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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ahan ajar Manajemen Risiko dan Asuransi (ADBI4211) disusun dengan 

menggunakan referensi baik yang berkaitan dengan persoalan 

manajemen risiko maupun asuransi. Dua hal ini tidak dapat dilepaskan 

kaitannya satu sama lain. 

Secara umum mata kuliah ini menyajikan materi tentang bagaimana 

individu, keluarga, atau organisasi dapat mengendalikan risiko, baik dengan 

menghindari, mencegah, menanggung sendiri, maupun mengalihkan kepada 

perusahaan asuransi. Lebih khusus akan dibahas mengenai risiko, manajemen 

risiko perusahaan, asuransi dan fungsi operasioanalnya, usaha perasuransian 

serta asuransi sosial dan jaminan sosial.   

Adapun hal-hal yang akan dijelaskan dalam buku materi pokok atau 

modul ini meliputi: 

1) pengertian ketidakpastian dan risiko; 

2) manajemen risiko; 

3) risiko keuangan dan operasional; 

4) risiko operasional dan strategis; 

5) pengantar asuransi; 

6) fungsi operasional perusahaan asuransi; 

7) aspek-aspek hukum asuransi; 

8) usaha perasuransian; 

9) jaminan sosial dan asuransi sosial. 

 

Setelah mempelajari seluruh materi bahan ajar yang terdapat pada 

buku materi pokok (BMP) dan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada 

matakuliah ADBI4211-Manajemen Risiko dan Asuransi ini, Anda 

diharapkan mampu mengidentifikasi dan menggunakan konsep risiko, 

manajemen aset dan risiko, serta asuransi untuk menganalisis permasalahan 

dan mengendalikan risiko baik menghindari, mencegah, menanggung 

sendiri, maupun mengalihkan kepada perusahaan asuransi. 
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Setelah mengikuti proses pembelajaran matakuliah ini mahasiswa 
diharapkan mampu mengidentifikasi dan menggunakan konsep risiko, 

manajemen aset dan risiko, serta asuransi, untuk menganalisis 
permasalahan dan mengendalikan risiko baik menghindari, mencegah, 

menanggung sendiri, maupun mengalihkan kepada perusahaan asuransi. 
 

Mengidentifikasi dan menganalisis jaminan sosial dan asuransi 
sosial (9) 

Mengidentifikasi dan menganalisis proses bisnis  
usaha perasuransian (8) 

Mengidentifikasi dan menganalisis fungsi operasional 
perusahaan asuransi (6) 

Mengidentifikasi dan menganalisis risiko 
eksternalitas dan strategis (4) 

 

Mengidentifikasi dan menganalisis risiko 
keuangan dan risiko operasional (3) 

Mengidentifikasi ruang lingkup manajemen risiko  
(2) 

 

Mengidentifikasi konsep ketidakpastian dan risiko 
(1) 

Mengidentifikasi konsep asuransi 
(5) 
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Mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek hukum 
asuransi (7) 


