
FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah berkaitan dengan kegiatan keamanan, yang tujuan-
nya adalah menjaga harta benda dan personil perusahaan terhadap   kerugian 
akibat kejahatan dan semua gangguan sosial atau gangguan alamiah,     yang 
mungkin membahayakan kehidupan dan perkembangan perusahaan.

Manajemen Risiko merupakan keputusan eksekutif/manajerial yang berkaitan 
dengan pengelolaan risiko murni, yang mencakup:

1. Menemukan secara sistematis dan menganalisis kerugian-kerugian yang 
dihadapi perusahaan (melakukan identifikasi terhadap risiko)

2. Menemukan metode yang paling baik dalam menangani risiko (kerugian) 
yang dihubungkan dengan keuntungan perusahaan.

Manajemen Risiko dan Asuransi

Asuransi merupakan bagian dari manajemen risiko, karena asuransi 
merupakan salah satu cara penanggulangan risiko, sebagai hasil pe-
rumusan strategi penanggulangan risiko dari manajemen risiko.
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Persamaan Manajemen Risiko dan Asuransi:

Kedua-duanya merupakan kegiatan manajemen, yang berkaitan dengan 
upaya penanggulangan risiko murni yang dihadapi oleh perusahan.

Perbedaan Manajemen Risiko dan Asuransi:

Manajemen RisikoManajemen Risiko AsuransiAsuransi

1. Lebih menekankan kegiatannya pada 
menemukan dan menganalisis risiko 
murni.

2. Tugasnya hanya memberikan penilaian 
belaka terhadap semua teknik 
penanggulangan risiko (termasuk 
asuransi)

3. Pelaksanaan programnya 
menghendaki adanya kerja sama 
dengan sejumlah individu dan bagian-
bagian dari perusahaan.

4. Keputusan manajemen risiko 
mempunyai pengaruh yang lebih 
luas/besar terhadap operasi 
perusahaan.

1. Lebih menekankan kegiatannya pada 
menemukan dan menganalisis risiko 
murni.

2. Tugasnya hanya memberikan penilaian 
belaka terhadap semua teknik 
penanggulangan risiko (termasuk 
asuransi)

3. Pelaksanaan programnya 
menghendaki adanya kerja sama 
dengan sejumlah individu dan bagian-
bagian dari perusahaan.

4. Keputusan manajemen risiko 
mempunyai pengaruh yang lebih 
luas/besar terhadap operasi 
perusahaan.

1. Merupakan salah satu cara menanggu-
langi risiko murni tertentu.

2. Tugasnya menangani seluruh proses 
pengalihan risiko

3. Melibatkan jumlah orang dan kegiatan-
kegiatan yang lebih kecil.

4. Keputusan di bidang asuransi 
mempunyai pengaruh yang lebih 
terbatas.

1. Merupakan salah satu cara menanggu-
langi risiko murni tertentu.

2. Tugasnya menangani seluruh proses 
pengalihan risiko

3. Melibatkan jumlah orang dan kegiatan-
kegiatan yang lebih kecil.

4. Keputusan di bidang asuransi 
mempunyai pengaruh yang lebih 
terbatas.
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Tujuan Manajemen Risiko

1. Tujuan Sebelum Terjadinya Peril

1) Hal-hal yang bersifat ekonomis

2) Hal-hal yang bersifat nonekonomis

3) Tindakan penanggulangan risiko dilakukan untuk memenuhi 
kewajiban yang berasal dari pihak ketiga/pihak luar.

2. Tujuan Setelah Terjadinya Peril

1) Menyelamatkan operasi perusahaan

2) Mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut setelah 
terkena peril

3) Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir, 
meskipun tidak sepenuhnya, paling tidak cukup untuk menutup biaya 
variabelnya

4) Mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi 
perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha.

5) Berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari 
perusahaan.
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Fungsi Pokok Manajemen Risiko

1. Menemukan Kerugian Potensial

2. Mengevaluasi Kerugian Potensial

3. Memilih Teknik/Cara yang Tepat atau Menentukan suatu 
Kombinasi dari Teknik-teknik yang Tepat Guna 
Menanggulangi Kerugian

No.No.
Frekuensi 
Kerugian
Frekuensi 
Kerugian

Kegawatan 
Kerugian

Kegawatan 
Kerugian PenanggulananPenanggulanan

1
2

3
4

1
2

3
4

Rendah
Tinggi

Rendah
Tinggi

Rendah
Tinggi

Rendah
Tinggi

Rendah
Rendah

Tinggi
Tinggi

Rendah
Rendah

Tinggi
Tinggi

Retensi/Pengendalian
Retensi/Asuransi/Pengendali-
an
Asuransi/Pengendalian
Menghindari

Retensi/Pengendalian
Retensi/Asuransi/Pengendali-
an
Asuransi/Pengendalian
Menghindari
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Langkah-langkah Proses Pengelolaan Risiko

1. Mengidentifikasi/menentukan terlebih dahulu objek/tujuan yang ingin dica-
pai melalui pengelolaan risiko

2. Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerugian/peril atau 
mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi

3. Mengevaluasi dan mengukur besarnya kerugian potensial

4. Mencari cara atau kombinasi cara-cara yang paling baik, paling tepat dan 
paling ekonomis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul 
akibat terjadinya suatu peril

5. Mengkoordinir dan mengimplementasikan/melaksanakan keputusan-
keputusan yang telah diambil untuk menanggulangi risiko

6. Mengadministrasi, memonitor, dan mengevaluasi semua langkah-langkah 
atau strategi yang telah diambil dalam menanggulangi risiko.

Kedudukan Manajer Risiko

Kerjasama dengan Departemen Lain
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