








“Partisipasi industri asuransi untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi 
dari waktu ke waktu semakin dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan 
masyarakat. Khususnya riwayat bencana serta potensi bencana di Indonesia, 
menuntut perusahaan asuransi harus lebih tanggap dengan produk, manfaat 
serta komitmen kepada masyarakat. Buku ini menjelaskan sejarah tranformasi 
terbentuknya PT Reasuransi MAIPARK Indonesia yang mengkhususkan 
kegiatannya pada proteksi risiko bencana. Semoga dengan terbitnya buku ini 
dapat semakin membuka wawasan kita atas manfaat industri asuransi serta 
mengingatkan kita pada riwayat bencana di Indonesia agar kita lebih 
waspada.”
—Riswinandi (Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank, OJK)

“Melalui buku sejarah MAIPARK ini, kita dapat memahami bahwa Industri 
Asuransi hadir tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga mampu 
meringankan beban Pemerintah dan masyarakat Indonesia khususnya dalam 
hal penanganan dan pembiayaan bencana alam.”
—Budi Tampubolon (Ketua AAJI)

“Memahami Indonesia dan adanya kemungkinan berbagai bencana. Dalam 
buku sejarah MAIPARK ini menggambarkan bagaimana industri bersatu 
untuk satu tujuan bersama mendirikan perusahaan reasuransi yang khusus 
menangani kebencanaan dan melakukan studi perihal kebencanaan yang 
memberikan manfaat kembali kepada masyarakat dan industri.”
—Dadang Sukresna (Ketua AAUI)

“Buku ini menunjukan pentingnya transfer risiko dalam mitigasi bencana 
yang sebelumnya di tangan pemerintah ke sektor swasta.”
—Prof. Ir. Dwikora Karnawati. M.Sc, Ph.D (Kepala BMKG)

“Sebuah buku referensi bagi para praktisi asuransi dan reasuransi  di Indonesia 
yang memberikan beragam informasi terkait perkembangan industri asuransi 
di Indonesia,  termasuk  keunikan MAIPARK sebagai reasuransi kebencanaan  
yang diulas secara mendalam. Buku ini wajib dibaca oleh praktisi perasuransian 
termasuk kalangan pialang asuransi dan reasuransi sebagai salah satu rujukan 
dalam melakukan tindakan profesionalnya.”
—Harry Purwanto (Ketua APPARINDO)

“Buku ini memberikan informasi yang sangat bermanfaat terkait dengan 
tumbuhkembang perusahaan reasuransi bencana di Indonesia. Peran 
MAIPARK sangat dibutuhkan oleh seluruh pihak, dunia usaha, perusahaan 
asuransi, institusi publik, dan masyarakat di tanah air dalam mitigasi risiko 
bencana melalui pembiayaan asuransi. Semoga MAIPARK semakin sukses 
sebagai leader di bisnis reasuransi.”
—Irfa Ampri (Kakanwil DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Sulawesi 
Tengah)



“Buku ini sangatlah menarik dalam menjelaskan perjalanan dan perjuangan 
PT Reasuransi MAIPARK Indonesia berkiprah untuk negeri dalam upaya  
asuransi bencana sebagai alternatif pembiayaan risiko bencana di Indonesia. 
Hal ini dapat menjawab tantangan permasalahan dalam membangun 
kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
Masyarakat dan pihak Lembaga Usaha asuransi bencana sebagai solusi 
strategis upaya investasi dalam pengurangan risiko bencana. Sukses untuk 
MAIPARK yang telah hadir dalam membangun ketangguhan bangsa masa 
depan.”
—Dr. Raditya Jati, S.Si, M.Si (Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB)

“Salah satu pelaku usaha dalam asuransi kebencanaan yang hadir di Indonesia 
yaitu MAIPARK dapat berperan dalam membangun ketangguhan 
masyarakat menghadapi bencana. Melalui buku ini kita dapat mengenal 
lebih dekat apa itu asuransi kebencanaan serta secara khusus menjadi rujukan 
mengenai historis asuransi kebencanaan di Indonesia.”
— Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas 
BNPB)

“MAIPARK adalah salah satu bukti bagaimana suatu industri dapat saling 
bahu membahu membangun kerjasama dalam menghadapi risiko fundamental 
yang nyata. Perjalanan yang relatif tidak terlalu panjang namun berliku telah 
dilalui dengan pasti. Ke depannya MAIPARK memiliki banyak tantangan 
untuk bagaimana menjadi stimulus bagi industri Asuransi Umum, khususnya 
dalam mengembangkan embrio jaminan asuransi baik yang bersifat 
kebencanaan atau bukan kebencanaan.”
—Ricky Tri Wahyudi (Ketua Dewan Pengurus Konsorsium Asuransi Barang 
Milik Negara - Direktur Teknik PT Asuransi Jasindo)

“MAIPARK dimiliki bersama oleh perusahaan-perusahaan asuransi 
Indonesia dengan peran unik di industri, yaitu menjadi perusahaan reasuransi 
yang khusus menangani risiko bencana alam. Menurut kami, prinsip 
kebersamaan di kalangan industri asuransi ini sedapat mungkin harus tetap 
dijaga spirit-nya. Kami memiliki sebuah mimpi, suatu saat nanti MAIPARK 
mampu berubah menjadi sebuah perusahaan reasuransi yang bukan hanya 
khusus menangani reasuransi risiko bencana alam namun juga mencakup 
semua bidang reasuransi umum termasuk reasuransi jiwa. MAIPARK 
kemudian mendaftar di lantai bursa saham menjadi perusahaan publik 
dengan kapital besar, lalu menginisiasi merger dengan semua perusahaan 
reasuransi lokal. Dengan posisi demikian, MAIPARK akan mampu 
bertransformasi menjadi sebuah perusahaan reasuransi nasional Indonesia 
dengan kapasitas yang sangat besar, tangguh dan kompetitif dalam berbisnis 
di pasar reasuransi regional” 
—Teddy Hailamsah (Presiden Direktur PT Asuransi Central Asia)
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KATA SAMBUTAN
MENTERI KORDINATOR  

BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, negara 
tercinta Indonesia ini termasuk dalam jajaran kawasan cincin api 
(Ring of Fire). Kondisi ini membuat Indonesia laksana supermarket 
bencana alam, ada beragam bencana hadir di sini mulai dari 
gempabumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung api dan tsunami, 
yang mau tak mau, suka tidak suka, kerap terjadi menghampiri 
kita. 20% bencana di dunia ada di negara kita. Namun, setiap kali 
bencana datang, hampir dapat dipastikan penanganan kerugian 
finansial negara lebih banyak menggunakan instrumen Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara, kemampuan 
keuangan negara dalam pendanaan penanggulangan bencana 
amat terbatas. Secara rata-rata, kemampuan pemerintah hanya 
dapat menyediakan dana bencana sekitar Rp4 triliun setiap 
tahunnya. Ini menjadi satu dilema buat pemerintah.

Pemerintah berpikir bahwa dengan kondisi Indonesia yang 
rawan bencana, seyogyanya pemerintah harus mampu menyiapkan 
kebijakan strategis guna mengurangi dan menanggulangi setiap 
kerugian bencana yang terjadi. Banyak hal bisa dilakukan, mulai 
dari pengembangan studi dan kajian kebencanaan, membuat peta 
bencana, hingga menyiapkan instrumen fiskal yang tepat untuk 
penanggulangan dan pemulihan setelah bencana terjadi.

Sebenarnya, untuk menangani bencana telah dilahirkan 
berbagai upaya penanggulangan serta mitigasi, mulai dari upaya 
tradisional seperti penerapan kearifan lokal (local wisdom) sadar 
bencana, peningkatan kesadaran masyarakat akan bencana 
(disaster awareness), hingga upaya modern seperti penggunaan 
mekanisme asuransi sebagai perlindungan terhadap kerugian 
keuangan yang ditimbulkan. 

Nah, saya jadi ingat ketika sekitar tahun 2000-an permasalahan 
ini menjadi suatu problema, saya yang kala itu menjabat sebagai 
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan 
(sekarang Kementerian Keuangan), didatangi saudara Firdaus 
Djaelani yang saat itu menjabat sebagai Direktur Asuransi 
Direktorat Lembaga Keuangan. Topik pembicaraan saat itu 
adalah adanya keinginan mendirikan satu perusahaan reasuransi 
yang dapat menangani bencana khususnya gempabumi. 
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Penggunaan mekanisme asuransi ini sudah umum dilakukan di 
beberapa negara yang rawan bencana, seperti Jepang, Taiwan, 
Selandia Baru serta Turki. Di Indonesia, penggunaan asuransi 
sebagai mitigasi bencana alam belum banyak dilakukan. Sampai 
akhir tahun 90-an, tidak banyak praktik underwriting yang baik 
terhadap risiko gempabumi dari para pelaku industri asuransi di 
Indonesia. Padahal bencana alam dapat terjadi setiap saat di 
daerah pusat ekonomi, kawasan industri, perumahan serta daerah-
daerah vital lainnya.

Pucuk dicinta ulampun tiba, niat industri asuransi mendirikan 
perusahaan yang memang khusus menangani kebencanaan sejalan 
dengan pemikiran pemerintah. Kala para praktisi asuransi 
bertemu, saya sempat mengucapkan bahwa saya hanya 
mengandalkan dua hal. Kepercayaan saya kepada kalian pelaku 
industri dan logika saya yang benar-benar dapat menerima 
penjelasan kalian ketika membahas konsep untuk mendirikan 
perusahaan reasuransi bencana. Akhirnya pada tanggal 28 
Desember 2001, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Lembaga 
Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia 
mengeluarkan Surat Edaran SE.6087/LK/2001 yang isinya antara 
lain menekankan perlunya kerjasama dari semua perusahaan 
asuransi umum dan reasuransi yang ada di Indonesia untuk 
penanggulangan dampak bencana melalui mekanisme asuransi 
gempabumi. Dinyatakan pula, bahwa asuransi gempabumi yang 
ditutup oleh perusahaan asuransi wajib untuk disesikan sebagai 
usaha bersama yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama 
antar perusahaan asuransi umum dan reasuransi.
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Kemudian pada tanggal 12 April 2002, Direktorat Jenderal 
Lembaga Keuangan mengeluarkan Surat Edaran No. SE. 1505/
LK/2002 yang ditujukan kepada seluruh Direksi Perusahaan 
Asuransi Umum dan Reasuransi di Indonesia yang mewajibkan 
seluruh perusahaan asuransi yang menutup risiko gempabumi 
untuk mensesikan risiko tersebut kepada pool yang baru saja 
dibentuk dan juga mewajibkan setiap perusahaan asuransi umum 
dan reasuransi untuk menjadi anggota dalam upaya bersama 
menutup risiko gempabumi yang dibentuk berdasarkan 
kesepakatan perusahaan-perusahaan asuransi umum dan 
reasuransi. 

Kini, 15 tahun berlalu, ruang kerja saya kedatangan tamu, 
mereka adalah para tokoh yang dulu bertemu saya untuk 
mengutarakan maksudnya mendirikan perusahaan reasuransi 
bencana. Hampir saya lupa, jika tidak diingatkan bahwa saya yang 
menandatangani pengesahan perusahaan asuransi yang sekarang 
bernama PT Reasuransi MAIPARK Indonesia. Terus terang, 
saya sangat senang, perusahaan ini telah menjadi seusia anak 
remaja milenial, sangat berpotensi untuk terus berkembang seiring 
dengan kemajuan industri asuransi dan yang lebih penting dari 
itu adalah upaya untuk terus menerus menjaga komitmen, 
kekompakan dan kebersamaan industri asuransi umum. Banyak 
informasi yang saya dapatkan terkait perkembangan perusahaan 
ini.  Bertambah senang saya, ketika para pendiri menyampaikan 
niatnya merangkum perjalanan perusahaan menjadi sebuah buku. 

Semoga buku ini dibaca dan bermanfaat bagi kalangan yang 
luas, tidak sekedar para praktisi asuransi umum Indonesia, tetapi 
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juga para akademisi, praktisi manajemen bencana, dan para 
pengambil keputusan. Semoga MAIPARK Indonesia, yang lahir 
sebagai usaha bersama industri asuransi umum Indonesia terus 
berkiprah menuju Indonesia yang tangguh bencana. 

Jakarta 10 April 2019

Darmin Nasution
Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 
(2015-2019)
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KATA PENGANTAR
KETUA ASOSIASI ASURANSI UMUM 

INDONESIA (AAUI)

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatulah wa barakatuh, 
Alhamdulillahirabbil’aalamin, puji syukur kita panjatkan 
Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-
Nya, kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas 
sehari-hari, termasuk penerbitan buku ini. Tanpa karunia-Nya, 
mustahil naskah buku ini terselesaikan tepat waktu dan hadir di 
tengah-tengah kita, mengingat tugas dan kewajiban lain yang 
datang bersamaan. 
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Sebagai bagian dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, 
MAIPARK merupakan satu entitas yang tak terpisahkan. Saya 
menyambut baik diterbitkannya buku MAIPARK; Dari Industri 
Asuransi Umum untuk Indonesia Tangguh Bencana.

Kehadiran buku ini sebagai upaya untuk memberikan 
gambaran kepada khalayak terkait dengan perkembangan industri 
asuransi umum di Indonesia pada umumnya dan proses berdirinya 
MAIPARK pada khususnya.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi 
kita semua. Saya juga berharap buku yang ditulis oleh insan 
MAIPARK ini akan memberi warna tersendiri bagi industri 
asuransi umum di Indonesia dan tentunya akan menambah 
keilmuan bagi pembacanya terkait dengan risiko kebencanaan.

Wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh,

Hormat saya,

Dadang Sukresna
Ketua AAUI
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KATA PENGANTAR
DIREKTUR UTAMA

PT REASURANSI MAIPARK INDONESIA

Puji syukur senantiasa kita ucapkan ke hadirat Tuhan YME atas 
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat kami 
selesaikan dengan sebagaimana mestinya. 

Buku ini, MAIPARK: Dari Industri Asuransi Umum untuk 
Indonesia Tangguh Bencana, adalah upaya kami untuk 
mengekalkan salah satu gagasan terbaik yang pernah lahir di 
industri asuransi umum Indonesia dan terus tumbuh hingga hari 
ini.

Industri asuransi umum sudah sepantasnya berbangga telah 
melahirkan sebuah usaha bersama pengelolaan risiko gempabumi 



x

di Indonesia, dan risiko bencana alam lainnya di waktu yang akan 
datang. Sebuah kebanggaan yang mesti terus dijaga dengan kerja 
keras meningkatkan pengetahuan akan risiko bencana alam di 
negeri yang sama-sama kita cintai ini. Tiga kejadian di 2018: (1) 
rangkaian Gempabumi Lombok, (2) Gempabumi Palu yang 
diikuti likuefaksi dan tsunami, dan (3) tsunami senyap Selat 
Sunda akibat letusan Anak Krakatau, seolah menjadi pengingat 
bahwa banyak hal yang belum kita ketahui tentang perilaku risiko 
bencana alam yang ada di ‘halaman rumah’ kita sendiri. Begitu 
juga dengan Gempabumi Ambon, 26 September 2019, yang 
terjadi di sesar yang bahkan belum memiliki nama.

MAIPARK Indonesia sudah 16 tahun di 2019 ini, sebuah 
umur yang masih penuh dengan ‘jiwa muda’. Banyak hal sudah 
dicapai dan lebih banyak lagi tantangan ke depannya. Buku ini 
berupaya merangkum sejarah 16 tahun tersebut. Buku ini berisikan 
mimpi-mimpi besar Para Pendiri, perjuangan di awal-awal 
pendirian—yang beberapa kerja di antaranya patut kita labeli 
dengan istilah ‘pahlawan’, dan tumbuh kembang MAIPARK 
lewat ragam upaya pengefektifan kerja dan perapian organisasi 
demi terjaganya semangat kebersamaan tadi.

Penulisan buku ini menjadi sangat penting agar bisa menjadi 
pengingat bahwa gagasan baik ini perlu dijaga. Lintas waktu. 
Lintas generasi. Ruh, semangat, dan nilai-nilai kebersamaan yang 
telah ada selama ini perlu dilestarikan dan ditingkatkan di waktu 
yang akan datang.

Buku ini juga adalah sebuah penghargaan kepada para Tokoh 
Pendiri MAIPARK, yang telah meletakkan dasar visi dan misi 
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yang bahkan masih relevan hingga saat ini. Penghargaan 
berikutnya adalah kepada seluruh perusahaan asuransi umum di 
Indonesia. Kiprah MAIPARK selama 16 tahun ini tentu hanya 
terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari mereka 
semua. Kepada Tim Penulis, kami mengucapkan terima kasih dan 
penghormatan atas setiap upaya yang dilakukan demi terlahirnya 
buku ini. Pengetahuan dan pengalaman MAIPARK yang terpisah 
di banyak tempat telah berhasil kalian satukan menjadi satu narasi 
yang utuh.

Buku ini adalah menara yang harus terus dibangun, bukan 
akhir dari sebuah proses. Oleh karena itu, segala saran, kritik, 
pandangan, dan masukan senantiasa diperlukan demi 
kesempurnaan setiap upaya pencatatan.

Inilah MAIPARK: Dari Industri Asuransi Umum untuk 
Indonesia Tangguh Bencana, perlu dibaca dan semoga senantiasa 
berguna.

Ahmad Fauzie Darwis
Direktur Utama 
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KATA PENGANTAR
TIM PENULIS

Pertama-tama, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih kepada 
Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga 
dapat menyelesaikan buku sejarah berdirinya MAIPARK ini. 

Buku ini tak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak 
yang terus menerus membantu mendorong Tim Penulis untuk 
menyelesaikannya, karenanya kami haturkan terimakasih kepada 
segenap Direksi dan seluruh insan PT Reasuransi MAIPARK 
Indonesia yang senantiasa memberikan masukan dalam 
penyusunan buku ini sehingga kami mampu menerbitkannya 
dengan tepat waktu.
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Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada para Pendiri 
sebagai narasumber atas waktu yang diberikan untuk bertemu 
wawancara menggali informasi latar belakang pendirian 
MAIPARK. 

Tim Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para 
pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu yang turut andil 
memberikan masukan serta semangat demi terbitnya buku ini.

Penyusunan buku sejarah berdirinya MAIPARK yang 
berjudul MAIPARK: Dari Industri Asuransi Umum untuk 
Indonesia Tangguh Bencana memang tidaklah mudah. Sebab, 
Penulis harus melihat data dan fakta serta menyimpulkannya 
dalam sebuah analisis yang komperehensif untuk selanjutnya 
dituangkan dalam bentuk narasi yang runut saling sambung 
menyambung menjadi mega cerita yang beralur. 

Bilamana masih ada kekurangan dalam isi buku ini, izinkan 
kami menghaturkan permohonan maaf.  

Kami berharap semoga buku ini bisa bermanfaat bagi 
pembaca ataupun pihak terkait lainnya.

Jakarta, 15 April 2019
Tim Penulis
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BAGIAN I

ZAMRUD MERAH KATULISTIWA
 

INDONESIA adalah untaian mutiara surga di atas dunia. 
Kesuburan tanah beserta kekayaan hayatinya telah memikat 
dunia sedari dulu. Rempah-rempah dari perut buminya menjadi 
incaran para pedagang, hutan yang membentang dari Timur ke 
Barat adalah surga bagi para petualang. Bahkan ada satu lagu dari 
grup musik legendaris Koes Plus yang menggambarkan bahwa 
Indonesia benar-benar kaya akan segalanya, lautan Indonesia 
diibaratkan kolam susu karena kaya akan hasil lautnya, tongkat 
kayu dan batu bisa jadi tanaman. Lawrence Blair dalam Ring of 
Fire-nya menyatakan andil Indonesia pada tumbuhkembangnya 
peradaban Barat dengan segala peradaban majunya yang kita 
kenal kini:

“Pala, cengkeh, kayu manis, dan bumbu kare dari Indonesia 
memungkinkan kami, untuk pertama kalinya dalam sejarah, 
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mengawetkan dan menimbun makanan selama bermusim-
musim. Berkat jaminan tak akan kelaparan, muncullah 
kemampuan berencana ke depan, dan strukturisasi waktu 
yang berbeda pun timbul. Kemampuan menyimpan 
makanan lebih sekaligus juga berarti mampu menjual dan 
membelinya dalam jumlah besar — dan kota-kota dagang 
pun bangkit. Ekonomi yang dihasilkan secara langsung 
mengarahkan kami ke Renaissance dan kemudian Revolusi 
Industri.”

Christoper Colombus pun pada mulanya hendak mencari 
jalan pintas ke Timur demi rempah-rempah ini, namun dalam 
sebuah keberuntungan yang lain, dia menemukan Amerika.

Tanah yang subur ini dihasilkan oleh material volkanik yang 
berasal rangkaian gunungapi yang sambung-menyambung sebagai 
bagian dari Cincin Api Dunia. Indonesia memiliki tidak kurang 
dari 500 gunungapi dengan 129 diantaranya dikategorikan masih 
aktif (Kusumadinata, 1979) yang setara dengan 34% gunungapi 
dunia. Gunungapi-gunungapi ini tersebar dalam empat busur 
gunungapi: Sunda, Banda, Sulawesi Utara-Sangihe dan Maluku. 
Rangkaian gunungapi ini tak lepas dari apa yang terus bergerak 
pelan jauh di bawah permukaan tanahnya. Indonesia adalah 
wilayah pertemuan tiga lempeng besar dunia: Lempeng Hindia 
(Indo)-Australia di Selatan, Lempeng Eurasia di Utara, dan 
Lempeng Pasifik di Timur. Lempeng Pasifik kemudian terbagi 
menjadi Lempeng Laut Filipina dan Lempeng Carolina.

Wilayah pertemuan lempeng yang dikenal dengan istilah 
zona subduksi memiliki karakteristik tektonik yang sangat aktif 
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sehingga menjadikannya sebagai wilayah sumber gempabumi 
dan wilayah pembentukan rangkaian gunungapi beserta palung-
palung laut yang dalam. Selain itu, sisa energi dari proses 
tumbukan antar lempeng tersebut menyebabkan adanya sesar di 
daratan atau lautan di beberapa pulau dan laut Indonesia (Pusgen, 
2017). Letak Indonesia di wilayah tropis dengan sifat atmosfer 
yang begitu dinamis juga menjadikannya sebagai daerah dengan 
risiko bencana hidro-meteorologis yang tinggi. Banjir, longsor, 
kekeringan yang dapat memicu gagal tanam ataupun kebakaran 
hutan, maupun bencana meteorologis lain seperti angin puting 
beliung adalah bencana yang paling sering terjadi setiap tahunnya.

Indonesia memiliki riwayat panjang bencana besar. 74.000 
tahun silam terjadi erupsi mega-kolosal Toba, April 1815 Gunung 
Tambora meletus dahsyat, dan pada 1883 Gunung Krakatau 
meletus. 

Ketika Krakatau meletus dahsyat, dunia segera digegerkan. 
Letusan yang terjadi pada Senin pagi waktu Batavia ( Jakarta 
dulu) itu dengan segera terinformasikan ke Benua Eropa melalui 
telegram. Kabel-kabel bawah laut memang telah terhubung dari 
Batavia, ibu kota Hindia Timur Belanda, ke Singapura, dan 
menerus hingga Eropa. Akibatnya berita letusan gunungapi di 
Selat Sunda ini segera tersebar luas ke seluruh dunia.

Letusan Tambora 10 kali lebih dahsyat dibandingkan dengan 
letusan Krakatau pada 27 Agustus 1883, menyebabkan fenomena 
aneh di Eropa, dimana salju turun di bulan Juli. Tahun 1815 
pun dinamai tahun tanpa musim panas (a year without summer). 
Tahun-tahun sesudahnya, banyak tempat di dunia mengalami 
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gagal panen akibat iklim global yang kacau. Letusan Tambora 
memiliki skala 7 pada VEI (Volcanic Explosivity Index), letusan 
terdahsyat di dunia pada masa sejarah dengan korban mencapai 
lebih dari 90.000 jiwa di sekitar gunungapi itu sendiri. 

Jika letusan Krakatau 1883 segera tersebar luas beritanya, 
letusan dahsyat Tambora baru diketahui setelah Raffles sebagai 
Gubernur Jenderal Inggris yang menguasai tanah jajahan Belanda 
mengutus anak buahnya untuk meninjau Sumbawa. Misteri 
tahun-tahun tanpa musim panas di Eropa pun baru disadari 
akibat letusan Tambora berpuluh tahun setelah kejadiannya 
(Brahmantyo, 2016). Rekor letusan terdahsyat Tambora yang 
terjadi di masa sejarah rupanya akan terlampaui oleh sebuah 
letusan dari satu gunung yang disebut Gunung Samalas pada 
tahun 1257. Hal itu tercermin dari kaldera (kawah raksasa) yang 
tersisa di Gunung Rinjani, Lombok. 

Satu kelompok peneliti yang dipimpin oleh Franck Lavigne 
dari Université Paris 1 Panthéon–Sorbonne tertarik dengan 
sebaran abu gunungapi aerosol sulfat yang tersimpan dalam 
lapisan es yang diambil melalui inti bor es dari kedua kutub, 
yaitu Greenland dan Antartika. Dari inti es tersebut, lapisan abu 
gunungapi yang diteliti berumur lebih dari tujuh abad yang lalu 
dan selama ini masih misterius datang dari letusan gunungapi 
yang mana di dunia. Tadinya diperkirakan berasal dari Gunung 
Okataina di Selandia Baru, atau Gunung El Chichon di Meksiko. 
Penelitian mereka pun kemudian mengarah ke Gunung Rinjani.

Setelah penelitian rinci di sekitar Gunung Rinjani dilengkapi 
dengan penelitian di laboratorium, terutama di laboratorium 
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geokimia untuk penentuan umur batuan, tim Lavigne akhirnya 
memaparkan temuannya di Proceeding National Academy of Science, 
akhir September 2013. Tim Lavigne menyatakan bahwa letusan 
Samalas sekitar delapan kali lebih besar daripada letusan Krakatau 
1883, serta dua kali lebih besar daripada letusan Tambora 1815 
(Handwerk, 2013). Tim peneliti menyebut angka tahun 1257 
sebagai tahun ledakan Gunung Samalas yang tidak lain dari 
Gunung Rinjani di Lombok itu. Letusan besar itulah yang 
diperkirakan membentuk danau kaldera Segara Anak yang 
berukuran 3,5 x 4,8 km (Gambar 1.1).

Menurut prosiding Lavigne dan timnya, ledakan yang 
memuntahkan abu gunungapi diduga sebanyak 40 km3 dan puing-
puingnya terlontar hingga 43 kilometer ke angkasa, membawa 
dampak yang terasa di seluruh dunia. Berdasarkan pemetaan di 
sekitar Segara Anak, didapatkan endapan sangat tebal di lebih 
dari 130 titik pengamatan stratigrafi dan sedimentologi. 

Iklim terganggu setidaknya selama dua tahun setelah letusan. 
Dari sejarah abad pertengahan di Eropa, misalnya, tergambarkan 

Gambar 1.1 Sketsa Danau Kaldera Segara Anak dengan G. Barujari yang aktif 
(Sumber: Budi Brahmantyo).
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musim panas tahun 1258 justru menjadi musim dingin, panen 
gagal, dan hujan terus-menerus yang memicu banjir yang 
merusak. Namun juga terjadi gejala sebaliknya. Musim dingin 
segera setelah letusan itu justru lebih hangat di Eropa Barat. Tim 
Lavigne mengutip catatan sejarah dari Arras (Perancis Utara) 
yang mencatat tentang musim dingin yang ringan. Bahkan bunga-
bunga, stroberi dan apel, mekar di bulan Januari 1258 (Handwerk, 
2013).

Letusan Tambora tahun 1815 melontarkan material sebanyak 
160 km3, menewaskan 91.000 orang baik langsung maupun tidak. 
Letusan Krakatau di tahun 1883 melontarkan material 18 km3, 
menewaskan 36.000 orang terutama akibat tsunami yang 
dibangkitkan oleh tubuh gunung yang runtuh. Sementara Toba 
jauh di atas itu, dengan lontaran material mencapai 2.800 km3 
dan ditengarai menewaskan 90% penduduk Bumi saat itu 
(Ambrose, 1998).  

1.1 Risiko Tinggi Bencana Alam
Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana mendefinisikan bencana alam sebagai peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain 
gempabumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin 
topan, dan tanah longsor. Sebuah peristiwa dapat dikategorikan 
sebagai bencana apabila (i) menimbulkan kerusakan, (ii) 
menimbulkan gangguan pada kehidupan, penghidupan dan 
fungsi masyarakat, dan (iii) mengakibatkan dampak kerugian 
yang melampaui kemampuan masyarakat setempat untuk 
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mengatasinya dengan sumber daya mereka sendiri. 
United Nations International Strategy for Disaster Reduction 

(UN-ISDR) kemudian mengelompokkan bencana alam ke dalam 
dua kelompok utama, yaitu bencana geologi (geological hazards) 
dan bencana hidro-meteorologis (hydro-meteorological hazards). 
Bencana geologi contohnya gempabumi, tsunami, longsor, dan 
letusan gunungapi. Sedangkan yang termasuk bencana hidro-

meteorologi adalah banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, dan puting 
beliung. Secara konsisten, data menunjukkan bahwa bencana 
geologi memiliki karakteristik kejadian berfrekuensi rendah 
namun memiliki dampak kerugian yang tinggi, sedangkan 
bencana hidro-meteorologis memiliki frekuensi kejadian yang 
jauh lebih tinggi namun dengan dampak yang tidak terlalu besar. 
Dari 2.342 kejadian bencana di Indonesia tahun 2016, sebanyak 
92% adalah bencana hidro-meteorologi (BNPB, 2016). 

Gambar 1.2 memperlihatkan data menunjukkan kejadian 
bencana di Indonesia dalam rentang waktu tahun 1815-2017, 
seperti terhimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia 
(DIBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data 
dikelompokkan atas frekuensi kejadian dan dampak yang 
ditimbulkannya. Banjir dan puting beliung adalah bencana alam 
yang paling sering terjadi. Tsunami dan letusan gunungapi adalah 
yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa paling banyak. Rumah 
paling banyak dirusak oleh gempabumi dan tsunami.

Lempeng Lautan Hindia-Australia bergerak ke Utara sekitar 
50-70 mm/tahun dan menunjam di bawah palung laut dalam 
Sumatra-Jawa sampai ke Barat Pulau Timor di Nusa Tenggara 
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Timur. Di sepanjang tepian Lempeng Kepulauan dari Pulau 
Timor ke arah Timur dan terus memutar ke Utara berlawanan 
arah jarum jam menuju wilayah perairan Maluku, Lempeng 
Benua Australia menabrak dengan kecepatan ~70 mm/tahun. Jadi 
wilayah ini bukan hanya penunjaman lempeng lautan, tetapi juga 
merupakan zona tumbukan lempeng benua terhadap lempeng 
kepulauan. Di Utara Indonesia Timur, Lempeng Pasifik menabrak 
sisi Utara Pulau Papua dan pulau-pulau di Utara Maluku dengan 
kecepatan 120 mm/tahun, dua kali lipat lebih cepat dari kecepatan 
penunjaman lempeng di bagian sisi Barat dan Selatan Indonesia. 
Tekanan dahsyat karena pergerakan dari empat lempeng besar 
bumi ini menyebabkan interior lempeng bumi dari Kepulauan 

Gambar 1.2 (a) Frekuensi kejadian dan dampak bencana: (b) korban jiwa dan 
(c) rumah rusak berat) di Indonesia dalam rentang waktu 1815-2017  

(Sumber: DIBI, 2018)
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Indonesia terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil kerak 
bumi yang bergerak antara satu terhadap lainnya yang dibatasi 
oleh jalur-jalur patahan aktif (UNESCO-IOTIC, 2016).

Dari aspek tektonik, bagian Indonesia Timur mempunyai 
potensi ancaman bencana gempabumi dua kali lipat dibandingkan 
dengan yang di bagian Barat. Namun dari aspek kerentanan, 
bagian Barat Indonesia (Sumatra dan Jawa) lebih rentan terhadap 
bencana gempabumi karena populasi penduduknya lebih padat 
dan infrastrukturnya yang sudah lebih berkembang.

Kejadian gempabumi besar dan merusak umumnya terjadi 
pada wilayah batas ketiga lempeng besar dan jalur patahan aktif 
utama yang terbentuk di bagian interior lempeng kepulauan 
Indonesia. Pada zona subduksi lempeng Indo-Australia dengan 
Eurasia, tercatat beberapa kejadian gempabumi besar seperti 
Gempa dan Tsunami Aceh 2004 (Mw=9,2), Gempa Nias 2005 
(Mw=8,7), Gempa Bengkulu 2007 (Mw=8,5) dan Gempa 
Mentawai 2010 (Mw=7,8). Di zona subduksi selatan pulau Jawa, 

Gambar 1.3 Tatanan Tektonik Kepulauan Indonesia, tanda panah merah 
menunjukkan vektor pertemuan antara Lempeng Indian-Australia dan 
Lempeng Laut Filipina relatif terhadap Lempeng Eurasia, dan Lempeng 

Australia relatif terhadap Lempeng Pasifik (Sumber: Hall, 2009).
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gempabumi besar terjadi pada tahun 1994 di Pacitan (Mw=7,8) 
dan Pangandaran tahun 2006 (Mw=7,8). Untuk wilayah Timur 
Indonesia, gempabumi bermagnitudo 7,1 telah terjadi di zona 
subduksi Sangihe di tahun 2014 (Gunawan dkk., 2016). Selain 
itu, terdapat juga gempabumi besar di luar zona subduksi, seperti 
gempa Bantul 2006 (Mw=6,3), gempa Padang September 2009 
(Mw=7,6), dan gempa Pidie Jaya Desember 2016 (Mw=6,5).

Apabila kita petakan titik pusat gempabumi berwarna merah 
(episenter) dari tahun 1900 sampai dengan 2016, maka sebagian 
besar pulau utama Indonesia tertutup titik-titik berwarna yang 
mewakili kedalaman gempabumi yang terjadi, menyisakan 
pengecualian pada Pulau Kalimantan yang cenderung bersih. 
Titik-titik berwarna ini terkonsentrasi pada garis pertemuan 
antar lempeng, seperti terlihat pada Gambar 1.4.

Gunungapi Indonesia merupakan bagian dari rangkaian 
gunungapi Sirkum Pasifik dan Mediterania. Gunungapi Indonesia 
tersebar dalam empat jalur berbentuk busur yaitu busur gunungapi 
Sunda, busur gunungapi Banda, busur gunungapi Maluku, dan 
busur gunungapi Sulawesi Utara-Sangihe. Sebaran dan tipe 
gunungapi pada empat busur ini dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
Gunungapi tipe A adalah gunungapi yang pernah mengalami 
letusan sejak 1600, baik letusan freatik maupun magmatik. 
Gunungapi tipe B adalah gunungapi yang tidak pernah mengalami 
letusan sejak 1600, tetapi menunjukkan aktivitas solfatara dan 
fumarol. Sedangkan gunungapi tipe C adalah gunungapi yang 
tidak mempunyai aktivitas vulkanik.

Tsunami adalah serangkaian gelombang panjang yang timbul 
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Gambar 1.4 Peta episenter gempabumi Indonesia dari 1900-2016.  
Warna mewakili kedalaman gempa (Sumber: PuSGen, 2017).

karena adanya perubahan dasar laut atau perubahan badan air yang 
terjadi secara tiba-tiba. Secara etimologi, tsunami berasal dari 
bahasa Jepang yang terdiri dari suku kata “tsu” (gelombang) dan 
“nami” (pelabuhan). Tsunami dapat disebabkan oleh gempabumi, 
erupsi gunungapi dan longsoran bawah laut, serta akibat terjangan 
benda-benda angkasa luar ke permukaan laut.

Tsunami yang dibangkitkan oleh gempabumi umumnya 
berasosiasi dengan patahan gempa yang bergerak vertikal (dip-
slip) sehingga menyebabkan pergerakan dasar laut secara vertikal 
yang besar. Umumnya energi tsunami yang dihasilkan akan 
menjalar tegak lurus terhadap bidang patahan gempanya. Gempa 
pembangkit tsunami biasanya mempunyai kedalaman dari sumber 
patahan gempa kurang dari 60 km dan mempunyai magnitudo 
lebih besar dari 6,5.

Tsunami yang dibangkitkan oleh aktifitas vulkanik berkaitan 
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dengan aliran piroklastik ke badan air, ledakan dasar laut, runtuhan 
kaldera, longsoran batuan beku, limpasan basal, gelombang 
kejut, lahar panas yang mengenai air, dan gelombang udara yang 
terkait dengan ledakan besar serta aliran lava. Tsunami vulkanik 
biasanya dibangkitkan di daerah sumber yang sangat terbatas 
dan sangat kecil dibandingkan sumber tsunami oleh gempabumi, 
sehingga volume air yang dipindahkannya juga kecil dan panjang 
gelombangnya umumnya lebih pendek.

Pergerakan massa (longsoran) di darat yang menerpa badan air 
atau longsoran bawah laut juga dapat membangkitkan tsunami jika 
jumlah massa yang berpindah cukup besar dan cepat. Pergerakan 
massa ini dapat dipicu oleh gempabumi, badai atau gangguan 
alami lainnya seperti curah hujan. Tsunami akibat longsoran ini 
menghilang dengan cepat dan jarang mempengaruhi pantai yang 
jaraknya jauh dari sumber. Sebagai contoh longsoran bawah laut 
yang dipicu oleh gempabumi yang terjadi di Riangkroko (Gempa 
dan Tsunami Flores 1992) menimbulkan tsunami dengan 

Busur Gunungapi Pulau/Kawasan
Jumlah Gunungapi

Total
Tipe A Tipe B Tipe C

Sunda

Sumatera 12 12 6 30
Jawa 21 8 5 34
Bali 2 0 0 2
Nusa Tenggara 20 3 5 28

Banda Kepulauan Banda 9 1 0 10
Sulawesi Utara – 
Sangihe

Sulawesi Utara 6 2 5 13
Sangihe 5 0 0 5

Maluku
Halmahera dan 
Sekitarnya

5 2 0 7

Total 80 28 21 129

(Sumber: Kusumadinata, 1979)

Tabel 1.1 Katalog Gunungapi Indonesia
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ketinggian mencapai 18,4-26,2 meter. Sedangkan kejadian 
tsunami yang murni dibangkitkan oleh longsoran sangat sedikit, 
umumnya terjadi diperairan tertutup seperti teluk, sebagimana 
kejadian Tsunami Lomblen, Flores NTT pada 18 Juli 1979 
dengan jumlah korban sebesar 620 orang, dan Tsunami Palu 
tahun 2018.

Di perairan dalam, tsunami mampu bergerak dengan 
kecepatan 500 sampai 1.000 kilometer per jam dengan ketinggian 
hanya sekitar 1 meter. Sedangkan di perairan dangkal, kecepatannya 
melambat hingga sekitar 30 km per jam. Ketinggian tsunami 
bergantung pada kedalaman perairan. Gelombang tsunami yang 
hanya memiliki ketinggian satu meter di perairan dalam bisa 
meninggi hingga puluhan meter saat menyentuh garis pantai.

Catatan panjang tsunami Indonesia sudah dimulai dari tahun 
1608 ketika Gunung Gamalama di Pulau Ternate meletus dan 
mengakibatkan tsunami yang menewaskan 10-50 orang. Catalogue 
of Tsunamis on The Western Shore of the Pacific Ocean yang disusun 
oleh S. L. Soloviev and Ch. N. Go (1974) mencatat bahwa terjadi 
setidaknya 210 kejadian tsunami di Indonesia dalam selang waktu 
1600-2015 (UNESCO-IOTIC, 2016), 85 diantaranya terjadi di 
wilayah Maluku (Gambar 1.5). Namun katalog ini sulit ditelusuri 
keabsahannya.

Sedangkan berdasarkan katalog yang disusun oleh Latief 
dkk. (2000), terdapat setidaknya 110 kejadian tsunami di 
Indonesia. Mayoritas kejadian tsunami memang berasosiasi 
dengan kejadian gempabumi, yaitu sebanyak 100 kejadian. 
Sembilan kejadian disebabkan oleh letusan gunungapi bawah 
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laut, dan satu kejadian karena longsoran bawah laut. Pada akhir 
tahun 2018, terjadi dua kejadian tsunami besar di Indonesia: 
tsunami wilayah Palu yang mengikuti gempabumi di sesar Palu-
Koro, dan tsunami ‘senyap’ Selat Sunda dari longsoran Gunung 
Anak Krakatau. 

1.2 Dampak Kerugian Akibat Bencana Alam
Sejarah mencatat bencana alam sebagai salah satu penyebab 
kerugian paling besar dalam peradaban manusia. Hal ini akan 
terus meningkat di masa depan seiring dengan pertumbuhan 
ekonomi dan wilayah. Sebuah bencana alam dinilai berisiko hanya 
saat ada eksposur yang terdampak. Populasi yang terus meningkat, 
kemunculan kota-kota baru, mekarnya kota-kota lama, dan 
pembangunan yang terus meluas adalah sebuah keniscayaan 
yang meningkatkan potensi kerugian, terutama di wilayah rawan 

Gambar 1.5 Catatan Tsunami di Indonesia  
(Sumber: Air Turun Naik Di Tiga Negeri, UNESCO-IOTIC 2016)
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bencana seperti Indonesia.
Secara global, kerugian ekonomi akibat bencana alam 

meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade ke belakang, 
dari USD25 juta per tahun di 1980-an menjadi USD175 juta di 
2016 (Baur dan Parker, 2015; Munich Re, 2017). Bencana alam 
dapat menjadi tekanan yang signifikan terhadap pembiayaan 
publik, baik dalam implikasi pembangunan jangka pendek 
ataupun jangka panjang (Quesne, 2017). Negara-negara 
berkembang memiliki tantangan lebih besar dibandingkan 
negara maju terkait dampak bencana alam ini karena tingkat 
kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya kapasitas organisasi 
penanggulangan bencana yang dimiliki (Smith, 1996; Anderson, 
1995, ECLA/IDB, 2000).

Tahun
Kerugian 
(IDR T)

Kejadian Bencana

2004 41,4 Tsunami Aceh

2006 26,1 Gempa Yogyakarta

2007 9,6 Gempa Padang, Banjir Jakarta

2009 20,9 Gempa Padang

2010 7,93
Tsunami Mentawai, Banjir di Wasior, Erupsi 
Merapi

2013 7,5 Banjir DKI Jakarta

2014 17,53
Erupsi Sinabung, Erupsi Kelud, Banjir Jakarta, 
Jawa Tengah, dan Sulawesi

Tabel 1.2 Bencana dengan kerugian terbesar di Indonesia (2000 – 2017)

(Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2015)
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Untuk wilayah Indonesia, Gempa dan Tsunami Aceh 2004 
merupakan bencana dengan nilai kerugian terbesar dalam periode 
waktu 2000-2017, kemudian diikuti oleh Gempa Yogyakarta 
tahun 2006 dan Gempa Padang tahun 2009. Daftar kerugian 
terbesar akibat bencana alam dapat dilihat pada Tabel 1.2. BNPB 
menyebutkan secara umum kerugian rata-rata tahunan akibat 
bencana alam di Indonesia mencapai Rp3 triliun.

Terkait kerugian akibat letusan gunungapi, catatan sejarah 
sejak 1600-an menunjukkan bahwa letusan gunungapi, dalam 
bentuk apapun bahayanya, aliran piroklastik, lava, lahar, longsor, 
lontaran batu, blok, bom dan abu gunungapi, gas vulkanik, 
gempabumi ataupun tsunami, telah menelan korban sebanyak 
260.000 orang di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 67% 
(sekitar 160.000) adalah korban letusan gunungapi di Indonesia. 
Dua letusan gunungapi terbesar di dunia terjadi di Indonesia, 
yaitu Tambora tahun 1815 dengan korban jiwa 92.000 orang 
dan Krakatau tahun 1883, yang menyebabkan korban jiwa lebih 
kurang 36.000 orang.

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah korban jiwa yang disebabkan 
oleh tsunami yang pernah terjadi di Indonesia sejak tahun 1990. 
Tsunami Aceh 2004 dan Tsunami Flores tahun 1992 menyebabkan 
korban jiwa terbesar.

Pada tahun 2015, berdasarkan catatan BNPB, ada 1.582 bencana 
yang terjadi di seluruh Indonesia selama tahun 2015. Jumlah itu 
turun dibanding tahun 2014 sebanyak 1.967 bencana. Banjir, 
longsor, dan puting beliung mendominasi jenis-jenis bencana di 
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Indonesia. Dari ketiganya, longsor paling mematikan dan telah 
memakan korban jiwa 147 orang.

Selama tahun 2016 terdapat 2.342 kejadian bencana, naik 
35% jika dibandingkan dengan jumlah bencana pada 2015. 
BNPB merekapitulasi berbagai peristiwa bencana di Indonesia. 
Jumlah bencana pada 2016 mencapai 2.342 peristiwa. Jumlah 
ini, merupakan yang tertinggi sejak pencatatan kejadian bencana 
pada 2002. Bahkan, jika dibandingkan dengan jumlah bencana 
pada 2015, peristiwa bencana tahun ini meningkat 35%. Sebanyak 
92% bencana tahun ini adalah bencana hidrometeorologi yang 
didominasi oleh banjir, longsor dan puting beliung. Selama 2016 
terjadi 766 bencana banjir, 612 longsor, 669 puting beliung, 74 
kombinasi banjir dan longsor, 178 kebakaran hutan dan lahan, 
13 gempabumi, tujuh gunung meletus, dan 23 gelombang pasang 

Tabel 1. 3 Katalog Tsunami Indonesia sejak 1990

 (Sumber: Latief, 2000).

Tahun Kejadian Lokasi Kejadian Korban Jiwa

1992 Flores, Nusa Tenggara Timur 1.950

1994 Banyuwangi, Jawa Timur 238

1996 Toli-toli, Sulawesi Tengah 6

1996 Biak, Papua 110

1998 Taliabu, Maluku 18

2000 Banggai, Sulawesi Tengah 4

2004 Aceh 283.000

2005 Nias, Sumatera Utara -

2006 Pangandaran, Jawa Barat 600

2018 Palu

2018 Selat Sunda
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serta abrasi. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan 522 orang 
meninggal dunia dan hilang, 3 juta jiwa mengungsi, 69.287 unit 
rumah rusak dimana 9.171 rusak berat, 13.077 rusak sedang, 
47.039 rusak ringan dan rusaknya 2.311 unit fasilitas umum.

Berdasarkan data BNPB, tercatat sepanjang tahun 2017 
sebanyak 2.175 kejadian bencana di Indonesia. Sebanyak 95% 
kejadian bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. 
Jumlah tersebut terdiri dari banjir 737 kejadian, puting beliung 651 
kejadian, tanah longsor 577 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 
96 kejadian, banjir dan tanah longsor 67 kejadian, kekeringan 
19 kejadian, gempabumi 18 kejadian, gelombang pasang/abrasi 
delapan kejadian, serta letusan gunungapi dua kejadian. Dari 
kejadian tersebut, korban meninggal 335 orang, korban luka-luka 
sebanyak 969 orang, korban mengungsi dan menderita 3,22 juta 
orang. Sementara itu, kerusakan yang dihasilkan yakni 31.746 
rumah rusak, 347.813 unit terendam, ribuan fasilitas kesehatan, 
pendidikan dan peribadatan rusak. Bencana gempabumi, 
walaupun frekuensi kejadiannya relatif lebih sedikit dibandingkan 
peristiwa banjir atau puting beliung, namun dari segi kerugian 
keuangannya, gempabumi miliki dampak kerugian yang paling 
besar. 

Pada tahun 2018 terjadi tiga bencana besar yang menjadi 
satu pukulan yang besar bagi industri asuransi umum Indonesia. 
Ketiga bencana tersebut terjadi di semester kedua tahun 2018 dan 
masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Keunikannya 
yaitu gempabumi Lombok merupakan gempabumi yang terjadi 
beruntun dan hal ini jarang terjadi di dunia. Gempa disertai 
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tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala tersebut menimbulkan 
kerugian yang besar secara materi maupun jiwa. Kerugian ekonomi 
yang ditimbulkan sebesar Rp18,4 triliun, yang terdiri dari sektor 
pemukiman sebesar Rp9,4 triliun, sektor infrasruktur sebesar 
Rp1,05 triliun, sektor ekonomi sebesar Rp4,2 triliun, sektor sosial 
sebesar Rp3,3 triliun serta lintas sektoral sebesar Rp0,44 triliun.     

Dari ketiga kejadian bencana besar tahun 2018, laporan klaim 
yang diterima MAIPARK, masing-masing: Gempa Lombok 
sebanyak 744 laporan klaim dengan nilai Rp122 miliar. Gempa 
Palu-Donggala sebanyak 571 laporan klaim dengan jumlah 
Rp149 miliar. Tsunami Selat Sunda sebanyak 23 laporan klaim 
dengan nilai Rp15 miliar. Dimana sampai dengan akhir Desember 
2018, total claim expenses sebesar Rp59,82 miliar, jumlah tersebut 
termasuk klaim asuransi tanaman yang naik 647% dari total claim 
expenses 2017 sebesar Rp8 miliar. Kenaikan jumlah klaim yang 
signifikan tersebut kemudian menggerus hasil underwriting dari 
Rp117 miliar di tahun 2017 menjadi Rp62 miliar pada tahun 
2018 atau turun 46,80%. Namun demikian perusahaan masih 
memperoleh surplus usaha setelah pajak sebesar Rp29 miliar 
walaupun turun 61,72% di bandingkan tahun 2017.
 
1.3    Pembiayaan Penanggulangan Bencana Alam Indonesia
Secara umum, penyelenggaraan penanggulangan bencana di 
Indonesia diatur melalui Undang-undang (UU) nomor 24 tahun 
2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini 
berisi penjabaran mulai dari pembagian tanggung jawab Pusat 
dan Daerah dalam penanggulangan bencana sampai dengan 



20

fungsi kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dana penanggulangan bencana terbagi dalam tiga kategori. 

Pertama, Dana Kontijensi Bencana yang disediakan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 
kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra-bencana. Kedua, Dana Siap 
Pakai (DSP) yang disediakan dalam APBN yang ditempatkan 
dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada tahap keadaan 
darurat. DSP juga dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). DSP harus selalu tersedia sesuai dengan 
kebutuhan pada saat tanggap darurat. Ketiga, dana bantuan sosial 
berpola hibah. Selain tiga kategori di atas, dana penanggulangan 
bencana dapat juga bersumber dari donasi luar negeri, namun hal 
ini bersifat sukarela. Besaran dana donasi luar negeri ini bersifat 
dinamis, misalnya, sebagian besar pembiayaan rekonstruksi 
Aceh setelah tsunami 2004 bersumber dari donasi internasional, 
sedangkan pada gempa Bantul tahun 2006, donasi internasional 
kurang dari 30% dari dana yang dibutuhkan.

Berdasarkan UU Nomor 24/2007, pemerintah bertanggung-
jawab untuk membiayai program-program paska-bencana yang 
meliputi (i) seluruh operasi tanggap darurat, (ii) recovery dan 
(iii) rekonstruksi infrastruktur publik dan bantuan finansial 
pembangunan kembali rumah rakyat. Tanggap Darurat (emergency 
responses) meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan segera 
pada saat atau sesaat setelah bencana terjadi. Tanggap Darurat 
dilakukan untuk menanggulangi sesegera mungkin dampak 
yang terjadi akibat bencana dan juga untuk mencegah terjadinya 
kerugian yang lebih besar. Kegiatan dalam Tanggap Darurat 
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misalnya evakuasi korban, penyelamatan harta benda, pengurusan 
pengungsian, pemulihan sarana dan prasarana vital.

Pada tahap tanggap darurat, pembiayaan bersumber dari 
anggaran pemerintah pusat atau daerah yang tergantung pada 
skala bencananya melalui anggaran tahunan ataupun DSP. 
Untuk bencana berskala besar, pembiayaan berasal dari anggaran 
pemerintah pusat, sedangkan penanggulangan bencana berskala 
lebih kecil dibiayai oleh anggaran provinsi ataupun kabupaten/
kota. Hal ini diatur lebih jauh dalam Peraturan Pemerintah 
No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Dana 
Penanggulangan Bencana. Definisi skala bencana besar yang 
berhak mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Pusat atau 
bencana skala kecil yang tidak memperoleh dana dari pusat masih 
tidak jelas (World Bank, 2011).

Selama tahun 2012, BNPB memberikan bantuan senilai 
Rp27,5 miliar untuk pembangunan hunian sementara korban 
letusan Gunung Merapi, Rp400 miliar untuk rehab-rekon 
Sumatra Barat, Rp80 juta untuk air bersih di Temanggung, Rp300 
juta untuk penanganan banjir bandang di Desara Batanghuru 
Timur, Sulawesi Barat, Rp500 juta untuk korban banjir Tangse, 
Pidie dan Rp10 miliar untuk penanganan banjir di Padang. 
Sedangkan untuk tahun 2015, DSP yang disalurkan mencapai 
Rp1,8 triliun dengan alokasi terbesar adalah untuk penanganan 
kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan sebesar 
Rp992,9 miliar dan untuk penanganan letusan Gunungapi 
Sinabung sebesar Rp50,7 miliar.

Tahap tanggap darurat berlangsung lebih kurang dua hingga 
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tiga minggu sejak bencana terjadi. Fokus penanganan pada tahap 
ini adalah pertolongan pertama, evakuasi, penyediaan bahan 
kebutuhan pokok seperti makanan dan air bersih, pembangunan 
tempat penampungan sementara dan pelayanan kesehatan. 
Pemulihan (recovery) terdiri dari dua tahap yaitu Rehabilitasi 
(rehabilitation) dan Rekonstruksi (reconstruction). Rehabilitasi 
adalah seluruh kegiatan perbaikan aspek pelayanan publik sampai 
pada tingkat yang memadai (normalisasi). Rekonstruksi adalah 
kegiatan pembangunan kembali seluruh sarana, prasarana, dan 
kelembagaan di wilayah yang terkena bencana. Rehabilitasi dan 
rekonstruksi dilaksanakan baik di tingkat pemerintahan maupun 
masyarakat. Sasaran utama kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 
ini adalah tumbuh dan berkembangnya kembali kegiatan 
ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, 
serta bangkitnya kembali peran masyarakat dalam segala aspek 
kehidupan bermasyarakat.

Tahap pemulihan dimulai sesaat setelah masa tanggap darurat 
selesai dan berlangsung selama 3 sampai 6 bulan. Tahap ini fokus 
untuk memperbaiki saluran air bersih, listrik, sanitasi, dan fasilitas 
publik yang vital, seperti rumah sakit dan jembatan. Tahap 
rekonstruksi dibiayai oleh pemerintah pusat, yang umumnya 
diambilkan dari realokasi anggaran capital expenditure tahun 
berikutnya atau dari anggaran tak terduga tahun sebelumnya. 
Sumber lain pendanaan rekonstruksi adalah anggaran di tiap 
Kementrian/Lembaga (K/L), yang jumlahnya terbatas dan belum 
dikoordinasikan dengan baik (World Bank, 2011). Setiap K/L 
memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan memperbaiki 
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kembali seluruh aset yang mereka miliki. Sejak BNPB berdiri 
tahun 2008, beberapa K/L berasumsi bahwa BNPB 
bertanggungjawab untuk menyediakan dana rekonstruksi aset 
yang mereka miliki. Kemudian baru dipahami bahwa UU Nomor 
24/2007 tidak menghilangkan tanggungjawab mereka dalam 
memperbaiki kerusakan yang terjadi. Tahap rekonstruksi ini dapat 
berlangsung bertahun-tahun.

1.4    Tantangan Anggaran Penanggulangan Bencana Nasional
Anggaran yang disiapkan pemerintah Indonesia terkait 
penanggulangan bencana masih sangat terbatas. Menteri 
Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, dalam Annual 
Meeting World Bank-International Monetary Fund di Bali tahun 
2018, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menganggarkan 
dana cadangan bencana sebesar Rp4 triliun sedangkan rata-
rata kerugian akibat bencana alam adalah Rp22,8 triliun 
setiap tahunnya. Kondisi ini diperburuk dengan tingginya 
ketergantungan pemerintah daerah terhadap penganggaran dari 
pemerintah pusat.

Ketimpangan antara kebutuhan dana penanggulangan 
bencana dengan anggaran yang tersedia menyebabkan terjadinya 
defisit anggaran yang untuk menutupinya pemerintah Indonesia 
umumnya memindahkan alokasi anggaran dari sektor lain atau 
menggunakan dana pinjaman. Pemindahan alokasi anggaran dari 
sektor lain dapat mengganggu pembangunan sedangkan dana 
pinjaman bersifat inkonsisten sehingga tidak dapat dijadikan 
tumpuan sumber pendanaan. Selain itu dana pinjaman juga 
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memiliki dampak beban jangka panjang.
Hal lain di luar keterbatasan anggaran penanggulangan 

bencana alam oleh pemerintah adalah rendahnya perlindungan 
asuransi atas kerugian akibat bencana alam yang terjadi. Hal ini 
umum dikenal dengan istilah insurance gap, suatu rasio yang 
menunjukkan perbandingan antara kerugian yang terjadi akibat 
suatu kejadian bencana alam dengan nilai proteksi asuransi atas 
bencana alam terkait. 

Pada 10 kejadian gempabumi dan tsunami besar antara 
tahun 2004-2018, besaran insurance gap mencapai Rp137 
triliun. Angka ini sudah memperhitungkan 3 kejadian bencana 
merusak di tahun 2018, Gempa Lombok, Gempa-Tsunami-
Likuifaksi Palu Donggala, dan Tsunami Senyap Selat Sunda. 
Bencana alam merusak lainnya adalah Gempa dan Tsunami 
Aceh tahun 2004, Gempa Bantul tahun 2006, Gempa Bengkulu 
tahun 2007, Gempa Tasikmalaya tahun 2009, Gempa Padang 
tahun 2009, Gempa Bener Meriah, Aceh tahun 2013, dan 

Tabel 1.4 Insurance protection gap di Indonesia
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Gempa Pidie Jaya, Aceh tahun 2016. 
Data terbaru terlihat kebutuhan pembiayaan paska-bencana 

di Lombok dan Palu-Donggala. Kebutuhan dana mencapai Rp34 
triliun, sedangkan dana yang tersedia hanya Rp18,39 triliun 
yang diperoleh dari dalam negeri sebesar Rp6 triliun dan dari 
luar negeri sebesar Rp12,39 triliun. Dana dalam negeri diambil 
dari belanja Non Kementerian/Lembaga, sedangkan dana dari 
luar negeri diperoleh dari hibah, realokasi proyek berjalan, dan 
pinjaman baru. Dana dari klaim asuransi diperkirakan mencapai 
Rp2,8 triliun. Sisa Rp12,8 triliun adalah besaran selisih yang 
harus dicari solusinya oleh pemerintah.

Selisih perlindungan asuransi atas kerugian akibat bencana 
alam ini menunjukkan pengelolaan risiko bencana yang masih 
buruk. Beban kerugian sepenuhnya ditanggung oleh korban tanpa 
ada perlindungan yang berarti, baik sebagai anggota masyarakat 
perorangan sampai dengan skala pemerintahan. Dari sudut 
pandang pemerintah, gap ini juga adalah permasalahan yang perlu 
untuk dicari solusinya demi kestabilan fiskal.
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BAGIAN II

GAGASAN AWAL MAIPARK
 

2.1   Era Sebelum Tahun 2004
Tak bisa dipungkiri lagi bencana alam merupakan ancaman 
terbesar bagi umat manusia di dunia. Walaupun disadari bahwa 
bencana alam merupakan fenomena alam ‘biasa’ namun bila terjadi 
di daerah yang berpenduduk padat dan masyarakatnya tidak siap 
menghadapi maka yang akan terjadi adalah bencana kemanusiaan 
dengan berbagai dampak, baik kerugian harta benda maupun 
jiwa. Tiap wilayah di dunia memiliki bentuk ancamannya sendiri 
dan tidak terkecuali Indonesia yang karena kondisi unik geografis 
dan geologisnya merupakan daerah yang sangat rawan bencana 
alam, seperti gempabumi, letusan gunung berapi, tanah longsor 
serta tsunami. 

Sudah tak terhitung lagi peristiwa gempabumi yang terjadi 
di wilayah Indonesia selama ini, bahkan peristiwa bencana alam 
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tersebut tercatat dalam buku dan bukti peninggalan sejarah, 
misalnya dalam kitab-kitab pustaka leluhur bangsa, yaitu kitab 
“Pustaka Radja” (The Book Of Kings) yang ditulis pujangga besar 
Ronggowarsito. Salah satu bencana alam di Indonesia yang 
tercatat dalam kitab sejarah tersebut dan juga merupakan bencana 
alam terbesar pada masa itu, yaitu letusan Gunung Krakatau 
pada tahun 1883 yang menimbulkan kerugian dan dampak yang 
dahsyat terhadap fenomena alam. 

Rawannya negeri ini akan bencana alam membutuhkan 
berbagai upaya penanggulangan serta mitigasi yang dilakukan, 
mulai dari upaya tradisional, seperti penerapan kearifan lokal 
(local wisdom) sadar bencana, peningkatan kesadaran masyarakat 
akan bencana (disaster awareness), hingga upaya modern seperti 
penggunaan mekanisme asuransi sebagai perlindungan keuangan 
terhadap kerugian keuangan yang ditimbulkan. Penggunaan 
asuransi ini sudah umum dilakukan di beberapa negara yang 
rawan terjadinya bencana alam, seperti Jepang, Taiwan, Selandia 
Baru serta Turki. Di Indonesia, penggunaan asuransi sebagai 
mitigasi bencana alam belum banyak dilakukan. 

Sampai akhir tahun 90-an, tidak banyak praktik underwriting 
yang baik terhadap risiko gempabumi dari para pelaku industri 
asuransi di Indonesia. Padahal bencana alam dapat terjadi setiap 
saat di daerah pusat ekonomi, kawasan industri, perumahan serta 
daerah-daerah vital lainnya. Karena masih sedikit, pada kurun 
waktu tersebut belum ada kedisiplinan dan penanganan risiko 
gempabumi yang baik dan memadai. Penutupan terhadap risiko 
gempabumi diberikan secara otomatis kepada para pemegang 
polis kebakaran tanpa premi tambahan. Hal ini disebabkan oleh 
persaingan yang tidak sehat dan tidak sesuai kaidah teknik asuransi 
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oleh perusahaan asuransi umum sebagai penanggung risiko 
yang harus menanggung risiko katastrop tanpa mendapatkan 
pemasukan premi yang memadai. 

Hampir dapat dipastikan bila terjadi bencana alam dalam 
skala besar, perusahaan asuransi bisa dibilang tidak akan mampu 
membayar klaim karena tidak mempunyai cadangan dana teknis 
yang cukup. Melihat kondisi ini, mitra reasuransi luar negeri 
mulai menolak untuk menutup risiko gempabumi di Indonesia 
dikarenakan minimnya premi risiko gempabumi yang ada. Oleh 
karenanya, timbul pemikiran dari seorang praktisi asuransi, 
Kornelius Simanjuntak. Ide dan pemikiran beliau berasal dari 
keikutsertaannya dalam mengikuti seminar bencana alam yang 
diselenggarakan Munich Re di tahun 1999, dimana saat itu 
digambarkan potensi bencana alam gempabumi besar yang 
diprediksi akan terjadi di wilayah Indonesia. 

2.2   Kelahiran MAIPARK Indonesia
Pada tahun 2000 terjadi Gempa Bengkulu dengan magnitudo  
7.3 SR dan mengakibatkan 94 orang tewas, lebih dari 1.000 orang 
luka berat, 15 ribu rumah tinggal rusak, lebih dari 30 ribu gedung 
rusak ringan, 556 gedung rusak berat serta banyak gedung lainnya, 
seperti gedung SD, SMP, SLTA, Masjid dan Gereja. Berdasarkan 
laporan klaim yang masuk, kerugian materi lebih banyak 
disebabkan oleh gedung-gedung yang dibangun tidak 
menggunakan kaidah bangunan tahan guncangan gempabumi. 
Diperparah lagi, amat banyak gedung-gedung tersebut yang tidak 
diasuransikan. Setelah Gempa Bengkulu ini, ada beberapa 
gempabumi lagi yang terjadi dan hal ini menimbulkan 
kekhawatiran di benak Kornelius. Kondisi ini mengusik pikiran 
Beliau.    
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Tak berhenti hanya di khawatir saja, Kornelius mendiskusikan 
hal ini dengan Direktur Perasuransian, Direktorat Jenderal 
Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
saat itu, Firdaus Djaelani. Dari diskusi mereka berdua, timbul 
gagasan untuk melanjutkan pemikiran untuk menjadikan suatu 
wahana khusus dari usaha bersama industri perasuransian 
Indonesia untuk mengatasi permasalahan bencana alam seperti 
gempabumi, yaitu membentuk suatu badan yang lebih formal 
dan ideal, yaitu berbentuk perusahaan. Gagasan dan pemikiran 
Kornelius dan Firdaus diperluas dengan mendiskusikannya 
kepada seorang praktisi asuransi yang memiliki pemikiran serupa 
yaitu Rudy Wanandi. Beliau merupakan salah salah satu pemilik 
perusahaan asuransi tertua di Indonesia, PT Maskapai Asuransi 
Indonesia (MAI). 

Pemikiran ketiga tokoh ini dilanjutkan dengan diskusi 
lanjutan dengan Frans Sahusilawane yang saat itu menjabat 
sebagai Presiden Direktur PT Tugu Reasuransi Indonesia dan 
juga Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). 
Menindaklanjuti pemikiran keempat tokoh di atas serta kerawanan 
Indonesia terhadap bencana alam ditambah lagi tidak sehatnya 
persaingan industri asuransi ketika itu, melalui berbagai proses, 
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
nomor 63 tahun 1999, dimana penanganan asuransi atas risiko 
bencana gempa dan risiko-risiko khusus lainnya dilakukan 
oleh suatu usaha bersama perusahaan-perusahaan asuransi dan 
reasuransi di Indonesia. 

Sehubungan dengan itu, Menteri Keuangan melalui Direktur 
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Jenderal Lembaga Keuangan kala itu, Darmin Nasution, 
menetapkan bahwa semua risiko khusus ditangani satu perusahaan 
asuransi umum yang dimiliki secara bersama oleh perusahaan-
perusahaan asuransi umum dan reasuransi yang memiliki izin 
usaha di Indonesia. Sebagai pelaksanaannya, Pemerintah Republik 
Indonesia melalui Biro Perasuransian - biro di bawah Direktorat 
Jenderal Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan bekerjasama 
dengan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) berinisiatif membentuk 
suatu Tim Kerja Ad-Hoc Asuransi Risiko Bencana Alam 
(TKARBA). Pembentukan Tim Kerja ini tertuang dalam Surat 
Keputusan Bersama tertanggal 30 November 2000 bernomor 
SKB 389/LK.3/2000 dan No. 782/DAI/2000 yang ditandatangani 
oleh Direktur Asuransi Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan 
Departemen Keuangan, Firdaus Djaelani dan Ketua umum 
Dewan Asuransi Indonesia, Bahder Munir Sjamsoedin. Anggota 
TKARBA terdiri dari praktisi asuransi dan reasuransi yang 
bersemangat mewujudkan suatu kerjasama yang erat semua 
perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia untuk mengelola 
risiko bencana alam, khususnya gempabumi. Tugas utama dari 
TKARBA ini yaitu:

a. Mengadakan sosialisasi kepada pengusaha asuransi 
dan masyarakat tertanggung mengenai risiko bencana 
alam, khususnya gempabumi yang dapat terjadi setiap 
saat beserta dampak yang mungkin ditimbulkan.

b. Mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan 
dengan risiko gempabumi.

c. Melakukan peninjauan ulang polis penutupan risiko 
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gempabumi, akumulasi nasional penutupan risiko 
gempabumi oleh perusahaan asuransi anggota DAI 
sektor umum beserta premi yang dihimpun.

d. Mengkaji dan memberikan usulan nyata kepada 
Direktur Asuransi Direktorat Jenderal Lembaga 
Keuangan dan Dewan Asuransi Sektor Umum 
mengenai cara penanganan risiko bencana alam 
khususnya penutupan asuransi atas risiko gempabumi 
oleh industri asuransi nasional dalam bentuk kerja 
sama pool atau konsorsium.

Pada tanggal 28 Desember 2001, Departemen Keuangan 
Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Lembaga 
Keuangan mengeluarkan Surat Edaran yang bernomor SE.6087/
LK/2001 yang isinya, antara lain, menekankan perlunya kerjasama 
dari semua perusahaan asuransi umum dan reasuransi yang ada di 
Indonesia untuk penanggulangan dampak bencana melalui 
mekanisme asuransi gempabumi. Dinyatakan pula, bahwa asuransi 
gempabumi tidak wajib ditutup namun apabila perusahaan 
asuransi ataupun reasuransi melakukan penutupan risiko 
gempabumi, maka diminta untuk mensesikan risiko tersebut 
dalam upaya bersama menutup risiko gempabumi yang dibentuk 
berdasarkan kesepakatan bersama antar perusahaan asuransi 
umum dan reasuransi.  

Pada tanggal 12 April 2002 Departemen Keuangan Republik 
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan 
mengeluarkan Surat Edaran No. SE. 1505/LK/2002 yang 
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, 
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Darmin Nasution, yang ditujukan kepada seluruh Direksi 
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi di Indonesia. Surat 
Edaran ini mewajibkan seluruh perusahaan asuransi yang 
menutup risiko gempabumi untuk mensesikan risiko tersebut 
kepada pool yang baru saja dibentuk dan juga mewajibkan setiap 
perusahaan asuransi umum dan reasuransi untuk menjadi anggota 
dalam upaya bersama menutup risiko gempabumi.  Surat Edaran 
ini merupakan tonggak berdirinya Pool Reasuransi Gempabumi 
Indonesia (PRGBI). Pool ini dikelola oleh PT Tugu Reasuransi 
Indonesia (Tugu Re) sebagai administrator. Pool yang baru 
dibentuk ini memperkenalkan standar tarif premi asuransi 
gempabumi yang harus diikuti oleh seluruh pelaku usaha. Saat itu 
PT Tugu Reasuransi Indonesia yang berkantor di Jalan Raden 
Saleh, Jakarta Pusat, dikepalai oleh Frans Sahusilawane. Kantor 
PRGBI menumpang ruangan kecil di Tugu Re.

Gambar 2.1 Kantor PT Tugu Reasuransi Indonesia
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Pada tanggal 11 November 2003, Pemerintah Indonesia 
melalui Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen 
Keuangan, mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE. 6047LK/2003 
yang berisi pernyataan dukungan Pemerintah terhadap 
dibentuknya Perusahaan Asuransi Spesialis Risiko Khusus 
(PASRK). PASRK ini akan mengambil alih fungsi operasional 
PRGBI. Melalui surat edaran ini, Pemerintah mewajibkan seluruh 
perusahaan asuransi umum dan reasuransi untuk menjadi 
pemegang saham PASRK minimal sebesar 0,5% dari total dana 
investasi masing-masing perusahaan per tanggal 31 Desember 
2002.

Perusahaan Asuransi Spesialis Risiko Khusus ini dibentuk 
dengan menggunakan izin usaha perusahaan asuransi umum 
tertua di Indonesia, yaitu PT. Maskapai Asuransi Indonesia 
(MAI) yang kala itu telah menghentikan kegiatan operasionalnya. 
Salah satu pemilik MAI, Rudy Wanandi, kala itu secara sukarela 
menyerahkan izin operasional MAI untuk digunakan bagi 
kepentingan industri, khususnya pembentukan PASRK menjadi 
perusahaan. Hal ini dilakukan setelah Firdaus Dajelani, yang saat 
itu menjabat sebagai pejabat pengawas industri perasuransian 
Indonesia di Bapepam-LK Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia, melakukan serangkaian diskusi dengan Rudy Wanandi. 
“Mengingat bentuk PASRK nantinya akan lebih serius dan harus 
berbadan hukum, saya terpikir untuk menggunakan izin PT 
Maskapai Asuransi Indonesia yang saat itu telah menghentikan 
kegiatan operasionalnya. Demi kepentingan nasional, khususnya 
industri perasuransian Indonesia.” papar Rudy Wanandi 
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menyetujui usulan Firdaus Djaelani.
Setelah mendapatkan kepastian izin operasional, timbul 

pemikiran siapa yang akan menakhodai perusahaan yang baru 
berdiri tersebut. Berbagai nama kandidat dan calon dimunculkan. 
Setelah melalui pembahasan, diskusi, dan penawaran terhadap 
beberapa calon, akhirnya pilihan jatuh kepada Werner Bugl yang 
belum lama pensiun dari pekerjaannya sebagai pejabat eksekutif 
Munich Re yang beroperasi di kawasan regional Hongkong. 

Melalui berbagai tahapan dan pertimbangan, Werner Bugl 
menyetujui tugas berat tersebut. “Salah satu pertimbangan 
pemilihan Bugl sebagai Direktur Utama MAIPARK di awal 
pendiriannya adalah untuk mengembalikan kepercayaan mitra 
reasuransi luar negeri yang saat itu pesimistis akan masa depan 
MAIPARK dan enggan memberikan dukungan proteksi. Padahal, 
dukungan mitra reasuransi luar negeri sangat penting untuk 
negara Indonesia yang rawan bencana ini,” tutur Firdaus Djaelani 
dalam satu kesempatan diskusi dengan Beliau. Walaupun 
berkebangsaan Jerman, Werner Bugl memiliki visi, misi serta 
tujuan yang sama dengan para pendiri MAIPARK. Dengan 
komitmen profesionalnya, Bugl menjalankan roda perusahaan 
sesuai arahan para tokoh pendiri, termasuk dukungan dari mitra 
perusahaan asuransi dalam dan luar negeri. Di tahun awal 
pendiriannya, sebagian besar karyawan MAIPARK berasal dari 
Maskapai Asuransi Indonesia yang sudah memiliki pengalaman 
bekerja di perusahaan asuransi tertua di Indonesia tersebut.

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar 
Biasa MAI yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2003, 
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disetujuilah perubahan nama dari Maskapai Asuransi Indonesia 
(MAI) menjadi PT. Asuransi MAIPARK Indonesia. MAIPARK 
merupakan kepanjangan dari Maskapai Asuransi Indonesia 
Perusahaan Asuransi Risiko Khusus. MAIPARK resmi mulai 
beroperasi pada tanggal 1 Januari 2004 dengan susunan Dewan 
Komisaris yang diangkat pertama kali sebagai berikut:

Presiden Komisaris: Frans Sahusilawane (Ketua AAUI)
Komisaris: 
• Firdaus Djaelani (Direktur Asuransi, Direktorat Jenderal 

Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan) 
• A. Winoto Doeriat (PT. Asuransi Ramayana Tbk.)
• Kornelius Simanjuntak (PT. Asuransi Himalaya 

Pelindung)
• Muthu Arumugam (PT. Asuransi Rama Satria Wibawa)
• Suwirjo Josowidjojo (PT. Panin Insurance Tbk.)
• Kenzo Arai (PT. Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia)
• Michael Sherwood (PT. QBE Pool Indonesia)

Komposisi Direksi dan Komisaris era pertama MAIPARK 
disusun dengan maksud dan tujuan tertentu. Komisaris Utama 
MAIPARK merupakan jabatan ex-officio Ketua Umum AAUI, 
yang kala itu dijabat Frans Sahusilawane. Susunan anggota 
Komisaris lainnya merupakan perwakilan dari perusahaan 
asuransi yang berasal dari kawasan regional perusahaan asuransi 
umum tempat perusahaan asuransi umum tersebut berasal, 
misalnya Kenzo Arai yang merupakan perwakilan dari kawasan 
perusahaan asuransi Japang dan Korea. Michael Sherwood 
merupakan Komisaris yang mewakili perusahaan asuransi dari 
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Eropa dan Australia. Dukungan regulator industri asuransi saat 
itu duduk pula dalam susunan Komisaris, yaitu Firdaus Djaelani. 
Bisma Subrata, Kepala Divisi di Tugu Re yang terlibat sejak awal 
pendirian MAIPARK, ditunjuk menjadi Direktur Teknik. 

Pada saat mulai beroperasi, MAIPARK memiliki modal 
disetor sebesar Rp14.136.300.000 yang berasal dari 32 perusahaan 
pendiri MAIPARK, yaitu:

1.  PT. Asuransi AXA Indonesia
2.  PT. Asuransi Bancbali Nippon Fire
3.  PT. Asuransi Buana Independent
4.  PT. Asuransi Central Asia
5.  PT. Asuransi Dharma Bangsa
6.  PT. Asuransi Fadent Mahkota
7.  PT. Asuransi Harta Aman Pratama
8.  PT. Asuransi Himalaya Pelindung
9.  PT. Asuransi Ikrar Lloyd
10. PT. Asuransi Intra Asia
11.  PT. Asuransi Jaya Proteksi
12. PT. Asuransi Mitra Maparya
13. PT. Asuransi Multi Artha guna
14. PT. Asuransi Parolamas
15. PT. Asuransi Purna Artanugraha
16. PT. Asuransi Ramayana Tbk.
17. PT. Asuransi Raya
18. PT. Sarana Lindung Upaya
19. PT. Asuransi Sarijaya
20. PT. Asuransi Sinar Mas
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21. PT. Maskapai Asuransi Sonwelis
22. PT. Staco Jasa Pratama
23. PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama
24. PT. Asuransi Wahana Tata
25. PT. Asuransi Wanamekar Handayani
26. PT. Asuransi Wuwungan
27. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia
28. PT. Reasuransi Nasional Indonesia
29. PT. Reasuransi Internasional Indonesia
30. PT. Tugu Reasuransi Indonesia
31. PT. Asuransi Rama Satria Wibawa
32. PT. Asuransi Jasa Indonesia

Dukungan 32 perusahaan asuransi umm dan reasuransi yang 
ikut serta dalam saham perusahaan MAIPARK merupakan awal 
yang bagus. Ke depannya jumlah perusahaan asuransi yang 
mendukung MAIPARK akan bertambah seiring dengan 
bertambahnya kepercayaan terhadap MAIPARK.

2.3     MAIPARK Indonesia di Awal Beroperasi 
Dengan dukungan penuh pemerintah dan Asosiasi Asuransi 
Umum Indonesia (AAUI), pada tanggal 16 September 2005 
modal disetor ke MAIPARK meningkat dari sebelumnya 
Rp14.136.300.000 menjadi sebesar Rp44.902.000.000. Jumlah 
pemegang saham bertambah menjadi 91 perusahaan. Pada tanggal 
12 April 2007 modal disetor kembali bertambah menjadi 
Rp44.936.000.000 untuk mengakomodasi pemegang saham 
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baru. Perkembangan modal disetor dan bertambahnya jumlah 
pemegang saham ini menunjukkan dukungan dari industri 
asuransi yang semakin solid dan menempatkan MAIPARK pada 
arah perkembangan yang baik.

Visi MAIPARK Indonesia saat pendirian adalah untuk 
menjadi pemimpin utama dari pasar reasuransi bencana alam 
(Catastrophe Risks) internasional yang diakui dan sebagai suatu 
“centre of excellence and competence” yang berstandar kompetensi 
tertinggi dari segi profesionalisme. Visi dicapai melalui tiga misi 
utama: (1) Untuk berperan sebagai pionir, sebagai bentuk 
tanggungjawab sosial dalam hal penyediaan perlindungan bagi 
masyarakat Indonesia dengan bermitra bersama pemerintah 
melalui pembentukan suatu skema asuransi gempabumi termasuk 
risiko tsunami dan tanah longsor terhadap semua bangunan 
residensial yang terdaftar beserta isinya, (2) Untuk meningkatkan 
kemampuan perkiraan dan pengawasan melalui pengembangan 
dan perbaikan dari jaringan seismologis dan sistem peringatan 
dini, pendidikan mengenai bencana alam, kesiapsiagaan 
masyarakat, keamanan dan perbaikan terhadap peraturan 
mengenai kualitas bangunan, dan (3) Untuk meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya perlindungan asuransi bencana alam 
sekaligus meningkatkan permintaan atas jasa asuransi.

Sejak beroperasi, MAIPARK telah berhasil menunjukkan 
kinerja keuangan yang sangat bagus, ini ditandai dengan terus 
meningkatnya pendapatan premi dan keuntungan bersih 
perusahaan. MAIPARK telah menghasilkan keuntungan sebesar 
Rp5,6 miliar di tahun 2005, setahun setelah pendiriannya seperti 
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yang terlihat pada Grafik 3.1. Padahal menjelang akhir tahun 
2004, tepatnya 26 Desember 2004, telah terjadi gempabumi 
disertai tsunami besar yang menimbulkan kerugian besar secara 
materi dan jiwa.  

Gambar 2.2 Kinerja Keuangan PT Asuransi MAIPARK Indonesia  
(2005-2006).
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BAGIAN III

KIPRAH 16 TAHUN MAIPARK 
INDONESIA
 

3.1     Hadapi Rangkaian Bencana Besar
Gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004 menggerus pendapatan 
provinsi Aceh sebesar 97%. Namun gempa disertai tsunami Aceh 
tahun 2004 tersebut tidak menimbulkan kerugian yang besar 
terhadap MAIPARK. Penyebab tidak besarnya kerugian 
MAIPARK tersebut utamanya karena kecilnya penetrasi asuransi 
di Aceh yang disebabkan adanya konflik bersenjata oleh kelompok 
Separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik bersenjata 
tersebut telah berlangsung lama dan menimbulkan kerugian 
materi, jiwa, dan menurunnya kepercayaan masyarakat 
internasional terhadap Indonesia. Investor tidak tertarik untuk 
berinvestasi di daerah Aceh yang terlihat pada kecilnya angka 
penetrasi sektor Industri asuransi sebagai sektor pendukung 
sektor riil di Aceh.
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Setelah gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, berbagai 
bencana alam gempabumi yang merusak di Indonesia terjadi 
setiap tahun. Beberapa gempa besar, diantaranya: gempa Nias 
pada Maret 2005, gempa Yogyakarta pada Mei 2006, gempa dan 
tsunami Pangandaran pada Juli 2006, dan gempa Padang pada 
Februari 2007 serta gempa Pariaman di bulan September 2009. 
Dua kejadian gempabumi yang menimbulkan kerugian ekonomi 
besar setelah gempa Aceh tahun 2004 adalah Gempa Bantul 
tahun 2006 dan Gempa Padang tahun 2009.

Gempa Bantul yang terjadi tanggal 27 Mei 2006 berkekuatan 
6,2 Skala Richter pada kedalaman 17,1 kilometer berpusat di 
daerah Sesar Opak. Gempa yang berlangsung 57 detik tersebut 
mengakibatkan banyak rumah dan bangunan yang rusak, termasuk 
juga situs budaya seperti Makam Imogiri. Sebanyak 6.234 jiwa 
tewas dan puluhan ribu luka-luka. Total kerugian ekonomi yang 
ditimbulkan Gempa Bantul ini sebesar Rp29,2 triliun.  

Gempa lainnya yang dahsyat terjadi tanggal 30 September 

Gambar 3.1  Foto Kerusakan Gempa Aceh tahun 2004.
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2009 yang dikenal dengan Gempa Pariaman. Gempa ini 
berkekuatan 7,6 Skala Richter pukul 17.00 WIB dengan pusat 
gempa sekitar 50 km Barat Laut Kota Padang, mengakibatkan 
1.117 orang tewas, ribuan orang luka berat dan ringan. Gempa 
tersebut juga mengakibatkan 135.448 rumah rusak berat, rusak 
sedang 65.380 dan rusak ringan 78.604. Dikarenakan gempa 
banyak merusak bangunan dan sentra strategis, kerugian ekonomi 
gempa tersebut diperkirakan Rp21,6 triliun.

Peristiwa Gempa Yogyakarta dan Gempa Padang tersebut 
merupakan ujian nyata bagi eksistensi Perusahaan. MAIPARK 
telah membuktikan profesionalismenya dalam manajemen risiko 
bencana dan dapat melewati ujian-ujian berat tersebut tanpa 

Gambar 3.2 Episenter Gempa Yogyakarta Tahun 2006.
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banyak terpengaruh. MAIPARK mempunyai program reasuransi 
yang dikelola dengan baik, yang menjamin tersedianya kapasitas 
yang mencukupi untuk mengatasi bencana bahkan yang paling 
buruk sekalipun. Sejak awal, program reasuransi MAIPARK 
didukung oleh reasuransi internasional terkemuka seperti Swiss 
Re dan Munich Re. Dalam mengatur program reasuransinya, 
MAIPARK saat itu dibantu secara profesional oleh konsorsium 
pialang reasuransi yaitu AON Reinsurance Broker dan Benfield 
Group.

Frekuensi terjadinya bencana alam yang tinggisecara perlahan 
menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bencana alam serta 
pentingnya asuransi bencana alam sebagai alat mitigasi. Sebagai 
hasilnya, permintaan terhadap asuransi gempabumi meningkat 
secara bertahap disertai kedisiplinan perusahaan asuransi dalam 
melakukan sesi wajib atas setiap risiko gempabumi yang mereka 
tutup kepada MAIPARK.

Gambar 3.3 Bangunan rusak akibat Gempa Pariaman 2009.
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3.2    Perkembangan Organisasi MAIPARK Indonesia
Di tahun 2006 MAIPARK membentuk Departemen Penelitian 
dan Pengembangan (Research and Development Departement) yang 
berfungsi sebagai centre of competence untuk riset bencana alam 
dalam kaitannya dengan industri asuransi umum Indonesia. Pada 
awal didirikan, Departemen ini terdiri dari dua orang saja, yaitu 
Pakar gempabumi yang juga guru besar di Institut Teknologi 
Bandung (ITB), yaitu Professor Mudaham Taufick Zen dan Fiza 
Wira Atmaja. Professor M.T. Zen mampu menjadi jembatan 
antara para akademisi di universitas atau lembaga-lembaga 
penelitian dengan industri asuransi umum, hal yang sebelumnya 
belum pernah terjadi dengan terorganisir. 

Peranan MAIPARK di industri asuransi pun berkembang, 
salah satunya menjadi pusat pengetahuan bencana kebumian. 
Departemen Penelitian dan Pengembangan telah menghasilkan 

Gambar 3.4 Tim Research and Development awal di MAIPARK,  
Professor Emeritus Mudaham Taufick Zen dan Fiza Wira Atmaja.
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Katalog Gempabumi MAIPARK yang merupakan Katalog 
terlengkap yang ada saat ini di Indonesia. Selain itu Departemen 
ini juga telah dapat membangun (Catastrophe Modelling) untuk 
Indonesia. MAIPARK juga telah menjadi salah satu rujukan 
utama untuk pengelolaan risiko bencana alam nasional. 

Dengan banyaknya data risiko gempabumi yang berasal 
dari ceding company, di tahun 2009, MAIPARK menambah 
kapasitas penyimpanan data elektroniknya dengan tujuan 
untuk melancarkan kegiatan proses pensesian ceding company 
ke MAIPARK serta keperluan penelitian terkait pemodelan 
gempabumi. Di tahun yang sama, MAIPARK membentuk 
Komite Audit sebagai bentuk kepatuhan penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang baik.

Di tahun 2010, MAIPARK melakukan beberapa restrukturisasi 
kegiatan operasionalnya, salah satunya dengan membuat Divisi 
Teknik Administrasi dan Statistik, yang difokuskan memberikan 
pelayanan prima terhadap ceding company serta memutakhirkan 
produk statistik pensesian risiko gempabumi yang berguna untuk 
memonitor akumulasi risiko gempabumi di Indonesia. Juga 
diciptakan Divisi Manajemen Risiko dan Pelayanan untuk membuat 
program manajemen risiko perusahaan. Terakhir, diciptakan pula 
Departemen Sekretaris Perusahaan untuk memfokuskan hal-hal 
legal dan kepatuhan perusahaan akan peraturan yang ada.

Di tahun 2011, MAIPARK menyelesaikan pembangunan 
tahap pertama catastrophe modelling internal yang dinamakan 
MAIPARK Catastrophe Modelling (MCM). Di tahun ini 
pula, MAIPARK memulai penelitian risiko banjir Indonesia 
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dengan prioritas risiko banjir di DKI Jakarta. MAIPARK juga 
memulai program MAIPARK Award di tahun 2011. Program 
ini ditujukan sebagai apresiasi kepada ceding company yang 
konsisten memberikan pensesian risiko gempabumi. Bentuk 
penghargaan yang diberikan berupa pemberian award, lisensi 
catastrophe modelling dan kunjungan ke negara-negara dengan 
praktek pengelolaan risiko bencana alam yang sudah baik, seperti 
Jepang dan Turki. Kunjungan ini diharapkan mampu memperluas 
wawasan dan cakrawala para peserta.

Di tahun 2012, MAIPARK menyelesaikan pembangunan 
pemodelan bencana tahap kedua, (MCM Versi 2.1.1) yang lebih 
user-friendly dan melakukukan perbaikan komponen model 
berdasarkan hasil penelitian dan data yang lebih mutakhir. Pada 
tahun 2012 ini pula, MAIPARK melakukan reorganisasi dengan 
membuat Divisi Market Service yang bertujuan memberikan 
pelayanan yang lebih baik kepada ceding company. Divisi ini juga 
membawahi Departemen Statistik dan Departemen Klaim. 
MAIPARK mendapatkan sertifikasi Internasional ISO 2001-2008 
di tahun 2013 karena pelaksanaan pengelolaan mutu yang terbukti 
baik dengan penerapan pengelolaan mutu berdasarkan standar 
internasional yang berlaku. 

Sejak berdiri, MAIPARK memiliki izin operasional perusahaan 
asuransi namun dalam kenyataannya beroperasional sebagai 
perusahaan reasuransi. Walaupun mendapat dukungan penuh 
industri asuransi, hal ini bertentangan dengan peraturan 
perasuransian yang ada. 
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Oleh karenanya, di tahun 2014,  izin operasional MAIPARK 
Indonesia diubah dari perusahaan asuransi menjadi perusahaan 
reasuransi berdasarkan keputusan izin yang dikeluarkan OJK 
dengan keputusan OJK Nomor KEP-29/D.05/2014. Dengan 
demikian, nama perusahaan berubah dari PT Asuransi 
MAIPARK Indonesia menjadi PT Reasuransi MAIPARK 
Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, MAIPARK terus tumbuh dan 
berkembang menjadi perusahaan yang sehat dan menguntungkan 
sehingga menarik perhatian banyak pihak. Hal ini membuat 
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya merasa 
perlu membenahi MAIPARK dari sisi strategis kebersamaan, 
kepemilikan dan operasional MAIPARK. Di tahun 2015, jajaran 
Direksi dan Komisaris MAIPARK memecah saham MAIPARK 
menjadi dua jenis yaitu, saham seri A dan saham seri B. Saham 
seri A dimaksudkan agar pemegang saham MAIPARK memiliki 
hak yang sama tanpa memperdulikan besar kecilnya perusahaan 
asuransi, misalnya hak voting untuk keputusan strategis seperti 
pemilihan Direksi dan Komisaris MAIPARK pada saat RUPS 
Luar Biasa. Sistem yang diterapkan adalah One Company One 
Vote, satu perusahaan memiliki satu suara yang sama dalam 
pemungutan suara strategis tersebut. Hal ini mecerminkan 
kebersamaan dan keadilan bagi semua pemegang sahamnya. 
Saham seri B sebaliknya dimaksudkan untuk membedakan 
pemegang saham dari sisi dividen yang diterimanya berdasarkan 
kepesertaan modalnya di MAIPARK.

Sistem One Company One Vote ini pertama diterapkan pada 
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pemilihan jajaran Komisaris dan Direksi MAIPARK Indonesia 
pada RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan pada tanggal 31 
Mei 2018. 

Pada tahun 2016, MAIPARK Indonesia mendeklarasikan 
budaya perusahaan baru yang dinamakan PROGRESIF, yang 
merupakan singkatan dari:

1. PRofesional
2. kOmitmen
3. InteGRitas
4. SInergi
5. Fokus Pelanggan
Budaya PRofesional dimaksudkan dengan bekerja 

penuh tanggungjawab berdasarkan kompetensi yang tinggi 
untuk menghasilkan kinerja terbaik dan senantiasa mampu 
mengembangkan kemampuan bersaing. Budaya InteGRitas 
dimaksudkan untuk selarasnya perkataan dengan perbuatan dalam 
menunjang tinggi nilai-nilai kebenaran secara obyektif dan adil. 
Budaya kOmitmen adalah melaksanakan tugas dan kewajiban 
secara sepenuh hati dengan mendayagunakan seluruh potensi dan 
kemampuan untuk mencapai kinerja terbaik dan mendapatkan 
kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Budaya 
SInergi adalah kemampuan untuk bekerjasama dengan seluruh 
pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal secara 
efektif dan efisien serta bernilai tambah tinggi. Terakhir, budaya 
Fokus Pelanggan dimaksudkan untuk senantiasa mengutamakan 
kepentingan dan kebutuhan pelanggan dengan memberikan 
pelayanan terbaik.
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3.3     Sumbangsih MAIPARK Indonesia
Pada bulan Maret 2007, Pemerintah Indonesia menetapkan 
Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana. MAIPARK bersama dengan AAUI turut berperan 
aktif memberikan masukan kepada Badan Koordinasi Nasional 
Penangulangan Bencana (BAKORNAS PB - cikal bakal BNPB) 
dalam proses pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) terkait 
dengan pelaksanaan Undang-Undang yang baru tersebut. 
MAIPARK selalu berusaha untuk meyakinkan Pemerintah 
akan pentingnya transfer risiko dalam mitigasi bencana yang 
sebelumnya berada di tangan pemerintah ke sektor swasta melalui 
suatu mekanisme kemitraan swasta-pemerintah (Public-Private 
Partnership) terutama dengan sektor asuransi. 

MAIPARK dengan AAUI menekankan perlu adanya 
sebuah skema asuransi wajib gempabumi untuk rumah tinggal 
di Indonesia. Untuk mewujudkan ide tersebut, di tahun 2009 
MAIPARK terus mengusahakan kerjasama dengan Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi 
pemerintah terkait lainnya, seperti: Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 
Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lembaga pendidikan, 
perguruan tinggi dan juga tentunya pemerintah daerah, khususnya 
pemerintah daerah yang daerahnya rawan bencana alam.

Saat itu, atas permintaan dan kerjasama dengan pemangku 
kepentingan lannya, MAIPARK berinisiatif membuat skema dan 



51

polis asuransi rumah tinggal berbasis parametrik. MAIPARK 
membuat produk asuransi yang disebut JTRGBI ( Jaminan 
Tunai Risiko Gempabumi). Produk ini mendapatkan izin 
penjualan setelah didaftarkan di Bapepam-LK. Produk JTRGBI 
ini memberikan santunan berdasarkan besaran santunan yang 
diberikan BNPB saat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi  paska 
bencana gempabumi. Ganti rugi yang ditetapkan dalam produk 
JTRGBI itu mengikuti pengkategorian yang dilaksanakan BNPB, 
yaitu rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.

Setahun setelah Gempabumi Bantul tahun 2006, disadari 
bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak familiar dengan 
konsep berasuransi, terutama asuransi gempabumi. Menyadari 
hal ini, di pertengahan tahun 2007, MAIPARK bekerjasama 
dengan GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH), 
suatu organisasi kerjasama internasional untuk pembangunan 
berkesinambungan yang dimiliki Pemerintah Jerman, dalam 
sebuah proyek Kemitraan Publik-Swasta (PPP: Public-Private 
Partnership). Di tahun 2008, MAIPARK melaksanakan program 
penyuluhan sadar bencana gempabumi di 242 dusun di kawasan 
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini dilaksanakan 
dalam bentuk kerjasama antara MAIPARK dengan Pemerintah 
Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, para 
dosen setempat serta kelompok ibu-ibu Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) Kabupaten Bantul. Program ini menitikberatkan 
pada pembuatan kurikulum penyuluhan dan pelatihan kesadaran 
bencana untuk masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. 
Penyuluhan ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang 
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lebih baik akan bencana dan juga menjelaskan ide dan pentingnya 
tindakan pencegahan, meningkatkan penetrasi asuransi juga 
berarti mengurangi kerentanan masyarakat dan memutus 
lingkaran kemiskinan. Sasaran yang ingin dicapai oleh MAIPARK 
dengan inisiatif ini adalah turut berkontribusi/menyumbang pada 
salah satu Sasaran Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN 
Millennium Goals) yaitu mengurangi kemiskinan hingga akhir 
tahun 2015. Proyek PPP ini mendapat dukungan penuh dari 
AAUI.

Di akhir tahun 2008, MAIPARK bergabung dalam Platform 
Nasional Pengurangan Risiko Bencana (PNPRB), yang merupakan 
suatu forum nasional beranggotakan badan pemerintah maupun 
swasta yang memiliki kepentingan maupun kepedulian terhadap 
penanganan dan pengurangan risiko bencana alam di negeri ini. 

Salah satu sumbangsih MAIPARK untuk industri asuransi 
adalah peluncuran peta zonasi gempabumi untuk industri asuransi, 
dimana peta zonasi gempabumi MAIPARK ini merupakan 
pemutakhiran dari peta zonasi gempa sebelumnya. Peta ini 
dibuat MAIPARK dengan dasar ilmiah berdasarkan penelitian 
kegempaan, statistik bencana, peta bahaya, ketahanan tanah 
maupun data bangunan yang berasal dari data pensesian risiko 
gempabumi yang ada di MAIPARK. Semua modul dan data ini 
diolah melalui pemodelan bencana (Catastrophe Modelling) yang 
sedang dikembangkan MAIPARK. Saat itu, dengan kekhasan 
yang dimiliki MAIPARK dalam penanganan asuransi bencana 
di industri asuransi, peta zonasi gempabumi tersebut dijadikan 
dasar pembentukan suku premi risiko gempabumi nasional yang 
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disahkan oleh AAUI.
Pada Februari 2016, MAIPARK menjadi narasumber 

mengenai contoh pool asuransi gempabumi yang berhasil dalam 
forum Seminar APEC yang diselenggarakan di Peru. Di awal 
Desember 2017, MAIPARK menjadi salah satu narasumber 
APEC Seminar mengenai Asuransi Barang Milik Negara yang 
diselenggarakan di Padang.

Di tahun 2017, MAIPARK bekerjasama dengan BNPB 
tentang pembangunan pemetaan bencana kerjasama MAIPARK 
dengan BNPB terkait pemetaan bencana dan pembuatan konsep 
asuransi bencana bagi pelaku pasar tradisional dalam program 
BNPB, yaitu Pasar Tangguh Bencana (PASTANA) di tahun 2016. 
BNPB dan MAIPARK menyadarai bahwa dampak kerugian 
akibat bencana amat dirasakan masyarakat berpenghasilan 
minimum dan oleh karenanya upaya penyediaan proteksi golongan 

  Gambar 3.5 MAIPARK dalam acara FGD ABMN di Padang (2017)
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masyarakat tersebut amat diperlukan.MAIPARK juga melakukan 
kerjasama dengan BMKG terkait Weather based Insurance. 

MAIPARK juga menjalin kerjasama dengan Badan Kebijakan 
Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
mengenai pembuatan produk dan suku premi proteksi asuransi 
untuk Barang Milik Negara (BMN). Aturan mengenai Asuransi 
Barang Milik Negara (ABMN) ini diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247 yang dikeluarkan di akhir 
tahun 2016. PMK ini merupakan suatu terobosan bersejarah bagi 
Pemerintah yang menyadari pentingnya melibatkan dunia usaha 
dalam penanggulangan bencana, khususnya pengalihan risiko 
kerugian pemerintah akibat bencana alam. Dengan mengalihkan 
sebagian potensi risiko bencana tersebut ke industri perasuransian, 

Gambar 3.6 Penandatanganan Perjanjian kerjasama  MAIPARK-BNPB.
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maka pengeluaran keuangan negara atas kerugian bencana dapat 
terkelola dengan baik dan tidak fluktuatif. 

Melalui kerjasama dengan International Finance Corporation 
(IFC), MAIPARK membuat produk asuransi untuk melindungi 
anjloknya Non-Performing Loan (NPL) institusi keuangan akibat 
gagal bayar dari krediturnya yang mengalami kerugian keuangan 
akibat mengalami bencana alam gempabumi. Seperti kita ketahui, 
dampak bencana alam gempabumi amat merugikan. Melalui 
pemodelan bencana dan kajian kebumian serta statistik yang 
lengkap, MAIPARK akhirnya menghasilkan produk asuransi 
untuk melindungi NPL institusi keuangan seperti industri 
perbankan. Produk ini didaftarkan melalui AAUI dengan nama 
Asuransi Gempabumi Berbasis Indeks (AGBBI). 

MAIPARK bekerjasama dengan KidZania membuka 
wahana bernama “MAIPARK Earthquake Survival Institute 
Kidzania Jakarta.“ Wahana ini dimaksudkan untuk 
mengembangkan pendidikan anak Indonesia terkait prosedur 
penyelamatan diri saat terjadi gempabumi. Program kerjasama ini 
dibuat berdasarkan konsep fun and experimental learning dengan 
tujuan anak-anak mampu mencerna pelajaran dengan cara yang 
menyenangkan. 

Salah satu program MAIPARK Indonesia yang paling 
populer adalah Geo-Ekskursi. Program ini rutin dijalankan sejak 
tahun 2009 dengan mengajak perwakilan dari seluruh perusahaan 
asuransi umum dan reasuransi untuk kuliah lapangan di tempat-
tempat yang relevan dengan risiko bencana alam di Indonesia. 
Program ini juga ditujukan untuk mempererat silaturahmi dan 
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komunikasi antara MAIPARK Indonesia dengan seluruh pelaku 
usaha di industri asuransi umum Indonesia. 

Sebagai bentuk kepedulian MAIPARK terhadap masyarakat, 
khususnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana,  
MAIPARK Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan tanggung 
jawab sosial. Pada tahun 2017 MAIPARK terlibat aktif juga 
dengan berpatisipasi pada Bulan Pengurangan Bencana yang di 
lakukan di Sorong, Papua. Pada kesempatan ini MAIPARK 
memberikan bantuan alat tulis dan perlengkapan sekolah kepada 
masyarakat yang membutuhkan.

Di Tahun 2018, MAIPARK memberikan bantuan CSR 
kepada korban gempa bumi Lombok, berupa baju layak pakai dan 
uang tunai Rp100.000.000,- yang diserahkan Heddy A. Pritasa 
sebagai Wakil Direksi kepada Agung selaku Ketua Pos Komando 
(Posko) BPBD untuk penanggulangan Gempa Lombok.

Beberapa bulan setelah Gempa Lombok, bencana gempabumi 
terjadi lagi. Kali ini menimpa Palu dan Donggala, Sulawesi 

Gambar 3.7  MAIPARK bakti sosial di Papua saat  
Bulan Pengurangan Bencana.
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Tengah. Gempa buni ini diperparah dengan timbulnya tsunami 
dan likuifaksi yang menimbulkan kerugian yang besar. Setelah 
wilayah Palu dan Donggala dinyatakan aman, Tim survei 
MAIPARK melakukan  survei klaim dan bantuan CSR untuk 
wilayah yang terkena bencana. Menjelang akhir tahun 2018, 
setelah peristiwa tsunami Selat Sunda, MAIPARK juga 
memberikan bantuan CSR untuk wilayah Selat Sunda dan 
Lampung Selatan, dimana kedua wilayah tersebut merupakan 
wilayah yang paling parah mengalami dampak musibah tersebut. 
Tim CSR MAIPARK dipimpin langsung oleh Direktur 
Utamanya, Ahmad Fauzie Darwis.

Gambar 3.8 MAIPARK menyerahkan Bantuan CSR di Lombok.

Gambar 3.9 Direksi MAIPARK saat menyerahkan CSR di Pandeglang
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3.4     Pengurus MAIPARK Indonesia dari Masa ke Masa
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAIPARK 2004- 2006
Direktur Utama     : Werner Bugl
Direktur               : Bisma Subrata
Komisaris Utama   : Frans Sahusilawane
Komisaris               : Firdaus Djaelani
             Aloysius Winoto Doeriat
      Kornelius Simanjuntak
            Muthu Arumugam
           Suwirjo Josowidjojo
             Kenzo Arai
             Michael Sherwood William
Pada tahun 2005 terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris 
dimana Kenzo Arai dan Michael Sherwood William diganti oleh  
Hideki Wake dan Klaus- Dieter Voeste) 

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAIPARK 2006-2010
Direktur Utama     : Werner Bugl
Direktur              : Bisma Subrata
Komisaris Utama  : Frans Sahusilawane
Komisaris     : Aloysius Winoto Doeriat
       Muthu Arumugam
         Kornelius Simanjuntak
      Herman Lischer
      Tadashi Maekawa
      Moham Afdal Bahaudin
Komisaris  Independen : Firdaus Djaelani
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Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAIPARK 2010-2013
Direktur Utama  : Frans Sahusilawane
Direktur   : Bisma Subrata
Komisaris Utama  : Kornelius Simanjuntak
Komisaris   : Aloysius Winoto Doeriat
                  Muthu Arumugam
         Michael Brian Peat
         Wahyu Suswinto
         Firdaus Djaelani
Pada 2013, masa Jabatan Direksi diperpanjang satu tahun sampai 
ditutupnya RUPS tahun 2014 dan mengangkat Imelda Siahaja 
sebagai tambahan anggota Direksi dengan masa jabatan 3 tahun 
sampai ditutupnya RUPS tahun 2016). Selain itu, masa Jabatan 
Dewan Komisaris diperpanjang satu tahun sampai ditutupnya 
RUPS tahun 2014 dan mengangkat Sigit Suciptoyono sebagai 
anggota Dewan Komisaris menggantikan Wahyu Suswinto, serta 
mengangkat A.A Ngurah Adnyana Dipta sebagai Komisaris 
Independen). 

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAIPARK 2016-2018  
Direktur Utama  : Yasril Y. Rasyid
Direktur Teknik  : Bisma Subrata
Direktur Keuangan  : Imelda Siahaja
Komisaris Utama  :  Kornelius Simanjuntak
Komisaris   :  Sigit Suciptoyono
          Karel Fitrijanto
Komisaris  Independen :  A.A Ngurah Adnyana Dipta
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Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAIPARK 2018-2021  
Direktur Utama   : Ahmad Fauzie Darwis
Direktur Teknik   : Heddy Agus  Pritasa 
Direktur Keuangan   : Imelda Siahaja
Komisaris Utama   : Dadang Sukresna
Komisaris     : Sigit Suciptoyono
       Linda Juliana Delhaye
       Christian Wirawan Wanandi
Komisaris Independen  : Josef Gunawan Setyo



61

BAGIAN IV

TOKOH PENTING MAIPARK  

KELAHIRAN MAIPARK Indonesia tidak bisa dilepaskan 
dari nama-nama besar yang telah berkecimpung puluhan tahun 
dalam bidang asuransi di Indonesia seperti Kornelius 
Simanjuntak, Frans Sahusilawane, Rudy Wanandi, Darmin 
Nasution dan Firdaus Djaelani.  Mereka mencurahkan ide-ide 
cemerlang agar Indonesia memiliki perusahaan asuransi khusus 
yang menangani kebencanaan. Selain kelima nama tokoh 
tersebut di atas, ada juga peran dari Werner Bugl dan Bisma 
Subrata, dua orang yang menjadi Direksi di awal-awal perjalanan 
MAIPARK Indonesia. 

4.1  Peranan Tokoh Pendiri
4.1.1 Kornelius Simanjuntak
Kornelius Simanjuntak merupakan salah seorang pencetus dan 
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inisiator pendirian PRGBI dan transformasi PRGBI menjadi 
MAIPARK.

Selaku Ketua PRGBI pada saat itu, peranan Kornelius boleh 
dibilang cukup banyak dalam mendorong dan menentukan 
terbentuknya MAIPARK. Kornelius telah berkecimpung selama 
42 tahun dalam industri perasuransian sejak tahun 1977, diawali 
bekerja pada Langeveld Indonesia Insurance Consultant bagian 
dari Hudig Langeveld dan Heath Group yang setelah merger 
dan akuisisi menjadi AON sekarang ini. Kemudian tahun 1982 
bekerjadi di PT Asuransi Artapala (Raksa Pratikara) dengan 
jabatan terakhir sebagai chief coordinator di bidang teknik, 
pada tahun 1988 di PT Asuransi Central Asia (ACA) dengan 
jabatan terakhir sebagai General Manager divisi teknik, dan 
tahun 1994 di PT Asuransi Sinar Mas dengan jabatan terakhir 
sebagai President Director/CEO, kemudian pada tahun 2003 
di PT Asuransi Himalaya Pelindung sebagai Presiden Director/
CEO sampai April tahun 2019. Lulusan Sarjana Hukum, 
Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum (Hukum Asuransi) 
dari paskasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
ini, sejak bekerja di perusahaan asuransi selalu berperan aktif 
dalam berbagai kegiatan industri asuransi khususnya di bagian/
departemen hukum, klaim, dan peraturan di bidang asuransi 
umum (kerugian) Dewan Asuransi Indonesia (DAI), dan Asosiasi 
Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Kornelius pernah menjabat 
sebagai Ketua AAUI selama dua periode 2008 s.d. 2011 dan 
2011 s.d. 2014, Ketua DAI 2011 s.d. 2013, dan Ketua/Chairman 
dari Perkumpulan Asosiasi Dewan Asuransi ASEAN (ASEAN 
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Insurance Council Association) 2011/2012. Saat ini Kornelius 
sebagai anggota Pengawas AAUI, Anggota Dewan Pengawas 
DAI, Ketua Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia 
(BMAI), Ketua Majelis Kehormatan Kode Etik AAMAI. Beliau 
memperoleh kualifikasi Ahli Asuransi Kerugian Indonesia (AAIK) 
dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI), 
dan dosen untuk program Sarjana, Program Internasional, dan  
paskasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia termasuk 
untuk mata kuliah Hukum Asuransi (Insurance Law). 

Hingga tahun 2000 belum ada upaya nyata secara bersama-sama 
dari industri asuransi umum untuk melakukan pembenahan 
dalam asuransi risiko gempabumi, padahal penutupan asuransi 
risiko gempabumi di masa itu sudah sangat tidak sesuai dengan 
proses underwriting yang sehat (prudential underwriting), karena 
penutupan asuransi risiko gempabumi sebagai perluasan jaminan 
asuransi kebakaran atau asuransi properti diberikan tanpa premi, 
jika pun ada preminya, nilai preminya sangat kecil. 

Pada tanggal 4 Juni 2000 terjadi gempabumi di Bengkulu. 
Pusat gempa berada di Palung Jawa dekat pulau Enggano, sekitar 
90 KM barat daya Kota Tais, Kabupaten Seluma dengan kekuatan 
7,3 Skala Richter dan kedalaman 33 Km. Sebanyak 94 orang 
tewas, lebih dari 1.000 orang luka-luka, 44.940 rumah mengalami 
kerusakan terdiri dari sedikitnya 15.000 rumah rusak berat, dan 
29.940 rusak ringan. Gedung-gedung sekolah juga runtuh: 566 
gedung TK, 418 SD, 81 SLTP, dan 31 SLTA. 13 gereja, 377 masjid, 
3 pura, 35 puskesmas, 68 puskesmas pembantu, dsb. Rumah-
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rumah dan bangunan yang mengalami kehancuran/kerusakan 
pada umumnya tidak diasuransikan terhadap risiko gempabumi. 
Gempa Bengkulu telah menimbulkan kerusakan dengan nilainya 
besar sekali dan mengakibatkan penderitaan bagi penduduk yang 
terdampak. “Dipicu oleh Gempa Bengkulu tahun 2000 tersebut, 
saya yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur PT 
Asuransi Sinar Mas, berbicara dan berdiskusi dengan Bapak 
Firdaus Djaelani, Direktur Asuransi Ditjen Lembaga Keuangan, 
Kementerian Keuangan, mengenai dampak Gempa Bengkulu dan 
juga mengenai praktik penutupan risiko gempabumi yang sudah 
tidak sehat pada saat itu oleh perusahaan-perusahaan asuransi 
kerugian (umum) anggota Dewan Asuransi Indonesia (DAI). 
Istilah/nama yang digunakan pada masa itu adalah perusahaan 
asuransi kerugian (bukan asuransi umum),” ungkap Kornelius.

Dalam diskusi tersebut, Kornelius mengusulkan agar 
dilakukan suatu upaya bersama dalam hal kajian dan 
pembenahan penutupan asuransi risiko gempabumi oleh Dewan 
Asuransi Indonesia (DAI) sektor kerugian. “Bapak Firdaus 
Djaelani mempunyai pandangan yang sama bahwa perlu 
diadakan pembenahan penutupan risiko gempabumi. Kemudian 
mengusulkan agar pemikiran tersebut dibicarakan dulu dengan 
Direksi-direksi dari perusahaan reasuransi professional untuk 
mendapatkan pandangan, tanggapan, dan dukungan, karena 
Bapak Firdaus Djaelani percaya bahwa Direksi-Direksi 
perusahaan reasuransi mempunyai kekhawatiran yang sama, 
terutama mengenai akumulasi risiko gempa, dan juga supaya ide 
dan gagasan tersebut lebih dimatangkan,” ujar Kornelius. 
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Kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan dengan 
Direksi-direksi perusahaan reasuransi, diantaranya dengan Nana 
Sudiana (Direktur Utama Nasional Re) dan Harry Kaporo 
(Direktur Teknik Nasional Re), dan ada Frans Sahusilawane 
(Direktur Utama Tugu Re). Frans sangat antusias pada saat itu. 
Direksi-direksi perusahaan profesional reasuransi juga mempunyai 
pandangan yang sama bahwa sudah saatnya industri asuransi 
umum untuk melakukan kajian dan pembenahan penanganan 
penutupan asuransi risiko gempabumi dan risiko bencana alam 
lainnya. “Diskusi berkembang, dan kemudian Direksi-direksi 
perusahaan reasuransi mengadakan pertemuan dengan Bapak 
Firdaus Dajelani, dan dalam pertemuan tersebut disepakati 
untuk dibentuk suatu Tim Kerja Asuransi Risiko Bencana Alam 
(TKARBA) yang anggota-anggotanya dari perusahaan asuransi 
umum anggota DAI,” jelas Kornelius. Akan tetapi sebelum 
dibentuk Tim Kerja tersebut, maka perlu diadakan rapat anggota 
DAI Sektor Kerugian untuk menjelaskan, mensosialisasikan, dan 
untuk mendapatkan dukungan dari industri asuransi umum yaitu 
perusahaan-perusahaan asuransi umum dan reasuransi anggota 
DAI. 

Setelah dilakukan pertemuan dengan perusahaan-
perusahaan asuransi dan reasuransi anggota DAI, maka pada 
tanggal 30 November 2000 dengan Surat Keputusan Bersama 
(SKB) bernomor SKB No.389/LK.3/2000 dan No.782/
DAI/2000 tanggal 30 November 2000 yang ditandatangani 
Firdaus Djaelani, Direktur Asuransi Ditjen Lembaga Keuangan, 
Departemen Keuangan dan Bahder Munir Sjamsoedin selaku 
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Ketua DAI, dibentuklah Tim Kerja Asuransi Risiko Bencana 
Alam (TKARBA).

Salah satu rekomendasi dari hasil kajian TKARBA adalah 
perlunya pembentukan sebuah pool reasuransi gempabumi 
sebagai usaha bersama untuk pembenahan penanganan 
penutupan asuransi risiko gempabumi di industri asuransi umum 
Indonesia. Maka perusahaan asuransi umum dan perusahaan 
reasuransi anggota DAI Sektor kerugian mendirikan Pool 
Reasuransi Gempabumi Indonesia (PRGBI) yang diketuai oleh 
Frans Sahusilawane. Kemudian terjadi pergantian Ketua PRGBI 
dari Frans Sahusilawane kepada Nana Sudiana yang kemudian 
mengundurkan diri dan digantikan Kornelius Simanjuntak sampai 
PRGBI bertransformasi menjadi PT. Asuransi MAIPARK 
Indonesia.

Beragam suka duka dan tantangan dilalui Kornelius mulai 
dari proses terbentuknya PRGBI sampai dengan berdirinya 
MAIPARK Indonesia. Meskipun mayoritas eksekutif perusahaan 
asuransi kerugian/umum dan perusahaan reasuransi memberikan 
dukungan yang kuat, akan tetapi ada beberapa orang eksekutif 
atau direksi dari perusahaan asuransi umum yang kurang antusias 
memberikan dukungan, demikian juga eksekutif perusahaan 
pialang (broker) asuransi. Suatu hal yang sangat diapresiasi adalah 
dukungan yang sangat kuat dari eksekutif/direksi dari perusahaan-
perusahaan asuransi patungan (Joint Venture) Jepang-Indonesia. 
Mereka sangat mendukung dan mempunyai pandangan bahwa 
memang sudah saatnya industri asuransi Indonesia melakukan 
pembenahan penanganan risiko gempabumi.
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Proses pembentukan PRGBI dan pendirian MAIPARK 
terjadi di tahun yang cukup sibuk bagi Kornelius yang merupakan 
Presiden Direktur Asuransi Sinarmas hingga akhir Juni 2003 dan 
sejak Juli 2003 menjadi Presiden Direktur Asuransi Himalaya 
Pelindung. “Oleh karena itu untuk menangani berbagai hal dalam 
pembentukan PRGBI dan juga pengoperasian PRGBI saya 
harus melakukannya setelah jam kerja, yaitu sore hari. Dalam 
setiap minggu kurang lebih 3 kali pada sore hari setelah jam kerja, 
saya harus pergi ke kantor PRGBI yaitu di kantor Tugu Re di 
Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Yang membantu saya di sana 
adalah Bapak Bisma Subrata, dan juga Ibu Maharani Seba (Ibu 
Rani), tetapi yang paling banyak adalah bersama-sama pak Bisma 
Subrata,” ungkap Kornelius. 

Setelah PRGBI sebagai suatu Pool beroperasi, timbul 
pertanyaan mengapa PRGBI perlu dirubah dan ditransformasikan 
menjadi suatu perusahaan asuransi. Apakah ada permasalahan 
dengan sebuah Pool, seperti PRGBI?

Pool Asuransi, Pool Reasuransi, atau Konsorsium Asuransi 
adalah sesuatu yang sangat biasa dilakukan pada masa itu untuk 
pengelolaan risiko-risiko tertentu yang mempunyai karakteristik 
atau sifat yang khusus, baik karena risikonya tergolong undesirable 
risks atau high risks (risiko yang tidak diinginkan untuk ditutup 
asuransinya), atau karena eksposur risiko yang besar atau akumulasi 
risiko, dan kerugian bisa terjadi dengan jumlah yang sangat besar. 
Karakteristik risiko seperti ini, seperti risiko gempabumi, letusan 
gunung berapi, dan tsunami, perlu ditangani secara bersama-
sama. Jadi sesungguhnya tidak ada yang salah dalam kerjasama 
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PRBGI, dan juga tidak ada yang salah dalam pengelolaan 
PRGBI. “Akan tetapi timbul pertanyaan dari beberapa eksekutif 
dari perusahaan asuransi anggota PRGBI, yang paling keras 
bersuara adalah dari perusahaan patungan atau joint venture dari 
Amerika dan Australia, yang mempertanyakan bagaimana batas 
tanggungjawab dari PRGBI jika terjadi gempabumi di perkotaan 
dengan jumlah akumulasi risiko yang besar dan kerugian yang 
terjadi sangat besar sehingga melebihi kapasitas atau daya pikul 
dari PRGBI? Siapa yang akan bertanggung jawab? Bagaimana 
tanggung jawab pengurus PRGBI, karena sebuah Pool seperti 
PRGBI bukanlah sebuah Perusahaan Perseroan Terbatas atau 
PT yang mempunyai tanggung jawab terbatas (limited liability 
company),” kata Kornelius.

Sebenarnya jika sampai terjadi kerugian yang melampaui 
kapasitas atau daya tampung PRGBI, maka kerugian di atas atau 
kelebihan dari kapasitas Pool akan dikembalikan kepada anggota 
dan menjadi dipikul bersama-sama semua anggota sesuai dengan 
saham penyertaannya di dalam PRGBI. Memang hal ini dapat 
menimbulkan suatu ketidakpastian akan batas kerugian yang 
akan dipikul oleh anggota PRGBI jika terjadi suatu bencana 
gempabumi yang menimbulkan kerugian yang besar dan melebihi 
perhitungan akumulasi risiko.

Oleh karena itu, kekhawatiran anggota PRGBI dikaji dengan 
serius terutama aspek tanggung jawab anggota dalam PRGBI. Dari 
hasil kajian yang dilakukan, maka muncullah ide atau pemikiran 
untuk melakukan transformasi PRGBI sebagai Pool menjadi 
sebuah Perusahaan Asuransi dalam bentuk Perseroan Terbatas 
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(PT) sebagai pengelola Pool. Jadi bentuk kerjasama pemberian 
sessi risiko gempabumi tetap seperti pool, tetapi risiko yang 
dikumpulkan oleh Pool tidak lagi didistribusikan atau dibagikan 
kembali kepada anggota Pool melainkan menjadi tanggung jawab 
perusahaan asuransi pengelola Pool. Perusahaan asuransi umum 
dan perusahaan reasuransi akan menjadi pemegang saham dari 
perusahaan asuransi pengelola Pool. Maka kesimpulannya PRGBI 
harus ditransformasikan menjadi sebuah perusahaan asuransi 
yang berbentuk PT. Kemudian timbul persoalan, karena untuk itu 
perlu mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Dalam mendirikan 
perusahaan asuransi diperlukan berbagai persyaratan yang harus 
dipenuhi, terutama dari segi pendirian untuk mendapatkan izin 
usaha dan permodalan.

“Dukungan yang kuat dari para eksekutif/direksi perusahaan 
patungan ( Joint Venture) Jepang-Indonesia diwujudkan antara lain 

Gambar 4.1 Kornelius Simanjuntak.
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dengan menyepakati dan mengutus Direktur Utama PT Asuransi 
Nippon Koa (sekarang Sompo Insurance setelah akusisi), yang pada 
saat itu dijabat oleh almarhum Mr. Kodera (Kodera San) sebagai 
koordinator dan penghubung untuk para Direksi dari perusahaan 
asuransi patungan Jepang-Indonesia,” jelas Kornelius.

Pembentukan dan transformasi PRGBI menjadi Perusahaan 
Asuransi MAIPARK bukan tanpa kendala dan hambatan. 
Beberapa kendala yang ada saat itu adalah kebutuhan izin 
perusahaan asuransi, modal, figur Direktur Utama (CEO) yang 
mempunyai reputasi internasional, dan urusan lain operasional 
perusahaan seperti kantor, karyawan dan staf. Selain itu juga 
ada kendala akibat beberapa perusahaan yang tidak memberikan 
dukungan, tidak mau atau lama dalam penyetoran modal. 

“Akhirnya setelah PT Asuransi MAIPARK berdiri, perasaan 
saya sangat senang, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa, dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah 
memberikan dukungan sehingga MAIPARK dapat berdiri dan 
beroperasi. Banyak pihak yang telah memberikan dukungan 
sehingga pada akhirnya MAIPARK bisa berdiri dan menjalankan 
usahanya hingga seperti sekarang ini, beberapa di antaranya 
adalah Pak Darmin Nasution selaku Direktur Jenderal Lembaga 
Keuangan, Departemen/Kementerian Keuangan, Pak Firdaus 
Djaelani selaku Direktur Asuransi Ditjen Lembaga Keuangan, 
Pak Rudy Wanandi yang telah memberikan Izin Usaha 
perusahaan asuransinya yaitu PT. Maskapai Asuransi Indonesia 
(MAI) untuk dipakai tanpa dibayar, Pak Frans Sahusilawane, Pak 
Bisma Subrata, Mr. Werner Bugl selaku Presiden Direktur (CEO) 
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MAIPARK yang pertama, para direksi dan eksekutif perusahaan 
asuransi kerugian (umum), dan direksi/eksekutif perusahaan 
reasuransi professional yang juga sangat memberikan dukungan 
yang besar, dan juga para peserta pengurus dan komite teknik di 
PRGBI, “ ujar Kornelius.

“Pada tahun-tahun awal berdirinya MAIPARK, komisaris 
MAIPARK cukup banyak jumlahnya, tidak hanya 3 orang seperti 
pada umumnya pada masa itu, karena para komisaris MAIPARK 
diambil dari direksi perusahaan asuransi umum sebagai perwakilan 
atau representasi dari perusahaan asuransi lokal besar, perusahaan 
asuransi lokal menengah dan kecil, perusahaan asuransi patungan 
Jepang-Indonesia, perusahaan asuransi patungan Amerika-
Indonesia, Eropa dan Australia-Indonesia, Asia-Indonesia, dan 
juga dari AAUI. Komisaris tidak menerima honorarium ataupun 
uang transportasi. Barulah pada tahun 2008, atas keputusan 
RUPS MAIPARK, honorarium mulai diberikan sebagai 
pengganti uang transportasi yang jumlahnya hanya sebesar Rp 2 

Gambar 4.2 Dewan Pengurus dan Komite Teknik PRGBI.
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juta rupiah saja. Kalau Direksi, dari sejak awal digaji, tetapi juga 
dengan gaji yang jumlahnya mengandung unsur pengorbanan, 
dan dengan fasilitas yang minim. Karena itu di tahun-tahun awal 
MAIPARK, semua yang bekerja untuk MAIPARK baik komisaris 
maupun direksi dapat dikatakan mengandung unsur pengabdian 
untuk MAIPARK dan industri asuransi umum. Seiring dengan 
kemajuan MAIPARK, gaji karyawan, direksi beserta fasilitasnya, 
dan honorarium komisaris dapat ditingkatkan secara bertahap 
sampai pada kondisi saat ini, “ ujar Kornelius.

Sejauh ini, MAIPARK telah mencapai berbagai kemajuan 
terutama dalam pemodelan risiko bencana alam, karena 
penelitian (research) yang dilakukan, antara lain pemodelan risiko 

Gambar 4.3 Piagam Penghargaan peran aktif dan inisiator PRGBI.
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gempabumi, banjir, dll. bekerjasama dengan Perguruan Tinggi 
seperti ITB, dalam hal ini Prof. M.T. Zen dari ITB mempunyai 
andil/kontribusi yang besar bersama tim beliau di Divisi Research 
MAIPARK. Dengan kehadiran MAIPARK, industri asuransi 
umum Indonesia telah menjadi referensi dan bahan diskusi 
dalam berbagai seminar atau konferensi asuransi dan reasuransi 
internasional, karena MAIPARK adalah sebagai suatu model yang 
sangat baik dalam kerjasama industri asuransi untuk mengelola 
risiko gempabumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. 

 MAIPARK dapat menjalankan usahanya hingga seperti 
sekarang ini dan telah menjadi sebuah perusahaan reasuransi 
dengan nama PT. Reasuransi MAIPARK Indonesia adalah 
karena dukungan yang besar dari para pemegang saham yaitu 
khususnya perusahaan-perusahaan asuransi umum dan dukungan 
dari perusahaan reasuransi di Indonesia.

“Harapan saya ke depan, semoga semua pemegang saham 
MAIPARK akan tetap, dan bahkan lebih besar lagi memberikan 
dukungan berupa pemberian sesi risiko gempabumi, sehingga 
MAIPARK akan semakin maju. Peningkatan permodalan secara 
organik yaitu melalui laba yang ditahan perlu terus dilanjutkan, 
dan bahkan melalui pengeluaran saham yang baru dengan tetap 
memperhatian semangat kebersamaan dan fairness. Pengelolaan 
penutupan asuransi risiko bencana gempabumi, dan risiko 
bencana alam lainnya, semoga semakin lebih baik dan prudent 
melalui kehadiran MAIPARK. Selama ini MAIPARK telah 
dapat membayarkan klaim dengan cepat, semoga hal tersebut 
akan tetap dapat dipertahankan, dan bahkan ditingkatkan oleh 
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MAIPARK. Semoga MAIPARK akan dapat membangun 
statistik asuransi risiko gempabumi, database risiko gempabumi 
dan risiko bencana alam lainnya secara nasional yang lebih baik, 
sehingga akan menjadi pusat kajian asuransi risiko bencana alam 
yang berkualitas, terpercaya, bergengsi, berstandar internasional, 
dan kebanggaan industri asuransi Indonesia. Selain itu saya 
mengharapkan, semoga MAIPARK akan dapat berperan dalam 
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berasuransi, 
khususnya untuk risiko bencana alam gempabumi, dan risiko 
bencana alam lainnya. Hal yang sama juga untuk para pemangku 
kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, DPR, 
DPD, dan DPRD. Juga mengharapkan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) selaku badan pengawas dan pengaturan industri 
perasuransian, akan memberikan dukungan yang semakin besar 
untuk MAIPARK. Tahun 2019 ini MAIPARK telah diberikan 
peran penting yaitu sebagai Manajer untuk program Asuransi 
Barang Milik Negara, semoga MAIPARK sukses besar dalam 
proyek ini. Semoga suatu saat pemerintah dan parlemen dengan 
bekerjasama dengan MAIPARK, dapat mewujudkan suatu 
skema/sistim asuransi bencana alam nasional untuk rumah tinggal 
penduduk, dan MAIPARK menjadi managernya, mirip (meskipun 
tidak persis sama) seperti The Japan Earthquakre Reinsurance 
Company ( JER) di Jepang, dan Earthquake Commission di Selandia 
Baru. Yang terakhir, saya sangat mengharapkan agar semangat 
kebersamaan dari semua pemegang saham dimana tidak terjadi 
pemegang saham yang lebih besar mendominasi MAIPARK, 
sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
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(RUPSLB) MAIPARK tanggal 03 Juni 2015 telah disepakati, 
dan menjadi keputusan RUPSLB MAIPARK yang bersejarah 
bahwa satu perusahaan mempunyai satu hak suara (one company 
one vote). Hal itu telah dibuatkan dalam sebuah Prasasti yang 
diletakkan di ruang depan kantor MAIPARK agar setiap orang 
baik karyawan, direksi, komisaris, dan para pemegang saham 
MAIPARK selalu mengingat hal itu. Ini adalah suatu perwujudan 
semangat kersajama yang sangat luar biasa, sesuai semangat 
gotong-royong, dan saya percaya hal ini akan menjadi salah satu 
pondasi keberlangsungan MAIPARK di masa depan.“ ujar 
Kornelius.

4.1.2    Frans Sahusilawane
Yang tak kalah penting dalam pendirian MAIPARK adalah 
peranan seorang Frans Sahusilawane. Di industri asuransi, nama 
Frans Sahusilawane sudah dikenal lebih dari 33 tahun. Frans 

Gambar 4.4 Prasasti Satu Perusahaan Satu Suara (One Company One Vote).
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pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum 
Indonesia (AAUI) dan terlibat di Dewan Asuransi Indonesia 
(DAI) serta Asosiasi Ahli Asuransi Manajemen Asuransi 
Indonesia (AAMAI). Beliau menyadari bahwa sebagai negara 
kepulauan, Indonesia secara geografis terletak pada pertemuan 
tiga lempeng dunia, yakni lempeng Eurasia, Indo-Australia dan 
Pasifik. Selain itu, Indonesia merupakan bagian dari Cincin Api 
Pasifik. Kondisi tersebut sangat berpotensi dan rawan bencana. 

Frans merupakan Ketua pertama TKARBA yang dibentuk 
oleh Direktur Asuransi Ditjen Lembaga Keuangan Departemen 
Keuangan dan Ketua Umum DAI melalui surat keputusan 
bersama. Anggota TKARBA berasal dari kalangan industri, 
praktisi asuransi, reasuransi dan Direktorat Asuransi DJLK-
Departemen Keuangan. 

Tugas kerja yang diemban TKARBA hanya 1 tahun adalah 
(1) mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan awareness di 
kalangan perusahaan asuransi dan masyarakat mengenai risiko 
bencana alam, khususnya gempabumi, (2) mengumpulkan 
informasi dan data terkait risiko bencana, (3) melakukan 
peninjauan ulang atau revisi atas polis penutupan risiko oleh 
anggota DAI sektor umum beserta dana yang dihimpun, (4)
mengkaji dan memberikan usul kongkret kepada Direktur 
Asuransi dan DAI secara umum mengenai cara penanganan 
risiko bencana. 

”Kami membentuk empat unit kerja sub-komite diantaranya 
sub-komite underwriting, sub-komite reasuransi dan pool, sub-
komite data dan informasi, dan sub-komite hubungan masyarakat. 
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Setelah terbentuk kami mengadakan sosialisasi, kajian dan 
kerjasama dengan lembaga ilmiah dan instansi lainnya. Salah 
satunya dengan mengadakan seminar bencana alam di akhir 
tahun 2000,” jelas Frans. 

Kemudian setelah empat bulan bekerja ada beberapa hal yang 
disampaikan ke Direktur Asuransi Direktorat Jenderal Lembaga 
Keuangan Departemen Keuangan dan dilaporkan pada rapat 
anggota DAI 21 Mei tahun 2000. Kesimpulannya adalah:

1. Premi yang dikenakan sebagian besar perusahaan 
asuransi umum untuk risiko gempabumi adalah nihil 
(tidak dikenakan tambahan premi) atau tidak memadai. 

2. Premi yang tidak memadai tersebut merupakan 
pelanggaran terhadap UU No. 2 Tahun 1992 tentang 
usaha perasuransian serta prinsip underwriting asuransi 
yang sehat.

3. Tidak dikenakannya premi untuk risiko gempabumi 
tersebut mengakibatkan banyak perusahaan asuransi 
yang menghadapi masalah kesulitan dana untuk 
membeli proteksi reasuransi katastrope yang memadai. 
Bahkan ada beberapa perusahaan asuransi yang tidak 
mempunya proteksi reasuransi katastrofe.

Jadi, dari penelitian TKARBA terbukti bahwa dugaan dan 
kekuatiran Firdaus Djaelani benar adanya. “Berpuluh tahun 
lamanya banyak perusahaan asuransi umum di Indonesia bermain 
di area berbahaya, jadi kalau terjadi gempa di Indonesia dengan 
skala kerugian yang ditanggung asuransi (insured loss) yang besar 
maka dapat dipastikan banyak perusahaan asuransi umum tidak 
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mampu memenuhi kewajibanya. Celakanya ternyata TKARBA 
menemukan bahwa tidak hanya ketidaktahuan (ignorance) tetapi 
juga pengabaian (neglect) dan kecerobohan (carelessness) dari 
kalangan eksekutif asuransi kala itu. Mereka tidak mengerti kalau 
perusahaan asuransi membutuhkan proteksi katastrofe,” papar 
Frans.

Setelah adanya temuan tersebut, TKARBA berkesimpulan 
bahwa ini harus ditangani dengan baik dan harus dimotori 
oleh suatu skema nasional berdasarkan undang-undang atau 
regulasi pemerintah. Dari situlah TKRBA merekomendasikan 
pembentukaan pool reasuransi seperti dijalankan di negara lain 
termasuk Turki dan Taiwan. Hal ini direspon dengan sangat baik 
oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan 
Departemen Keuangan, Darmin Nasution. “Saya sangat menaruh 
hormat kepada Pak Darmin Nasution. Karena beliau benar-benar 
menjalankan apa yang harus dilakukan oleh seorang regulator. 
Bahkan saya masih ingat manakala melihat PRGBI berfungsi 
dengan baik memperbaiki kesemrawutan penanganan asuransi 
gempabumi, Beliau berkata; “Saya hanya mengandalkan dua 
hal. Kepercayaan saya kepada kalian (pelaku industri) dan logika 
saya yang benar-benar dapat menerima penjelasan kalian (pelaku 
industri) ketika membahas konsep yang kalian ajukan,” ujar Frans 
mengutip pernyataan Darmin Nasution. 

Dalam mempersiapkan semua itu, anggota tim meningkatkan 
pembahasan terkait risiko gempabumi dengan berbagai pihak, 
baik dari kalangan akademis, lembaga, dan praktisi asuransi 
internasional secara marathon sambil meninjau beberapa negara 
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yang memang lebih dahulu memiliki asuransi bencana. Beberapa 
kerjasama diantaranya adalah dengan lembaga seperti Macquaire 
University Australia dan ITB. “Bahkan kami melakukan 
kunjungan kerja ke JER ( Japan Earthquake Reinsurance) dan 
beberapa perusahaan asuransi di Tokyo, Jepang, yang sudah 
sangat maju pengetahuan dan hasil riset mengenai risiko 
gempabuminya. 

“Di Jepang malah kami mendengar bahwa perusahaan 
asuransi sudah punya data mengenai risiko seismik dan soil 
condition untuk setiap meter persegi di kota Tokyo, ini membuat 
kagum rombongan dari Indonesia. Sampai-sampai Pak Firdaus 
Djaelani berbisik ke saya “Kita sudah tertinggal puluhan tahun. 
Bagaimana kita mengejar ketertinggalan ini?”” papar Frans.

Dalam perjalanannya, apapun itu, pasti ada yang namanya 
perbaikan, penyesuaian, penyegaran ataupun sedikit revisi karena 
tuntutan satu dan lain hal. Begitupun dengan PRGBI, walaupun 
kehadirannya bisa memperbaiki carut-marutnya penanganan 
asuransi gempa di Indonesia, nyatanya tidak dapat dipertahankan 
lagi. Karena konsep PRGBI sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai 
dengan PP No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No. 
73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. 
”Bentuk kerjasama yang diamanatkan sebagai joint undertaking 
itu diinterpretasikan sebagai bentuk yang lebih solid dari sebuah 
pool. Dia harus berwujud legal entity. Karena itu industri, dalam 
hal ini AAUI, secepatnya mencari wadah yang memenuhi 
persyaratan PP No. 63 Tahun 1999 tersebut. Terus terang setelah 
ini terwujud saya sangat senang sekali perjuangan menjadi tak 
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sia-sia. Walaupun harus terus berjuang untuk berkembang lebih 
baik lagi,” lanjut Frans. 

Frans juga mengaku mendapatkan pengalaman berharga 
ketika industri mengambil ancang-ancang meningkatkan 
kompetensi dan kemampuan industri asuransi Indonesia dalam hal 
penanganan risiko bencana. Hal itu berujung pada pembentukan 
MAIPARK tahun 2003, sebelum terjadi bencana besar Tsunami 
Aceh 2004. Sementara itu, Amerika Serikat, Jepang, Australia, 
Selandia Baru, Turki, Taiwan, baru mendirikan perusahaan 
spesialis risiko bencana setelah dilanda bencana besar. Frans 
menilai, tantangan terbesar perkembangan dunia perasuransian di 
Indonesia terutama terletak pada mindset, attitude, dan knowledge.

Dalam pencariannya ternyata bertemulah dengan MAI 
(Maskapai Asuransi Indonesia)-perusahaan asuransi tertua yang 

Gambar 4.5 Frans Sahusilawane.
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masih hidup, yang dimiliki oleh Rudy Wanandi. Rudy 
memperbolehkan izin perusahaan ini dipakai oleh industri setelah 
ada pembicaraan dengan Firdaus Djaelani. Dimana saat itu, 
Firdaus Djaelani mengatakan kepada Rudy Wanandi bahwa izin 
perusahaan yang telah kosong itu sebaiknya dipergunakan untuk 
dipakai pada MAIPARK. Pertimbangannya adalah bila 
menggunakan perizinan baru maka akan memakan waktu lama, 
sementara MAIPARK harus segera beroperasi. Selain itu dari sisi 
permodalan juga akan lebih besar ketimbang menggunakan yang 
sudah ada. 

“Rudy Wanandi hanya mengambil alih jumlah deposito wajib 
dan merekrut karyawannya saja. Proses ini bergulir dengan Ketua 
Tim Winoto Doeriat hingga tanggal 23 Desember 2003 dilakukan 
proses formal pengalihan MAI dari tangan pemilik lama ke 
pemilik baru. Pemilik barunya adalah industri asuransi umum dan 
reasuransi yang mendapat izin usaha di Indonesia. Namanyapun 
tak lagi PRGBI tetapi berubah menjadi PT Asuransi MAIPARK 
Indonesia. MAIPARK ini adalah gabungan antara MAI 
(Maskapai Asuransi Indonesia) dan PARK (Perusahaan Asuransi 
Risiko Khusus),” jelas Frans.

PT Asuransi MAIPARK Indonesia bertugas untuk 
menangani semua risiko khusus, yang untuk sementara 
masih melanjutkan tugas dan misi PRGBI. Hal ini ternyata 
mendapat banyak perhatian dari negara-negara lain seperti 
Filipina, India dan beberapa negara lain yang tertarik mempelajari 
konsep PRGBI/MAIPARK ini. Bahkan World Bank pernah 
membuat kajian kemungkinan membuat skema pool untuk 
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penanganan risiko gempabumi di Indonesia merasa perlu meneliti 
MAIPARK secara khusus. 

“Yang paling penting dari keberadaan MAIPARK adalah 
bahwa MAIPARK menjadi centre of excellence pengetahuan 
risiko bencana bagi industri asuransi Indonesia. MAIPARK 
mengembangkan database nasional untuk risiko bencana sebagai 
data penting bagi inventory/exposure module dalam catastrophe 
modeling. MAIPARK melakukan riset baik on-site maupun 
literatur untuk kemudian menjadi pengetahuan yang disampaikan 
kepada industri asuransi umum. Hasil karya MAIPARK berupa 
penataan dan peningkatan template laporan data asuransi gempa 
dan pengembangan catastrophe modeling-nya selama bertahun-
tahun ini telah memungkinkan memungkinkan perusahaan-
perusahaan asuransi meninjau berbagai aspek dalam pengelolaan 
portfolionya dan meningkatkan kepercayaan diri pihak reasuransi 
nasional maupun internasional mengenai kualitas datanya. Hasil 
dari semua ini adalah penghematan besar-besaran biaya proteksi 
reasuransi katastrofe kita secara nasional, hal yang saya yakini 
sudah mencapai triliunan rupiah,” papar Frans.

4.1.3    Rudy Wanandi
Selain Kornelius Simanjuntak dan Frans Sahusilawane, nama lain 
yang tak bisa dilupakan adalah Rudy Wanandi. Pria kelahiran 
Padang, Sumatera Barat,19 Oktober 1946 ini memulai karirnya 
di industri asuransi pada tahun 1974. Aktif mendukung industri 
asuransi Indonesia sebagai Anggota Dewan Pengawas Asosiasi 
Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan sebagai Ketua Dewan 
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Pengawas Dewan Asuransi Indonesia (DAI). Pernah menerima 
Penghargaan The Year 2004 Award for Service Entrepreneur 
category from Ernst & Young Indonesia dan Life Time 
Achievement Award 2006 dari Asia Insurance Industry. Pernah 
juga dianugerahi Penghargaan the General Insurance Notable 
Figure 2014 dari AAUI. Saat ini menjabat sebagai Komisaris 
Utama PT Asuransi MSIG Indonesia. Saat ini posisinya sebagai 
Komisaris Utama di PT Asuransi Wahana Tata,  Komisaris PT 
Asuransi Tri Pakarta, dan komisaris di beberapa perusahaan 
lainnya.

Rudy Wanandi merupakan pendiri PT Asuransi Wahana 
Tata dan salah satu tokoh yang punya banyak andil dalam 

Gambar 4.6. Rudy Wanandi.
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pertumbuhan industri asuransi umum di Indonesia. Banyak suka 
duka yang dialaminya selama 40 tahun lebih berkecimpung dalam 
bisnis asuransi yang unik dengan persaingan yang ketat, bahkan 
lebih keras persaingannya dari bank. Kepercayaan nasabah 
menurutnya sebagai suatu hal yang sangat membahagiakan. 
Banyak kolega serta teman bisnisnya mengajak berbisnis di sektor 
lain, namun selalu ditolak, karena sudah sangat cinta dengan 
industri asuransi yang digelutinya.

MAI merupakan perusahaan asuransi umum tertua di 
Indonesia yang berdiri pada tahun 1950 dan dimiliki oleh 
Keluarga Wanandi. Kala itu bernama NV. Maskapai Asuransi 
Indonesia. NV MAI saat itu harus bersaing dengan perusahaan 
asuransi asing yang lebih unggul tak hanya unggul modal tetapi 
juga unggul pengetahuan teknisnya. Patut diacungi jempol bahwa 
NV MAI telah menjadi pemicu tumbuhnya perusahaan-
perusahaan asuransi kerugian di Indonesia. Namun dalam 
perjalanannya, NV MAI tidak beroperasi lagi sehingga tinggal 
izin operasionalnya saja setelah aset dan bisnisnya diakuisisi oleh 
MSIG yang merupakan perusahaan joint antara investor dari 
Jepang dengan PT Asuransi Wahana Tata. Pemilik sahamnya dua 
orang, salah satunya Rudy Wanandi yang secara sukarela 
menghibahkan dan menyerahkan penggunaan izin tersebut untuk 
digunakan sebagaimana mestinya. Sebagai penghargaan atas 
penyerahan itu, para pendiri sepakat menempatkan nama MAI 
berada di depan singkatan PARK, sehingga menjadi MAIPARK. 
Kala itu, produksi MAI yang sebesar Rp15 Miliar telah dialihkan 
dan cabang MAI menjadi cabang PT Asuransi Wahana Tata dan 
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tidak memberhentikan para karyawannya namun sebagian 
dipindahkan ke MAIPARK.   

4.1.4    Firdaus Djaelani
Sebagai seorang yang berada di pemerintahan dan peduli pada 
industri asuransi, Firdaus Djaelani memiliki andil yang besar 
dalam kelahiran MAIPARK. Firdaus Djaelani menyelesaikan 
studi sarjananya dalam ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia pada 1981 dan program  paskasarjana ilmu 
ekonomi di Ball State University, Indiana, Amerika Serikat, tahun 
1988. Tahun 2012, memperoleh gelar Doktor di Universitas Gajah 
Mada, Yogyakarta, setelah berhasil mempertahankan disertasinya 
yang berjudul “Pertumbuhan Industri Asuransi Jiwa di Indonesia: 
Kajian dari sisi Pembeli, Penjual dan Kebijakan Publik” pada 
ujian terbuka di Gedung Paskasarjana UGM, Yogyakarta pada 31 
Maret 2012. 

Kala itu, Firdaus Djaelani menjabat Direktur Asuransi pada 
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, jabatan yang diembannya 
dari tahun 2001 hingga 2006 di bawah pimpinan Darmin 
Nasution, Dirjen Lembaga Keuangan. Firdaus dan Darmin 
merupakan dua tokoh kunci yang dipercaya Menteri Keuangan 
untuk melahirkan Lembaga Penjamin Simpanan yang muncul 
pada 2004. Pada 2005, Darmin menjadi Kepala Bapepam-LK 
sedangkan Firdaus ditunjuk masuk Direksi LPS di bawah arahan 
Rudjito (eks Dirut BRI) dan Krisna Wijaya. Pada tahun 2008, 
menjabat Kepala Eksekutif LPS menggantikan Krisna Wijaya 
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yang mengundurkan diri sejak 2 Januari 2008. Selama di LPS, 
sangat akrab dan sukses dengan penanganan permasalahan 
perbankan mulai dari penanganan BPR bermasalah hingga 
menangani kasus seperti Bank Century.  

“Terbentuknya PT Reasuransi MAIPARK Indonesia 
sebenarnya melihat kenyataan bahwa di Indonesia begitu banyak 
bencana alam yang menyebabkan kerugian harta benda dan 
korban jiwa yang besar setiap tahunnya. Kerugian yang terjadi 
terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan nilai teknologi 
yang terkonsentrasi pada area-area yang berpotensi rawan bencana. 
Ini menjadi pemikiran para pelaku industri asuransi khususnya  
terkait bencana gempabumi. Sedangkan industri asuransi 
memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung 
pertumbuhan ekonomi melalui perbedaan risiko dan menyerap 
kerentanan,” ungkap Firdaus Djaelani pria kelahiran Jakarta, 17 
Desember 1954 yang dikenal sebagai seorang ekonom Indonesia. 

Asuransi bertindak sebagai mesin pemulihan ekonomi 
setelah terjadinya bencana alam yang besar. Tujuannya adalah 
untuk membentuk komunitas tertanggung yang membayar premi 
yang cukup dalam mendapatkan jaminan terhadap timbulnya 
kerugian yang disebabkan oleh bencana alam. Asuransi dapat 
melindungi masyarakat dari kerugian keuangan yang ditimbulkan 
terhadap rumah dan usahanya. “Ini menjadi pemikiran tak hanya 
pemerintah pada saat itu tetapi juga kalangan industri lokal,” jelas 
Firdaus Djaelani.

Berpatokan pada hal tersebut di atas, timbul diskusi yang 
mendalam antara Firdaus Djaelani dan Darmin Nasution untuk 
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mendirikan satu perusahaan yang dapat mengakomodir kebutuhan 
asuransi bencana nasional. Sebagai dasar untuk mendirikan 
perusahaan tersebut, Darmin memberikan dukungan berupa 
Surat Edaran pengesahan berdirinya Perusahaan Asuransi Spesial 
Risiko Khusus (PASRK) yang menjadi cikal bakal Pool Reasuransi 
Gempabumi Indonesia (PRGBI). Surat Edaran pengesahan 
berdirinya MAIPARK yang ditandatangani Darmin Nasution itu 
bernomor SE. 1505/LK/2002 yang mewajibkan seluruh 
perusahaan asuransi dan reasuransi menjadi anggota untuk 
menutup risiko gempabumi dan mensesikan risiko tersebut 
kepada PRGBI. “Keinginan untuk membentuk MAIPARK juga 
sebenarnya telah tercetus sehabis kami menghadiri pertemuan 
asuransi di Tokyo, Jepang pada tahun 1990an,” tutur Firdaus 
Djaelani.

4.1.5    Darmin Nasution
Darmin Nasution, merupakan putra Mandailing Natal, Sumatra 
Utara kelahiran Pasar Maga, Lembah Sorik Marapi pada 21 

Gambar 4.7 Firdaus Djaelani.



88

Desember 1948. Darmin Nasution pernah menjabat Senior 
Gubernur BI dan sempat menjadi Plth. Gubernur BI sebelum 
akhirnya memegang jabatan Gubernur BI masa kerja 2010-2013, 
jabatan singkat yang diembannya karena meneruskan masa 
jabatan Gubernur BI sebelumnya, Boediono, yang saat itu menjadi 
Wakil Presiden. Darmin Nasution juga pernah menjabat Ketua 
Bapepam dan Lembaga Keuangan pada tahun 2005-2006 dan 
menjadi Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2006-2009. 

Peranan Darmin Nasution yang saat itu menjabat Dirjen 
pada pendirian MAIPARK cukup krusial, sebagai bagian dari 
regulator yang membawahi industri asuransi di Indonesia, tanda  
tangan yang dibubuhkannya pada lembar pengesahan membuat 
kepercayaan industri semakin besar. Darmin Nasution yang 
saat buku ini ditulis dan diterbitkan masih menjabat Menteri 
Kordinator Bidang Perekonomian, menilai dirinya memang sangat 
terbuka dengan perkembangan industri asuransi dan reasuransi 
di Indonesia, sehingga pemikirannya saat itu adalah bagaimana 
pemerintah bisa turut andil menumbuhkembangkan industri 
asuransi, utamanya industri yang menangani kebencanaan. 
Pengesahan berdirinya MAIPARK adalah salahsatu dukungan 
Pemerintah agar industri asuransi khususnya kebencanaan bisa 
berkembang, agar industri asuransi di tanah air tidak kalah dengan 
asuransi di negara-negara lain, paling dekat di kawasan ASEAN.

”Saat itu saya hanya berpikir bagaimana pemerintah punya 
peran terhadap industri asuransi bencana, makanya saya ikut 
mensahkan pendirian perusahaan ini. Saya berharap perusahaan 
ini akan bisa maju dan terus berkembang seperti yang diharapkan,” 
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papar Darmin. 
“Jadi saya sangat gembira melihat MAIPARK bisa 

berkembang hingg saat ini, bahkan sekarang sudah berusia 15 
tahun. Ini perjalanan yang tidak mudah mengingat kondisi dan 
keadaan di Indonesia yang rawan bencana. Ke depannya saya 
berharap MAIPARK bisa terus bertumbuh dan berkembang 
hingga punya banyak manfaat tidak hanya bagi industri semata 
tetapi juga bagi masyarakat dan Indonesia pada umumnya,” jelas 
Darmin Nasution.

4.2    Eksekutif Awal MAIPARK
4.2.1    Werner G. Bugl
Setelah berbagai pertimbangan panjang, pilihan sebagai Presiden 
Direktur pertama MAIPARK Indonesia jatuh pada Werner G. 
Bugl, dan Bisma Subrata sebagai Direktur. “Kami pilih Bugl dan 
Bisma, setelah sebelumnya kami ajak bicara,” kata Rudy Wanandi. 
Pemilihan Werner Bugl, mantan pejabat Munich Re, bukan tanpa 
alasan. Tokoh Pendiri MAIPARK memilihnya dengan berbagai 

Gambar 4.8 Darmin Nasution.
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pertimbangan. Tugas Werner Bugl memimpin MAIPARK 
memang bersifat konseptual, tetapi pada prakteknya dituntut 
untuk memiliki pengetahuan teknis dan pengalaman dalam 
mengelola perusahaan. Werner Bugl dipandang mampu mengelola 
MAIPARK dengan berbagai pengalamannya sebagai CEO di 
beberapa perusahaan sebelumnya. Hal yang diharapkan dari 
Werner Bugl saat itu adalah kemampuannya untuk membuat 
keputusan yang cepat dan tepat, memperkeil risiko bisnis dan 
memberikan rasa percaya diri bagi para pemegang saham agar 
semua bisa mendukung keberadaan MAIPARK yang memang 
baru dimulai. Keberadaan Presiden Direktur yang bisa memenuhi 
ekspektasi para pendiri tersebut memang sangat dibutuhkan. 

“Kala pertama dipanggil untuk duduk sebagai memimpin 
MAIPARK, saya diminta untuk bisa menyusun, meng-
komunikasikan dan menerapkan visi, misi serta arah yang akan 
ditempuh MAIPARK, tidak hanya kepada para karyawan tetapi 
juga kepada pemegang saham MAIPARK. Apalagi ini adalah 
perusahaan baru yang butuh sentuhan yang benar-benar baik. 
Saya harus bisa mengambil berbagai keputusan strategis dengan 
cepat karena ini akan berdampak baik bagi keberlangsungan 
MAIPARK. Saya juga punya peranan terhadap pemberian nama 
MAIPARK ini,” jelas Werner Bugl.

Saat pertama ditunjuk memegang tampuk pimpinan di 
MAIPARK, Werner Bugl juga membuat keputusan strategis 
dalam hal integrasi, divestasi, investasi, aliansi dan joint venture. 
“Saya memahami bahwa ini adalah perusahaan baru yang memang 
perlu penanganan yang baik. Ini adalah perusahaan asuransi 
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khusus yang menangani bencana alam di Indonesia. Apalagi kita 
tahu bahwa Indonesia terletak pada konvergensi tiga lempeng 
tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik 
yang sangat rawan terhadap bencana,” papar Werner Bugl. 

Bugl memimpin dengan baik, paling tidak dunia telah 
melihat keberadaan MAIPARK dengan segala kiprahnya. Dengan 
adanya Bugl, rasa percaya kepada MAIPARK dari kalangan mitra 
luar negeri sudah terlihat.

4.2.2    Bisma Subrata
Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah pada 29 Januari 1963 ini pernah 
menjadi Manajer PRGBI di awal pendirian MAIPARK, yang 
kemudian menjabat Direktur MAIPARK sejak tahun 2004. 

Gambar 4.9 Werner Bugl, Direktur Utama  
PT Asuransi MAIPARK Indonesia yang pertama.
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Bisma pernah mengikuti berbagai pendidikan terkait Asuransi 
dan Bisnis dengan berbagai gelar seperti Bachelor of Science dari 
Woodbury University, Los Angeles-California di tahun 1987, 
Insurance Diploma di Glasgow College, Glasgow, Skotlandia 
pada tahun 1989 dan Pendidikan Bisnis di The CII London, 
London, UK. 

Sebelum menjabat Direktur di MAIPARK, Bisma bekerja di 
PT Tugu Reasuransi Indonesia yang saat itu Direktur Utamanya 
adalah Frans Sahusilawane. Saat di Tugu Re, Bisma pernah 
menjabat Staf Klaim (1987), Section Manager Claim (1989-1992), 
Section Manager Retro (1992-1995), Manajer Retro (1995-1998), 
dan Division Manager Operasional II Technic (1998-2003). 
Pada tahun 2005 sebagai Committee Member of Ad Hoc KARBA.  
Di kurun waktu tahun 2001-2003 sebagai Komite Teknik KARK, 

Gambar 4.10 Bisma Subrata.
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tahun 2002-2003 menjadi manajer PRGBI dan pada tahun 2004 
sebagai pengajar mata pelajaran reasuransi di Akademi Asuransi 
Indonesia. 

Beberapa pelatihan dan seminar terkait dengan industri 
asuransi yang pernah diikuti di dalam dan di luar negeri 
diantaranya adalah Reinsurance Non Proportional yang 
diiselenggarakan oleh ScorRe di Paris, Perancis pada tahun 
1993, International Reinsurance Course pada tahun 1995 yang 
diselenggarakan College of Insurance di London, Inggris. The 
Art of Middle Management yang diselenggarakan GIO di 
Sydney, Australia pada tahun 1997, IIS 48th Annual Seminar 
yang diselenggarakan oleh The International Insurance Society 
di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 2012.

“Rapat-rapat MAIPARK dilakukan oleh praktisi yang 
berkompeten hingga larut malam untuk menuntaskan segala hal 
terkait dengan pendirian MAIPARK ini. Rapat semakin intens 
setelah beberapa praktisi tadi melakukan kunjungan  ke Japan 
Earthquake Reinsurance, di mana hasil-hasil kunjungan itu 
semakin menambah keyakinan bahwa memang sangat diperlukan 
asuransi yang bisa meng-cover akibat bencana,” ujar Bisma Subrata. 
Namun demikian dalam perjalanannya, tidak semua perusahaan 
asuransi setuju atas pembentukan MAIPARK, masih ada pro 
dan kontra. “Saya juga turut meyakinkan beberapa perusahaan 
yang kontra untuk bisa bergabung menjadi pemegang saham/
mensesikan bisnisnya nya ke MAIPARK,” kata Bisma Subrata. 

Ketika pemahaman bahwa bencana alam bisa datang kapan 
saja dan tidak bisa diprediksi, maka antisipasi yang bisa dilakukan 
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untuk memperkecil dampak bencana alam tersebut. Keberadaan 
asuransi kebencanaan sangat membantu bagi para korban. 
Asuransi kebencanaan akan menekan beban finansial yang harus 
ditanggung ketika menjadi korban bencana alam. Gempabumi 
juga merupakan bencana alam yang ditanggung oleh asuransi. 
“Dengan adanya asuransi gempabumi, kita telah melakukan 
antisipasi menghadapi potensi kerugian yang disebabkan 
bencana alam. Asuransi gempabumi juga tak hanya menanggung 
gempabumi saja, asuransi juga menanggung bencana lainnya. 
Polis asuransi gempabumi menjamin kerugian atau kerusakan 
harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang 
secara langsung disebabkan oleh bahaya, seperti gempabumi, 
letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti 
terjadinya gempabumi atau letusan gunung berapi serta tsunami,” 
papar Bisma Subrata.

Pada tahun 2002, sebagian besar karyawan PRGBI merupakan  
pegawai Tugu Re. Pada tahun selanjutnya, ada kebutuhan bahwa 
MAIPARK harus memiliki karyawan sendiri. Bisma Subrata 
termasuk salah seorang yang berada di MAIPARK sejak baru 
berdiri hingga tahun 2018. 

“Kala itu karena perusahaan MAIPARK baru berdiri, maka 
karyawannya masih ada yang kontrak. Yang permanen hanya 
untuk posisi manajer ke atas,” jelas Bisma Subrata.

Setelah MAIPARK resmi berdiri, Bisma Subrata merasa 
sangat senang, semua industri bisa bersatu untuk mendukung 
industri itu sendiri untuk jangka panjang dan ini sangat bagus 
untuk perkembangannya ke depan. Harapannya ke depan, agar 
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MAIPARK tetap solid bersatu untuk kemajuan industri asuransi 
di Indonesia. Antara suka dan duka itu pasti ada tapi itu semua 
dianggap proses yang harus dijalani untuk MAIPARK berdiri. 
“Tidak sedikit yang beranggapan bahwa MAIPARK tidak 
akan bisa bertahan lama dan tidak akan berkembang apalagi 
sampai besar. Karenanya motivasi harus besar demi berdirinya 
MAIPARK,” ungkap Bisma Subrata.
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BAGIAN V

MAIPARK KE DEPAN
 

5.1      Mengaktifkan Pilihan DRFI
Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas finansial sebuah negara dalam 
menghadapi beban fiskal dan ekonomi yang disebabkan oleh 
kerugian akibat bencana alam. DRFI dapat diklasifikasikan 
menjadi dua, yaitu: (1) ex-post, seperti realokasi anggaran, loan 
conversations, dan borrowing, (2) ex-ante, seperti cadangan, 
precautionary savings, contingen credit, dan transfer risiko/asuransi. 
Secara umum, mekanisme ex-ante memiliki manfaat yang lebih 
besar dibandingkan mekanisme ex-post mengingat peranannya 
dalam mendukung pengurangan risiko bencana lewat pencegahan, 
tidak sekedar dalam tanggap darurat dan pemulihan (UNISDR, 
2015).

Transfer risiko adalah bentuk pembiayaan ex-ante dengan 
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memindahkan risiko kepada pihak ketiga sehingga akan 
mengurangi eksposur keuangan individu, perusahaan, ataupun 
pemerintah yang bersangkutan (GIZ, 2017). Dalam bentuk 
mekanisme asuransi, risiko dibagikan kepada perusahaan asuransi 
atau reansuransi dengan pembayaran premi dalam jumlah 
tertentu. Fokus peran transfer risiko dan asuransi umumnya 
terdapat pada tahapan tanggap darurat dan pemulihan, namun 
dalam perkembangannya juga terdapat kemungkinan perannya 
dalam pencegahan dan kesiapsiagaan. Asuransi memungkinkan 
pembayaran premium yang relatif kecil untuk menghadapi potensi 
kerugian yang besar di masa depan (Grossi, 2005).

Selain mengurangi beban fiskal, transfer risiko juga 
mengurangi atau bahkan mencegah biaya jangka panjang untuk 
stabilitas finansial publik dan pertumbuhan ekonomi. Pembayaran 
premi berkontribusi dalam kepastian perencanaan anggaran 
apabila dibandingkan dengan tingginya volatilitas (volatility) 
pembiayaan program-program paska-bencana. Pembayaran 
asuransi menjadikan dana publik yang seharusnya disalurkan untuk 
tanggap darurat dan pemulihan dapat juga disalurkan ke investasi 
lain yang lebih produktif atau bahkan untuk pengurangan risiko 
lebih lanjut (FSD Africa dan CENTRI, 2017). Dua instrumen 
yang umum dikenal dalam transfer risiko bencana adalah asuransi 
bencana alam dan catastrophe bond.

Asuransi efektif untuk pembiayaan paska-bencana untuk 
bencana dengan frekuensi rendah tapi memiliki dampak yang 
tinggi (Baur dan Parker, 2015; Clarke dkk., 2015; Dercon dan 
Clarke, 2016). Gambar II.7 memperlihatkan risk layering 
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instrumen yang efektif untuk tiap level risiko bencana alam. Risk 
layering menghubungkan antara probabilitas kejadian dengan 
dampak kerugian (dalam persentase dengan GDP). Penanganan 
risiko dengan karakteristik frekuensi tinggi-dampak rendah 
cukup dilakukan dengan retensi sendiri, sedangkan transfer risiko 
mulai efektif beroperasi pada risiko berfrekuensi rendah namun 
memiliki ukuran dampak kerugian yang menengah-tinggi. Pada 
lapisan risiko yang lebih tinggi, penanganan yang efektif dilakukan 
dengan kombinasi dari retensi dan penggunaan berbagai bentuk 
instrumen transfer risiko.

Perlindungan asuransi tidak hanya mencegah ancaman 
terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak 
positif dalam pertumbuhan GDP jangka menengah lewat 
penyebaran modal jangka panjang dalam ekonomi riil (Von Peter 
dkk., 2012). Kecepatan pembayaran asuransi merupakan elemen 
kunci karena hal ini memungkinkan untuk langsung digunakan 

  Gambar 5.1 Risk layering dan instrumen yang efektif untuk tiap tipe risiko  
(Sumber: Warner, 2013).



100

dalam program  paska-bencana (Dercon dan Clarke, 2016). 
Penelitian Von Peter dkk. (2012) pada gempa besar di New Zealand 
tahun 2010 memperlihatkan bahwa pemegang polis asuransi 
dapat segera memulai pembangunan kembali rumah mereka 
yang rusak. Manfaat lain asuransi adalah dalam hal keterbukaan 
anggaran. Asuransi memperkecil kemungkinan terjadinya alokasi 
bantuan  paska-bencana yang bersifat oportunistik oleh para 
politisi (UNISDR, 2015; Boudreau, 2016). Pembiayaan program  
paska-bencana melalui bantuan pemerintah cenderung mengarah 
pada pemulihan yang lambat dan manipulasi alokasi dana 
bantuan karena adanya potensi berlatar belakang politis (Clarke 
dkk. 2015). Pada level tertentu, asuransi mampu mendisiplinkan 
perilaku politisi dalam menghadapi bencana. Asuransi juga 
menghilangkan ambiguitas penentuan skala bencana, mengingat 
pembayaran asuransi tidak terikat pada skala bencana tetapi murni 
pada besaran kerusakan yang terjadi.

Manfaat lain asuransi adalah operasionalnya yang tidak 
mengenal batasan waktu administrasi, sebagaimana yang berlaku 
pada sistem penganggaran. Anggaran penanggulanan bencana 
melalui APBN memiliki keterbatasan administratif karena dibuat 
dan diubah hanya pada waktu tertentu. Anggaran disiapkan 
sebelum Desember dan hanya dapat diubah pada pertengahan 
tahun di bulan Juni dalam proses pengubahan anggaran. Sistem 
penyusunan anggaran ini mempengaruhi ketepatan waktu 
pencairan dana penanggulangan  paska-bencana di Indonesia. 
Gempa Bantul 2006 merupakan contoh dimana kebutuhan dana 
paska-bencana tersedia tepat di waktu yang dibutuhkan. Ketika 
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gempabumi terjadi di bulan Mei, pemerintah dapat langsung 
memasukkan kebutuhan dana paska-bencana dalam revisi 
anggaran di bulan Juni 2006. Sehingga di Oktober 2006, Rp2,5 
triliun dana rekonstruksi sudah tersedia dan didistribusikan pada 
bulan Oktober dan Desember 2006. Kebutuhan dana Rp2,5 
triliun sisanya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya dan 
didistribusikan di 2007.

Sedangkan Gempa Tasikmalaya pada September 2009 
menunjukkan sisi tidak efisien dari hubungan siklus anggaran 
negara dan kebutuhan dana  paska-bencana. Lebih kurang 
sepertiga dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibutuhkan, 
senilai Rp500 miliar, tersedia di bulan Desember 2009. Kebutuhan 
dana sisanya baru diperoleh pada Oktober 2010 karena baru bisa 
dimasukkan dalam revisi anggaran tengah tahun 2010. Masyarakat 
harus menunggu lebih kurang satu tahun untuk pencairan dana 
rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Hal tersebut juga terjadi pada 
gempa dan Tsunami Aceh tahun 2004, dimana bencana terjadi 
pada tanggal 24 Desember 2004, saat anggaran sudah disusun 
dan disetujui. Ini menyebabkan dana pembiayaan  paska-bencana 
baru bisa dimasukkan dalam revisi anggaran pada Juni 2005.

5.2     Asuransi Barang Milik Negara dan Keharusan Setelahnya
Pada pertengahan 2019, pemerintah melakukan satu langkah 
strategis dalam perbaikan manajemen risiko bencana alam di 
Indonesia, yaitu dengan rencana dimulainya program Asuransi 
Barang Milik Negara (ABMN). Program ini sudah dipersiapkan 
beberapa tahun sebelumnya dengan pembahasan yang melibatkan 
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industri asuransi umum Indonesia. Sebagai proyek perdana, 
ABMN akan dijalankan untuk aset-aset yang dimiliki oleh 
Kementerian Keuangan dan nanti pada akhirnya akan 
diimplementasikan pada seluruh Kementerian/Lembaga. 
Program ini akan menyentuh seluruh kebutuhan rehabilitasi-
rekonstruksi fasilitas publik yang terdampak bencana alam di 
masa depan.

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah keharusan 
pemerintah untuk memberikan bantuan finansial pembangunan 
kembali rumah rakyat yang rusak akibat bencana alam. Bantuan 
pemerintah ini dapat berupa bahan material, komponen rumah, 
ataupun langsung dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan.

Apabila diperhatikan, program ini masih sangat kental 
bernuansa politis, dimana pelaksanaannya sangat bergantung 
kepada sikap politik pemimpin terkait. Sebagai contoh, Presiden 
Jokowi segera mengumumkan bahwa pemerintah akan 
memberikan bantuan finansial sebesar Rp10 juta rupiah untuk 
rumah yang rusak ringan akibat Gempa Lombok 2018, Rp25 
juta untuk rusak sedang, dan Rp50 juta untuk rumah rusak berat. 

Namun pernyataan serupa tidak dikeluarkan saat 
pembangunan kembali Palu-Donggala, yang mengalami 
rangkaian gempabumi-tsunami-likuifaksi dan menyebabkan 
kerusakan dengan skala yang lebih massif. Besar kemungkinan 
pemerintah sudah kekurangan dana untuk mampu mengumumkan 
inisiatif serupa. Namun, hal yang sama kembali muncul saat 
rehabilitasi-rekonstruksi paska Tsunami Senyap di Selat Sunda, 
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Desember 2018. Pemerintah mengumumkan akan memberikan 
bantuan pembangunan kembali rumah rakyat dengan besaran 
yang sama dengan apa yang ada di Gempa Lombok, besar 
kemungkinan program ini masih mampu dilaksanakan 
pemerintah karena jumlah bangunan rumah tinggal yang rusak 
tidak terlalu banyak.

Di masa lalu, besaran dana bantuan ini bervariasi di beberapa 
kejadian bencana. Misalnya, pada gempa Bantul tahun 2006, 
pemerintah memberikan bantuan maksimal Rp20 juta bagi 
rumah dengan kerusakan berat. Sedangkan pada gempa Padang 
dan Tasikmalaya tahun 2009, pemerintah memberikan bantuan 
sebesar Rp1 juta untuk kerusakan ringan, Rp5 juta untuk 
kerusakan sedang, dan Rp15 juta untuk kerusakan berat (World 
Bank, 2011). Laporan kerugian dan kerusakan pada beberapa 
bencana besar secara konsisten memperlihatkan bahwa 
kebutuhan dana pembangunan kembali rumah rakyat lebih besar 
daripada pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan raya, 
sekolah, dan fasilitas kesehatan (World Bank, 2011).

Pelaksanaan program pemberian bantuan dana perbaikan 
kembali rumah rakyat yang rusak akibat bencana alam ini dapat 
disempurnakan apabil pemerintah memiliki sumber dana yang 
jelas dan pasti. Pendanaan itu bisa diperoleh melalui uang klaim 
dari program asuransi apabila pemerintah melakukan 
perlindungan asuransi tidak saja pada fasilitas Kementerian/
Lembaga, tetapi juga terhadap rumah tinggal masyarakat. 
Pelaksanaan program ini bisa bervariasi, misalnya dengan sistem 
pembayaran bersama antara pemerintah-masyarakat dengan 
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sistem subsidi dan lainnya. Progam ini dapat menjadi perhatian 
serius pemerintah Indonesia setelah pelaksanaan program 
ABMN.
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