 2003, mengelola puluhan produk
reksadana yang memiliki kontribusi terhadap masyarakat, serta telah mendapatkan berbagai
penghargaan dan pengakuan publik, di antaranya :
 “Reksa Dana Pendapatan TetapTerbaik Syariah – 5 tahun” untuk produk reksadana I-Hajj
Syariah dari Majalah Investor (2019)
 “Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik Syariah – 5 tahun dan 3 tahun” untuk produk
reksadana I-Hajj Syariah dari Refinitiv Lipper Fund Award Global Islamic (2019)
 “Gold Champion Reksa Dana Pendapatan Tetap Haji Terbaik Syariah” untuk produk I-Hajj
Syariah dari Bareksa Kontan Awards (2019)
 Majalah Investor – Infovesta (2020)
o Insight Renewable Energy: RD Pendapatan Tetap Terbaik- 5 Tahun - >10 - 100 Miliar.
o I-SHARE: RD Syariah Campuran - 1 Tahun.
o Insight Simas Asna Pendapatan Tetap Syariah I Asna: RD Syariah Pendapatan Tetap 1 tahun
o I-Hajj Syariah Fund: Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap - 3 Tahun.
o I-Hajj Syariah Fund: Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap - 5 Tahun.
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