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Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi 

di Indonesia. Banjir memiliki karakteristik high frequency–low 
severity (frekuensi kejadian tinggi–dampak kerugian rendah).
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Kerugian Asuransi Kerugian Asuransi Kerugian Asuransi

2007 2013 2020

± IDR 2.1 T ± IDR 3 T ± IDR 1.15 M

Dampak Banjir di Indonesia 
Studi Kasus – Jakarta

Beberapa kejadian banjir, terutama yang didefinisikan dengan 

banjir dengan periode ulang yang tinggi, bisa menyebabkan 

kerugian ekonomi dan asuransi yang besar. 

• Banjir 2007: ± 1/3 lahan Jakarta terendam, kerugian ekonomi ± 

IDR 5.18 T, kerugian asuransi ± IDR 2.1 T. 

• Banjir 2013: tanggul jebol di Latuharhary, kerugian ekonomi ± 

IDR 20 T, kerugian asuransi ± IDR 3 T. 

• Banjir 1 Januari dan 23 Februari 2020: kerugian ekonomi ± IDR 

960 M, estimasi kerugian asuransi  ± 1,15 M.

Sumber: Bappenas, AAUI, BI, BNPB
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State of 
the Art
Pemodelan 
Banjir

Model Statistik/Aktuaria

Berdasarkan ekstrapolasi 

kerugian banjir di masa lalu.

Kelebihan

Paling sederhana dan mudah 

dikembangkan.

Kekurangan 

Tidak terlalu reliable.

Historical Footprints  

(as-if analysis)

Menggunakan peta rendaman 

beberapa kejadian banjir di masa 

lalu untuk menghitung kerugian 

berdasarkan eksposur saat ini

Kelebihan

Berguna untuk memperoleh 

gambaran potensi kerugian di 

saat ini.

Kekurangan 

Merupakan pendekatan 

deterministik yang tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi 

kerugian di masa depan.

Indicated Flood Maps

Dikenal juga dengan skenario 

bath-tub, yaitu mendefinisikan 

tinggi banjir berdasarkan tinggi 

muka air sungai pada level 

tertentu, misalnya 1 m, 2 m, dsb.

Kelebihan

Cukup untuk kebutuhan bersifat 

umum, mudah dan cepat dilakukan 

berbasiskan teknik GIS.

Kekurangan 

Tidak memperhitungkan analisis 

hidraulik dan tidak baik untuk 

perhitungan probable maximum 

losses (PML) ataupun pricing.

Peta Bahaya Banjir

Kerugian diestimasi berdasarkan 

peta bahaya banjir untuk banyak 

periode ulang, misalnya 50 tahun, 

100 tahun, dll.

Kelebihan

Peta banjir dihasilkan 

menggunakan data historis dan 

prinsip hidrologi. 

Kekurangan 

Peta bahaya banjir bukanlah peta 

kejadian banjir sesungguhnya, 

periode ulang yang digunakan 

mendefinisikan bahaya, bukan 

kerugian. PML umumnya over 

estimated.

Realistic Disaster  

Scenario (what-if-analysis)

Kejadian di masa depan 

didefinisikan berdasarkan 

kejadian di masa lalu.

Kelebihan

Kerugian yang dihasilkan 

lebih realistik dan mudah 

untuk menambahkan skenario 

tambahan, misalnya dam break.

Kekurangan 

Merupakan pendekatan 

semi-probabilistik dengan 

periode ulang yang digunakan 

mendefinisikan bahaya, bukan 

kerugian.

Model Banjir Probabilistik 

Debit Sungai

Model banjir dimulai pada debit 

sungai historikal pada stasiun 

pengamatan yang kemudian 

digunakan untuk memperkirakan 

kejadian berikutnya.

Kelebihan

Data set stokastik akan 

merepresentasikan seluruh 

kemungkinan kejadian di masa 

depan. Kita mendapatkan beragam 

metrik risiko: ELT, EP, PML, dan 

AAL. Dapat digunakan untuk 

underwriting dan reasuransi.

Kekurangan 

Membutuhkan data yang banyak, 

waktu yang lama, biaya yang tinggi.

Model Banjir Probabilistik 

Curah Hujan

Model banjir dimulai pada curah 

hujan historikal pada stasiun 

pengamatan yang kemudian 

digunakan untuk memperkirakan 

kejadian berikutnya.

Kelebihan

Metodologi pemodelan paling 

lengkap yang mempertimbangkan 

proses curah hujan-aliran 

permukaan-debit sungai-kerugian. 

Mudah untuk mengakomodasi 

skenario tambahan seperti 

perubahan iklim, osilasi monsun, dll.

Kekurangan 

Membutuhkan data yang banyak, 

waktu yang lama, biaya yang tinggi.

0-1 1-2 1-2 1-2 2-3 3-4 4-5

Sumber: Aon Benfield ©
 d
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Pemodelan Banjir
di MAIPARK 
Indonesia

MAIPARK Indonesia memulai 

pengembangan model banjir pada tahun 

2012 dengan fokus kajian di wilayah DKI 

Jakarta. Pada tahap awal pengembangan, 

model banjir diterapkan pada Sungai 

Ciliwung segmen Kampung Melayu – 

Manggarai.

Pada 2013 dikembangkan indicative flood 
model sebagai respon terhadap kejadian 

banjir Jakarta 2013. 
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Pemodelan 
Banjir Probabilistik
di Jakarta

Berbeda dengan model gempa  

bumi yang masih reliable pada 

resolusi spasial yang besar, 

keampuhan model banjir ditentukan 

oleh kualitas data Digital Elevation 

Model (DEM), yang dibentuk oleh 

data topografi dan data penampang 

melintang sungai.

DEM model banjir Jakarta dibangun 

berdasarkan data Lidar tahun 2010 

dengan resolusi spasial <1 m dan 

1.460 data penampang melintang 

dari 13 sungai se-Jakarta.

Digital Elevation Model Data Penampang
Melintang Sungai
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Pemodelan  
Banjir Jakarta  
(Probabilistik 
Debit Sungai)

Model banjir probabilistik debit 

sungai untuk wilayah Jakarta selesai 

dibangun pada tahun 2015. Resolusi 

model ± 10 m dan menggunakan 

model banjir HEC-RAS.
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Pada 2017, model Banjir berbasiskan 

probabilistik curah hujan selesai 

dikembangkan untuk 13 sungai di  

DKI Jakarta dengan resolusi model  

± 1 m dan menggunakan model banjir 

ANUGA.
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VISI & MISI 

Menjadi pemimpin yang diakui secara internasional di bidang reasuransi 

bencana di ASEAN, sebagai ”Center of Excellence and Competence” 

dengan nama yang melambangkan profesionalisme berstandar tinggi.

Mengembangkan database risiko 

bencana nasional dan regional 

untuk memberikan informasi, 

pengetahuan dan perlindungan 

yang tepat bagi industri. 

 

Membangun kompetensi yang 

dibutuhkan dalam penerapan 

sound underwriting dalam 

asuransi risiko bencana. 

 

Secara aktif mendukung dan 

ikut berperan dalam kerja sama 

riset dan pembelajaran di bidang 

risiko bencana yang berkaitan 

dengan asuransi. 

 

Secara aktif meningkatkan 

kewaspadaan terhadap risiko 

bencana dan peranan asuransi 

dalam mengelolanya. 

 

Membangun kapasitas 

reasuransi nasional yang sehat 

untuk asuransi gempa bumi bagi 

industri asuransi Indonesia.

• Kajian Risiko Kegempaan DKI 

Jakarta: Identifikasi Keberadaan 

Sesar Baribis di Jawa Bagian Barat 

• Kajian Risiko Tsunami Megathrust 

Selatan Jawa 

• Kajian Risiko Letusan Gunungapi 

se-Jawa 

• Kajian Risiko Banjir Kawasan 

Industri Karawang-Bekasi 

Seri Buku Saku Kajian 
Risiko Bencana Alam 
MAIPARK

MAIPARK Indonesia
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