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Premi Lini Pengangkutan Seret
JAKARTA — Premi industri asuransi umum dari lini 
bisnis asuransi pengangkutan masih tersendat mes-
kipun harga komoditas menunjukkan tren pening-

katan.

Fitri Sartina Dewi
 tri.sartinadewi@bisnis.com

Chief Underwriting Offi cer PT Asuransi 
Adira Dinamika (Adira Insurance) Ris-
mauli Silaban mengatakan hingga saat ini 
pihaknya belum merasakan dampak positif 
dari kenaikan harga komoditas. Belum ada 
pertumbuhan signifi kan produksi premi 
lini bisnis asuransi pengangkutan baik 
melalui jalur laut, udara, maupun darat.

Dia menuturkan pendapatan premi 
dari lini bisnis asuransi pengangkutan 
pada tahun lalu cenderung stagnan jika 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
Kontribusi premi dari lini bisnis tersebut 
masih rendah yaitu sekitar 1%.

Menurutnya, produksi dari lini tersebut 
sepanjang tahun ini diprediksi masih 
akan sulit untuk tumbuh tinggi. Pasalnya, 
beberapa pelaku usaha masih cenderung 
memantau potensi penurunan kembali 
harga komoditas.

“Jika kenaikan harga komoditas bisa 
tetap stabil, dan pertumbuhan ekonomi 
bisa tumbuh lebih baik dari tahun lalu, 
kami perkirakan produksi asuransi peng-
angkutan bisa naik. Meskipun kenaikannya 
belum terlalu tinggi,” ujarnya kepada 

Bisnis, Senin (20/3).
PT Binagriya Upakara juga belum 

merasakan dampak kenaikan harga 
komoditas terhadap produksi lini bisnis 
asuransi pengangkutan. Direktur Utama 
Binagriya Dadang Sukresna mengatakan 
pada tahun lalu realisasi produksi dari 
lini bisnis tersebut justru mencatatkan 
penurunan 3,4%.

Dia mengungkapkan, pada 2015 penda-
patan premi dari asuransi pengangkutan 
mencapai Rp3,62 miliar, sedangkan pada 
2016 realisasinya turun menjadi hanya 
Rp3,5 miliar. Adapun, kontribusi lini 
tersebut terhadap total pendapatan premi 
perseroan hanya 2,5%.

“Saat ini peningkatan premi dari lini usaha 
pengangkutan belum terasa, tetapi kami 
akan lihat dulu bagaimana kondisi pasar 
di semester pertama tahun ini,” katanya.

Sepanjang 2017, Binagriya menargetkan 

pendapatan premi bisa tumbuh sekitar 
20% jika dibandingkan dengan capaian 
tahun lalu Rp135,7 miliar. Adapun, lini 
bisnis yang menjadi penyumbang terbesar 
terhadap pendapatan premi perusahaan 
ialah asuransi harta benda dengan por-
si 68% dari total pendapatan premi. 
Kemudian, disusul asuransi aneka 9% 
dan asuransi kendaraan bermotor 7%.

Direktur Utama Aspan Budi Herawan 
menyatakan untuk memacu pertumbuh-
an premi dan mengantisipasi penurunan 
produksi pada lini bisnis asuransi peng-
angkutan, pada tahun lalu perseroan mulai 
menurunkan porsi bisnis dari lini bisnis 
tersebut.

Budi menjelaskan, pada 2015 kontribusi 
premi dari asuransi pengangkutan masih 
mencapai kisaran 20%, sedangkan pada 
2016 kontribusinya menurun menjadi 
hanya sekitar 7%. 

Menurutnya, untuk tetap mencapai target 
pertumbuhan ditengah penurunan produksi 
dari bisnis pengangkutan, perseroan akan 
fokus mengembangkan lini bisnis asuransi 
harta benda dan kendaraan. Dia menjelas-
kan, sampai saat ini lini bisnis harta benda 
menjadi kontributor utama terhadap total 
pendapatan premi perusahaan dengan porsi 
sekitar 30%.

KONTRIBUSI TURUN
Data kinerja asuransi umum yang di-

rilis Asosiasi Asuransi Umum Indonesia 
(AAUI) menunjukkan sepanjang 2016 
premi bruto dari lini bisnis asuransi peng-
angkutan mencapai Rp3,15 triliun atau 
turun 1,2% jika dibandingkan dengan 

realisasi pada periode yang sama tahun 
lalu Rp3,19 triliun.

Selain lini bisnis asuransi pengangkut-
an, terdapat dua lini bisnis lainnya yang 
mencatatkan pertumbuhan negatif yaitu 
asuransi kecelakaan dan asuransi aneka 
dengan penurunan masing-masing sebesar 
15% dan 20%.

Sepanjang 2016, asuransi umum men-
catatkan premi bruto Rp61,87 triliun atau 

tumbuh 5,1% jika dibandingkan dengan 
capaian tahun sebelumnya. Meski bertumbuh, 
tetapi realisasi tersebut merupakan yang 
terendah jika dibandingkan dengan angka 
pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasalnya, pada 2015 saja pertumbuhan 
premi industri masih lebih tinggi yaitu 
di kisaran 6,7%, sedangkan pada tahun-
tahun sebelumnya pertumbuhan premi 
masih bisa mencapai kisaran dua digit. 

 Sepanjang 2016 premi 
bruto dari lini bisnis asuran-
si pengangkutan mencapai 
Rp3,15 triliun atau turun 
1,2% (yoy).

BATAS MODAL

Bisnis/Endang Muchtar 

Karyawan mela-
yani nasabah melalui 
call center di salah satu 
perusa haan asuransi 
umum di Jakarta, 
belum lama ini. Asosiasi 
Asuransi Umum 
Indonesia menyatakan 
perusahaan dengan 
tingkat solvabilitas 
mendekati batas mini-
mum 120% tidak harus 
menambah modal.

PROYEKSI PEMBIAYAAN

Home Credit Incar Rp4,8 Triliun 
JAKARTA — PT Home Credit 

Indonesia menargetkan pembia-
yaan sepanjang 2017 bisa mencapai 
Rp4,8 triliun, atau melesat dari 
pembiayaan pada tahun sebelum-
nya Rp1,9 triliun.

CEO Home Credit Indonesia 
Jaroslav Gaisler mengatakan untuk 
mencapai target pembiayaan di 
tahun ini, pihaknya akan memper-
luas area pemasaran. Menurutnya, 
pada akhir tahun ini perseroan 
menargetkan bisa melayani pembi-
ayaan kepada konsumen di seluruh 
daerah di Indonesia.

Hingga akhir 2016, perseroan 
telah beroperasi di 37 kota, deng-
an sekitar 5.000 titik distribusi 
penjualan (point of sales) yang 
tersebar di seluruh Indonesia. 

“Selain perluasan area pemasar-
an, peningkatan point of sales 
melalui mitra ritel kami juga 
bisa mendorong pencapaian tar-
get pertumbuhan pembiayaan di 
tahun ini,” kata Jaroslav di sela-
sela paparan kinerja Home Credit 
Indonesia tahun 2016, Senin (20/3).

Dia mengungkapkan untuk 
memacu pembiayaan, pada tahun 

ini Home Credit Indonesia juga 
akan merambah pembiayaan onli-
ne. Guna merealisasikan rencana 
pengembangan bisnis tersebut, 
pihaknya akan bekerja sama deng-
an penyedia aplikasi market place.

“Saat ini kami masih menjajaki 
kerja sama dengan sebuah penye-
dia layanan market place. Begitu 
memasuki tahap penandatangan-
an kerja sama, maka aplikasinya 
segera kami luncurkan,” ujarnya.

Menurutnya, peluncuran layanan 
pembiayaan online diharapkan bisa 
dilaksanakan pada pertengahan 
kuartal kedua tahun ini atau pada 
Mei 2017. Dari saluran tersebut, 
Home Credit menargetkan bisa 
menyalurkan pembiayaan Rp100 
miliar--Rp200 miliar pada tahun 
pertama pelaksanaannya.

Pihaknya juga berencana melun-
curkan mobile application untuk 
memberikan kemudahan kepada 
nasabah dalam mengakses infor-
masi terkait dengan pembayaran 
cicilan, dan program promosi yang 
ditawarkan.

Sementara itu, Chief External 
Affairs Home Credit Indonesia Andy 

Nahil Gultom mengatakan sepan-
jang 2016 rasio kredit bermasalah 
atau non performing financing 
(NPF) perusahaan tercatat sebesar 
0,5%.

Menurutnya, realisasi tersebut 
masih jauh berada di bawah 
ketentuan NPF yang ditetapkan 
regulator dengan batas maksimum 
5%. Dia mengungkapkan, pada 
tahun ini pihaknya menargetkan 
rasio NPF perusahaan tetap berada 
di bawah kisaran 1%.

“Untuk menjaga kualitas pem-
biayaan di tahun ini, perusahaan 
masih akan menerapkan strategi 
pengembangan bisnis yang agresif, 
tetapi tetap berhati-hati,” jelasnya.

Sepanjang 2016, Home Credit In-
donesia menyalurkan pembiayaan 
Rp1,9 triliun atau melampaui target 
awal yang ditetapkan perusahaan 
Rp1,5 triliun. Dari total pembi-
ayaan yang disalurkan, sekitar 
70% transaksi masih didominasi 
oleh segmen gadget dan ponsel 
genggam, sedangkan 30% sisanya 
disumbang dari pembiayaan elek-
tronik dan perlengkapan rumah 
tangga lainnya. (Fitri Sartina Dewi)

TARGET ROI

Dapen BRI Andalkan Sewa Kantor 
JAKARTA — Pendapatan dari 

investasi di pasar modal dan 
reccuring income dari sewa per-
kantoran bakal menjadi andalan 
Dana Pensiun BRI untuk menge-
jar target return on investment  
12,5%—13% pada tahun ini.

Direktur Utama Dana Pensiun 
(Dapen) BRI Mudjiharno M. 
Sudjono mengatakan pihaknya 
menetapkan target return on inves-
tment (ROI) 10% pada tahun 
ini. Dia menjelaskan sejumlah 
instrumen seperti deposito, su-
rat berharga negara (SBN), dan 
obligasi memberikan imbal hasil 
di bawah target tersebut.

Karena itu, jelasnya, salah satu 
opsi utama untuk mengejar target 
tahunan adalah investasi di pasar 
modal. “Sejak rezim penurunan 
bunga, deposito dan SBN tidak 
terlalu, sedangkan obligasi infra-
struktur dengan rating jelek pun 
paling bisa 9%,” ujarnya kepada 

Bisnis baru-baru ini.
Mudjiharno mengatakan gap 

imbal hasil investasi itu akan coba 
dipenuhi dengan alokasi investasi 
di pasar modal. Namun, pihaknya 
bakal memisahkan alokasi inves-
tasi di pasar modal ke dalam 
dua jenis akun.

Menurutnya, akun pertama 
berisi portofolio investasi pada 
saham untuk jangka panjang. 
Dia mengatakan fl uktuasi pasar 
dalam perdagangan harian tidak 
akan memengaruhi strategi pe-
nempatan dana Dapen BRI pada 
instrumen tersebut.

Adapun akun kedua, berisi 
portofolio investasi saham untuk 
perdagangan harian. Strategi 
investasi pada portofolio itu, 
katanya, setiap pekan dianalisis 
untuk mengejar hasil investasi 
yang optimal.

“Pada saat rendah kami beli, 
riding the wave. Biasanya target 

2% lalu kami jual,” katanya.
Mudjiharno menyatakan pen-

dapatan berulang atau recurring 
income dari sejumlah properti 
yang dimiliki juga menjadi potensi 
bagi Dapen BRI dalam mengejar 
target investasi. Dia menjelaskan 
hingga saat ini pihaknya memiliki 
10 properti di berbagai daerah, 
antara lain di Jakarta, Surabaya, 
dan Balikpapan.

Properti tersebut, seluruhnya 
merupakan perkantoran sewa 
yang dimanfaatkan baik oleh PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk. maupun perusahaan swasta. 
“Ada recurring income dari sewa 
kantor. Misalnya Gedung BRI II 
di kawasan Sudirman,” katanya.

Mudjiharno mengatakan target 
ROI di kisaran 12,5%—13% pada 
2017 sebenarnya lebih rendah dari 
realisasi sepanjang tahun lalu 
yang mencapai 14,1%. (Oktaviano 

D.B. Hana)

Kinerja Asuransi Umum 2016 (Rp triliun)

Lini bisnis asuransi Premi Klaim

 2015 2016 2015 2016

Harta benda 17,67 19,07 6,75 6,48

Kendaraan bermotor 16,3 16,37 7,9 7,41

Pengangkutan 3,19 3,15 1,56 0,95

Rangka kapal 1,61 1,76 1,3 1,26

Pesawat udara 1,49 1,53 1,24 0,4

Satelit 0,01 0,17 - -

Energi 1,69 1,82 1,29 1,54

Rekayasa 1,99 2,25 1,02 1,37

Tanggung gugat 1,6 1,83 0,2 0,29

Kecelakaan 1,63 1,38 0,69 0,51

Kesehatan 4,17 4,23 3,42 3,42

Kredit 3,96 4,68 2,17 2,61

Penjaminan 1,53 1,98 0,48 0,42

aneka 1,97 1,58 0,82 0,40

Total 58,88 61,87 28,74 27,13

Sumber: AAUI.


