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7 Oktober 2019       Untuk disiarkan segera 

 

 

Geo-Ekskursi Gunung Papandayan; 

 

Diseminasi Pengetahuan Risiko Bencana Alam  

untuk Industri Asuransi Umum Indonesia  
 

Untuk kali ke-11, PT Reasuransi MAIPARK Indonesia (MAIPARK) menyelenggarakan Geo-Ekskursi, 

sebuah kegiatan gabungan antara seminar dan kuliah lapangan yang senantiasa mengambil tema-tema 

menarik terkait ilmu kebumian serta risiko bencana alam. Geo-Ekskursi merupakan salah satu media 

diseminasi pengetahuan MAIPARK kepada perusahaan asuransi umum Indonesia, selain seminar, 

penerbitan buku, bulletin WASPADA, dsb. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen 

MAIPARK dalam melaksanakan penelitian di bidang ilmu kebumian yang bermuara pada peningkatan 

kompetensi industri asuransi umum Indonesia. 

 

Menurut Direktur Utama MAIPARK, Ahmad Fauzie Darwis, program Geo-Ekskursi yang berlangsung 

sejak tahun 2009 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai potensi risiko bencana 

di wilayah yang dikunjungi. Tahun 2019, Geo-Ekskursi dilaksanakan pada tanggal 7-9 November 2019 

di Gunung Papandayan, Garut, Jawa Barat. “Geo Ekskursi ini juga sebagai ajang bertemu dan 

mempererat hubungan antara MAIPARK Relation Officer (MRO) dengan karyawan MAIPARK 

sehingga terbangun komunikasi yang lebih lancar dalam menunjang kegiatan bisnis sehari-hari. Selain 

itu, kegiatan ini diharapkan akan dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki ceding 

companies terhadap MAIPARK,” papar Ahmad Fauzie Darwis. 

 

Dipilihnya Papandayan, Garut, sebagai tujuan kegiatan ini, menurut Ketua Panitia, Hengki Eko Putra, 

selain sebagai destinasi wisata yang terkenal, Gunung Papandayan merupakan gunung api strato yang 

menarik sebagai lokasi edukasi potensi risiko bencana di kawasan tersebut. 

 

Gunung Papandayan terletak di Kecamatan Cicurupan, Kabupaten Garut, sekitar 70 KM sebelah 

Tenggara Kota Bandung, Jawa Barat, berada pada ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut. 

Papandayan memiliki beberapa kawah yang terkenal diantaranya Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah 

Nangklak dan Kawah Manuk. Sejarah mencatat Gunung Papandayan telah beberapa kali meletus, 

diantaranya pada 12 Agustus 1772, 11 Maret 1923, 15 Agustus 1942 dan 11 November 2002. Letusan 

besar yang terjadi pada tahun 1772 menghancurkan sedikitnya 40 desa dan menewaskan sekitar 2.957 

orang.  

 

Peserta Geo-Ekskursi ini adalah perwakilan dari seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi umum di 

Indonesia yang merupakan pemegang saham sekaligus mitra kerja MAIPARK. “Jumlah peserta 

keseluruhan sekitar 110 orang. Sedangkan pemateri yang hadir diantaranya adalah Dr. Eng. Mirzam  

 



 

 

 
 

Abdurrachman, ST, MT dari Teknik Geologi, Institut Teknologi Bandung dan juga pemateri dari Balai 

Adat Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat,” jelas Hengki. 

 

Pada hari pertama di tanggal 7 November, para peserta akan mengikuti kuliah ruangan di Kampung 

Sampireun. Kemudian pada hari kedua di tanggal 8 November, para peserta akan mengikuti kuliah 

lapangan di Gunung Papandayan. Pada hari ke 3, kuliah lapangan yang terakhir akan dilaksanakan di 

Gunung Guntur, untuk selanjutnya melakukan perjalanan ke kawasan wisata Kampung Naga, kemudian 

kembali ke Jakarta. 
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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. MAIPARK juga mengembangkan diri untuk menjadi perusahaan reasuransi bencana alam 

lainnya, tak terbatas kepada risiko gempa bumi saja. www.maipark.com 
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