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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian 

Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri didirikan  sesuai  dengan  

Undang-Undang  No.  13  tahun  1962  tentang Bank Pembangunan Daerah. 

Terhitung  tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan 

Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau. 

Dengan  berbagai  perubahan  dan  perkembangan kegiatan  bank,  sejak  tahun  

1975  status  pendirian Bank  Pembangunan  Daerah  Riau  disesuaikan  dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat  I Riau Nomor 10 Tahun 1975, yang 

kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 18 

tahun 1986 berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1962. 

Status  pendirian  Bank  Pembangunan  Daerah  Riau diatur dan 

disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun  1992  tentang  Bank  

Pembangunan  Daerah  Riau berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  

1992 tentang  Perbankan.  Terakhir  dengan  Peraturan  Daerah Provinsi  Daerah  

Tingkat  I  Riau  Nomor  5  Tahun  1998 Tentang  Perubahan  Pertama  

Peraturan  Daerah  Provinsi Daerah  Tingkat  I Riau Nomor 14  Tahun 1992  

Tentang Bank Pembangunan Daerah Riau. 

Selanjutnya  Bank  Pembangunan  Daerah  Riau  disetujui berubah  status  

dari  Perusahaan  Daerah  (PD)  menjadi Perseroan  Terbatas  (PT).
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sesuai  hasil  Keputusan  RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh 

notaris Ferry Bakti, SH dengan Akta Nomor 33,  yang  kemudian ditetapkan 

dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  10  tahun  2002 tanggal 26 Agustus 2002 

dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 

Nomor 50. 

Perubahan Bentuk Hukum  tersebut  telah dibuat dengan Akta  Notaris  

Muhammad  Dahad  Umar,  SH  Notaris  di Pekanbaru nomor 36 tanggal 18 

Januari 2003 yang telah disahkan  oleh  Menteri  Kehakiman  dan  HAM  

dengan Surat  Keputusan  Nomor:C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 

2003. Perubahan badan hukum  tersebut telah disahkan dalam RUPS tanggal 13 

Juni 2003 yang dituangkan  di  dalam  Akta Notaris No.  209  tanggal  13 Juni 

2003 Notaris Yondri Darto, SH, Notaris di Batam, dan  telah  pula mendapat  

persetujuan  Deputi  Gubernur Senior  Bank  Indonesia  nomor  

5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003. 

Sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah dilakukan  

perubahan  nama  PT.  Bank  Pembangunan Daerah  Riau  menjadi  PT.  Bank  

Pembangunan  Daerah Riau  Kepri  yang  mendapat  persetujuan  dari  Menteri 

Hukum dan HAM RI melalui keputusan No.AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010  

tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  

Direktur Perdata No.AHU.2-AH.01.01-6849  tanggal 25 Agustus 2010,  serta  

persetujuan  dari  Bank  Indonesia  melalui Surat  Keputusan  Gubernur  Bank  

Indonesia  No.12/59/KEP.GBI/2010  tanggal 23 September 2010. Perubahan 
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nama ini diresmikan secara bersama oleh Gubernur Riau dan Gubernur 

Kepulauan Riau pada  tanggal 13 Oktober 2010 di Batam. 

PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian berdiri pada tanggal 21 

Juni 2001 yang bertempat di Pasar Lama Pasir Pengaraian dengan luas 8 x 20 

cm. Sebelumnya bernama Bank Pembangungan Daerah, hingga pada tahun 2004 

berganti nama menjadi Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian, selanjutnya 

pada tahun 2014 perusahan Bank Riau Kepri pindah ke gedung baru yang berada 

dijalan Jl. Tuanku Tambusai, Pematang Berangan, Rambah, Kabupaten Rokan 

Hulu. 

Adapun pimpinan Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut: 

1. H.M. Jaylani S.E  

2. Sofyan S.H 

3. Muklis 

4. Yuharman  

5. Syahruddin Thabry 

6. Sugiarto 

7. Azwizar Hendri 

8. TM Fadly Kholis 

9. Tamrin 
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2.2. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian 

 Dalam suatu perusahaan struktur organisasi mempunyai arti yang 

sangat penting. Oleh sebab itu perlu adanya struktur organisasi perusahaan 

yang baik . Dalam struktur organisasi akan tergambar bagaimana 

pembagian tugas secara jelas  oleh  masing-masing  bagian  atau  orang  

yang  terlibat  dalam  organisasi tersebut. Dengan adanya struktur 

organisasi yang baik maka pembagian suatu tenaga kerja akan mudah 

untuk dilaksanakan, sehingga semua yang telah direncanakan akan 

dikerjakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk 

mengetahui dengan lebih jelas lagi struktur organisasi PT. Bank Riau 

Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 
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Daftar Gambar 2.1 

Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian 
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2.3. Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian 

1. Pimpinan Cabang 

Sebagai pimpinan, maka tugas yang dilakukan adalah memipin, 

mengawasi, dan mengelola sarana organisasi untuk mencapai target yang 

telah di tetapkan. Secara umum, tugas utama seorang pimpinan adalah: 

a. Memastikan terlaksananya standar layan nasabah di kantor atau cabang. 

b. Memastikan bahwa pelaporan dilakukan secara tepat dan akurat. 

c. Membangun interaktif yang efektif di dalam dan antar unit kerja. 

d. Memberikan solusi secara tepat terhadap masalah yang dihadapi 

pelanggan. 

2. Pemasaran 

a. Menerbitkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah. 

b. Memasarkan produk KPK-modal kerja, KKP-E, dan kredit mikro lainnya. 

c. Memastikan agar seluruh nasabah kredit dalam kolektabilitas lancar. 

3. Operasional 

a. Melaksanakan transaksi transef keluar baik RTGS (real time gross 

stlement) ataupun kliring. 

b. Memastikan terlaksananya IT security awarness dengan baik untuk 

memastikan kesesuaian dengan rencana kerja setiap unit, operasional 

harus melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja secara mingguan 

atau bulanan. 
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c. Memastikan dan mengelola transaksi harian operasional sesuai SOP 

(standart operasional prosedur). 

d. Menjaga kerahasiaan password yang menjadi wewenangnya. 

e. Memastikan semua transaksi didokumentasi secara baik. 

f. Memastikan kelengkapan dokumen kredit nasabah sebelum melakukan 

pencairan. 

4. Teller 

a. Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan tunai dan memastikan 

terselengggaranya layanan dibagian teller sesuai SOP. 

b. Melakukan transaksi tunai dan non tunai. 

c. Memverifikasi kebenaran hasil validasi dengan bukti. 

d. Mengelola uang yang layak edar dan uang palsu. 

e. Menjaga keamanan dan kerahasian tanda tangan. 

f. Mengisi uang tunai di mesin ATM Bank Riau Kepri. 

g. Melakukan cash out saat layanan kas sudah tutup. 

h. Menyediakan laporan harian. 

5. Customer service 

a. Memberikan informasi dan penjelasan berbagai produk, jasa dan layana 

E-Banking terkait syarat, fitur dan banefit. 

b. Menggali, memastikan dan memberikan penjelasan secara rinci atas 

produk dan jasa yang dipilih pelanggan. 

c. Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening nasabah. 
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d. Memeriksa kebenaran pengisian formulir dan dokumen yang dilampirkan 

terkait KYC (sumber pendapatan, tujuan pembukaan rekening dan kontak 

person). 

e. Menginput data customer dengan lengkap dan akurat. 

f. Mendistribusikan salinan rekening koran kepada nasabah. 

2.4. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian 

Bank Riau Kepri mempunyai identitas yang membawa spirit baru sebagai 

landasan dalam mengembangkan visi dan misi yang menjadi moto pembangunan 

perekonomian masyarakat Riau sekarang dan dimasa yang akan datang. Adapun visi 

dan misi Bank Riau Kepri tersebut adalah: 

1. Visi 

Sebagai perusahaan yang mampu berkembang dan terkemuka 

didaerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat. 

2. Misi 

Sebagai bank “sehat” , elit dan merakyat 

1) Sebagai Pendorong Perubahan Ekonomi Daerah. 

2) Sebagai Pengelola Dana Pemerintahan. 

3) Sebagai Sumber Pendapatan Daerah. 

4) Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah. 
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2.5. Produk-produk dan Layanan Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir 

Pengaraian 

1. Produk funding Bank Riau Kepri 

a) Tabungan 

 Tabungan Sinar 

Tabungan sinar merupakan produk andalan Bank Riau Kepri dengan 

konsep budaya Riau dan Kepri yang mengandung arti Simpanan Amanah 

Riau. Tabungan sinar menjadi icon kebanggaan masyarakat tua dan muda. 

Akses luas yang didukung oleh jaringan ATM Bankriaukepri dan seluruh 

Bank anggota ATM BERSAMA yang tersebar luas dengan jaringan sekitar 

13.000 ATM, 16.500 ATM Prima serta 6.500 ATM MEPS Malaysia. 

 Tabungan Sinar Belia 

Merupakan simpanan perorangan dalam mata uang rupiah 

diperuntukkan khusus bagi pelajar dan mahasiswa yang memberikan 

kemudahan dan keuntungan maksimal pembebasan biaya tarik tunai di ATM 

Bersama/ ATM Prima dengan biaya administrasi bulanan yang cukup ringan. 

SINAR BELIA, kata belia dengan sebutan asal kata : belia (bahasa melayu 

berarti muda), jelas produk tabungan ini diperuntukkan bagi generasi muda 

pendidikan 
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 Tabungan Sinar Pendidikan 

Merupakan tabungan berjangka dengan setoran bulanan dan jangka 

waktu menabung yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan 

nasabah disertai dengan manfaat perlindungan asuransi. 

 Tabungan Sinar Delima 

Merupakan simpanan perorangan dan perusahaan dalam mata uang 

rupiah, yang memberikan keuntungan maksimal berupa bunga tinggi, bebas 

biaya-biaya serta memberikan akses transaksi terluas. 

 Tabungan Sinar KPE 

Merupakan simpanan perorangan dalam mata uang rupiah, 

diperuntukkan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah propinsi Riau 

dan Kepulauan Riau yang memilki KPE, dengan memeberikan kemudahan 

dan keuntungan maksimal berupa pembebasan biaya administrasi (bulanan) 

rekening tabungan, pembuatan kartu ATM dan memberikan akses transaksi 

terluas.  

 Tabunganku 

Adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan 

ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna 

menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 
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b) Deposito BRK 

Deposito BRK merupakan simpana nasabah dalam bentuk valuta 

rupiah dengan bukti kepemilikan berupa bilyet deposito yang dapat di tarik 

dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan 

bank. 

Adapun syarat pembukuan rekening deposito pada BRK adalah 

sebagai berikut: 

a. Nasabah perorangan. 

 Fotocopy kartu identitas diri nasabah berupa KTP/ Passport/ SIM 

atau lainya. 

b. Nasabah non perorangan 

 Surat kuasa badan hukum/ perusahaan/ direksi 

 Fotocopy kartu identitas diri orang yang berwenang bertindak atas 

nama badan hukum/ perusahaan. 

 Fotocopy NPWP badan hukum/ perusahaan. 

 Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). 

 Fotocopy akte pendirian perusahaan. 

 Fotocopy tanda daftar perusahaamn. 

 Kartu contoh tanda tangan. 
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c) Giro Rupiah BRK 

Giro BRK merupakan sarana traksaksi keuangan yang dapat 

diandalkan guna kemudahan dan kelancaran bisnis. 

Keutungan dari produk ini adalah: 

 Jasa giro menarik (dihitung atas dasar saldo harian). 

 Dapat dibuka atas nama perorangan maupun pwrusahaan. 

 Tersedia pilihan rekening gabungan atau joint account. 

 Dapat dibuka dalam mata uang rupiah maupun valas sesuai dengan 

kebutuhan bisnis. 

 Dapat menentukan waktu pengiriman rekening koran (harian, 

mingguan, bulanan). 

 Penarikan dapat menggunakan cek/ BG perintah pembayaran lainnya, 

pemindahbukuan dan ATM (khusus giro perorangan IDR). 

 Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non 

tunai, baik mata uang Rupiah ,USD maupun mata uang lainnya.  

 Bertransaksi secara on-line diseluruh jaringan kantor BRK. 

 Dilengkapi dengan intercity clearing, mempermudah anda untuk 

bertransaksi bisnis diseluruh wilayah provinsi Riau dan Kepri. 

2. Kredit Bank Riau Kepri 

a) Kredit Modal Kerja bagi Developer/Pengembang (KMK) 
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Skim Kredit untuk membantu developer / pengembang untuk 

mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan perumahan baik berupa pembangunan Konstruksi Rumah 

maupun berkaitan dengan Sarana dan Prasarana. 

KMK Developer dari Bank Riau proses cepat dengan persyaratan 

mudah, maksimum plafond kredit sebesar 80% dari kebutuhan modal kerja 

konstruksi bangunan dan jangka waktu kredit adalah 24 bulan namun dapat 

diperpanjang dengan suku bunga bersaing. 

b) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) 

Merupakan solusi terbaik untuk memiliki mobil dan sepeda motor 

idaman. Memiliki kendaraan idaman kini bukan hanya mimpi. KKB 

Bankriaukepri hadir untuk mewujudkan mimpi anda. KKB Bankriaukepri 

diberikan dalam rangka pembelian/pembiayaan kendaraan baru maupun 

lama, yang dijual melalui dealer atau non dealer. 

c) Kredit Aneka Guna (KAG) 

Merupakan kredit yang diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

debitur yang bersifat konsumtif diluar KPR atau KKB, diberikan secara 

kolektif maupun non kolektif. KAG diberikan kepada pegawai dan 

pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam 
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rangka pembelian perabot/peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, 

biaya pendidikan, pengobatan & pernikahan dan kebutuhan lainnya. 

d) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

KPR Bankriaukepri diberikan kepada perorangan untuk membeli 

tanah dan atau bangunan/renovasi Rumah, ruko, Rusun, Apartemen baik 

melalui developer, non developer atau membangun sendiri (swadaya) dan 

juga take over (pengambilalihan KPR dari bank lain). 

e) Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Kredit usaha rakyat yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, 

menengah, koperasi baik individu serta badan hukum dan BPR untuk usaha 

Produktif. Dengan ketentuan suku bunga, biaya operasi, biaya administrasi 

kredit sesuai ketentuan yang berlaku 

f) Kredit  Pengusaha Kecil (KPE) 

Kredit yang diberikan kepada Pengusaha kecil secara perorangan, 

perusahaan dan koperasi dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk 

modal kerja maupun investasi. 

g) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) 

 

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi merupakan kredit investasi dan 

atau modal kerja yang diberikan kepada petani/peternak melalui kelompok 

tani atau koperasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan 
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Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar 

Nabati. 

KKP-E bermanfaat membantu petani/peternak di bidang permodalan 

untuk dapat menerapkan teknologi sehingga produktifitas dan pendapatan 

petani menjadi lebih baik serta meningkatkan ketahanan pangan nasional dan 

mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar 

nabati. 

3. Produk Syariah 

Bank  Riau  Kepri  telah  tiga  tahun  mengembangkan  perbankan 

syariah. Respon dari masyarakat terus meningkat sehingga Bank Riau Kepri 

terus mengembangkan beragam produk berbasis syariah seperti : 

1)  Deposito iB, investasi yang aman dan barokah 

2)  Giro iB, solusi mudah transaksi bisnis anda 

3)  Pembiayaan iB pengusaha kecil, mitra terpecaya penggiat usaha 

4)  Pembiayaan iB niaga prima 

5)  iB dhuha tabungan haji dan umrah 

4. Layanan E- Bangking Bank Riau Kepri 

a. Mobile Banking 
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Layanan Mobile Banking merupakan layanan yang ditawarkan Bank 

Riau Kepri dengan Keuntungan dapat menikmati akses perbankan langsung, 

kapan saja dan dimana saja melalui handphone dengan ketentuan tertentu. 

Ketentuan layanan ini adalah: 

 Nasabah dapat melakukan transaksi finansial seperti transfer, info 

saldo, dan info mutasi rekening. 

 Nasabah juga dapat menggunakan layanan ini untuk: 

1. Pembayaran tagihan listrik.. 

2. Pembayaran tagihan handphone. 

3. Pembayaran TV berlangganan. 

4. Pembayaran tagihan Telkom. 

5. Pembayaran Asuransi. 

6. Pembelian voucher pulsa ataupun listrik. 

b. SMS Banking 

SMS Banking merupakan sebuah langkah innovative Bank Riau 

Kepri untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Dengan slogan 

“Cara mudah transaksi perbankan” akan membawa nasabah pada 

diferensiasi service sehingga dengan mengetikan beberapa perintah lewat 

SMS (Short Message Service) pada ponsel, maka transaksi perbankan 24 jam 

dapat dilakukan. 
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Untuk melakukan layanan SMS Banking, nasabah hanya perlu 

mengirim SMS ke nomor telepon 08117500377, kemudian memasukkan 

data yang diminta melalui tombol pada ponsel. Selanjutnya layanan SMS 

Banking akan menginformasikan dan melaksanakan semua permintaan 

nasabah dari transaksi yang telah dipilih. Untuk melakukan transaksi melalui 

layanan SMS Banking, maka nasabah diharuskan mempunyai PIN. 

Pendaftaran/set-up PIN Telephone dapat dilakukan sendiri oleh nasabah 

pada Customer Service. 

Beberapa fasilitas layanan SMS Banking adalah transfer uang antar 

rekening Bank Riau Kepri, Informasi suku bunga, Informasi produk, 

Informasi Jaringan Kantor, Informasi Jaringan ATM, Cek Saldo, Inquiry 5 

transaksi terakhir, Notifikasi jumlah saldo rekening, ganti PIN SMS dll. 

 

 


