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RISK MANAGEMENT 



Identifikasi risiko merupakan proses dimana suatu 
perusahaan secara sistematis dan terus menerus 
mengidentifikasi property, liability, dan personnel 
exposure sebelum terjadinya peril. 

Yang dilakukan oleh Manajer Risiko mencakup: 

1. Membuat pertanyaan (check list) semua kegiatan 
yang dapat menimpa semua bisnis/perusahaan 
apapun. 

2. Melalui pendekatan sistematis mencari kerugian-
kerugian potensial mana (dari check list tersebut) 
yang dapat menimpa perusahaan. 



1. Data dari perusahaan asuransi 

2. Informasi dari Badan Penerbitan Asuransi 

3. Informasi dari Asosiasi Manajemen Asuransi 
(AMA) 

4. Informasi dari Ikatan Manajer Risiko dan 
Asuransi 

5. Informasi dari Kepolisian 



1. Mempelajari dan mengevaluasi peristiwa-
peristiwa kerugian yang telah diderita, 

2. Mengikuti dan mempelajari peristiwa-
peristiwa kerugian yang dilaporkan melalui 
publikasi-publikasi, 

3. Menghadiri pertemuan-pertemuan para 
manajer di dalam internal perusahaan, 
pertemuan dengan manajer risiko di tingkat 
regional, nasional maupun internasional. 



1. Menggunakan daftar  pertanyaan/kuesioner, 
2. Menggunakan laporan keuangan, 
3. Membuat flow-chart  barang mulai dari bahan mentah 

sampai menjadi barang jadi, sehingga dapat diketahui 
risiko-risiko yang dihadapi pada masing-masing tahap dari 
aliran tersebut. 

4. Pemeriksaan/inspeksi langsung, 
5. Mengadakan interaksi dengan departemen/ bagian dalam 

perusahaan, 
6. Mengadakan interaksi dengan pihak luar, 
7. Melakukan analisis terhadap kontrak-kontrak yang telah 

dibuat dengan pihak lain, 
8. Membuat dan menganalisis catatan/statistik mengenai 

bermacam-macam kerugian yang pernah diderita, 
9. Mengadakan analisis lingkungan. 



1. Kerugian atas harta (property losses) * 
 Pembagian Jenis Harta 

a. Benda Tetap 

b. Benda Bergerak 

 Macam-macam kerugian atas harta 

1. Kerugian Langsung 

2. Kerugian Tidak Langsung 

3. Kerugian Net Income  
 Pendapatan yang menurun 

 Biaya yang meningkat 

2. Kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga 
(liability losses) * 

3. Kerugian personil (personil losses) * 

 

 



Tanggung jawab atas kerugian pihak lain (liability 
loss exposure) timbul karena adanya 
kemungkinan bahwa aktivitas perusahaan 
menimbulkan kerugian harta atau personil 
pihak lain tersebut baik yang disengaja 
maupun yang tidak. 

Jenis tanggung jawab yang sah: 

1. Tanggung jawab sipil/perdata* 

2. Tanggung jawab umum/ pidana* 



Penyebab kerugian: 

1. Bahaya Fisik, 

2. Bahaya Sosial, 

3. Bahaya Ekonomi 

 

Menghitung Nilai Kerugian 

1. Biaya yang sesungguhnya dari harta, 

2. Nilai Buku, 

3. Nilai taksiran pajak, 

4. Biaya memproduksi kembali, 

5. Nilai pasar,      Metode  

              yang biasa    
        digunakan oleh 
                                 pihak asuransi 

6. Biaya penggantian dikurangi dengan  

 penyusutan 



Lalai atau Tort berasal dari Tortus, yang artinya 
membelit yaitu tingkah laku yang berbelit dan 
tidak jujur. Salah/lalai atau tort adalah 
kesalahan sipil yang dapat diperbaiki dengan 
tindakan ganti rugi. 

Lalai adalah tindakan tidak sah yang dapat 
menjangkau apa saja yang tidak terjangkau 
oleh hukum pidana. Lalai mencakup tindakan-
tindakan tidak sah yang bukan kejahatan, 
bukan pelanggaran hak milik dan sebagainya. 



Pembelaan atau kebebasan tanggung jawab pada 
prinsipnya hanya dimungkinkan bila 
menyangkut tiga hal; 

1. Adanya asumsi risiko 

2. Membandingkan pengaruh ketidakhati-hatian 
terhadap kerugian 

3. Lembaga-lembaga pemerintahan dan institusi-
institusi yang bersifat sosial 



1. Tanggung jawab yang timbul karena tindakan 
karyawannya sendiri, 

2. Tanggung jawab yang timbul karena hubungan 
kontrak/ kerjasama antara pelaku dan 
perusahaan. 



1. Cari risiko potensial yang mungkin terjadi pada 
berbagai bidang usaha/industri; 
a) Manufaktur 

b) Telekomunikasi 

c) Jasa 

2. Pilih satu dari ke-3 industri tersebut kasus risiko 
potensial berkaitan dengan manajemen risiko 
mendasarkan pada tujuan manajemen risiko. 

3. Bagaimana langkah pengidentifikasian risiko 
tersebut berdasarkan contoh kasus yang Anda 
ambil. 

 

Tugas dikumpulkan pada saat UTS disatukan dengan 
lembar jawab UTS. 

 


