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Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 5331

Nama Mata Kuliah : 
 MANAJEMEN RISIKO

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman bahwa risiko ada di mana-mana dan risiko muncul dalam berbagai bentuk.  
Menjelaskan bagaimana jika suatu organisasi gagal mengelola risiko, organisasi bisa menghadapi akibat yang merugikan, bahkan kebangkrutan, 
karena organisasi tersebut gagal mengelola risiko dengan baik.  Memahami teknik-teknik identifikasi yang dibicarakan, kemudian diteruskan 
dengan pengukuran risiko murni (pure risks) dan risiko spekulatif (spekulative risks) atau risiko bisnis.  Ada banyak teknik pengukuran risiko, 
tergantung dari karakteristik risiko.  Teknik pengukuran risiko tersebut antar lain: Probabilitas, durasi, value at risk (VAR) , dan lainnya.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 konsep risiko mahasiswa 
memahami 
konsep risiko

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep risiko

menjelaskan: 
a. pengertian risiko  
b. risiko dan 

ketidakpastian  
c. sumber dan jenis 

risiko 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
konsep risiko

buku 
referensi

2 & 3 pengertian, 
tujuan, dan 
fungsi 
manajemen risiko

mahasiswa  
memahami 
pengertian, 
tujuan, dan 
fungsi 
manajemen 
risiko

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dasar 
manajemen 
risiko

menjelaskan: 
a. pengertian 

manajemen 
risiko  

b. tujuan 
manajemen 
risiko  

c. fungsi 
manajemen risiko 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
konsep 
dasar 
manajemen 
risiko

idem

4 mengidentifikasi 
risiko

mahasiswa 
memahami 
cara 
mengidentifika
si risiko

mahasiswa 
dapat 
memahami 
cara 
mengidentifika
sikan risiko

menjelaskan: 
a. mengidentifikasik

an risiko  
b. konsep 

probabilitas 
dalam mengukur 
risiko 

  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
dan 
mengidentifik
asikan risiko

idem

5&6 daftar kerugian 
potensial

mahasiswa 
memahami 
kerugian 
potensial 
yang terdiri 
atas kerugian 
harta, 
tanggungjawab
atas kerugian 
pihak lain, 
dan 
tanggungjawab
atas kerugian 
personil

mahasiswa 
dapat 
memahami 
daftar 
kerugian 
personil

menjelaskan: 
a. kerugian atas 

harta  
b. tanggungjawab 

atas kerugian 
pihak lain  

c. tanggungjawab 
atas kerugian 
personil 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
daftar 
kerugian 
potensial 

idem

7 prinsip-prinsip 
pengukuran risiko

mahasiswa 
memahami 
pengukuran 
risiko

mahasiswa 
dapat 
memahami 
prinsip-prinsip 
pengukuran 
risiko 

menjelaskan: 
a. pengukuran 

risiko  
b. konsep 

probabilitas 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
prinsip-
prinsip 
pengukuran 
risiko

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

9&10 pengendalian 
risiko

mahasiswa 
memahami 
pengendalian 
risiko

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengendalian 
risiko

menjelaskan: 
a. penanggulangan 

risiko  
b. pembiayaan 

risiko 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengendalian
risiko

idem

11&12 pemindahan 
risiko kepada 
pihak asuransi

mahasiswa 
memahami 
pemindahan 
risiko kepada 
pihak asuransi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pemindahan 
risiko kepada 
pihak asuransi

menjelaskan: 
a. pengertian 

asuransi  
b. perbedaan 

asuransi dengan 
aktivitas-
aktivitas lain  

c. risiko pihak 
penanggung  

d. risiko pihak 
penanggung 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
boar

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pemindahan 
risiko 
kepada 
pihak 
asuransi

buku 
referensi

13 dampak asuransi 
terhadap 
kehidupan sosial 
ekonomi

mahasiwa 
memahami 
dampak 
asuransi 
terhadap 
kehidupan 
sosial ekonomi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
dampak 
asuransi 
terhadap 
kehidupan 
sosial ekonomi

menjelaskan: 
a. fungsi asuransi  
b. faktor-faktor 

yang mendorong 
timbulnya usaha 
asuransi  

c. pengaruh 
asuransi 
terhadap 
kehidupan sosial 
ekonomi  

d. aspek produktif 
dari asuransi  

e. asuransi dan 
teori nilai guna 
batas 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan
dampak 
asuransi 
terhadap 
kehidupan 
sosial 
ekonomi

idem

14 asuransi jiwa mahasiswa 
memahami 
tentang 
asuransi jiwa

mahasiswa 
dapat 
memahami 
asuransi jiwa

menjelaskan: 
a. pengertian 

asuransi jiwa  
b. risiko yang 

dijamin dan tidak 
dijamin  

c. syarat-syarat 
umum 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
asuransi jiwa

idem

15 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 14

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Soeisno Djojoseodarso Manajemen Risiko dan Asuransi Jakarta Salemba empat

Abbas Salim Asuransi dan Manajemen Risiko Jakarta Raya Grafindo Persada

Herman Darmawi Manajemen Risiko Bisnis Jakarta Bumi Aksara

Husein Umar Manajemen Keuangan Internasional Jakarta Gramedia

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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b. faktor-faktor 

yang mendorong 
timbulnya usaha 
asuransi  

c. pengaruh 
asuransi 
terhadap 
kehidupan sosial 
ekonomi  

d. aspek produktif 
dari asuransi  

e. asuransi dan 
teori nilai guna 
batas 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan
dampak 
asuransi 
terhadap 
kehidupan 
sosial 
ekonomi

idem

14 asuransi jiwa mahasiswa 
memahami 
tentang 
asuransi jiwa

mahasiswa 
dapat 
memahami 
asuransi jiwa

menjelaskan: 
a. pengertian 

asuransi jiwa  
b. risiko yang 

dijamin dan tidak 
dijamin  

c. syarat-syarat 
umum 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
asuransi jiwa

idem

15 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 14

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Soeisno Djojoseodarso Manajemen Risiko dan Asuransi Jakarta Salemba empat

Abbas Salim Asuransi dan Manajemen Risiko Jakarta Raya Grafindo Persada

Herman Darmawi Manajemen Risiko Bisnis Jakarta Bumi Aksara

Husein Umar Manajemen Keuangan Internasional Jakarta Gramedia

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.


