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Pertumbuhan Kredit Perbankan

Pertumbuhan Premi Bruto Asuransi Umum

Sebagai industri yang 'follow the business' asuransi umum
mendapatkan 'domino effect' dari pertumbuhan kredit perbankan
yang merupakan salah satu indikator pertumbuhan perekonomian.
Sebagian besar polis asuransi dihasilkan dari proteksi terhadap
produk perbankan yang bersifat 'mandatory' untuk memiliki polis
asuransi, seperti penjaminan kredit, asuransi properti, dan asuransi
kendaraan bermotor. 

Pertumbuhan Premi Asuransi Umum Tumbuh
Beriringan dengan  Pertumbuhan Kredit
Perbankan

PERTUMBUHAN KREDIT
PERBANKAN VS PERTUMBUHAN
PREMI ASURANSI



Protect the People
to Protect Business
Sustainability

Keberlangsungan
Usaha Menghadapi
Potensi Risiko

Perlindungan Untuk
Pelaku Usaha
Dibutuhkan Seperti
Halnya Perlindungan
Terhadap Lembaga
Pembiayaan

Kontribusi Industri
Asuransi Untuk
Perekonomian Masih
Rendah

Pertumbuhan Ekonomi yang
mulai menunjukan tren positif
namun bisa terganggu jika pelaku
usaha terpapar risiko, oleh
karena itu perlu perlindungan
terhadap pelaku usaha.

Perlindungan terhadap pelaku
usaha sama pentingnya dengan
perlindungan terhadap lembaga
pembiayaan karna memiliki peran
yang sama pentingnya.

Saat ini kotribusi industri asuransi
terhadap PDB masih kurang dari
3%, sangat jauh dibandingkan
beberapa negara tetangga yang
kontribusi terhadap PDB
mencapai double digit

Memberikan perlindungan pelaku usaha
bisnis untuk menyelamatkan
keberlangsungan bisnis yang pada
akhirnya juga akan ikut membangun
ketahanan ekonomi nasional



894 Banjir

258 Karhutla

26 Gempa Bumi

589 Puting Beliung

406 Longsor

Business is
Highly
Exposed to
Risks

2208 Bencana  
di Indonesia
Sepanjang
2021 

Top Risks Likely to Happen Indonesia Disaster Prone

Extreme Weather

Climate Action Failure

Human Environmental Damage

Infectious Disease

Bio Diversity Loss

*Data Katadata sampai 31 Oktober 2021

*Data The Global Risks Report 2021Dalam Framework Macro
Business, exposure  risk dari
sektor environment sangat
besar, dibandingkan sektor
lainnya dalam PESTEL Analysis
(Politics, Economics, Social,
Environment, Legal)

LEMBAGA PEMBIAYAAN
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Insurance
for
Everyone

Dibutuhkan literasi secara masif untuk meningkatkan
inklusi asuransi,  menurut data OJK saat ini inklusi 
 asuransi di angka 13%, sebaran penduduk Indonesia
menjadi salah satu tantangan teberat untuk meningkatkan
inklusi asuransi, penetrasi secara digital bisa menjadi
solusi.

Peningkatan Inklusivitas Asuransi

UMKM sebagai penyumbang terbesar PDB sebesar 61%
dengan serapan tenaga kerja terbanyak mencapai 97%,
banyak UMKM yang belum sadar pentingnya proteksi
terhadap usaha mereka, yang nyatanya sulit untuk bangkit
saat terpapar risiko.

Pelaku Usaha Khususnya UMKM
Rentan dan Butuh Proteksi

Masih banyak  potensi besar untuk industri asuransi
kerugian yang belum tergarap dengan baik, termasuk di
antaranya asuransi untuk pertanian dan juga untuk ternak,
yang mana merupakan produk yang cukup umum di
negara lain. Saat ini ada 65,5 Juta UMKM di Indonesia dan
pemilik polis asuransi mikro angkanya masih di bawah 10%

Potensi Besar yang Belum Tergarap



Cara penetrasi secara direct ke
nasabah melalui apps, khususnya
untuk nasabah digital native yang
hidup di perkotaan.

D2C
Direct to Customers

Bekerja sama antar institusi
menggunakan API untuk proses bisnis
yang lebih efekitf

B2B
Business to Business

Revitalisasi proses bisnis secara digital
sebagai proses pendukung aktifitas
bisnis

Business Process
Backend Process Support
Automization

Penetrasi asuransi melalui
intermediarry, selain untuk
memperluas segmentasi pasar juga
merupakan cara yang efektif untuk
mengatasi gap pada masyarakat yang
masih 'gagap' digital

B2B2C
Business to Business to
Customers

Penetrating
Through Digital
Channels
Extensification
Tanpa meninggalkan metode
konvensional, perusahaan
asuransi harus mulai mengadopsi
dan mengakselerasi metode digital
dengan daya jangkau yang lebih
luas atau dengan mengcombine
keduanya dengan metode hybrid



Thank You

Asuransi umum adalah
benteng pertahanan
pelaku usaha menuju
ketahanan ekonomi
nasional

- Fankar Umran


