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Tinjauan Mata Kuliah 
   

etiap manusia dalam kehidupannya akan menghadapi risiko ketidak-

pastian akan terjadinya suatu peristiwa tertentu yang dapat mendatang-

kan kerugian, misalnya peristiwa gagalnya bisnis yang sedang dijalankan, 

peristiwa terserang penyakit tertentu, peristiwa bencana alam, bahkan sampai 

dengan peristiwa kematian. Terjadinya peristiwa-peristiwa ini sudah dapat 

dipastikan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi setiap anggota 

keluarga yang bersangkutan. Salah satu cara yang sering digunakan orang 

untuk mengurangi kerugian yang mungkin diderita adalah melalui program 

asuransi. Asuransi merupakan salah satu cara bagi seseorang/keluarga untuk 

mengembalikan keadaannya sama seperti keadaan sebelum terjadi kerugian.  

Bahan ajar mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi (ADBI4211) 

membahas mengenai risiko, cara pengelolaan risiko, asuransi dan segala 

unsurnya mulai dari manfaat asuransi, hal-hal yang dapat diasuransikan, 

prinsip-prinsip yang mengikat kegiatan perasuransian, sampai pada saluran 

pemasarannya. Buku Materi Pokok (BMP) Manajemen Risiko dan Asuransi 

(ADBI4211) dibagi dalam 9 modul, yaitu sebagai berikut. 

Modul 1 Risiko dalam Kehidupan Masyarakat 

Modul ini membahas mengenai bermacam risiko yang ada dalam 

kehidupan masyarakat. Modul ini merupakan dasar bagi 

mahasiswa untuk dapat memahami keseluruhan modul yang ada 

dalam BMP Manajemen Risiko dan Asuransi (ADBI4211). Hal-

hal yang dibahas dalam modul ini, antara lain mengenai pengertian 

risiko, kategori dasar risiko, serta beban risiko dalam masyarakat. 

Modul 2 Ruang Lingkup Asuransi 

Modul ini membahas mengenai seluk-beluk asuransi, ruang 

lingkup dari asuransi, tipe-tipe asuransi, dan manfaat yang 

diperoleh masyarakat apabila mengikuti program asuransi. 

Modul 3 Ruang Lingkup Manajemen Risiko 

Modul ini membahas mengenai cara-cara untuk mengelola dan 

mengendalikan risiko.  

Modul 4 Manajemen Risiko Keuangan 

Modul ini membahas secara lebih jauh tentang risiko, yaitu 

mengenai manajemen risiko keuangan perusahaan, metode 
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meramalkan kerugian, serta penggunaan teknologi dalam 

manajemen risiko. 

Modul 5 Penutupan Atas Kerugian Tak Langsung 

Tidak semua polis asuransi mau menanggung hal-hal tidak 

langsung yang berkenaan dengan terjadinya kerugian, melainkan 

hanya kerugian langsung (direct loss) yang terjadi pada objek 

asuransi saja yang tercover oleh asuransi. Oleh karena itu, modul 

ini membahas mengenai karakteristik dasar dari kerugian tidak 

langsung yang bisa dijamin oleh pihak asuransi. 

Modul 6 Prinsip-prinsip Asuransi 

Untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan/penipuan dalam 

kegiatan perasuransian maka diperlukan aturan-aturan dasar yang 

mengikat pihak asuransi dan pihak konsumen. Modul ini 

membahas mengenai prinsip-prinsip perjanjian dan dasar hukum 

dalam kegiatan perasuransian. 

Modul 7 Perjanjian Kontrak Asuransi 

Modul ini membahas mengenai bentuk dan isi dari suatu kontrak 

asuransi dan segala hal yang termuat dalam suatu kontrak asuransi. 

Modul 8 Bentuk-bentuk Perusahaan Asuransi dan Sistem Pemasarannya 

Agar suatu kegiatan asuransi dapat berhasil dan dikenal oleh 

masyarakat banyak maka sangat diperlukan bantuan dari semua 

anggota dalam organisasi yang berperan sebagai tenaga pemasar. 

Modul ini membahas mengenai kondisi yang memungkinkan bagi 

berkembangnya suatu perusahaan asuransi serta saluran distribusi 

yang digunakan dalam memasarkan asuransi tersebut. 

Modul 9 Asuransi Transportasi Laut (Ocean Marine Insurance) 

Modul terakhir ini membahas mengenai asuransi transportasi laut 

serta segala klausul-klausul yang mengaturnya. 

 

Setelah mempelajari keseluruhan materi mata kuliah Manajemen Risiko 

dan Asuransi (ADBI4211), mahasiswa diharapkan mampu menyusun 

kebijakan manajemen risiko dan asuransi, baik untuk individual maupun 

organisasi. Adapun skema hubungan antara kompetensi umum dan 

kompetensi khusus dari materi BMP Manajemen Risiko dan Asuransi dapat 

dilihat pada gambar berikut ini. 
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