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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA SYARIAH 

CABANG PEKANBARU 

A. Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang 

Pekanbaru 

Jalan kehidupan manusia tidak dapat diprediksi dan setiap keputusan 

yang diambil dalam menjalani kehidupan dipenuhi ketidakpastian. Manusia 

dianugrahi kekayaan intelektual dan mental yang cukup untuk menghadapi 

perkembangan zaman di dunia yang indah ini. Naluri mengarahkan kita untuk 

terus memelihara, memberi inspirasi dan melindungi orang-orang yang kita 

untuk terus memelihara, memberi inspirasi dan melindungi orang-orang yang 

kita kasihi serta memberikan kontribusi positif pada kemajuan bangsa. 

Secara ilmiah kita mempersiapkan diri untuk mengurangi risiko 

terburuk yang akan datang. Di sini peran dari bisnis asuransi sebagai sebuah 

sistem keuangan formal yang terus berkembang dan berperan dalam 

pengalihan risiko. 

Di Indonesia kita dapat melihatnya dalam bentuk semangat dan 

kebudayaan gotong royong, sebuah istilah tepat yang menggambarkan bantuan 

timbal balik berupa kontribusi kerja seseorang dalam pekerjaan-pekerjaan yang 

bersifat publik dan bertujuan untuk pembangunan. 

Saat ini seperti juga di tempat lain, perusahaan asuransi di Indonesia 

menawarkan jasanya bagi manusia dalam bentuk proteksi di saat manusia 

tersebut sedang mengalami suatu musibah. 
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Askrida didirikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh 

Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Desember 1989 berdasarkan akta notaris 

Raharti Sudjarti, SH. No. 9 dan persetujuan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia dengan Keputusan No. KEP. 192/KM.13/1990 tanggal 14 Maret 

1990. 

Askrida adalah perusahaan asuransi nasional yang memberikan 

perlindungan asuransi atas risiko-risiko yang mengancam kepentingan 

tertanggung. 

Askrida pada awalnya dimiliki oeh BPD seluruh Indonesia yang 

merupakan pendukung kuat untuk kemajuan dan pembangunan nasional. 

Selanjutnya pada tahun 1996 kepemilikan saham diperluas dengan masuknya 

Pemerintah Daerah Provinsi seluruh Indonesia, hal ini membuat profil Askrida 

menjadi lebih besar dan luas dalam industri perasuransian Indonesia. 

Askrida memiliki motto yaitu “Mitra dalam Usaha Perlindungan dalam 

Duka” dengan menawarkan solusi asuransi yang cerdas dan lengkap saat ini 

Askrida melayani pelanggan yang semakin berkembang dan telah menjadi 

lebih dikenal oleh masyarakat umum karena telah mengakui manfaat dan 

pelayanan dari Askrida. 

Seiring dengan kegiatan operasional perusahaan dalam memenuhi tugas 

yang dibebankan yaitu menjaga nilai dari properti dan menyebarkan risiko 

yang mungkin terjadi, maka saat ini Askrida telah berkembang menjadi 

perusahaan dengan 458 karyawan, memiliki 18 kantor cabang, 2 kantor 

pewakilan, 8 kantor pemasaran dan sejumlah agen pemasaran regional. 
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Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perluasan usaha perseroan 

dengan prinsip syariah, maka berdasarkan izin prinsip dari Dewan Syariah 

Nasional (DSN) MUI melalui Surat Keputusan DSN-MUI No.U-276/DSN-

MUI/XI/2006 tanggal 27 November 2006 dan Surat Keputusan Menteri 

Keuangan RI No. Kep-175/KM.10/2007 tanggal 12 September 2007 tlah 

dibuka Kantor Cabang Askrida Syariah. Adapun produk yang dipasarkan 

Askrida Syariah sama dengan produk Askrida Konvensional ditambah dengan 

Asuransi Kesehatan Syifa. 

Asuransi kesehatan syifa Askrida adalah produk asuransi yang 

menyediakan administrasi administrasi pelayanan kesehatan komprehensif 

seperti rawat inap di rumah sakit, pembedahan, rawat jalan, persalinan, 

perawatan gigi, penggantian kacamata dan santunan meninggal dunia akibat 

kecelakaan. Syifa Askrida dikelola dengan mekanisme pembagian resiko di 

antara sesama peserta asuransi. 

Askrida Syariah memperbesar kapasitas penutupan per risiko Rp 60 

miliar. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan dua perusahaan reasuransi 

syariah luar negeri yaitu ACR Retakaful dan MNRB Retakaful, serta tiga 

perusahaan reasuransi dalam negeri yaitu Re-Indo, Nasional Re, dan Marein. 

Sejak bulan Juni 2011 Askrida Syariah telah bekerjasama dengan I’m 

Care (Ex Blue Dot) sebagai Third Party Administrator (TPA) untuk produk 

Syifa Askrida. Selanjutnya untuk memperluas pelayanan, Askrida Syariah 

menambahkan lagi satu TPA yaitu Gessa Assistance. 
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B. Visi dan Misi PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang Pekanbaru 

Askrida terus beinovasi agar terciptanya sebuah sistem dan produk 

asuransi yang memberikan manfaat pada masyarakat. Didukung tenaga 

profesional diseluruh jaringan yag luas, Askrida berusaha mewujudkan 

pelayanan terbaik dan terdepan. 

Visi dari PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah adalah menjadi salah 

satu dari 10 besar perusahaan asuransi nasional yang dikelola secara 

profesional dan mempunyai anak perusahaan yang saling menunjang satu sama 

lain. 

Sedangkan misi dari PT. Asuransi Bangun Askrida, yaitu: 

1. Memajukan dan mengembangkan Askrida agar dapat memberikan manfaat 

kepada Bank Pembangunan Daerah dan Pemerintah Provinsi selaku 

Shareholder. 

2. Mendorong tumbuhnya kesadaran berasuransi, khususnya dilingkungan 

Pemerintah Daerah (PEMDA), dan berusaha menjamin kepentingan-

kepentingan PEMDA dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta 

masyarakat pada umumnya. 

3. Memberi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua relasi.
21
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 PT. Asuransi Bangun Askrida, Moving to Next Level Melangkah ke Tahap Selanjutnya, 

Laporan Tahunan 2011. 
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C. Struktur Organisasi PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang 

Pekanbaru
22

 

 

D. Produk–Produk PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang 

Pekanbaru  

1. Asuransi Kebakaran 

Menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda atau 

kepentingan yang dipertanggungkan yang diakibatkan secar alngsung oleh 

kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat udara dan asap. 

2. Asuransi Kendaraan Bermotor 

Menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang 

disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis seperti: tabrakan, 

perbuatan jahat, pencurian, kebakaran, dan menjamin Tanggung Jawab 

Hukum terhadap Pihak Ketiga.   
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 Iswandi, Kepala Kantor PT. Asuransi Askrida Syari’ah Cabang Pekanbaru, 

Wawancara, Pekanbaru 2 Mei 2016. 
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3. Asuransi Rekayasa 

a. Asuransi Konstruksi 

Menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tidak 

terduga dan tiba-tiba terhadap objek yang diansuransikan dari suatu 

pekerjaan konstruksi teknik sipil selama periode pembangunan. 

b. Asuransi Kerusakan Mesin 

Menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tidak 

terduga dan tiba-tiba karena kerusakan fisik pada mesin-mesin yang 

diasuransikan disebabkan oleh cacat bahan dan pembuatan, salah 

rancang, kecerobohan, arus pendek dan lain-lain, atau penyebab-

penyebab lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis. 

c. Asuransi Pemasangan Mesin 

Menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tidak 

terduga dan tiba-tiba karena kerusakan fisik pada mesin-mesin yang 

diasuransikan selama pemasangan dari penyebab-penyebab yang tidak 

dikecualikan dalam polis. 

4. Asuransi Kecelakaan Diri 

Memberikan santunan karena meninggal dunia, cacat tetap/cacat 

sementara maupun penggantian biaya pengobatan yang disebabkan 

kecelakaan yang dialami Tertanggung. 

5. Asuransi Penyimpanan Uang dalam Lemari Besi 
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Menjamin kerugian atas uang atau surat berharga yang berada dalam 

tempat penyimpanan lemari besi yang disebabkan oleh perampokan dan 

pencurian dengan kekerasan (kebongkaran). 

6. Asuransi Pengangkutan Uang 

Menjamin semua risiko yang menyebabkan kerugian atas uang atau 

surat berharga yang sedang berada dalam perjalanan dan atau pengiriman, 

sepanjang risiko tersebut tidak dikecualikan dalam polis. 

7. Asuransi Pengangkutan Barang 

Menjamin kerugian atau kerusakan pada objek yang diasuransikan 

sebagai akibat dari risiko-risiko yang diasuransikan selama periode 

pengangkutan. 

8. Asuransi kebongkaran 

Memberikan ganti rugi pada Tertanggung atas barang maupun 

tempat yang dipertanggungkan yang diakibatkan oleh: 

a. Kerugian atau kerusakan dari setiap harta benda yang berada di 

lokasi yang dipertanggungkan. 

b. Kerusakan yang disebabkan oleh kebongkaran atau upaya 

pembongkaran selama periode penutupan asuransi. 

9. Asuransi Penjaminan 

Menjamin kerugian keuangan yang dialami pemilik proyek akibat 

ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Jenis-jenis 

jaminan dalam kelompok asuransi ini adalah: 

a. Jaminan Penawaran 
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b. Jaminan Pelaksanaan  

c. Jaminan Pembayaran Uang Muka 

d. Jaminan Pemeliharaan 

10. Asuransi Rangka Kapal 

Menjamin kerugian atau kerusakan atas rangka dan mesin kapal 

yang disebabkan oleh bahaya-bahaya laut, kebakaran, ledakan, 

perampokan, dan lain-lain selama periode asuransi. 

11. Kontra Bank Garansi 

Menjamin kerugian keuangan yang dialami oleh Bank atas bank 

garansi yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor.
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23 PT. Asuransi Bangun Askrida, loc.cit. 


