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Pertumbuhan ekonomi global berjalan lambat...

Periode Too Slow For Too Long Berlanjut. Outlook ekonomi global 2016 masih
belum menguat dan masih sesuai dengan perkiraan semula, sementara outlook
untuk tahun 2017 direvisi kebawah akibat dampak negatif dari Brexit

PERBAIKAN EKONOMIMI AS BELUM SOLID
PDB 2016 bias ke bawah dari perkiraan semula
2,0%

EKONOMI MI EROPA MASIH LEMAH
PDB 2016 diperkirakan tumbuh 1,5% 

EKONOMI MI TIONGKOK TUMBUH TERBATAS
PDB 2016 diperkirakan tumbuh 6,5%

2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Dunia 3,1 3,2 3,5 3,1 3,4 3,3 3,5 3,7 4,0 3,2 3,7 3,1 3,3 3,1 3,2
Negara Maju 1,9 1,9 2,0 1,8 1,8 1,7 2,1 2,1 2,1 1,7 2,0 1,7 1,9 1,7 1,8

Amerika Serikat 2,5 2,4 2,5 2,2 2,5 1,8 2,3 1,9 2,3 1,9 2,2 2,0 2,2 2,0 2,2
Kawasan Eropa 1,5 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 1,5 1,6 1,5 1,4
Jepang 0,6 0,5 0,3 0,3 0,1 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 0,8 0,5 0,0 0,5 0,1

Negara Berkembang 4,0 4,1 4,6 4,1 4,6 4,3 4,4 4,7 5,3 4,5 5,2 4,1 4,4 4,1 4,3
Negara Berkembang Asia 6,6 6,4 6,3 6,4 6,3

Tiongkok 6,9 6,5 6,2 6,6 6,2 6,5 6,3 6,6 6,3 6,5 6,3 6,5 6,2 6,5 6,2
India 7,3 7,5 7,5 7,4 7,4 7,6 7,7 7,6 7,7 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,4

Volume Perdagangan Dunia (barang dan jasa) 2,6 3,1 3,8 2,2 2,9 1,5 2,8
Harga Komoditas (U.S.Dollars)
Minyak (Minas&ICP, USD per barel) 50,9 34,8 41,1 35 43 40 45

April 2016 Juni 2016 Mei 2016Juli 2016 Agustus 2016
Consensus Forecast Bank Indonesia

Mei 2016 Juli 2016
WEO IMFRealisasi
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Memasuki triwulan III-2016, kondisi makroekonomi global maupun domestik
secara umum masih diliputi berbagai tantangan dan gejolak. Dari sisi global,
pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih belum menguat. Periode “Too
Slow for Too Long” diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2016 dan
2017. Perbaikan ekonomi Amerika Serikat pada triwulanII-2016, yang
dijadikan acuan ekonomi global, tumbuh di bawah perkiraan seiring dengan
investasi yang masih melambat. Sementara itu, ekonomi Eropa 2016
diperkirakan tumbuh moderat seiring dengan berlanjutnya ketidakpastian pasca
Brexit dan dampaknya pada keyakinan pelaku pasar. Selanjutnya,ekonomi
Tiongkok diperkirakan masih tumbuh terbatas, sebesar 6,5% tahun 2016 akibat
deselerasi meskipun investasi sektor swasta meskipun suku bunga
dipertahankan rendah.

SUMBER: Bank Indonesia



Kebijakan moneter dan volatilitas pasar keuangan...

Dinamika indikator makroekonomi menjadi sentimen volatilitas pasar
keuangan, termasuk memahami arah kebijakan moneter The Fed…….(Hawkish 
or Dovish?)

2016

CBOE Market Volatility Index
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Ketidakpastian recovery perekonomian tersebut berdampak pada arah
kebijakan moneter bank-bank sentral dunia serta peningkatan volatilitas di
pasar keuangan. Rilis data makroekonomi negara maju seperti Amerika
Serikat menjadi isu sensitif dan menjadi sentimen penggerak di pasar
keuangan. Stance

kebijakan moneter The Fed pun menjadi data dependent dan terus-menerus
menjadi obyek perdebatan, tidak hanya oleh analis ekonomi namun pengambil
kebijakan dalam FOMC Meeting. Jika rilis data di atas ekspektasi, sentiment
hawkish meningkat, terjadi aliran dana masuk ke advanced economy.
Akibatnya, nilai tukar dan harga aset keuangan di negara emerging pun
tertekan. Hal tersebut juga terjadi sebaliknya. Jika rilis data dibawah
ekspektasi, sentiment dovish mengemuka, diikuti perilaku risk on pelaku
pasar, pada akhirnya mendorong aliran dana kembali berbalik ke negara
emerging. Sentimen kebijakan moneter The Fed yang dovish dan hawkish silih
berganti mewarnai dinamika di pasar keuangan global. Akibatnya, terjadi
peningkatan risiko di pasar keuangan global akibat volatilitas yang meningkat.

SUMBER: Bank Indonesia



Pertumbuhan PDB Q2Q2-2-2016 membaik di atas perkiraan...

Ekonomi Q2-2016 tumbuh 5,18% (yoy), jauh lebih tinggi dari Tw-I (4,91%) 
terutama didorong oleh permintaan domestik…

2016

Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2016 mencapai 5,18% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,91% (yoy).
Meningkatnya kinerja ekonomi pada triwulan II 2016 didorong oleh
meningkatnya permintaan domestik, terutama konsumsi dan investasi
pemerintah serta konsumsi rumah tangga.
Stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang longgar mulai memberi daya dorong
terhadap konsumsi pemerintah dan konsumsi swasta.

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran
%Y-o-Y, Tahun Dasar 2010

I II III IV I II
Konsumsi Rumah Tangga 5.16 5.01 4.97 4.95 4.92 4.96 4.94 5.04
Konsumsi LNPRT 12.19 -8.07 -7.99 6.56 8.32 -0.63 6.40 6.72
Konsumsi Pemerintah 1.16 2.91 2.61 7.11 7.31 5.38 2.94 6.28
Investasi 4.57 4.63 3.88 4.79 6.90 5.07 5.57 5.06

Investasi Bangunan 5.52 5.47 4.82 6.25 8.21 6.23 7.67 6.14
Investasi NonBangunan 2.03 2.35 1.32 0.73 3.10 1.87 -0.28 2.02

Ekspor Barang dan Jasa 1.00 -0.62 -0.01 -0.60 -6.44 -1.97 -3.53 -2.73
Impor Barang dan Jasa 2.19 -2.19 -6.97 -5.90 -8.05 -5.84 -5.08 -3.01
PDB 5.02 4.73 4.66 4.74 5.04 4.79 4.91 5.18
Sumber : BPS (diolah)

201520152014Komponen 2016
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Dari sisi domestik, sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat di
luar perkiraan pada triwulan II 2016. Didorong permintaan domestik, khususnya
konsumsi rumah tangga dan investasi pemerintah, pertumbuhan ekonomi triwulan
II 2016 mencapai 5,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya
sebesar 4,91% (yoy). Stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang longgar mulai
memberi daya dorong terhadap konsumsi pemerintah dan konsumsi swasta.

SUMBER: Bank Indonesia



Namun, perbaikan ekonomi belum merata, Namun
baik 

n, perbaikan ekonmun
k k secara sektoral...

Perbaikan ekonomi ditopang oleh sektor jasa keuangan dan pertanian…
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Namun secara sektoral maupun spasial, pertumbuhan ekonomi domestik
belum merata. Dari sisi sektoral, perbaikan ekonomi ditopang oleh sektor
jasa keuangan dan pertanian. Jasa keuangan meningkat didorong
melebarnya Net Interest Margin (NIM) spread suku bunga kredit dan suku
bunga deposito. Sementara perbaikan sektor pertanian terutama didorong
bergesernya panen raya.

SUMBER: Bank Indonesia



Maupun spasial...

Pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan pertumbuhan di wilayah 
Jawa dan Sumatera, sementara Kalimantan dan KTI masih melemah...

2016

Economic Growth by Region Q2/2016
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Sementara itu, secara spasial, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2016
terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan di wilayah Jawa dan
Sumatera, sementara pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan dan KTI
masih melemah. Di KTI, perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh masih
terkontraksinya sektor pertambangan sebagai dampak dari kinerja ekspor
yang masih menurun, perbaikan mesin produksi pertambahan di Papua,
serta penurunan produktivitas konsentrat mineral.

SUMBER: Bank Indonesia



Pertumbuhan ekonomi 2016 diperkirakan masih terjaga dengan baik...

Terjaganya pertumbuhan 2016 tersebut didukung oleh pelonggaran
kebijakan moneter dan makropudensial yang telah ditempuh dan
percepatan implementasi Paket Kebijakan Pemerintah.
Di sisi lain, penghematan belanja pemerintah pada semester II 2016
berpotensi menurunkan pertumbuhan tahun ini.
Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi untuk
keseluruhan 2016 diperkirakan akan berada di kisaran 4,9-5,3% (yoy),
sedikit lebih rendah dari kisaran sebelumnya, yaitu 5,0 – 5,4% (yoy).

* proyeksi Bank Indonesia 10

Berkaca dari asesmen kami di atas, Bank Indonesia memperkirakan
pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk keseluruhan 2016 berada di
kisaran 4,9-5,3% (yoy), sedikit lebih rendah dari kisaran sebelumnya,
yaitu 5,0 – 5,4% (yoy). Pelonggaran kebijakan moneter,
makroprudensial, dan percepatan implementasi Paket Kebijakan
Pemerintah akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Namun kami
melihat, perlambatan belanja pemerintah guna menjaga defisit fiskal
agar tetap berada di level yang sehat akan menjadi risiko melambatnya
pertumbuhan ekonomi.

SUMBER: Bank Indonesia



PERKEMBANGAN 
INDUSTRI ASURANSI 
SYARIAH DI INDONESIA

Sumber Gambar: http://www.detikbuzz.net/4314/30-foto-siluet-terbaik-dan-paling-indah/15-foto-siluet-terbaik/



Indonesia memiliki potensi yang besar dalam perindustrian asuransi syariah
di Asia, maupun dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan
salah satu negara di Asia yang memiliki pertumbuhan tertinggi dalam
mengembangkan industri asuransi syariah. Selain itu, tingginya populasi
dan akselerasi ekspansi pasar yang tinggi dari masyarakat kelas menengah
menjadi nilai lebih bagi Indonesia untuk menjadi motor perindustrian
asuransi syariah di Asia.

Business Monitor International (BMI), lembaga penelitian dunia yang
bermarkas di London, Inggris, menulis tentang perkembangan industri
asuransi syariah di Indonesia. Berikut adalah kutipan lengkapnya dari BMI

sumber: business monitor international

The insurance sector in Indonesia is one of the fastest growing in the Asia Pacific region and
offers significant future growth potential. The country is home to a large population and while
average household incomes in many areas are prohibitively low, the gradual expansion of the
middles classes, growing income levels and development of more affordable insurance products
including microinsurance all indicate a positive environment for the development of life and non-
life insurance. As such we are seeing a growing number of global insurers take interest in the
Indonesian market, entering either as new entrants or via local acquisitions in what is currently a
relatively fragmented marketplace.

Perkembangan Asuransi Syariah



On the general (non-life) insurance side of the business, which is smaller than life, premium
volume increased by 17.7% in 2014. Life insurance premium income was up 2% year-on-year (y-o-y)
as of the third quarter of 2014 – the most recent data available – although the Indonesia Life
Insurance Association (AAJI) was aiming for growth of between 23% and 29% in 2015. Growth in the
insurance sector in Indonesia is expected to stabilise in 2016 as economic growth is likely to
recover, according to Fitch Ratings. The international rating agency estimates that Indonesian real
GDP growth will improve to 5.3% in 2016 and 5.5% in 2017 from 4.8% in 2015.
The forecast growth would follow the recent wave of reforms introduced by the government to
improve business sentiment and strengthen the country's financial fundamentals Outlook is stable
In a report entitled ‘2016 Outlook: Indonesia’s Insurance Sector’, Fitch stated that the rating
outlook for Indonesia's life and non-life insurance sectors in 2016 is 'Stable', underpinned by steady
demand, manageable investment risks among insurers, and adequate buffers against catastrophe
losses through reinsurance coverage. The sector as a whole has a 'Stable' outlook, reflecting Fitch's
view that low insurance penetration and growing awareness will continue to support life insurance
growth. A generally conservative investment allocation is likely to mitigate the volatility in insurers'
operating results.
Meanwhile, the non-life insurance sector is supported by rising affluence and disposable incomes
among the population, economic recovery and protection from reinsurance coverage. Fitch believes
that several initiatives taken by the regulator (the Financial Services Authority, OJK) to optimise
local reinsurers' capacity could widen the sector's operating scale and raise the level of
competitiveness among domestic players. Nonetheless, managing risk accumulation and enhancing
risk management are key to ensure the maintenance of a healthy underwriting margin among
reinsurers. The industry also faces changing regulatory requirements and an increase in
competition. The regulator has indicated plans to implement an enhanced version of the current
capitalisation framework, while the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) will
encourage greater market liberalisation among insurers operating in ASEAN.

Global Business Guide, lembaga yang bergerak dibidang promotor bisnis dan
investasi ini memberikan penjelasan mengenai perindustrian asuransi di
Indonesia. Lembaga yang bermarkas di Paris, Perancis ini menjelaskan bahwa
asuransi membutuhkan regulasi yang tepat dan akurat sehingga mampu
menciptakan daya saing yang sehat antar industri asuransi. Berikut ini adalah
Penjelasan lengkap mengenai pertumbuhan asuransi di Indonesia:

sumber: global business guide

Sektor Asuransi Syariah di Indonesia
Indonesia, dengan jumlah populasi lebih dari 300 juta orang memiliki potensi
yang baik bagi perindustrian asuransi syariah. Selain itu, ekspansi masyarakat
yang terus tumbuh hingga mencapai 1% per tahun dan dengan rata-rata
pendapatan masyarakat terus tumbuh hingga 5% per tahun, seharusnya
menjadi angin segar bagi para pelaku usaha industri asuransi syariah di
Indonesia. Namun, pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia tidak kurang dari
3% dibandingkan dengan asuransi di Singapura.
Bahkan, menjelang akhir Desember 2015, Indonesia hanya memiliki pangsa
pasar sebesar 2,51% dari keseluruhan polis asuransi.



General insurance to rebound
The Indonesian General Insurance Association (AAUI) has expressed optimism that gross premiums of
general insurance will grow by almost triple in 2016 from last year. This projection would equate to
general insurance gross premiums hitting 58.9 trillion IDR ($4.4 billion USD) by the end of 2016, on the
back of government infrastructure developments. The growth is expected to reach 15% to 20% this year,
or about triple the 6.7% expansion posted in 2015.
In 2015, Indonesia’s general insurance industry was hit by slowing sales of cars the association said.
Demand for general insurance in 2016 is forecast to increase as the Indonesian government has been
pushing infrastructure projects, according to AAUI.

Foreign ownership limits in question
However, the ability of international insurance and reinsurance companies to further expand their
activities in the potentially massive Indonesian insurance market has been surrounded by uncertainty as
the OJK has made noises regarding reducing the foreign ownership threshold for insurance companies in
Indonesia.
The Indonesian authorities originally passed a law in 2008 that allowed foreign companies to own up to
80% of Indonesian insurance companies (80% at establishment and this could be increased by further share
issuances). At the end of 2014, there were five general insurance and 11 life insurance companies with
foreign ownership of 80% or above.
The OJK has now confirmed as of May 2016 that the cap on foreign ownership for insurance companies
will be maintained at 80%. For those companies with foreign shareholdings above that ceiling, they will
be expected to divest their shares to a local shareholder or to carry out corporate actions such as through
an initial public offering (IPO).
In the domestic life insurance business, the ten largest firms based on their total premiums are
dominated by joint ventures backed by multinational firms, such as the UK’s Prudential plc, Canada’s
Manulife Financial and Germany’s Allianz. State-owned Jiwasraya is the only local company competing in
the top tier.
In addition to that, the OJK would also invite insurance firms to discuss a new stipulation regarding a
‘single presence policy’ in the 2014 law that would require two sister insurance firms owned by a single
holding company to be merged into one. This would mirror the execution of this same regulation in the
banking sector.

sumber: global business guide

Risks remain
Despite the positive fundamentals supporting growth in Indonesia’s insurance industry, Fitch has also
warned that the sector is in danger of facing severe exogenous shocks as well as natural disasters. While
risk from natural disasters can be reinsured, and limits can be placed on policies to protect insurers from
excessive claims, Indonesia will continue to require extensive coverage.
Moreover, the sector faces structural issues common to fast-growing, developing markets. Given the
sophistication of insurance products, training employees can be very expensive, and staffing remains an
urgent challenge, with turnover for salespeople at around 40%, according to DBS Bank. The lack of skilled
workers also serves to drive up wage inflation in the sector.
Given Indonesia’s expanding middle class and continued GDP growth, insurance penetration is likely to
grow in line with sustained economic growth. However, even as insurers garner more business, there will
be challenges for the OJK, as it works to achieve the right balance of regulation to ensure long-term
sustainability without limiting growth or worrying investors. The government is expected to approach the
issue of reciprocity delicately, watching to ensure that Indonesia will encounter a level regional playing
field while also allowing foreign insurers to actively participate in the local market.



Grafik 8. Grafik Tantanganpertumbuhan2016–

Sumber:Survey Asuransi Indonesia oleh PwC 

Source: Pricewaterhousecoopers

The main focus on financial performance was growth, and this was clear in expectations that respondents had
for 2016: 50% expect growth to exceed 20%, and only 16% expected the growth to fall below 10%. The
expectation was even higher in the Life segment alone, with 88% of respondents expecting growth to be 15%
or greater ( note: it is unclear how respondents define growth; i.e., new or existing premiums, a point we
will clarify in the future surveys).

The top challenges to reaching
2016 growth targets varied
between segments. In the life
sector, the distribution
network was seen to be the
biggest issue, followed by
macroeconomic conditions.
There is a large variance
between life respondents in
terms of their strength of
networks, agency vs bank
assurance, but to achieve
growth the network is clearly
seen to be determining factor.
In the non-life sector, price
competition is the main
challenge.

SSURVEY ASURANSI INDONESIA OLEH PWC

Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktraktif terhadap insurance market di
kawasan Asia Tenggara. Hampir semua masyarakat merasakan bagaimana pasar asuransi di
Indonesia akan berkembang dengan cukup pesat pada beberapa tahun ke depan.

Namun, ada beberapa hal yang di khawatirkan oleh para pelaku usaha industri asuransi
maupun pelaku pasar asuransi di Indonesia. Diantaranya adalah pertumbuhan pasar yang
cukup mengkhawatirkan beberapa pihak, dikarenakan regulasi yang kurang mendukung dari
para regulator di bidang keuangan dipandang minim dan membutuhkan banyak perubahan.

Price Waterhouse Cooperss (PWC) merupakan lembaga layanan jaringan multinasional yang
bergerak di bidang akuntansi publik. Perusahaan yang berpusat di London, Britania Raya ini
menyajikan beberapa data terkait dengan perkembangan asuransi di Indonesia, berikut
adalah hasil penelitian lengkapm dari PWC:

SUMBER: SURVEY PWC



Grafik 9. Grafik FaktorKompetitif pertumbuhan2016

Sumber : Survey Asuransi Indonesia oleh PwC

SUMBER: SURVEY PWC

Most respondents believe their competitive factors are brand and reputation, product awareness, and 
wide distribution channel.

Most respondents also believe that product innovation is important for stability and sustainable growth. 
Recent innovations include cyber risk products, micro takaful products, etc.

GDP growth for Q1 2016 was 4,9%, ahead of the prior year but below the original target of 5,3%. Based
on our discussions with Insurance executives across Indonesia, there is a cautions optimism posture of
goverment towards new investment. Nonetheless, macroeconomic conditions remained a top-3
concern of respondents to our survey in terms of achieving growth.

Interestingly, there is little to no concern about capital levels needed to fuel growth. This perhaps
highlights the need for insurers to build robust models on how variations in growth, claims and
operating costs can impact expected capital levels and solvency.

SSURVEY ASURANSI INDONESIA OLEH PWC



SSURVEY ASURANSI INDONESIA OLEH PWC

Grafik 10. Grafik Resikodan RegulasiAsuransi di Indonesia 

Sumber: Survey Asuransi Indonesia oleh lembaga PwC
SUMBER: SURVEY PWC

Who is prepared?

When asked about the level of preparedness at their company, respondents were
very confident, with almost all saying they were somewhat or very prepared.
However, when asked how prepared the industry as a whole was for these risks, the
response was much less confident with 40% feeling that the industry was
unprepared.

Regulation
Over the last years, the pace of regulation to the Indonesia Insurance significantly –
the single presence policy, commision limits, domestic re-insurance requirements
to the name a few. Our expectation is that this pace will not slow down in the near
future and we will see a continued focus on the sector by OJK as it minutes.



Grafik 11. Grafik KejelasanRegulasiAsuransi di Indonesia tahun 2016

Sumber: Survey Asuransi Indonesia oleh lembaga PwC 

SUMBER: SURVEY PWC

Respondents are looking for a much greater level of clarity in respect of tax, with one-third
rating this the #1 area where progress in needed. This was followed by the need for comfort
around foreign ownership limits and whether those regulations will change in the future.

SSURVEY ASURANSI INDONESIA OLEH PWC

Respondents to our survey noted Regulation as the #1 risk to the life sector and
the #2 risk to the non-life sector. 58% also expected an increase in legal and
compliance risk in 2016, almost entirely related to the new regulations.



PERSAINGAN INDUSTRI 
ASURANSI SYARIAH
2 TAHUN TERAKHIR



Asuransi Syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat.
Persaingan bisnis Asuransi Syariah di Indonesia kian ramai
dengan bermunculannya pemain- pemain baru, baik dari
asuransi jiwa maupun asuransi kerugian/umum dengan prinsip
syariah. Sementara reasuransi syariah juga mengalami
perubahan komposisi, yaitu dari keseluruhan perusahaan yang
hanya berbentuk unit usaha syariah, menjadi ada satu
perusahaan yang berbentuk syariah (full fledge) dengan
melakukan spin off.

Sejak berdirinya asuransi Syariah pertama di Indonesia, Asuransi
Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum di tahun 1994
sampai dengan tahun 2015 jumlah asuransi Syariah di Indonesia
telah bertambah menjadi 53 (lima puluh tiga) industri. Pada
bulan Juli 2016, jumlah asuransi syariah di Indonesia bertambah
menjadi 56 (lima puluh enam) industri. Asuransi yang bertambah
yaitu Asuransi Reliance Indonesia, Asuransi Jiwa Syariah Keluarga
Indonesia dan FWD Life Indonesia.

JUMLAH ASURANSI SYARIAH

Grafik 1. Perkembangan Jumlah Asuransi Syariah di Indonesia

Sumber : Data OJK, (Juli 2016)

Dapat disimpulkan dari grafik diatas bahwa jumlah asuransi
Syariah di Indonesia relatif terus bertambah dan
perkembangan Syariah p u n terus meningkat. Peraturan
Pemerintah mengenai modal minimum asuransi, serta
rencana beberapa perusahaan asuransi Syariah untuk melakukan
spin-off sesuai peraturan undang-undang tentang Perasuransian,
maka dapat diprediksi bahwa hingga tahun-tahun kedepan
jumlah asuransi Syariah akan terus bertambah.

melakukan spin off.



ASETASURANSI SYARIAH

Grafik 2. Aset Asuransi Syariah tahun 2011-Juli 2016 di Indonesia

Sumber : Data OJK, (Juli 2016)

Seiring dengan bertambahnya
jumlah asuransi Syariah di
Indonesia, jumlah aset industri
ini pun ikut bertambah.
Tercatat jumlah aset asuransi
Syariah Indonesia pada akhir
tahun 2015 sebesar 26,5 trilliun
dan aset per Juli 2016 sebesar
31,7 trilliun.

Grafik 3. Aset Asuransi Nasional tahun 2011- Juli 2016 di Indonesia

Sumber : Data OJK, (Juli 2016)

Pertumbuhan (growth) aset
asuransi Syariah tahun 2011 -
2015 fluktuatif. Hal ini
mengakibatkan market share
aset asuransi Syariah yang naik-
turun atau fluktuatif sejak
tahun 2011. Dari data per juli
2016, growth asset asuransi
Syariah menurun hingga 8%, dari
data tersebut dapat diprediksikan
bahwa pada akhir tahun nanti
Aset asuransi Syariah akan turun
sedikit atau naik sedikit.

Sementara itu aset asuransi
nasional mengalami pertumbuhan
yang fluktuatif. Pada tahun 2011-
2012 menurun hingga 14%,
kemudian meningkat tahun 2013
sebesar 19% dan kembali menurun
lagi tahun 2014 dan meningkat
tahun 2015 hingga Juli 2016
sebesar 8%.



KONTRIBUSI BRUTO ASURANSI SYARIAH

Grafik 2.4. Kontribusi Bruto Asuransi Syariah tahun2011- Juni  2016 di Indonesia (dalam Rp miliar)

Sumber : Data OJK, (Juli 2016)

Tingkat pertumbuhan
rata-rata kontribusi bruto
Syariah ini fluktuatif.
Terjadi penurunan pada
tahun 2011 hingga 2014,
kemudian meningkat di
tahun 2015 dan kembali
menurun pada bulan Juli
2016.

Grafik 5. Kontribusi Bruto Asuransi Nasional tahun2011- Juni  2016 di Indonesia (dalam Rp miliar)

Sumber : Data OJK, (Juli 2016)

Pertumbuhan Kontribusi
Bruto Asuransi Nasional
terus menurun setiap
tahunnya. Penurunan
paling buruk terjadi pada
bulan Juni 2016. Growth
Asuransi nasional pada
bulan Juni sebesar -32%.



INVESTASIASURANSI SYARIAH

Investasi, yang merupakan
salah satu komponen
penunjang pertumbuhan
asuransi Syariah. Pertumbuhan
investasi asuransi Syariah
fluktuatif dari tahun 2011
hingga Juli 2016. Jumlah
investasi asuransi Syariah di
Indonesia pada akhir tahun 2015
adalah sebesar Rp 23,1 triliun
dan per juli 2016 menjadi Rp
27,5 trilliun, dapat disimpulkan
bahwa investasi asuransi syariah
mengalami pertumbuhan rata-
rata sebesar 31,6%.

Sementara itu jumlah
investasi asuransi nasional
mengalami pertumbuhan yang
fluktuatif. Pada tahun 2011-
2013 menurun hingga 2%,
kemudian meningkat tahun
2014 sebesar 33% dan kembali
menurun lagi tahun 2015
hingga Juli 2016 sebesar 1%.

Grafik 6. Investasi Asuransi Syariah Indonesia Tahun 2009 – Juli 2016 (dalam Rp Miliar)
Sumber : Data OJK, (Juli 2016)

Grafik 7. Investasi Asuransi Syariah Nasional Tahun 2009 – Juli 2016 (dalam Rp Miliar)

Sumber : Data OJK, (Juli 2016)



Dari total aset perusahaan asuransi jiwa Syariah Indonesia pada tahun
2015, AIA Financial memiliki peran terbesar dalam pencapaian tersebut, yaitu
sebesar 5,16 triliun atau 37,69%. Di peringkat berikutnya terdapat
Prudential yang mengikuti dengan jumlah aset perusahaan sebesar Rp
3,02 triliun (22,05%), kemudian disusul oleh Asuransi Takaful Keluarga dengan
jumlah aset Rp 1,06 t r i l i u n (7,77%).

Grafik 12. Market Share Asuransi Syariah Tahun 2015 (dalam Rp Miliar)

Sumber : Laporan Keuangan 2015, Analisis KCI

ASETASURANSI JIWA SYARIAH

MARKET SHARE ASET ASURANSI SYARIAH

Menurut data Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Asosiasi Asuransi Syariah
Indonesia (AASI), Aset Asuransi Jiwa Syariah tahun 2015 meningkat menjadi
Rp 26,5 trilliun atau mengalami peningkatan sebesar 15,84% dari tahun
sebelumnya.



AIA Financial kembali menunjukkan eksistensinya dalam hal market gainer
aset perusahaan asuransi jiwa Syariah dengan aset sebesar 56,27% atau
lebih dari setengah market gainer aset perusahaan asuransi jiwa Syariah di
Indonesia.

Grafik 13. Market Gainer Asuransi Syariah Tahun 2015 (dalam Rp Miliar)

Sumber : Laporan Keuangan 2015, Analisis KCI

MARKET GAINER ASET ASURANSI JIWA SYARIAH

Prudential juga terus membuktikan kelasnya sebagai salah satu
perusahaan asuransi jiwa Syariah terbesar di Indonesia dengan perolehan
market gainer sebesar 27,09%. Sementara Allianz Life walaupun
pertumbuhan aset perusahaannya tidak begitu besar, namun mencapai
market gainer asset sebesar 5,85%.



Dari total keseluruhan kontribusi bruto, market share terbesar dimiliki
oleh Prudential dengan 47,96%. Kemudian menyusul dibawahnya AIA Financial
dengan 16,55% dari total kontribusi asuransi jiwa Syariah. Asuransi Al
Amin jg masih tetap berada di jajaran atas Asuransi jiwa Syariah dengan
market share 10,45%.

KONTRIBUSI BRUTO ASURANSI JIWA SYARIAH

MARKET SHARE KONTRIBUSI BRUTO ASURANSI JIWA SYARIAH

Kontribusi bruto asuransi jiwa Syariah mengalami peningkatan yang
stabil. Menurut data OJK, kontribusi bruto asuransi jiwa Syariah
meningkat menjadi Rp 8,8 triliun di tahun 2015 atau tumbuh sebesar 13%.

Grafik 14. Market Share Kontribusi Bruto Perusahaan Asuransi Jiwa tahun 2015

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

MARKET SHARE KONTRIBUSI BRUTO ASURARR NSI JIWA SYAYY RIAH



Grafik 15. Market Gainer Kontribusi Bruto Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 2015

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

Market Gainer atau pertumbuhan kontribusi asuransi jiwa Syariah diduduki oleh
Prudential (97,97%).Disusul oleh Asuransi Jiwa Al Amin (37,42%) dan Allianz
(18,51%).

MARKET GAINER KONTRIBUSI BRUTO ASURANSI JIWA SYARIAH

Pada data kontribusi asuransi jiwa Syariah 2015 OJK, tercatat pula
penurunan jumlah kontribusi yang cukup besar. Penurunan kontribusi tersebut
dialami oleh AIA (26,76%) dan Asuransi Simas Jiwa/Mega life (21,42%).



Kinerja perusahaan asuransi jiwa
Syariah dalam mengelola dana tabarru
di tahun 2015 ini terlihat cukup
optimal. Hal ini dapat ditunjukkan
dengan adanya 13 asuransi jiwa
yang meraih surplus di tahun
tersebut, sementara asuransi jiwa
lain mengalami defisit.

Grafik 16. Tingkat Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa 2015

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

Industri Asuransi Jiwa Syariah
Indonesia memiliki tingkat
profitabilitas yang cukup baik di tahun
2015. Hal ini dapat dilihat dengan
membandingkan total investasi dan
hasil investasi dari laporan keuangan
masing-masing industri asuransi jiwa
Syariah di tahun tersebut.

EFISIENSI PENGELOLAAN DANA TABARU’

Grafik 2.12. Efisiensi Pengelolaan Dana Tabaru’ Perusahaan Asuransi Jiwa

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

Surplus terbesar diraih oleh Asuransi
Central Asia Raya dengan (39,90%),
diikuti oleh Asuransi Simasjiwa (Mega
life) (27,43%), dan Bringin Jiwa
Sejahtera (18,03%).

Berdasarkan data laporan keuangan
2015, Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi
memperoleh tingkat profitabilitas
yang paling tinggi (6,30%), disusul
oleh Simas jiwa/Mega Life (5,57%),
dan Allianz Life (3,83%).



Mapping kinerja Industri Asuransi Jiwa Syariah dapat dilihat
dengan membandingkan tingkat profitabilitas (Profitable
Investment) dengan tingkat pengelolaan risiko (Prudent Risk
Management).

Grafik 17. Kinerja Asuransi Jiwa Syariah 2015 (Aset >150 miliar)

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

Mayoritas asuransi jiwa Syariah dengan aset lebih dari Rp 150
milyar memiliki kinerja yang Prudent dalam pengelolaan risiko.
Hal ini dapat ditunjukkan dengan rasio Prudent Risk Management
yang berada dibawah rata-rata, kecuali Asuransi Jiwa Syariah
Al Amin, Asuransi Jiwa Bumiputera dan Asuransi jiwa Avrist.
Kinerja Profitable Investment yang ditunjukkan oleh rasio hasil
investasi terhadap total investasi pada tahun 2015 menunjukkan
hasil yang cukup baik, yaitu mencapai rata-rata 2%.

MAPPING KINERJA ASURANSI JIWA SYARIAH

Perusahaan asuransi jiwa Syariah yang memiliki profitabilitas
tinggi dan ditunjang oleh pengelolaan risiko yang baik adalah
Asuransi Allianz Life Indonesia, Prudential Life Assurance,
Asuransi Takaful Keluarga, dan BNI Life Insurance.



MAPPING KINERJA ASURANSI JIWA SYARIAH

Perusahaan asuransi jiwa Syariah yang memiliki profitabilitas
tinggi dan ditunjang oleh pengelolaan risiko yang baik adalah
Asuransi Central Asia, AXA Mandiri Financial Services, dan
Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera.

Grafik 18. Kinerja Asuransi Jiwa Syariah 2015 (Aset <150 miliar)

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

Sebagian besar asuransi jiwa Syariah dengan aset kurang dari
Rp 150 milyar memiliki kinerja yang Prudent dalam pengelolaan
risiko. Perusahaan asuransi jiwa tersebut adalah Asuransi Central
Asia Raya, AXA Mandiri Financial Services, Asuransi Bringin Jiwa
Sejahtera, Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan Sun Life Financial
Indonesia.
Kinerja Profitable Investment yang ditunjukkan oleh rasio hasil
investasi terhadap total investasi pada tahun 2015 juga
menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu mencapai rata- rata 2%.



Dari total aset perusahaan asuransi umum Syariah Indonesia pada tahun 2015,
Asuransi Astra Buana memiliki kontribusi terbesar dalam pencapaian
tersebut, yaitu sebesar 608 miliar atau 16,54%.
Di peringkat berikutnya terdapat Asuransi Adira Dinamika yang mengikuti
dengan jumlah aset perusahaan sebesar Rp 496 miliar (13,50%), kemudian
disusul oleh Asuransi Jasa Indonesia dengan jumlah aset Rp 353 miliar
(9,62%).

Grafik 19. Market Share Aset Perusahaan Asuransi Umum Syariah 2015

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

MARKET SHARE ASURANSI  UMUM SYARIAH

ASETASURANSI UMUM SYARIAH

Menurut data Otoritas Jasa keuangan (OJK), Aset Asuransi Umum Syariah
tahun 2015 meningkat menjadi Rp 3,7 triliun atau mengalami peningkatan
sebesar 4,5% dari tahun sebelumnya. Penambahan jumlah asset ini
disebabkan oleh bertambahnya jumlah industri asuransi umum syariah di
tahun 2015.

Grafik 19. Market Share Aset Perusahaan Asuransi Umum Syariah 2015

Sumber: Laporan Keuangan Analisis KCI



Grafik 20. Market Gainer Aset Perusahaan Asuransi Umum Syariah 2015

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

Asuransi Adira Dinamika menunjukkan eksistensinya dalam hal
market gainer aset perusahaan asuransi umum Syariah. Asuransi
Adira Dinamika memiliki market gain aset sebesar 21,14%. Astra
Buana memiliki market gainer aset yang terbesar ke 2, yaitu
mencapai 20,02%. Asuransi Sinarmas menyusul dibawahnya dengan
16,55

MARKET GAINER ASET ASURANSI UMUM SYARIAH



Dari total keseluruhan kontribusi bruto, market share terbesar dimiliki
oleh Asuransi Astra Buana dengan 15,44%. Kemudian menyusul
dibawahnya Asuransi Adira Dinamika dengan 13,28% dari total
kontribusi asuransi umum Syariah. Sementara Asuransi Takaful
Umum mewakili asuransi umum full fledge Syariah dengan market
share kontribusi 7,75%.

KONTRIBUSI BRUTO ASURANSI UMUM SYARIAH

Grafik 21. Market Share Kontribusi Bruto Perusahaan Asuransi Umum Syariah 2015

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

MARKET SHARE KONTRIBUSI BRUTO ASURANSI UMUM SYARIAH

Kontribusi bruto asuransi umum Syariah mengalami
peningkatan yang stabil. Menurut data OJK, kontribusi bruto
asuransi jiwa Syariah meningkat menjadi Rp 1,3 triliun di
tahun 2015 atau tumbuh sebesar 18%.



Grafik 22. Market Gainer Kontribus Bruto Perusahaan Asuransi Umum Syariah 2015

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

Asuransi Ramayana berada di peringkat teratas asuransi umum
Syariah, dengan market gainer kontribusi mencapai 54,14%.
Sementara itu asuransi Sinarmas dan Asuransi Umum Bangun Askrida
memperoleh market gainer kontribusi yang besar. Market gainer
kontribusi kedua asuransi tersebut adalah 34,23% untuk Asuransi
Sinarmas dan 31,04% untuk Asuransi Umum bangun Askrida.

MARKET GAINER KONTRIBUSI BRUTO ASURANSI UMUM SYARIAH



Pada data kontribusi bruto asuransi umum Syariah 2015 OJK,
tercatat pula beberapa perusahaan asuransi yang mengalami
penurunan jumlah kontribusi bruto yang cukup besar. Penurunan
kontribusi bruto tersebut dialami oleh Asuransi Astra Buana
(19,41%), Tugu Pratama (12,89%), Tri Pakatra (9,61%), Takaful
Umum (7,97%), Jasa
Indonesia (4,10%), Allianz Utama (2,10%), Allianz Utama
(4,16%), ASEI (0,50%) Asuransi Parolamas (0,03%), dan AIG
Insurance (0,01%).

Kinerja perusahaan asuransi umum Syariah dalam mengelola dana
tabarru di tahun 2015 ini terlihat kurang optimal. Hal ini dapat
ditunjukkan dengan 19 asuransi umum yang meraih defisit di
tahun tersebut. Asuransi umum Syariah yang mendapat
surplus hanya 3 perusahaan. Surplus terbesar diraih oleh Asuransi
umum Parolamas (13,85%) dan Asuransi Tri Pakatra (9,08 %).
Asuransi Bina Dana Artha di peringkat ketiga dengan tingkat
efisiensi sebesar 5,35%.

EFISIENSI PENGELOLAAN DANA TABARU’’

Grafik 23. Efisiensi Pengelolaan Dana Tabaru’ Perusahaan Asuransi Umum Syariah 2015

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI



Sebagian asuransi Umum Syariah dengan aset lebih dari Rp 150 milyar
memiliki kinerja yang kurang Prudent dalam pengelolaan risiko. Hal
ini dapat ditunjukkan dengan hanya 4 perusahaan yang memiliki
rasio Prudent Risk Management diatas rata-rata, yaitu Asuransi Takaful
Umum, Asuransi Tripakarta, Jaya Proteksi Takaful, dan Asuransi Astra
Buana.

MAPPING KINERJA ASURANSI UMUM SYARIAH

Mapping kinerja Industri Asuransi Umum Syariah dapat dilihat
dengan membandingkan tingkat profitabilitas (Profitable
Investment) dengan tingkat pengelolaan risiko (Prudent Risk
Management).

Grafik 24. Kinerja Asuransi Umum Syariah 2015 (Aset >150 miliar)

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

Kinerja Profitable Investment yang ditunjukkan oleh rasio hasil
investasi terhadap total
investasi pada tahun 2015 menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu
mencapai rata-rata 2,90%.
Perusahaan asuransi umum Syariah yang memiliki profitabilitas tinggi
dan ditunjang oleh pengelolaan risiko yang baik adalah Asuransi
Bangun Askrida.



Sebagian asuransi umum Syariah dengan aset kurang dari Rp
150 milyar juga memiliki kinerja yang kurang Prudent dalam
pengelolaan risiko. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hanya 2
perusahaan yang memiliki rasio Prudent Risk Management diatas
rata-rata, yaitu Asuransi Ramayana dan Asuransi Staco Mandiri.

Kinerja Profitable Investment yang ditunjukkan oleh rasio hasil
investasi terhadap total investasi pada tahun 2015 juga
menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu mencapai rata- rata
1,56%.
Perusahaan asuransi umum Syariah yang memiliki profitabilitas
tinggi dan ditunjang oleh
pengelolaan risiko yang baik adalah Asuransi Parolamas, dan
Asuransi Ramayana.

MAPPING KINERJA ASURANSI UMUM SYARIAH

Grafik 25. Kinerja Asuransi Umum Syariah 2015 (Aset <150 miliar)

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI
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Dari total aset perusahaan
Reasuransi Syariah pada tahun
2015, Reasuransi Internasional
Indonesia (Reindo) memiliki
kontribusi terbesar dalam
pencapaian tersebut, yaitu sebesar
558 miliar atau lebih dari setengah
total aset reasuransi syariah di
Indonesia (50%).
Di peringkat berikutnya terdapat
Reasuransi Nasional Indonesia
(Nasre) dengan jumlah aset
perusahaan sebesar Rp 393
miliar (35%), kemudian disusul
oleh Maskapai Reasuransi
Indonesia (Marein) dengan jumlah
aset Rp 168 miliar (15%).

Grafik 27. Market Gainer Aset Perusahaan Reasuransi Syariah 2015

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

Grafik 26. Market Gainer Aset Perusahaan Reasuransi Syariah 2015

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

REASURANSI SYARIAH

Menurut data Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Asosiasi Asuransi Syariah
Indonesia (AASI), Aset Reasuransi Syariah tahun 2015 meningkat menjadi Rp
1,1 trilliun atau mengalami peningkatan sebesar 11,68% dari tahun
sebelumnya.

Reasuransi Internasional Indonesia
(Reindo) kembali menunjukkan
eksistensinya dalam hal market
gainer aset perusahaan reasuransi
Syariah. Reasuransi Internasional
Indonesia (Reindo) memiliki market
gain aset sebesar 97,68% atau
hampir keseluruhan market gainer
aset perusahaan reasuransi Syariah
di Indonesia. Maskapai Reasuransi
Indonesia (Marein) menempati
posisi kedua dengan market gain
13,74%, dan kemudian Reasuransi
Nasional Indonesia (Nasre) dengan
market gain 12,07%..

ASET REASURANSI SYARIAH

MARKET SHARE ASET REASURANSI 
SYARIAH

MARKET GAINER ASET REASURANSI
SYARIAH



Grafik 28. Market Share Kontribusi BrutoPerusahaan Reasuransi Syariah 2015

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

Sama halnya dengan market share
kontribusi, Reasuransi Internasional
Indonesia (Reindo) juga memiliki market
gainer kontribusi yang paling dominan,
yaitu 54,55%. Reasuransi Nasional
Indonesia (Nasre) kembali menempati
posisi kedua dengan 36,05%, dan disusul
oleh Maskapai Reasuransi Indonesia
(Marein) dengan 9,39%.

Kontribusi bruto reasuransi Syariah juga terus mengalami peningkatan yang stabil.
Menurut data OJK, kontribusi bruto reasuransi Syariah meningkat menjadi Rp 286
Miliar di tahun 2015 atau tumbuh sebesar 27,11 %.

Grafik 29. Market Gainer Kontribusi Bruto Perusahaan Reasuransi Syariah 2015
Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

MARKET SHARE KONTRIBUSI BRUTO REASURANSI SYARIAH

KONTRIBUSI BRUTO REASURANSI SYARIAH

MARKET GAINER KONTRIBUSI BRUTO REASURANSI SYARIAH

Dari total keseluruhan kontribusi bruto, 
market share terbesar kembali dimiliki 
oleh Reasuransi Internasional Indonesia 
(Reindo) dengan 58,31%. Menyusul di 
posisi berikutnya Reasuransi Nasional 
Indonesia (Nasre) dengan 30,27%, dan 
Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) 
dengan 11,40%.



Grafik 30. Efisiensi Pengelolaan Dana Tabaru’ dan Tingkat Profitabilitas Reasuransi Syariah 2015

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

Kinerja perusahaan Reasuransi Syariah Indonesia dalam
mengelola dana tabarru di tahun 2013 ini terlihat
kurang optimal. Semua reasuransi Syariah mengalami
defisit dalam hal pengelolaan dana tabarru di tahun
2013.
Meskipun demikian, Industri Reasuransi Syariah
Indonesia memiliki tingkat profitabilitas yang baik di
tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan
total investasi dan hasil investasi dari laporan keuangan
masing-masing industri reasuransi Syariah di tahun
tersebut.

Tingkat profitabilitas terbaik dimiliki oleh Reasuransi
Internasional Indonesia (reindo) dengan 4,28%, disusul
oleh Reasuransi Nasional Indonesia (nasre) dengan
3,04%, dan Maskapai Reasuransi Indonesia (2,45%).
Meskipun demikian, Industri Reasuransi Syariah
Indonesia memiliki tingkat profitabilitas yang baik di
tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dengan
membandingkan total investasi dan hasil investasi dari
laporan keuangan masing-masing industri reasuransi
Syariah di tahun tersebut.

EFISIENSI PENGELOLAAN DANA TABARU



Grafik 31. Kinerja Reasuransi Syariah 2015

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

Sebagian besar reasuransi Syariah memiliki kinerja yang Prudent
dalam pengelolaan risiko. Hal ini ditunjukkan dengan 2
perusahaan reasuransi yang memiliki rasio Prudent Risk
Management diatas rata-rata, yaitu Reasuransi Internasional
Indonesia (Reindo) dan Reasuransi nasional Indonesia (Nasre).
Kinerja Profitable Investment yang ditunjukkan oleh rasio hasil
investasi terhadap total investasi pada tahun 2013 juga
menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu mencapai rata- rata
3,25%.

Mapping kinerja Industri Reasuransi Syariah dapat dilihat
dengan membandingkan tingkat profitabilitas (Profitable
Investment) dengan tingkat pengelolaan risiko (Prudent Risk
Management).

Perusahaan asuransi umum Syariah yang memiliki profitabilitas
tinggi dan ditunjang oleh pengelolaan risiko yang baik adalah
Reasuransi Internasional Indonesia (Reindo).

MAPPING KINERJA REASURANSI SYARIAH



OUTLOOK ASURANSI 
SYARIAH 2017



KEEP GROWING IN DIFFICULT TIME ASURANSI JIWA SYARIAH 
DAN ASURANSI UMUM SYARIAH PADA TAHUN 2017

KEEP GROWING IN DIFFICULT 
TIME ASURANSI JIWA SYARIAH 

PADA TAHUN 2017: TAMBAHAN 
ASET

1 Agencies +5 T

2 Bancas +2 T

3 Branch + 0,1T

+7,1 T

KEEP GROWING IN DIFFICULT 
TIME ASURANSI UMUM SYARIAH 
PADA TAHUN 2017: TAMBAHAN 

ASET

1 Agencies, Brokers + 0,35
T

2 Partnership with 
Financial Companies, 
Dealers, Developers 

+0,2 T

3 Branch + 0,05
T

+ 0,6 T



Downsides yang berpotensi memperlambat pertumbuhan asuransi syariah
adalah berakhirnya periode masa kerja pengurus OJK, dan perubahan
pengurus beberapa bank syariah. Masa kerja pengurus OJK adalah tahun
2012-2017. Pengangkatan kembali atau pergantian sebagian atau
seluruhnya tentu melibatkan suatu proses. Proses inilah yang berpotensi
memperlambat karena berpotensi tertundanya beberapa kebijakan
strategis, termasuk perijinan

KETIDAKPASTIAN PADA TAHUN 2017

Perubahan downsides yang kedua adalah perkiraan adanya perubahan
pengurus asuransi syariah. Sebagian sifatnya melengkapi susunan
pengurus yang telah ada, sebagian lagi pergantian pengurus.
Diperkirakan pergantian pengurus inti suatu asuransi akan merubah
bisnis model asuransi tersebut. Perubahan bisnis model menuntut
adanya banyak perubahan lainnya yaitu sumberdaya manusia, sistem,
dan selera risiko. Proses perubahan inilah yang berpotensi
memperlambat pertumbuhan. Secara ringkas outlook ini melihat tahun
2017 adalah tahun perubahan mendasar bagi industri asuransi syariah.
Bila dua faktor downsides dapat dikelola dengan baik, dan dua faktor
upsides dapat dioptimalkan, maka Indonesia akan memiliki wajah baru
perbankan syariah yang sehat dan kuat pada 2018.

The Down Side The Upside

1. Berakhirnya Periode
Masa Kepengurusan OJK
2012-2017 (Business Slow 
Down)

2. Perubahan Pengurus 
beberapa Asuransi 
Syariah (Business Slow 
Down)

1. Selesainya proses Spin 
Off Reindo Syariah dan 
merger Reindo

2. Mulai Masuknya 
electronic processing 
aplikasi, ilustrasi, notifikasi



Upsides yang berpotensi mempercepat pertumbuhan
Asuransi Syariah adalah dengan selesainya proses Spin Off
dan Merger PT Reasuransi Internasional Indonesia Syariah
(Reindo). Reindo menjadi Reasuransi Full Fledge Syariah
pertama di Indonesia.

Perubahan Upside yang kedua adalah dengan mulai
masuknya electronik processing aplikasi, ilustrasi dan
notifikasi. Hal ini merupakan jawaban atas kendala asuransi
syariah juga dapat meningkatkan efisiensi intermediasi
asuransi syariah.

The Down Side The Upside

1. Berakhirnya Periode
Masa Kepengurusan OJK
2012-2017 (Business Slow 
Down)

2. Perubahan Pengurus 
beberapa Asuransi 
Syariah (Business Slow 
Down)

1. Selesainya proses Spin 
Off Reindo Syariah dan 
merger Reindo

2. Mulai Masuknya 
electronic processing 
aplikasi, ilustrasi, notifikasi



PROYEKSI ASET ASURANSI JIWA SYARIAH FULL FLEDGE

Pada Desember tahun 2016, industri asuransi jiwa syariah
diprediksikan akan mengalami kenaikan sebesar Rp 1,829 triliun
dengan pertumbuhan sebesar 7,57% atau dengan tambahan aset Rp
138,41 miliar. Pada tahun 2017, diproyeksikan industri asuransi
syariah akan mengalami kenaikan sebesar Rp 1,968 triliun dengan
pertumbuhan 7,06% atau dengan tambahan aset sebesar Rp 139,04
miliar.

Prediksi dan proyeksi diatas berdasarkan asumsi pertumbuhan aset
pada 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014 dan 2015.

Pada outlook ini, akan dibahas mengenai salah satu perusahaan
asuransi jiwa syariah yang memiliki aset terbesar. Pembahasan
tersebut menjelaskan mengenai performa perusahaan dan proyeksi
yang akan terjadi pada perusahaan di tahun 2017.

2015 Jun-16
Prediksi 

Desember 2016
Proyeksi 2017

1 PT Asuransi Takaful Keluarga 1.064.512    N/A 1.088.034           1.111.556        
2 PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin 488.003       N/A 596.626               705.250           
3 PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha 71.504          N/A 72.011                 73.146              
4 PT Asuransi Jiwa Syariah Mitra Abadi 66.654          N/A 72.414                 78.174              

1.690.673    1.829.085           1.968.126        

Aset

Jumlah

No Nama Perusahaan

Tabel 1. Proyeksi Asuransi Jiwa Syariah Full Fledge

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI



Berdasarkan laporan publikasi, diprediksikan pada bulan desember
2016, aset PT Asuransi Takaful Keluarga akan mengalami
pertumbuhan 2,21% atau sebesar Rp. 1,064 trilliun dan pada tahun
2017 diproyeksikan Asuransi Takaful Keluarga akan mengalami
pertumbuhan 2,16% atau sebesar Rp. 1,088 trilliun. Prediksi dan
proyeksi pertumbuhan diatas dilakukan berdasarkan asumsi pada
beberapa aspek berikut ini:

Pada Desember 2015, Rasio Pencapaian Solvabilitas (RBC) tercatat
sebesar 140,71%, naik dari posisi tahun 2014 yang tercatat 105,71%.
Kenaikan RBC dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah tingkat
solvabilitas sebesar 13,30%.

Asuransi Takaful Keluarga pada bulan Desember 2015 mengalami
kenaikan total aset 2,21% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun
2014) menjadi sebesar Rp 145,232 milliar atau dengan kenaikan
sebesar Rp 2,404 milliar. Kenaikan aset tersebut disebabkan
naiknya kas dan setara kas Rp 23,447 milliar dibanding tahun
sebelumnya (tahun 2014) Rp 9,528 milliar.

Rasio Investasi(SAP) terhadap cadangan teknis dan utang klaim
Asuransi Takaful Keluarga mengalami kenaikan dari 141,30%
menjadi 154,54% pada Desember 2015.

Pada Desember 2015, Rasio Beban(klaim,usaha, dan komisi)
terhadap pendapatan premi neto Asuransi Takaful Keluarga
mengalami penurunan menjadi sebesar 74,33% dari angka
sebelumnya sebesar 79,04% di tahun 2014. Sehingga pada Desember
2016, Rasio Beban(klaim,usaha, dan komisi) terhadap pendapatan
premi neto Asuransi Takaful Keluarga diproyeksikan akan turun
menjadi 102,15% dan pada tahun 2017 diproyeksikan akan turun
menjadi 88,30%.



PROYEKSI ASET UNIT USAHA SYARIAH ASURANSI JIWA

Tabel 2. Proyeksi Unit Usaha Syariah Asuransi Jiwa

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

2015 Jun-16
Prediksi 

Desember 2016 Proyeksi 2017

1 PT AIA Financial 5.164.388    6.121.866    7.052.879           8.915.437        
2 PT Prudential Life Assurance 3.021.540    5.108.888    7.192.654           11.350.135     
3 Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 911.212       N/A 917.514               923.816           
4 PT Asuransi Allianz Life Indonesia 658.061       1.258.147    1.850.741           3.039.500        
5 PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG 392.393       476.515       560.600               720.950           
6  BNI Life Insurance 279.391       310.536       341.550               403.652           
7 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 222.030       N/A 285.650               349.270           
8 PT AXA Mandiri Financial Services 191.860       625.209       1.050.500           1.908.160        
9 PT Asuransi Simas Jiwa (d/h AJ Mega Life) 181.276       N/A 182.365               183.555           

10 PT Avrist Assurance 171.503       N/A 208.089               244.675           
11 PT Panin Dai-Ichi Life 149.228       157.245       165.170               180.988           
12 PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera 142.219       N/A 154.735               167.251           
13 PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya 136.664       N/A 137.180               137.696           
14 PT AXA Financial Indonesia 106.004       N/A 107.015               108.210           
15 PT Sun Life Financial Indonesia 90.940          N/A 91.004                 92.126              
16 PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia 43.717          N/A 48.470                 53.223              
17 PT Great Eastern Life Indonesia 36.069          37.169          38.269                 40.469              
18 PT ACE Life Indonesia 27.576          28.942          30.295                 32.995              

11.926.071 20.414.680         28.852.108     Jumlah

Aset
No Nama Perusahaan

Pada Desember tahun 2016, unit usaha syariah asuransi jiwa
diprediksikan akan mengalami kenaikan sebesar Rp 20,414 triliun
dengan pertumbuhan sebesar 28,59% atau dengan tambahan aset Rp
5,837 triliun. Pada tahun 2017, diproyeksikan unit usaha syariah
asuransi jiwa akan mengalami kenaikan sebesar Rp 28,852 triliun
dengan pertumbuhan 29,24% atau dengan tambahan aset sebesar Rp
8,437 triliun.

Kenaikan aset uus asuransi jiwa diatas di dominasi oleh
pertumbuhan beberapa uus yang tumbuh secara signifikan. Beberapa
uus tersebut akan dibahas pada outlook ini, dengan mendeskripsikan
performa perusahaan pada tahun 2016 dan proyeksi perusahaan
pada tahun 2017.

Prediksi dan proyeksi diatas berdasarkan asumsi pertumbuhan aset
pada 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014 dan 2015.



Berdasarkan laporan publikasi, diprediksikan pada bulan Desember 2016,
aset uus asuransi jiwa AIA Financial akan mengalami pertumbuhan
36,57% atau sebesar Rp. 7,052 trilliun. Dan pada tahun 2017
diproyeksikan uus asuransi jiwa AIA Financial akan mengalami
pertumbuhan 26,41% atau sebesar Rp. 8,915 trilliun. Prediksi dan
proyeksi pertumbuhan diatas dilakukan berdasarkan asumsi pada
beberapa aspek berikut ini:

Pada Juni 2016, Risk Base on Capital (RBC) tercatat sebesar 378,42%,
naik dari posisi tahun 2015 yang tercatat 352,90%. Kenaikan RBC
dipengaruhi oleh pertumbuhan aset sebesar 15,64% atau Rp 6,121 triliun.
Selain itu, pertumbuhan RBC juga dipengaruhi oleh pertumbuhan laba
sebesar Rp 147,87 miliar.

UUS asuransi jiwa AIA pada bulan Juni 2016 mengalami kenaikan total
aset sebesar 15,64% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2015)
menjadi sebesar Rp 6,121 trilliun atau dengan kenaikan sebesar Rp 957
milliar. Kenaikan aset tersebut disebabkan oleh pertumbuhan dana
peserta sebesar Rp 4,662 triliun dibandingkan tahun sebelumnya (tahun
2015) Rp 4,093 triliun atau dengan rasio pertumbuhan 12,22% dan jumlah
tambahan aset sebesar Rp 569,63 miliar.
Sedangkan untuk dana investasi peserta, jumlah aset pada Juni 2016
berjumlah Rp 4,555 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 9,00% atau
dengan tambahan aset sebesar Rp 410,15 miliar. Pertumbuhan tersebut
disebabkan oleh naiknya posisi jumlah investasi dana peserta sebesar Rp
4,481 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 4,010 triliun.

Pada Desember 2015, Rasio Beban(klaim,usaha, dan komisi) terhadap
pendapatan premi neto Asuransi AIA mengalami kenaikan menjadi
sebesar 68% dari angka sebelumnya sebesar 51% di tahun 2014, kemudian
pada bulan Juni 2016 mengalami kenaikan sebesar 101%. Pertumbuhan
tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah beban pada bulan Juni 2016
sebesar Rp 190,48 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun
2015) sebesar Rp 107, 47 miliar.



Berdasarkan laporan publikasi, diprediksikan pada bulan
desember 2016, aset PT Prudential Life Assurance akan
mengalami pertumbuhan 138,05% atau sebesar Rp. 7,192 trilliun
dan pada tahun 2017 diproyeksikan Asuransi Prudential akan
mengalami pertumbuhan 57,80% atau sebesar Rp. 11,350 trilliun.
Prediksi dan proyeksi pertumbuhan diatas dilakukan berdasarkan
asumsi pada beberapa aspek berikut ini:

Pada Desember 2015, Rasio Pencapaian Solvabilitas (RBC) tercatat
sebesar 167%, naik dari posisi tahun 2014 yang tercatat 133%.
Kenaikan RBC dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah tingkat
solvabilitas sebesar 28,63%.

Asuransi PT Prudential Life Assurance pada bulan Juni 2016
mengalami kenaikan total aset 40,86% dibandingkan tahun
sebelumnya (tahun 2015) menjadi sebesar Rp 5,108 trilliun atau
dengan kenaikan sebesar Rp 2,087 trilliun.

Rasio Investasi(SAP) terhadap cadangan teknis dan utang klaim
Asuransi Prudential mengalami kenaikan dari 268% menjadi 323%.

Pada Desember 2015, Rasio Beban(klaim,usaha, dan komisi)
terhadap pendapatan premi neto Asuransi Prudential mengalami
penurunan menjadi sebesar 61% dari angka sebelumnya sebesar
66% di tahun 2014.



Berdasarkan laporan publikasi, diprediksikan pada bulan
desember 2016, aset PT Allianz Life Indonesia akan mengalami
pertumbuhan 181,24% atau sebesar Rp. 1,850 trilliun dan
diproyeksikan pada tahun 2017 Asuransi Allianz Life akan
mengalami pertumbuhan 64,23% atau sebesar Rp. 3,039 trilliun.
Prediksi dan proyeksi pertumbuhan diatas dilakukan berdasarkan
asumsi pada beberapa aspek berikut ini:

Pada Desember 2015, Rasio Pencapaian Solvabilitas (RBC) tercatat
sebesar 475%, naik dari posisi tahun 2014 yang tercatat 388%.
Kenaikan RBC dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah tingkat
solvabilitas sebesar 26,56%.

Asuransi Allianz Life pada bulan Juni 2016 mengalami kenaikan
total aset 47,70% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2015)
menjadi sebesar Rp 1,258 trilliun atau dengan kenaikan sebesar
Rp 600 milliar.

Rasio Investasi(SAP) terhadap cadangan teknis dan utang klaim
Asuransi Allianz Life mengalami kenaikan dari 790% menjadi
1213% pada Desember 2015.

Pada Desember 2015, Rasio Beban(klaim,usaha, dan komisi)
terhadap pendapatan premi neto Asuransi Allianz Life mengalami
penurunan menjadi sebesar 47% dari angka sebelumnya sebesar
55% di tahun 2014.



Berdasarkan laporan publikasi, diprediksikan pada bulan
desember 2016, aset PT Panin Dai-Ichi akan mengalami
pertumbuhan 10,68% atau sebesar Rp. 165,170 milliar dan pada
tahun 2017 diproyeksikan Asuransi Panin Dai-Ichi akan
mengalami pertumbuhan 9,58% atau sebesar Rp. 180,98 milliar.
Prediksi dan proyeksi pertumbuhan diatas dilakukan
berdasarkan asumsi pada beberapa aspek berikut ini:

Pada Desember 2015, Rasio Pencapaian Solvabilitas (RBC)
tercatat sebesar 2123%, naik dari posisi tahun 2014 yang
tercatat 1659%. Kenaikan RBC dipengaruhi oleh pertumbuhan
jumlah tingkat solvabilitas sebesar 40,57%.

Asuransi Panin Dai-Ichi pada bulan Juni 2016 mengalami
kenaikan total aset 5,10% dibandingkan tahun sebelumnya
(tahun 2015) menjadi sebesar Rp 157,24 milliar atau dengan
kenaikan sebesar Rp 8,017 milliar.

Rasio Investasi(SAP) terhadap cadangan teknis dan utang klaim
Asuransi Prudential mengalami kenaikan dari 268% menjadi
323%.

Pada Desember 2015, Rasio Beban(klaim,usaha, dan komisi)
terhadap pendapatan premi neto Asuransi Panin Dai-Ichi
mengalami kenaikan menjadi sebesar 55% dari angka
sebelumnya sebesar 38% di tahun 2014.



Berdasarkan laporan publikasi, diprediksikan pada bulan desember
2016, aset PT ACE Life Indonesia akan mengalami pertumbuhan 9,68%
atau sebesar Rp. 30,29 milliar dan pada tahun 2017 Asuransi ACE Life
akan mengalami pertumbuhan 8,91% atau sebesar Rp. 32,99 milliar.
Prediksi dan proyeksi pertumbuhan diatas dilakukan berdasarkan
asumsi pada beberapa aspek berikut ini:

Pada Desember 2015, Rasio Pencapaian Solvabilitas (RBC) tercatat
sebesar 50,05%, kemudian pada Juni 2016 naik menjadi 68,91%.

Asuransi ACE Life pada bulan Juni 2016 mengalami kenaikan total
aset 4,72% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2015) menjadi
sebesar Rp 28,94 milliar atau dengan kenaikan sebesar Rp 1,366
milliar.

Rasio Investasi(SAP) terhadap cadangan teknis dan utang klaim
Asuransi ACE Life pada Desember 2015 tercatat sebesar 1992032%.

Pada Desember 2015, Rasio Beban(klaim,usaha, dan komisi) terhadap
pendapatan premi neto Asuransi ACE Life tercatat sebesar 5971%.



PROYEKSI ASET ASURANSI UMUM SYARIAH FULL FLEDGE

Tabel 3. Proyeksi Asuransi Umum Syariah Full Fledge

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

2015 Jun-16
Prediksi 

Desember 2016 Proyeksi 2017

1 PT Asuransi Takaful Umum 212.872      N/A 215.558               218.244          
2 PT Jaya Proteksi Takaful 145.356      N/A 173.945               202.534          
3 PT Asuransi Sonwelis Takaful 61.418        N/A 63.510                 65.293             
4 PT Asuransi Jasindo Syariah* 353.702      N/A 388.325               422.948          

773.348      841.338               909.019          

No Nama Perusahaan
Aset

Jumlah

Pada Desember tahun 2016, industri asuransi umum syariah
diprediksikan akan mengalami kenaikan sebesar Rp 841,33 triliun
dengan pertumbuhan sebesar 8,79% atau dengan tambahan aset Rp
67,99 miliar. Pada tahun 2017, diproyeksikan industri asuransi
syariah akan mengalami kenaikan sebesar Rp 909,01 milliar dengan
pertumbuhan 8,04% atau dengan tambahan aset sebesar Rp 67,68
miliar.

Prediksi dan proyeksi diatas berdasarkan asumsi pertumbuhan aset
pada 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014 dan 2015.

Pada outlook ini, akan dibahas mengenai salah satu perusahaan
asuransi umum syariah yang memiliki aset terbesar. Pembahasan
tersebut menjelaskan mengenai performa perusahaan dan proyeksi
yang akan terjadi pada perusahaan di tahun 2017.



Berdasarkan laporan publikasi, diprediksikan pada bulan
desember 2016, aset PT Asuransi Takaful Umum akan mengalami
pertumbuhan 1,26% atau sebesar Rp. 215,55 milliar dan pada
tahun 2017 diproyeksikan Asuransi Takaful Umum akan mengalami
pertumbuhan 1,25% atau sebesar Rp. 218,24 milliar. Prediksi dan
proyeksi pertumbuhan diatas dilakukan berdasarkan asumsi pada
beberapa aspek berikut ini:

Pada Juni 2016, Rasio Pencapaian Solvabilitas (RBC) tercatat
sebesar 142,59%, naik dari posisi tahun 2015 yang tercatat
91,00%. Kenaikan RBC dipengaruhi oleh pertumbuhan kekayaan
yang diperkenankan sebesar 5,42% dan pertumbuhan kewajiban
sebesar 7,45%.

Asuransi Takaful Umum pada bulan Desember 2015 mengalami
kenaikan total aset 1,28% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun
2014) menjadi sebesar Rp 212,87 milliar atau dengan
pertumbuhan sebesar Rp 2,68 milliar. Peningkatan aset tersebut
disebabkan tumbuhnya deposito berjangka Rp 89,99 milliar
dibanding tahun sebelumnya (tahun 2014) Rp 86,538 milliar.

Rasio Investasi (SAP) terhadap cadangan teknis dan utang klaim
Asuransi Takaful Umum mengalami kenaikan dari 266% menjadi
348% pada Desember 2015.

Pada Desember 2015, rasio Beban(klaim,usaha, dan komisi)
terhadap pendapatan premi neto mengalami penurunan menjadi
sebesar 99% dari angka sebelumnya sebesar 101% di tahun 2014.
Sehingga pada Desember 2016, rasio Beban(klaim,usaha, dan
komisi) terhadap pendapatan premi neto Asuransi Takaful Umum
diproyeksikan akan turun menjadi 97% dan pada tahun 2017
diproyeksikan akan turun menjadi 94%.



PROYEKSI ASET UNIT USAHA SYARIAH ASURANSI UMUM

Tabel 4. Proyeksi Unit Usaha Syariah Asuransi Umum

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

2015 Jun-16
Prediksi 

Desember 2016 Proyeksi 2017

1 PT Asuransi Astra Buana 608.415      N/A 693.350               778.281          
2 PT Asuransi Adira Dinamika 496.564      N/A 586.218               675.872          
3 PT Asuransi Jasa Indonesia (persero)* 353.702      N/A 388.325               422.948          
4 PT Asuransi Sinar Mas 269.117      305.903  342.689               416.261          
5 PT Asuransi Central Asia 198.474      N/A 214.261               230.048          
6 PT Asuransi Bangun Askrida 174.611      N/A 197.988               221.365          
7 PT Asuransi Umum Mega 159.565      N/A 181.914               204.263          
8 PT Asuransi Tri Pakarta 145.232      N/A 146.390               147.511          
9 PT Asuransi Ramayana 124.863      N/A 159.141               193.419          

10 PT Asuransi Bintang 114.518      N/A 143.478               172.438          
11 PT Tugu Pratama Indonesia 79.159        N/A 80.213                 81.321             
12 PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 77.760        N/A 78.010                 79.110             
13 PT Asuransi Staco Mandiri 58.718        N/A 60.224                 61.724             
14 PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur 53.396        N/A 58.140                 62.884             
15 PT Asuransi Asei Indonesia 50.483        N/A 58.057                 65.631             
16 PT Pan Pacific Insurance 48.295        N/A 60.344                 72.394             
17 PT Asuransi Allianz Utama Indonesia 45.100        N/A 49.077                 53.054             
18 PT Asuransi Wahana Tata 35.096        N/A 41.267                 47.438             
19 PT Jasaraharja Putera 30.529        N/A 31.252                 31.975             
20 PT Asuransi Mitra Maparya Tbk 30.331        30.845    31.359                 32.385             
21 PT AIG Insurance Indonesia 30.247        N/A 30.901                 31.555             

3.184.175  3.632.598           4.081.877       

Nama PerusahaanNo

Jumlah

Aset

Pada Desember tahun 2016, unit usaha syariah asuransi umum
diprediksikan akan mengalami kenaikan sebesar Rp 3,63 triliun dengan
pertumbuhan sebesar 8,79% atau dengan tambahan aset Rp 679,9
milliar. Pada tahun 2017, diproyeksikan unit usaha syariah asuransi
umum akan mengalami kenaikan sebesar Rp 4,08 triliun dengan
pertumbuhan 14,08% atau dengan tambahan aset sebesar Rp 448,42
milliar.

Kenaikan aset uus asuransi umum diatas di dominasi oleh
pertumbuhan beberapa uus yang tumbuh secara signifikan. Beberapa
uus tersebut akan dibahas pada outlook ini, dengan mendeskripsikan
performa perusahaan pada tahun 2016 dan proyeksi perusahaan pada
tahun 2017.

Prediksi dan proyeksi diatas berdasarkan asumsi pertumbuhan aset
pada 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014 dan 2015.



Berdasarkan laporan publikasi, diprediksikan pada bulan desember
2016, aset PT Asuransi Astra Buana akan mengalami pertumbuhan
13,96% atau sebesar Rp. 693,35 milliar dan pada tahun 2017
diproyeksikan Asuransi Astra Buana akan mengalami pertumbuhan
12,25% atau sebesar Rp. 778,28 milliar. Prediksi dan proyeksi
pertumbuhan diatas dilakukan berdasarkan asumsi pada beberapa
aspek berikut ini:

Pada Desember 2015, Rasio Pencapaian Solvabilitas (RBC) tercatat
sebesar 52,88%, naik dari posisi tahun 2014 yang tercatat 91,00%.
Kenaikan RBC dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah tingkat
solvabilitas sebesar 58,02%.

Asuransi Astra Buana pada bulan Desember 2015 mengalami
kenaikan total aset 13,96% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun
2014) menjadi sebesar Rp 608,41 milliar atau dengan pertumbuhan
sebesar Rp 2,68 milliar. Peningkatan aset tersebut disebabkan
tumbuhnya piutang kontribusi Rp 141,79 milliar dibanding tahun
sebelumnya (tahun 2014) Rp 81,27 milliar.

Rasio Investasi(SAP) terhadap cadangan teknis dan utang klaim
Asuransi Astra Buana mengalami penurunan dari 83% menjadi 70%
pada Desember 2015.

Pada Desember 2015, Rasio Beban(klaim,usaha, dan komisi)
terhadap pendapatan premi neto Asuransi Astra Buana mengalami
penurunan menjadi sebesar 92% dari angka sebelumnya sebesar
113% di tahun 2014. Sehingga pada Desember 2016, rasio
Beban(klaim,usaha, dan komisi) terhadap pendapatan premi neto
Asuransi Astra Buana diproyeksikan akan turun menjadi 71% dan
pada tahun 2017 diproyeksikan akan turun menjadi 52%.



Berdasarkan laporan publikasi, diprediksikan pada bulan desember
2016, aset PT Asuransi Adira Dinamika akan mengalami
pertumbuhan 18,05% atau sebesar Rp. 568,21 milliar dan pada
tahun 2017 diproyeksikan Asuransi Astra Buana akan mengalami
pertumbuhan 15,29% atau sebesar Rp. 675,87 milliar. Prediksi dan
proyeksi pertumbuhan diatas dilakukan berdasarkan asumsi pada
beberapa aspek berikut ini:

Pada Desember 2015, Rasio Pencapaian Solvabilitas (RBC) tercatat
sebesar 138%, naik dari posisi tahun 2014 yang tercatat 138%.
Kenaikan RBC dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah tingkat
solvabilitas sebesar 89%.

Asuransi Adira Dinamika pada bulan Desember 2015 mengalami
kenaikan total aset 18,05% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun
2014) menjadi sebesar Rp 608,41 milliar atau dengan pertumbuhan
sebesar Rp 2,68 milliar. Peningkatan aset tersebut disebabkan
tumbuhnya piutang kontribusi Rp 141,79 milliar dibanding tahun
sebelumnya (tahun 2014) Rp 81,27 milliar.

Rasio Investasi(SAP) terhadap cadangan teknis dan utang klaim
Asuransi Adira Dinamika mengalami kenaikan dari 194% menjadi
221% pada Desember 2015.

Pada Desember 2015, Rasio Beban(klaim,usaha, dan komisi)
terhadap pendapatan premi neto Asuransi Adira Dinamika
mengalami penurunan menjadi sebesar 84% dari angka sebelumnya
sebesar 89% di tahun 2014. Sehingga pada Desember 2016, Rasio
Beban(klaim,usaha, dan komisi) terhadap pendapatan premi neto
Asuransi Adira Dinamika diproyeksikan akan turun menjadi 78% dan
pada tahun 2017 diproyeksikan akan turun menjadi 75%.



Berdasarkan laporan publikasi, diprediksikan pada bulan desember
2016, aset PT Asuransi Sinar Mas akan mengalami pertumbuhan
27,34% atau sebesar Rp. 342,689 milliar dan pada tahun 2017
diproyeksikan Asuransi Sinar Mas akan mengalami pertumbuhan
12,25% atau sebesar Rp. 416,261 milliar. Prediksi dan proyeksi
pertumbuhan diatas dilakukan berdasarkan asumsi pada beberapa
aspek berikut ini:

Pada Desember 2015, Rasio Pencapaian Solvabilitas (RBC) tercatat
sebesar 54,13%, naik dari posisi tahun 2014 yang tercatat 31,66%.
Kenaikan RBC dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah tingkat
solvabilitas sebesar 48,80%.

Asuransi Sinar Mas pada bulan Juni 2016 mengalami kenaikan total
aset 18,05% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2014) menjadi
sebesar Rp 608,419 milliar atau dengan pertumbuhan sebesar Rp
2,686 milliar. Peningkatan aset tersebut disebabkan tumbuhnya
piutang kontribusi Rp 141,798 milliar dibanding tahun sebelumnya
(tahun 2014) Rp 81,271 milliar.

Rasio Investasi(SAP) terhadap cadangan teknis dan utang klaim
Asuransi Adira Dinamika mengalami kenaikan dari 194% menjadi
221% pada Desember 2015.

Pada Desember 2015, Rasio Beban(klaim,usaha, dan komisi)
terhadap pendapatan premi neto Asuransi Adira Dinamika
mengalami penurunan menjadi sebesar 84% dari angka sebelumnya
sebesar 89% di tahun 2014. Sehingga pada Desember 2016, Rasio
Beban(klaim,usaha, dan komisi) terhadap pendapatan premi neto
Asuransi Adira Dinamika diproyeksikan akan turun menjadi 78% dan
pada tahun 2017 diproyeksikan akan turun menjadi 75%.



Berdasarkan laporan publikasi, diprediksikan pada bulan
desember 2016, aset PT Asuransi Central Asia akan mengalami
pertumbuhan 7,95% atau sebesar Rp. 214,261 milliar dan pada
tahun 2017 Asuransi Central Asia akan mengalami pertumbuhan
12,25% atau sebesar Rp. 230,048 milliar. Prediksi dan proyeksi
pertumbuhan diatas dilakukan berdasarkan asumsi pada
beberapa aspek berikut ini:

Pada Desember 2015, Rasio Pencapaian Solvabilitas (RBC)
tercatat sebesar 32% sama dengan pencapaian tahun 2014.

Asuransi Central Asia pada bulan Desember 2015 mengalami
kenaikan total aset 13,96% dibandingkan tahun sebelumnya
(tahun 2014) menjadi sebesar Rp 608,419 milliar atau dengan
pertumbuhan sebesar Rp 2,686 milliar. Peningkatan aset tersebut
disebabkan tumbuhnya piutang kontribusi Rp 141,798 milliar
dibanding tahun sebelumnya (tahun 2014) Rp 81,271 milliar.

Rasio Investasi(SAP) terhadap cadangan teknis dan utang klaim
Asuransi Central Asia mengalami penurunan dari 83% menjadi
70% pada Desember 2015.
Pada Desember 2015, Rasio Beban(klaim,usaha, dan komisi)
terhadap pendapatan premi neto Asuransi Central Asia
mengalami penurunan menjadi sebesar 92% dari angka
sebelumnya sebesar 113% di tahun 2014. Sehingga pada
Desember 2016, rasio Beban(klaim,usaha, dan komisi) terhadap
pendapatan premi neto Asuransi Central Asia diproyeksikan akan
turun menjadi 71% dan pada tahun 2017 diproyeksikan akan
turun menjadi 52%.



Tabel 5. Proyeksi Reasuransi Syariah

Sumber: Laporan Keuangan, Analisis KCI

PROYEKSI REASURANSI SYARIAH

Pada Desember tahun 2016, reasuransi syariah diprediksikan akan
mengalami kenaikan sebesar Rp 1,24 triliun dengan pertumbuhan
sebesar 11,06% atau dengan tambahan aset Rp 123,92 miliar. Pada
tahun 2017, diproyeksikan industri asuransi syariah akan mengalami
kenaikan sebesar Rp 1,36 triliun dengan pertumbuhan 9,96% atau
dengan tambahan aset sebesar Rp 123,9 miliar.

Prediksi dan proyeksi diatas berdasarkan asumsi pertumbuhan aset
pada 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014 dan 2015.

Pada outlook ini, akan dibahas mengenai salah satu perusahaan
reasuransi syariah yang memiliki aset terbesar. Pembahasan tersebut
menjelaskan mengenai performa perusahaan dan proyeksi yang akan
terjadi pada perusahaan di tahun 2017.

2015 Jun-16
Prediksi 

Desember 
2016

Proyeksi 
2017

1 PT Reasuransi Internasional Indonesia (Reindo) 558.045     N/A 649.105     740.165     
2 PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre) 393.975     N/A 409.804     425.633     
3 PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) 168.123     N/A 185.160     202.197     

1.120.143 1.244.069 1.367.995 

Aset

No Nama Perusahaan

Jumlah



Berdasarkan laporan publikasi, diprediksikan pada bulan desember
2016, aset PT Maskapai Reasuransi Indonesia (marein) akan
mengalami pertumbuhan 10,13% atau sebesar Rp. 185,16 milliar dan
pada tahun 2017 diproyeksikan Reasuransi Marein akan mengalami
pertumbuhan 9,20% atau sebesar Rp. 202,19 milliar. Prediksi dan
proyeksi pertumbuhan diatas dilakukan berdasarkan asumsi pada
beberapa aspek berikut ini:

Pada Desember 2015, Rasio Pencapaian Solvabilitas (RBC) tercatat
sebesar 190,88%, turun dari posisi tahun 2014 yang tercatat
229,83%. Penrunan RBC dipengaruhi oleh penurunan jumlah
kelebihan/kekurangan BTS sebesar 15,33%.

Reasuransi Marein pada bulan Desember 2015 mengalami kenaikan
total aset 10,13% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2014)
menjadi sebesar Rp 168,12 milliar atau dengan pertumbuhan
sebesar Rp 17,03 milliar. Peningkatan aset tersebut disebabkan
tumbuhnya investasi pada surat berharga Rp 16,64 milliar dibanding
tahun sebelumnya (tahun 2014) Rp 12,5 milliar.

Rasio Investasi(SAP) terhadap cadangan teknis dan utang klaim
Reasuransi Marein mengalami penurunan dari 220% menjadi 217%
pada Desember 2015.

Pada Desember 2015, Rasio Beban(klaim,usaha, dan komisi)
terhadap pendapatan premi neto Reasuransi Marein mengalami
penurunan menjadi sebesar 111% dari angka sebelumnya sebesar
113% di tahun 2014.








