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UNTUK DISIARKAN SEGERA

Nilai Harta Benda yang Diasuransikan
Berjumlah Rp2,29 T
Pada hari Jumat tanggal 28-September-2018 Pukul 17:02:44 WIB, telah terjadi Gempabumi
tektonik dengan skala magnitudo 7.5 Mw pada kedalaman 10 km (USGS) atau skala magnitudo
7.4 Mw pada kedalaman 11 km (BMKG). Lokasi episenter gempabumi tersebut berada pada bibir
pantai berjarak lebih kurang 25 km dari Kabupaten Donggala. Berdasarkan mekanisme fokus,
sumber gempabumi tersebut disebabkan oleh aktivitas patahan sesar mendatar yang dikenal
sebagai Sesar Palu-Koro.
Sumber dari pemberitaan telah dengan jelas menyampaikan bahwa gempabumi tersebut juga
memicu kejadian gelombang tsunami, likuifaksi dan tanah longsor dengan daya rusak yang tinggi.
Kota Palu dan Kabupaten Donggala menjadi Kota dan Kabupaten yang paling terdampak atas
gempabumi ini selain Kabupaten lain di Sulawesi Tengah dan sekitarnya.
Menurut Direktur Utama PT Reasuransi MAIPARK Indonesia, Ahmad Fauzie Darwis, pada zona
asuransi gempabumi Indonesia terbaru yang diberlakukan sejak Januari tahun 2017, Kabupaten
Donggala masuk ke zona IV (empat) dan Kota Palu masuk ke zona V (lima), zona tertinggi yang
diterapkan tarif asuransi tertinggi (Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017). “Berdasarkan
database yang ada di MAIPARK, nilai harta benda yang diasuransikan (eksposur) di Kota Palu,
Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi berjumlah 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) Trilyun
Rupiah dengan jumlah risiko sebanyak 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) unit bangunan atau
kelompok bangunan (on risk 28 September 2018 as at 1 Oktober 2018),” jelas Ahmad Fauzie.
Ahmad Fauzie juga mengatakan MAIPARK sedang melakukan pemodelan detail per risiko untuk
mendapatkan estimasi kerugian asuransi dari kejadian gempa dan tsunami di Palu dengan
menggunakan software pemodelan MAIPARK Catastrophe Model (MCM) yang meliputi estimasi
kerugian karena risiko getaran gempabumi dan gelombang tsunami. Estimasi kerugian tersebut
akan segera diinformasikan kepada perusahaan asuransi umum dalam waktu dekat.
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Tentang PT Reasuransi MAIPARK Indonesia :
MAIPARK singkatan dari Maskapai Asuransi Indonesia (MAI) dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus (PARK).
MAIPARK adalah sebuah perusahaan reasuransi risiko khusus yang dimiliki oleh seluruh perusahaan asuransi umum
dan perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia. MAIPARK mulai beroperasi pada Januari 2004 dan saat ini khusus
menangani risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami serta kebakaran yang diakibatkan oleh ketiga risiko
tersebut. Selain menjalankan kegiatan bisnis utamanya, MAIPARK juga melakukan kegiatan lain seperti penyuluhan
sadar bencana bagi masyarakat, pemberian dan penyaluran bantuan korban bencana, serta seminar dan pelatihan
terkait kebencanaan dan asuransi. MAIPARK juga mengembangkan untuk menjadi perusahaan reasuransi
katastropik serta risiko bencana alam lainnya, tak terbatas kepada risiko gempa bumi saja. www.maipark.com
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