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Pertumbuhan Asuransi Syariah Oktober 2022:
Pertumbuhan Nilai Aset Asuransi Syariah

Data Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah (Sumber: IKNB OJK diolah)

     Setelah adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 atau dikenal COVID-19,
Secara umum pertumbuhan aset asuransi syariah pada bulan Oktober 2022
mengalami peningkatan sebesar 9,68% dibandingkan dengan bulan Oktober 2021.
Tercatat pertumbuhan aset asuransi syariah pada Oktober 2021 adalah sebesar
43.593 Miliar Rupiah, sedangkan pada bulan Oktober 2022 asuransi syariah
memiliki aset sebesar 45.189 Miliar Rupiah. Hal tersebut disebabkan oleh mulai
memulihnya perekonomian pasca pandemi COVID-19. Komposisi peningkatan
tersebut didominasi oleh Asuransi Jiwa Syariah yang tercatat mengalami
peningkatan signifikan, yaitu sebesar 78% atau 35.358 Miliar Rupiah. Selain itu,
Asuransi Umum Syariah juga mengalami peningkatan sebesar 17% atau 7.527 Miliar
Rupiah dan Reasuransi Syariah yang hanya mengalami peningkatan sebesar 5%
atau 2.304 Miliar Rupiah.
     Berdasarkan data kinerja asuransi syariah, secara umum asuransi syariah
mengalami pertumbuhan month-to-month (MoM) bulan September-Oktober
2022 sebesar 0,44%. Pertumbuhan tersebut terbagi dalam beberapa kategori. Pada
kategori aset mengalami peningkatan sebesar 0,44% menjadi 45.189 Miliar Rupiah.
Selanjutnya kategori kontribusi bruto mengalami peningkatan sebesar 7,37%
menjadi 21.546 Miliar Rupiah. Disusul dengan kategori klaim bruto yang mengalami
peningkatan sebesar 6,86% menjadi 15.461 Miliar Rupiah, kategori investasi sebesar
0,15% menjadi 36.394 Miliar Rupiah, dan kategori hasil investasi sebesar 15,44%
menjadi 1.107 Miliar Rupiah. Sedangkan kategori penetrasi dan densitas mengalami               
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penurunan masing-masing sebesar 2,92%. Hal tersebut dikarenakan adanya
kesenjangan proteksi yang cukup besar dan minimnya kesadaran penduduk
Indonesia akan berasuransi. Maka dari itu, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
(AASI) berupaya untuk meningkatkan penetrasi yang ada di Indonesia dengan
cara percepatan edukasi untuk mendorong kesadaran masyarakat akan
berasuransi dan memaksimalkan kinerja para agen asuransi, sehingga dapat
membantu mengedukasi masyarakat akan pentingnya berasuransi serta
membantu merencanakan masa depan keuangan masyarakat. 
     Berdasarkan data pertumbuhan aset asuransi syariah year-on-year (YoY)
Oktober 2015-2022, aset asuransi syariah terus mengalami pertumbuhan sejak
2015 sampai dengan 2019. Pada 2020 aset asuransi syariah mengalami penurunan.
Hal tersebut dikarenakan mulai merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia,
sehingga pada saat itu semua industri di Indonesia terkena dampaknya, termasuk
industri asuransi di dalamnya. Namun, pada bulan Oktober 2021-2022 seiring
dengan memulihnya perekonomian di Indonesia, aset asuransi syariah pun
terkena dampaknya. 
       Tercatat pada 2015 asuransi syariah memiliki aset sebesar 24.638 Miliar Rupiah,
sampai pada 2019 aset asuransi syariah tetap mengalami kenaikan hingga 44.588
Miliar Rupiah. Namun pada 2020 aset asuransi syariah mengalami penurunan
sebesar 6,67% menjadi 41.613 Miliar Rupiah, hingga pada 2022 aset asuransi syariah
kembali mengalami peningkatan sebesar 8,59% menjadi 45.189 Miliar Rupiah.
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Pertumbuhan Nilai Kontribusi dan Klaim Bruto
Asuransi Syariah

Data Pertumbuhan Kontribusi dan Klaim Bruto Asuransi Syariah (Sumber: IKNB OJK diolah)

     Minat masyarakat terhadap proteksi asuransi syariah tiap tahunnya kian
meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan terus bertumbuhnya kontribusi dan
klaim bruto sejak Oktober 2015-2022, meskipun pada tahun 2022 klaim bruto
sempat turun sebesar 6,65% yang semula 16.563 Miliar Rupiah menjadi 15.461 Miliar
Rupiah. Salah satu faktor penyebab turunnya klaim bruto tersebut adalah mulai
meredanya penyebaran COVID-19, di samping itu pemerintah juga
menggencarkan vaksinasi COVID-19 sehingga klaim masyarakat kian menurun.
Hal tersebut juga dicerminkan oleh peningkatan drastis klaim bruto pada tahun
2020-2021, yang mana pada saat itu kasus COVID-19 sedang tinggi di Indonesia. 
       Pada Oktober 2022, tercatat nilai kontribusi bruto mencapai 21.546 Miliar Rupiah
atau tumbuh sebesar 0,15% dari bulan September 2022 (month-to-month) dan
tumbuh sebesar 15,44% dari Oktober 2021 (year-on-year). Nilai tersebut didominasi
oleh asuransi jiwa syariah yang mencatatkan kontribusi bruto sebesar 17.856 Miliar
Rupiah atau 82,87%, diikuti oleh asuransi umum syariah sebesar 2.414 Miliar Rupiah
atau 11,20% dan reasuransi syariah sebesar 1.276 Miliar Rupiah atau 5,92%. 
     Sementara itu pada Oktober 2022, tercatat klaim bruto memiliki nilai sebesar
15.461 Miliar Rupiah atau tumbuh sebesar 6,86% dari bulan September 2022
(month-to-month) dan turun sebesar 6,65% dari Oktober 2021 (year-on-year). Nilai
tersebut didominasi oleh asuransi jiwa syariah yang mencatatkan klaim bruto
sebesar 13.722 Miliar Rupiah atau 88,75%, diikuti oleh reasuransi syariah sebesar
1.085 Miliar Rupiah atau 7,02%, dan asuransi umum syariah sebesar 655 Miliar
Rupiah atau 4,24%. 
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      Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia terbilang cukup positif dan memiliki
banyak peminat karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini
juga berdampak pada pertumbuhan nilai investasi asuransi syariah. Berdasarkan
data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komposisi pertumbuhan tersebut
didominasi oleh sektor pasar modal yang tercatat mengalami peningkatan
signifikan, yaitu sebesar 80% atau 29.673 Miliar Rupiah. Selain itu, sektor perbankan
juga mengalami peningkatan sebesar 19% atau 7.166 Miliar Rupiah dan instrumen
investasi lainnya yang hanya mengalami peningkatan sebesar 1% atau 125 Miliar
Rupiah. 
         Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komposisi investasi asuransi
syariah terbesar ditempatkan pada saham syariah sebesar 10.618 Miliar Rupiah,
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 8.961 Miliar Rupiah, deposito
sebesar 7.166 Miliar Rupiah, reksa dana syariah sebesar 6.883 Miliar Rupiah, sukuk
sebesar 3.211 Miliar Rupiah, dan 125 Miliar Rupiah pada instrumen investasi lainnya.   
     Pada data pertumbuhan month-to-month (MoM) bulan September-Oktober
2022, investasi asuransi syariah mengalami pertumbuhan sebesar 0,15%.
Pertumbuhan investasi mengalami kenaikan pada bulan Januari-April, namun
pada bulan Mei-Juni mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga
akhirnya kembali mengalami kenaikan pada bulan Juli-Oktober. 

Pertumbuhan Nilai Investasi dan Hasil Investasi
Asuransi Syariah

Data Pertumbuhan Nilai Investasi dan Hasil Investasi Asuransi Syariah (Sumber: IKNB OJK diolah)
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       Selain itu, pada data pertumbuhan month-to-month (MoM) bulan September-
Oktober 2022, hasil investasi asuransi syariah mengalami pertumbuhan sebesar
15,44%. Hasil investasi seiringan dengan kenaikan dan penurunan dari investasinya,
akan tetapi penurunan dari hasil investasi terjadi sebanyak tiga kali, yaitu di bulan
Mei, Juni, dan Agustus 2022.
       Begitupun dengan pertumbuhan year-on-year (YoY) investasi asuransi syariah
bulan Oktober 2021-2022, yaitu sebesar 4,48%. Pada pertumbuhan year-on-year
(YoY) investasi bulan Oktober 2015-2022, investasi tertinggi terjadi pada tahun 2019
sebesar 39.268 Miliar Rupiah dan mengalami penurunan yang cukup signifikan di
tahun 2020 sebesar 11,44% atau 34.774 Miliar Rupiah yang dikarenakan adanya
pandemi COVID-19. Sedangkan investasi terendah terjadi di tahun 2015 sebesar
21.357 Miliar Rupiah. 
     Sementara itu, pertumbuhan year-on-year (YoY) hasil investasi asuransi
syariah bulan Oktober 2021-2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan,
yaitu sebesar 235,90%. Pada pertumbuhan year-on-year (YoY) investasi bulan
Desember 2015-2022, hasil investasi cenderung terbilang jauh dari kata konsistensi,
sehingga hasil investasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 3.185 Miliar
Rupiah dan hasil investasi terendah terjadi di tahun 2018 yaitu -2.239 Miliar Rupiah. 
     Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan investasi
asuransi syariah dan hasil investasi asuransi syariah pada bulan Oktober 2015-
2022. Salah satunya adalah faktor inflasi, seperti yang kita ketahui sering kali inflasi
menjadi kekhawatiran banyak investor sehingga sangat mempengaruhi investor.
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     Setelah adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 atau dikenal COVID-19,
secara umum pertumbuhan aset asuransi jiwa syariah pada bulan Oktober 2022
mengalami peningkatan sebesar 0,30% dibandingkan dengan bulan Oktober 2021.
Tercatat pertumbuhan aset asuransi jiwa syariah pada Oktober 2021 adalah
sebesar 35.251 Miliar Rupiah, sedangkan pada bulan Oktober 2022 asuransi jiwa
syariah memiliki aset sebesar 35.358 Miliar Rupiah. Hal tersebut disebabkan oleh
mulai memulihnya perekonomian pasca pandemi COVID-19. 
     Berdasarkan data kinerja asuransi jiwa syariah, secara umum asuransi jiwa
syariah mengalami pertumbuhan month-to-month (MoM) bulan September-
Oktober 2022 sebesar 0,16%. Pertumbuhan tersebut terbagi dalam beberapa
kategori. Pada kategori aset mengalami peningkatan sebesar 0,16% menjadi
35.358 Miliar Rupiah. Disusul dengan kategori kontribusi bruto mengalami
peningkatan sebesar 6,64% menjadi 17.856 Miliar Rupiah. Selanjutnya kategori
klaim bruto yang mengalami peningkatan sebesar 6,58% menjadi 13.722 Miliar
Rupiah, kategori hasil investasi juga mengalami kenaikan sebesar 15,44% menjadi
1.107 Miliar Rupiah. Namun, kategori investasi menurun sebesar -0,08% menjadi
36.394 Miliar Rupiah dan kategori penetrasi dan densitas juga mengalami
penurunan masing-masing sebesar 3,73%. Hal tersebut dikarenakan adanya
kesenjangan proteksi yang cukup besar dan minimnya kesadaran penduduk
Indonesia akan berasuransi. Maka dari itu, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
(AASI) berupaya untuk meningkatkan penetrasi yang ada di Indonesia dengan
cara percepatan edukasi untuk mendorong kesadaran masyarakat akan
berasuransi dan memaksimalkan kinerja para agen asuransi, sehingga dapat
membantu mengedukasi masyarakat akan pentingnya berasuransi serta
membantu merencanakan masa depan keuangan masyarakat.

Pertumbuhan Nilai Aset Asuransi Jiwa Syariah

Data Pertumbuhan Aset Asuransi Jiwa Syariah (Sumber: IKNB OJK diolah)
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       Berdasarkan data pertumbuhan aset asuransi jiwa syariah year-on-year (YoY)
Oktober 2015-2022, aset asuransi jiwa syariah terus mengalami pertumbuhan sejak
2015 sampai dengan 2019. Pada 2020 aset asuransi jiwa syariah mengalami
penurunan. Hal tersebut dikarenakan mulai merebaknya wabah COVID-19 di
Indonesia, sehingga pada saat itu semua industri di Indonesia terkena
dampaknya, termasuk industri asuransi di dalamnya. Namun, pada bulan Oktober
2021-2022 seiring dengan memulihnya perekonomian di Indonesia, aset asuransi
jiwa syariah pun terkena dampaknya. 
     Tercatat pada 2015 asuransi jiwa syariah memiliki aset sebesar 19.824 Miliar
Rupiah, sampai pada 2019 aset asuransi jiwa syariah tetap mengalami kenaikan
hingga 36.847 Miliar Rupiah. Namun pada 2020 aset asuransi jiwa syariah
mengalami penurunan sebesar 9,46% menjadi 33.361 Miliar Rupiah, hingga pada
2022 aset asuransi jiwa syariah kembali mengalami peningkatan sebesar 5,99%
menjadi 35.358 Miliar Rupiah.
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Pertumbuhan Nilai Kontribusi dan Klaim Bruto
Asuransi Jiwa Syariah

Data Pertumbuhan Kontribusi dan Klaim Bruto Asuransi Jiwa Syariah (Sumber: IKNB OJK diolah)

     Minat masyarakat terhadap proteksi asuransi jiwa syariah tiap tahunnya kian
meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan terus bertumbuhnya kontribusi dan
klaim bruto asuransi jiwa syariah sejak Oktober 2015-2022, meskipun pada tahun
2022 klaim bruto sempat turun sebesar 6,65% yang semula 15.215 Miliar Rupiah
menjadi 13.722 Miliar Rupiah. Salah satu faktor penyebab turunnya klaim bruto
tersebut adalah mulai meredanya penyebaran COVID-19, di samping itu
pemerintah juga menggencarkan vaksinasi COVID-19 sehingga klaim masyarakat
kian menurun. Hal tersebut juga dicerminkan oleh peningkatan drastis klaim bruto
pada tahun 2020-2021, yang mana pada saat itu kasus COVID-19 sedang tinggi di
Indonesia. 
       Pada Oktober 2022, tercatat nilai kontribusi bruto mencapai 17.856 Miliar Rupiah
atau tumbuh sebesar 6,64% dari bulan September 2022 month-to-month (MoM)
dan tumbuh sebesar 13,12% dari Oktober 2021 year-on-year (YoY). Sementara itu
pada Oktober 2022, tercatat klaim bruto memiliki nilai sebesar 13.722 Miliar Rupiah
atau tumbuh sebesar 6,58% dari MoM bulan September 2022 dan turun sebesar
6,65% dari YoY bulan Oktober 2021.
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Pertumbuhan Nilai Investasi dan Hasil Investasi
Asuransi Jiwa Syariah

Data Pertumbuhan Nilai Investasi dan Hasil Investasi Asuransi Jiwa Syariah (Sumber: IKNB OJK diolah)

      Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia terbilang cukup positif dan memiliki
banyak peminat karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini
juga berdampak pada pertumbuhan nilai investasi asuransi jiwa syariah.
Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komposisi pertumbuhan
tersebut didominasi oleh sektor pasar modal yang tercatat mengalami
peningkatan signifikan, yaitu sebesar 85% atau 25.404 Miliar Rupiah. Selain itu,
sektor perbankan juga mengalami peningkatan sebesar 14% atau 4.480 Miliar
Rupiah dan instrumen investasi lainnya yang hanya mengalami peningkatan
sebesar 1% atau 76 Miliar Rupiah. 
         Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komposisi investasi asuransi
jiwa syariah terbesar ditempatkan pada saham syariah sebesar 10.615 Miliar
Rupiah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 6.563 Miliar Rupiah,
deposito sebesar 4.480 Miliar Rupiah, reksa dana syariah sebesar 5.773 Miliar
Rupiah, sukuk sebesar 2.454 Miliar Rupiah, dan 76 Miliar Rupiah pada instrumen
investasi lainnya. 
     Pada data pertumbuhan month-to-month (MoM) bulan September-Oktober
2022, investasi asuransi jiwa syariah mengalami pertumbuhan sebesar -0,08%.
Pertumbuhan investasi mengalami kenaikan pada bulan Januari-April, namun
pada bulan Mei-Juni mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga
akhirnya kembali mengalami kenaikan pada bulan Juli-Oktober.
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       Selain itu, pada data pertumbuhan month-to-month (MoM) bulan September-
Oktober 2022, hasil investasi asuransi jiwa syariah mengalami pertumbuhan
sebesar 16,87%. Hasil investasi seiringan dengan kenaikan dan penurunan dari
investasinya, akan tetapi penurunan dari hasil investasi terjadi sebanyak tiga kali,
yaitu di bulan Mei, Juni, dan Agustus 2022.
     Begitupun dengan pertumbuhan year-on-year (YoY) investasi asuransi jiwa
syariah bulan Oktober 2021-2022, yaitu sebesar 1,68%. Pada pertumbuhan year-on-
year (YoY) investasi bulan Oktober 2015-2022, investasi tertinggi terjadi pada tahun
2019 sebesar 33.860 Miliar Rupiah dan mengalami penurunan yang cukup
signifikan di tahun 2020 sebesar 14,18% atau 29.060 Miliar Rupiah yang dikarenakan
adanya pandemi COVID-19. Sedangkan investasi terendah terjadi di tahun 2015
sebesar 18.162 Miliar Rupiah. 
     Sementara itu, pertumbuhan year-on-year (YoY) hasil investasi asuransi jiwa
syariah bulan Oktober 2021-2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan,
yaitu sebesar 609,31%. Pada pertumbuhan year-on-year (YoY) investasi bulan
Desember 2015-2022, hasil investasi cenderung terbilang jauh dari kata konsistensi,
sehingga hasil investasi asuransi jiwa syariah tertinggi terjadi pada tahun 2016
sebesar 3.027 Miliar Rupiah dan hasil investasi asuransi jiwa syariah terendah
terjadi di tahun 2018 yaitu -2.452 Miliar Rupiah. 
     Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan investasi
asuransi jiwa syariah dan hasil investasi asuransi jiwa syariah pada bulan Oktober
2015- 2022. Salah satunya adalah faktor inflasi, seperti yang kita ketahui sering kali
inflasi menjadi kekhawatiran banyak investor sehingga sangat mempengaruhi
investor.
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Pertumbuhan Nilai Aset 
Asuransi Umum Syariah

Data Pertumbuhan Aset Asuransi Umum Syariah (Sumber: IKNB OJK Diolah)

     Setelah adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 atau dikenal COVID-19,
secara umum pertumbuhan aset asuransi umum syariah pada bulan Oktober
2022 mengalami peningkatan sebesar 18,22% dibandingkan dengan bulan Oktober
2021. Tercatat pertumbuhan aset asuransi umum syariah pada Oktober 2021
adalah sebesar 6.367 Miliar Rupiah, sedangkan pada bulan Oktober 2022 asuransi
umum syariah memiliki aset sebesar 7.527 Miliar Rupiah. 
     Berdasarkan data kinerja asuransi umum syariah, secara umum asuransi
umum syariah mengalami pertumbuhan month-to-month (MoM) bulan
September-Oktober 2022 sebesar 1,02%. Pertumbuhan tersebut terbagi dalam
beberapa kategori. Pada kategori aset mengalami peningkatan sebesar 1,02%
menjadi 7.527 Miliar Rupiah. Selanjutnya kategori kontribusi bruto mengalami
peningkatan sebesar 10,02% menjadi 2.414 Miliar Rupiah. Disusul dengan kategori
klaim bruto yang mengalami peningkatan sebesar 10,18% menjadi 655 Miliar
Rupiah, kategori investasi sebesar 1,77% menjadi 5.109 Miliar Rupiah, kategori hasil
investasi sebesar 9,84% menjadi 154 Miliar Rupiah, dan kategori penetrasi dan
densitas mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,03%.
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     Berdasarkan data pertumbuhan aset asuransi umum syariah year-on-year
(YoY) Oktober 2015-2022, aset asuransi umum syariah terus mengalami
pertumbuhan sejak 2015 sampai dengan 2022. Walaupun adanya wabah COVID-19
pada 2020, aset asuransi umum syariah tidak terdampak mengalami penurunan
seperti asuransi jiwa syariah. Tercatat pada 2015 asuransi umum syariah memiliki
aset sebesar 3.724 Miliar Rupiah, hingga pada 2022 aset asuransi umum syariah
mengalami peningkatan sebesar 102,12% menjadi 7.527 Miliar Rupiah.
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Pertumbuhan Nilai Kontribusi dan Klaim Bruto
Asuransi Umum Syariah

Data Pertumbuhan Kontribusi dan Klaim Bruto Asuransi Umum Syariah (Sumber: IKNB OJK diolah)

     Minat masyarakat terhadap proteksi asuransi umum syariah tiap tahunnya
tidak menentu. Pasalnya kontribusi dan klaim bruto asuransi umum syariah naik
turun sejak Oktober 2015-2022. Tercatat pada periode 2015-2016 kontribusi dan
klaim bruto asuransi umum syariah mengalami peningkatan sebelum akhirnya
kembali turun pada periode 2017-2020. Pada 2021-2022 kontribusi dan klaim bruto
kembali meningkat secara drastis. 
       Pada Oktober 2022, tercatat nilai kontribusi bruto mencapai 2.414 Miliar Rupiah
atau tumbuh sebesar 10,02% dari bulan September 2022 (month-to-month) dan
tumbuh sebesar 55,10% dari Oktober 2021 (year-on-year). Sementara itu pada
Oktober 2022, tercatat klaim bruto memiliki nilai sebesar 655 Miliar Rupiah atau
tumbuh sebesar 10,18% dari bulan September 2022 (month-to-month) dan turun
sebesar 33,55% dari Oktober 2021 (year-on-year). 
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Pertumbuhan Nilai Investasi dan Hasil Investasi
Asuransi Umum Syariah

Data Pertumbuhan Nilai Investasi dan Hasil Investasi Asuransi Umum Syariah (Sumber: IKNB OJK diolah)

      Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia terbilang cukup positif dan memiliki
banyak peminat karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini
juga berdampak pada pertumbuhan nilai investasi asuransi umum syariah.
Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komposisi pertumbuhan
tersebut didominasi oleh sektor pasar modal yang tercatat mengalami
peningkatan signifikan, yaitu sebesar 58% atau 2.965 Miliar Rupiah. Selain itu, sektor
perbankan juga mengalami peningkatan sebesar 41% atau 2.112 Miliar Rupiah dan
instrumen investasi lainnya yang hanya mengalami peningkatan sebesar 1% atau
32 Miliar Rupiah. 
     Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komposisi investasi asuransi
umum syariah terbesar ditempatkan pada deposito sebesar 2.112 Miliar Rupiah,
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 1.774 Miliar Rupiah, reksa dana
syariah sebesar 754 Miliar Rupiah, sukuk sebesar 435 Miliar Rupiah, instrumen
investasi lainnya sebesar 32 Miliar Rupiah, dan 2 Miliar Rupiah pada saham syariah. 
    Pada data pertumbuhan month-to-month (MoM) bulan September-Oktober
2022, tercatat investasi asuransi umum syariah mengalami pertumbuhan sebesar
1,77%. Sementara itu, investasi asuransi umum syariah cenderung mengalami
kenaikan dan kestabilan dari bulan Januari-Oktober 2022. 
       Selain itu, pada data pertumbuhan month-to-month (MoM) bulan September-
Oktober 2022, hasil investasi asuransi umum syariah mengalami pertumbuhan
sebesar 9,84%. Hasil investasi asuransi umum syariah mengalami kenaikan sejalan
dengan kenaikan dari investasinya tanpa mengalami penurunan sejak bulan
Januari-Oktober.
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        Begitupun dengan pertumbuhan year-on-year (YoY) investasi asuransi umum
syariah bulan Oktober 2021-2022, yaitu sebesar 18,28%. Pada pertumbuhan year-
on-year (YoY) investasi bulan Oktober 2015-2022, investasi asuransi umum syariah
tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5.109 Miliar Rupiah dan investasi asuransi
umum syariah terendah terjadi di tahun 2015 sebesar 2.443 Miliar Rupiah. 
      Sementara itu, pertumbuhan year-on-year (YoY) hasil investasi asuransi umum
syariah bulan Oktober 2021-2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan,
yaitu sebesar 15,21%. Pada pertumbuhan year-on-year (YoY) investasi bulan
Desember 2015-2022, hasil investasi asuransi umum syariah tertinggi terjadi pada
tahun 2019 sebesar 215 Miliar Rupiah dan hasil investasi asuransi umum syariah
mengalami penurunan pada di tahun 2020 sebesar 7,44% atau 199 Miliar Rupiah
yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Sedangkan hasil investasi asuransi
umum syariah terendah terjadi di tahun 2016 sebesar 123 Miliar Rupiah. 
     Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan investasi
asuransi umum syariah dan hasil investasi asuransi umum syariah pada bulan
Oktober 2015- 2022. Salah satunya adalah faktor inflasi, seperti yang kita ketahui
sering kali inflasi menjadi kekhawatiran banyak investor sehingga sangat
mempengaruhi investor.
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         Secara umum pertumbuhan aset reasuransi syariah pada bulan Oktober 2022
mengalami peningkatan sebesar 16,65% dibandingkan dengan bulan Oktober 2021
(year-on-year). Tercatat pertumbuhan aset reasuransi syariah pada Oktober 2021
adalah sebesar 1.975 Miliar Rupiah dan pada bulan Oktober 2022 reasuransi
syariah memiliki aset sebesar 2.304 Miliar Rupiah. Sedangkan jika dibandingkan
dengan bulan September 2022 (month-to-month) nilai aset reasuransi syariah
hanya tumbuh sebesar 2,80%. 

Pertumbuhan Nilai Aset Reasuransi Syariah

Data Pertumbuhan Aset Reasuransi Syariah (Sumber: IKNB OJK diolah)
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         Berdasarkan data kinerja reasuransi syariah, secara umum reasuransi syariah
mengalami pertumbuhan month-to-month (MoM) bulan September-Oktober
2022 sebesar 2,80%. Pertumbuhan tersebut terbagi dalam beberapa kategori. Pada
kategori aset mengalami peningkatan sebesar 2,80% menjadi 2.304 Miliar Rupiah.
Disusul dengan kategori kontribusi bruto mengalami peningkatan sebesar 12,56%
menjadi 1.276 Miliar Rupiah. Selanjutnya kategori klaim bruto yang mengalami
peningkatan sebesar 8,35% menjadi 1.085 Miliar Rupiah, kategori hasil investasi
sebesar 10,41% menjadi 77 Miliar Rupiah, kategori penetrasi dan densitas
mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,84%. Sementara itu, kategori
investasi mengalami penurunan sebesar 0,50% menjadi 1.894 Miliar Rupiah 
      Berdasarkan data pertumbuhan aset reasuransi syariah year-on-year (YoY)
Oktober 2015-2022, aset reasuransi syariah terus mengalami pertumbuhan sejak
2015 sampai dengan 2020. Pada 2021 aset reasuransi syariah mengalami
penurunan hingga akhirnya mengalami peningkatan pada bulan Oktober 2022. 
        Tercatat pada 2015 reasuransi syariah memiliki aset sebesar 1.091 Miliar Rupiah,
sampai pada 2020 aset reasuransi syariah tetap mengalami kenaikan hingga 2.201
Miliar Rupiah. Namun pada 2021 aset reasuransi syariah mengalami penurunan
sebesar 10,27% menjadi 1.975 Miliar Rupiah, hingga pada 2022 aset reasuransi
syariah kembali mengalami peningkatan sebesar 16,66% menjadi 2.304 Miliar
Rupiah.
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        Kebutuhan akan proteksi reasuransi syariah tiap tahunnya kian meningkat. Hal
tersebut dibuktikan dengan terus bertumbuhnya kontribusi dan klaim bruto
reasuransi syariah sejak Oktober 2015-2022, meskipun pada tahun 2020 kontribusi
bruto sempat turun sebesar 9,19% yang semula 794 Miliar Rupiah menjadi 721 Miliar
Rupiah. 
        Pada Oktober 2022, tercatat nilai kontribusi bruto reasuransi syariah mencapai
1.276 Miliar Rupiah atau tumbuh sebesar 12,56% dari bulan September 2022
(month-to-month) dan tumbuh sebesar 59,13% dari Oktober 2021 (year-on-year).
Sementara itu pada Oktober 2022, tercatat klaim bruto memiliki nilai sebesar 1.085
Miliar Rupiah atau tumbuh sebesar 8,35% dari bulan September 2022 (month-to-
month) dan turun sebesar 26,52% dari Oktober 2021 (year-on-year). 

Pertumbuhan Nilai Kontribusi dan Klaim Bruto
Reasuransi Syariah

Data Pertumbuhan Kontribusi dan Klaim Bruto Reasuransi Syariah (Sumber: IKNB OJK diolah)
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Pertumbuhan Nilai Investasi dan Hasil Investasi
Reasuransi Syariah

Data Pertumbuhan Nilai Investasi dan Hasil Investasi Reasuransi Syariah (Sumber: IKNB OJK diolah)

      Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia terbilang cukup positif dan memiliki
banyak peminat karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini
juga berdampak pada pertumbuhan nilai investasi reasuransi syariah.
Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komposisi pertumbuhan
tersebut didominasi oleh sektor pasar modal yang tercatat mengalami
peningkatan signifikan, yaitu sebesar 85% atau 1.304 Miliar Rupiah. Selain itu, sektor
perbankan juga mengalami peningkatan sebesar 14% atau 574 Miliar Rupiah dan
instrumen investasi lainnya yang hanya mengalami peningkatan sebesar 1% atau
16 Miliar Rupiah. 
     Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komposisi investasi reasuransi
syariah terbesar ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar
625 Miliar Rupiah, deposito sebesar 574 Miliar Rupiah, reksa dana syariah sebesar
356 Miliar Rupiah, sukuk sebesar 322 Miliar Rupiah, instrumen lainnya sebesar 16
Miliar Rupiah, dan 1 Miliar Rupiah pada saham syariah. 
       Pertumbuhan month-to-month (MoM) investasi reasuransi syariah mengalami
kenaikan yang cukup stabil pada bulan Januari-September, walaupun pada
akhirnya mengalami penurunan di bulan Oktober sebesar -0,50% atau 1.894 Miliar
Rupiah yang sebelumnya di bulan September senilai 1.903 Miliar Rupiah. 
       Selain itu, pada data pertumbuhan month-to-month (MoM) bulan September-
Oktober 2022, hasil investasi reasuransi syariah mengalami pertumbuhan sebesar
10,41%. Hasil investasi seiringan dengan kenaikan dan penurunan dari investasinya.
Selama bulan Januari-Oktober hasil investasi reasuransi syariah terus mengalami
kenaikan tanpa mengalami penurunan. 
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    Begitupun dengan pertumbuhan year-on-year (YoY) investasi reasuransi
syariah bulan Oktober 2021-2022, yaitu sebesar 18,67%. Pada pertumbuhan year-
on-year (YoY) investasi bulan Oktober 2015-2022, investasi reasuransi syariah
tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 1.894 Miliar Rupiah dan investasi
reasuransi syariah terendah terjadi di tahun 2015 sebesar 933 Miliar Rupiah. 
     Sementara itu, pertumbuhan year-on-year (YoY) hasil investasi reasuransi
syariah bulan Oktober 2021-2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan,
yaitu sebesar 6,28%. Pada pertumbuhan YoY investasi bulan Desember 2015-2022,
hasil investasi reasuransi syariah tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 86
Miliar Rupiah dan hasil investasi terendah terjadi di tahun 2015 sebesar 34 Miliar
Rupiah.
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