
10 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Riau Kepri 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri didirikan sesuai dengan 

Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

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 (BPD) 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 

dariPerusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (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 
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2002 dan telah di undangkan dalam lembaran daerahProvinsi Riau Tahun 2002 

Nomor 50. 

Perubahan bentuk hukum tersebut telah dibuat dengan akta notaries 

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 rapat umum pemegang saham luar biasa(RUPSLB) 

Tanggal 26 April 2010, telah dilakukan perubahan nama PT. Bank Pembangunan 

Daerah (BPD) 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 nama ini diresmikan secara bersama oleh Gubernur 

Riau dan Gubernur Kepulauan Riau pada Tanggal 13 Oktober 2010 di Batam. 

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan 

 Setiap badan organisasi maupun perusahaan, mempunyai tujuan yang telah 

ditetapkan jauh sebelumnya dalam proses perencanaan, langkah utama dalam 

mencapai tujuan dimaksud adalah merencanakan dan merumuskan struktur 
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organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta 

mencerminkan unsur kejelasan maupun fleksibel. Hal ini dimaksud karena 

struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi 

dalam mencapai tujuannya. 

 Proses perencanaan struktur organisasi ini memuat gambaran, peraturan, 

dan pengklasifikasian, tanggung jawab serta wewenang personal serta bagian 

ynag ada pada organisasi. Struktur organisasi memiliki arti penting dalam menata 

proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan memilih strategi dan 

kebijaksanaan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara sehat 

dan efektif. 

 Dengan tersusunnya struktur secara fleksibel dan tegas, maka setiap bagian 

yang ada pada perusahaan siap melaksanakan tindak lanjut yang terkoordinasi 

dalam mencapai hasil kerja tahapan yang menopang tujuan akhir. Dan dengan 

adanya struktur organisasi yang digambarkan secara jelas akan mempermudah 

pimpinan untuk mengkoordinasi semua kegiatan organisasi. 

 Sehubung dengan hal itu PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan telah 

memiliki struktur organisasi yang disusun berdasarkan pembagaian tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab yang dibentuk sesuai dengan keahlian masing-

masing karyawan. Dan untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang ada pada PT. 

Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan adalah sebagai berikut : 
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1. Pemimpin Cabang 

a. Garis besar pekerjaan: 

1) Merencanakan, mengelola dan mengendalikan aktifitas kantor cabang 

sejalan dengan kebijaksanaan kantor pusat. 

2) Memaksimalkan tingkat pelayanan dan profitabilitas dengan 

memastikan bahwa pegawai selalu memberikan pelayanan dan 

bermutu tinggi kepada nasabah. 

3) Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kerja sama dengan 

relasi dan nasabah. 

b. Pertanggungjawaban dan pelimpahan wewenang: 

1) Pemimpin cabang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada pimpinan cabang dan direksi. 

2) Bertanggung jawab dengan wewenangnya mewakili PT. Bank Riau 

dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga dengan 

pelaksanaan tugas-tugas kantor cabang. 

3) Dalam hal pemimpin cabang tidak berada ditempat atau berhalangan 

melakukan tugasnya, maka tugas dan tanggung jawabnya diambil alih 

oleh wakil pimpinan cabang atau pemimpin seksi yang ditujukan oleh 

pemimpin cabang jika dikantor tersebut tidak memiliki wakil 

pimpinan cabang. 

2. Wakil Pemimpin Cabang 

a. Garis besar pekerjaan: 

1) Membantu pemimpin cabang mengelola kegiatan operasional di back 

office dan mengembalikan urutan pekerjaan agar berjalan lancar sesuai 

dengan prosedur. 
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2) Menetapkan sistem prosedur yang telah di tetapkan dan 

mengupayakan agar semua aktifitas di kantor cabang selalu sejalan 

dengan kebijakan dan pedoman di kantor pusat. 

b. Pertanggungjawaban dan pelimpahan wewenang: 

1) Wakil pimpinan cabang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

bertanggung jawab kepada pemimpin cabang. 

2) Dalam hal pemimpin cabang tidak berada ditempat dan berhalangan 

melakukan tugasnya, maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh 

wakil pimpinan cabang. 

3. Seksi Pemasaran 

a. Garis besar pekerjaan: 

1) Mencari nasabah dan memasarkan produk dan jasa-jasa bank serta 

memperluas peluang aktivitas usaha didaerah kerja kantor. 

2) Mengelola dan menyelesaikan kredit bermasalah, kredit meragukan, 

kredit macet serta kredit hapus buku. 

3) Memasarkan, membuat aplikasi dan menganalisa permohonan kredit 

serta memantau kredit nasabah. 

b. Pertanggungjawaban dan pelimpahan wewenang: 

1) Pemimpin seksi pemasaran dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya bertanggung jawab kepada pimpinan cabang. 

2) Dalam hal pemimpin seksi pemasaran tidak berada di tempat atau 

berhalangan melakukan tugas, maka tugas dan wewenangnya diambil 

alih oleh salah seorang pemimpin seksi ditunjuk oleh pemimpin 

cabang. 
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Bagian seksi pemasaran terdiri dari: 

a) Pelaksanan Kredit 

Memasarkan, membuat aplikasi dan menganalisis permohonan 

kredit/jaminan bank serta membantu rekening nasabah sesuai dengan 

pedoman kerja bank. 

b) Pelaksanaan Penyelesaian Kredit 

Mengelola atau menyelesaikan kredit bermasalah, kredit golongan 

III, kredit golngan IV serta kredit hapus buku. 

c) Pelaksanaan Himpunan Dana 

Mempromosikan serta memasarkan produk dan jasa-jasa bank 

sesuai petunjuk pedoman yang telah di tetapkan. 

4. Seksi Operasional 

a. Garis besar Pekerjaan: 

1) Melaksanakan kegiatan pembukuan dan membuat laporan keuangan 

kantor cabang. 

2) Mengusaha agar proses administrasi yang berkaitan dengan kredit, 

TDN. Kliring kepegawaian dan pengeloalaan barang/aktivitas tetap 

dapat secara aman, efektif dan efesien. 

b. Pertanggungjawaban dan pelimpahan wewenang: 

1) Pemimpin seksi operasional dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya bertanggung jawab kepada wakil pimpinan cabang. 

2) Dalam hal pemimpin operasional berhalangan dalam menjalankan 

tugas, maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh salah seorang 

pemimpn seksi. 
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Bagian Sesksi Operasional terdiri dari: 

1) Pelaksana transaksi dalam negeri dan kliring 

a) Mengelola dan mengadministrasikan aktivitas warkat-warkat 

kliring serta menjaga keamanan proses pelaksanaanya. 

b) Mengelola dan mengadminitrasikan semua warkat transaksi 

kiriman uang dalam negeri serta bertanggung jawab terhadap 

keamanan proses data entry, sandi, dan prosedur transfer. 

2) Pelaksana Akuntansi dan Laporan 

Akuntansi dan pelaporan merupakan bagian terpenting dalam 

bank guna mengatur keseimbangan antara aktiva dan pasiva 

(keseimbangan neraca dengan transaksi) , melaporkan laporan seperti 

SID (Sistem Informasi Debitur), LBU basel II (Laporan Bank 

Umum) ke Bank Indonesia dan LBLU (Laporan Berkala Bank 

Umum), laporan frofil risiko dan anggaran cabang dan konsolidasi ke 

kantor pusat. 

3) Pelaksanaan Administrasi Kredit 

Mengelola adminitrasi kredit yang disertai dengan sistem 

pengamanan terhadap dokumen debitur sesuai dengan pedoman dan 

kebijaksanaan perkreditan. 

4) Pelaksanaan Umum 

a) Mengelola dan mengadminitrasikan aktiva tetap, perabotan / 

perawatan kantor dan alat-alat tulis kantor serta bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengamanan kantor 

cabang. 
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b) Mengelola dan mengadminitrasikan kegiatan yang beerkaitan 

dengan kepegawaian. 

5) Teller 

Teller merupakan suatu bentuk pelayanan terhadap nasabah yang 

akan membayar/menyetor maupun melakukan penarikan tunai, 

selanjutnya teller akan menginput setoran atau penarikan nasabah. 

6) Customer Service 

Customer service merupakan frontliner bagi suatu bank terutama 

Bank Riau Kepri, yang mana tugasnya adalah melayani nasabah 

yang akan membuka tabungan, deposito, giro ataupun referensi bank. 

2.3 Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri 

2.3.1 Visi PT. Bank Riau Kepri 

  Sebagai perusahaan yang mampu berkembang dan terkemuka di 

daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong 

pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan 

perekonomian rakyat. 

 2.3.2 Misi PT. Bank Riau Kepri 

a. Sebagai bank sehat, elit dan merakyat 

b. Sebagai pendorong perubahan ekonomi daerah 

c. Sebagai pengelola dana pemerintah 

d. Sebagai sumber pendapatan daerah 

e. Sebagai pembina, pengembang, dan pendamping usaha kecil dan 

menengah. 
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2.4 Aktivitas Usaha PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan 

PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan merupakan satu alat 

kelengkapan otonomi dibidang keuangan ataupun perbankkan dan menjalankan 

usahanya sebagai bank umum. Adapun aktivitas usaha PT. Bank Riau Kepri 

Cabang Tembilahan adalah sebagai berikut : 

1. Menghimpun Dana 

a. Giro 

Yaitu simpanan masyarakat pada bank yang mempunyai jangka 

waktu dalam pengembalianya memakai cek dan bilyat giro. 

b. Tabungan 

Yaitu simpanan masyarakat pada bank, dimana pengembalianya 

dapat dilakukan kapan saja dan tidak diterbitkan dan penarikan bisa 

dilakukan dengan menggunakan slip atau ATM. 

c. Deposito 

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan  pada waktu jatuh tempo. 

2. Produk-produk PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan 

a. Produk Konsumer 

Bank Riau Kepri telah mengembangkan berbagai macam produk 

untuk memudahkan nasabah dalam menabung ataupun mengajukan 

pinjaman. Adapun produk tersebut adalah sebagai berikut : 

1) KMK ( Kredit Modal Kerja) bagi devalover 

2) KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) 

3) KAG (Kredit Aneka Guna) 

4) KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) 
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5) Tabungan Sinar (Simpanan Amanah Riau) 

6) Tabungan Sinar Pendidikan 

7) Tabungan Sinar Belia 

8) Tabungan Sinar Community 

9) Tabungan Sinar Delima 

10) Tabungan Sinar KPE 

b. Produk Komersial 

Untuk lebih menumbuhkan perekonomian daerah, Bank Riau 

Kepri telah menyiapkan berbagai produk kredit produktif untuk 

menunjang kinerja para pebisnis dalam mengembangkan bidang 

usahanya yang meliputi : 

1) Kredit Karya Prima 

Kredit kepada rekanan yang diberikan dengan sistem 

Transaksional dan Standby. Kredit konstruksi dengan sistem 

transaksional adalah kredit yang diberikan kepada rekanan yang 

telah mendapat kontrak pekerjaan dari instansi pemerintah atau 

instansi lainnya. Kredit konstruksi dengan sistem standby adalah 

kredit yang diberikan kepada rekanan dan atau groupnya dengan 

plafond tertentu untuk membiayai proyek yang telah dan atau 

akan diperoleh dari instansi pemerintah atau instansi lainnya. 

2) Kredit Niaga Prima/Modal Kerja 

Kredit modal kerja adalah kredit jangka pendek yang 

diberikan bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari 

suatu perusahaan. Tujuan dari pemberian kredit ini adalah kredit 
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yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk 

memenuhi kebutuhan aktiva lancar. 

3) Kredit Bina Prima (Kredit Investasi) 

Kredit bina prima (kredit investasi) adalah kredit yang 

diberikan kepada badan usaha dengan tujuan untuk membiayai 

pengadaan aktiva tetap baik untuk usaha baru, perluasan, 

rehabilitasi dan relokasi. 

4) Kredit Sindikasi 

Kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank 

atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian 

dana, risiko dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai 

porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. 

c. Produk Mikro 

Untuk medorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi mikro 

dan kecil serta lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, Bank Riau 

Kepri telah menyediakan produk perbankkan meliputi : 

1) Kredit Bankriaukepri 

Merupakan sarana yang disediakan bankriau kepri untuk 

pengusaha mendapatkan kredit modal kerja dan investasi yang 

diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil yang difokuskan pada 

domisili usaha yang berada dikecamatan dimana kedai 

bankriaukepri berdomisili guna pembiayaan usaha produktif. 

2) KPM (Kredit Pengusaha Mikro) 
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Kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil 

produktif, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi 

untuk pengembangan usaha dengan syarat proses yang mudah. 

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

Membantu petani/peternak dibidang permodalan untuk 

dapat menerapkan teknologi sehingga produktivitas dan 

pendapatan petani menjadi lebih baik serta meningkatkan 

ketahanan pangan nasioanal dan mendukung program 

pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati. 

4) KPK (Kredit Pengusaha Kecil) 

Membantu pengusaha kecil secara perorangan, perusahaan 

dan koperasi dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk 

modal kerja maupun investasi. 

5) Kredit BPD Peduli 

Membantu usaha mikro dalam memperoleh kredit modal 

kerja dan kredit investasi dengan maksimum plafond Rp. 

5.000.000,- per anggota kelompok dan tidak dikenakan biaya 

provisi dan biaya administrasi. 

6) KRETA (Kredit Tanpa Angunan) 

Membantu usaha mikro dan kecil dalam memperoleh 

modal kecil dan investasi. Kredit yang diberikan tanpa agunan. 

Tetapi mereka berpotensi bila dilihat dari usaha dan pangsa pasar 

dari usaha tersebut. 
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7) KUMK SUP 005 

Membantu usaha mikro dalam memperoleh kredit modal 

kerja dan kredit investasi. Kredit yang diberikan tidak dikenakan 

biaya provisi dan biaya administrasi. 

d. 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) Tabungan iB Simpanan Amanah Riau (SINAR) 

2) Tabungan iB Dhuha, Tabungan Haji dan Umrah 

3) Gadai Emas iB (Rahn) Solusi dana cepat sesuai syariah 

4) Deposito iB, investasi yang aman dan barokah 

5) Giro iB, solusi mudah transaksi bisnis anda 

6) Pembiayaan iB Aneka Guna 

7) Pembiayaan iB Karya Prima, mitra terpercaya dalam 

pembangunan 

8) Pembiayaan iB Niaga Prima 

9) Pembiayaan iB Pengusaha Kecil, mitra terpercaya penggiat usaha 

10) Pembiayaan iB Pemilikan Kendaraan Bermotor 

11) Pembiayaan iB Pemilikan Rumah, mitra terpercaya untuk 

pemilikan rumah idaman 


