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BAB II

GAMBARAN UMUM BANK

A. Sejarah dan Perkembanngan Bank Riau Kepri

Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kelanjutan dari kegiatan

usaha dari PT BAPERI (PT Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan

berdasarkan Akte Notaris Syawal Sultan Diatas No. 1 Tanggal 2 agustus 1961,

dan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-45 tanggal 15

Agustus 1961 11.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk I Riau No.

51/VI/1996 tanggal 1 April 1966 dinyatakan berakhirnya segala kegiatan PT

BAPERI dan akan dilebur ke dalam Bank Pembangunan Daerah Riau yang

disesuaikan dengan Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank

Pembangunan Daerah Riau. Mulai tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan

Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank

Pembangunan Daerah Riau.

Sejak tahun 1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau

disesuaikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau No.10 tahun

1975 yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No.

18 tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1962. Untuk terakhir

kalinya status Pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan

11 Dokumentasi PT Bank Riau Kepri cabang Bangkinang, 2013
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dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 . Peraturan Daerah Riau berdasarkan

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 dan Perda No. 10

tahun 2002 tanggal 26 agustus 2002 serta dengan Akta Notaris Mohammad Dahar

Umar, SH. No. 36 tentang pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh

Menteri Kehakiman dan HAM dan dengan Surat Keputusan No. C-

09851.HT.01.TH.2003 tanggal 22 Mei 2003 serta mendapat persetujuan Deputi

Gubernur Senior Bank Indonesia No. 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003,

status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau berubah dari Perusahaan

Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT Bank Riau.

Sampai saat ini PT Bank Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki

satu Kantor Pusat, 18 Kantor Cabang Konvensional, dua Kantor Cabang Syariah,

33 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kedai, 12 Kantor Kas serta dua payment point

yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Riau dan Kepulauan Riau12.

B. Visi dan Misi Bank

Adapun visi dari Bank Riau adalah sebagai perusahaan Perbankan yang

mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang

profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat

memberdayakan perekonomian rakyat.

Sedangkan misi Bank Riau adalah :

a. Sebagai Bank sehat, elit dan merakyat.

12 Dokumentasi PT Bank Riau Kepri cabang Bangkinang, 2013
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b. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Sebagai pengelola dana pemerintah daerah.

d. Sebagai sumber pendapatan daerah.

e. Sebagai pembina, pengembang, dan pendamping usaha kecil dan menengah13.

C. Stuktur Organisasi Perusahaan dan Tugas

Struktur organisasi menggambarkan suatu kerangka yang menunjukkan

tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur

organisasi juga menjelaskan hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggung

jawab tiap bagian atau departemen atas pekerjaan yang ditugaskan. Struktur

organisasi yang baik haruslah sederhana, fleksibel dan menggambarkan adanya

pemisahan tugas yang tepat serta wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk

setiap bagian atau departemen yang terdapat di dalam perusahaan.

Struktur organisasi tergantung besar kecilnya bank, keragaman layanan

yang ditawarkan, keahlian personilnya dan peraturan-peraturan perundangan yang

berlaku. Struktur organisasi di dalam bank tanggung jawab dan wewenang para

pejabatnya bervariasi satu sama lain. Oleh karena itu, struktur organisasi

mencerminkan pandangan manajemen tentang cara yang paling efektif untuk

mengoperasikan bank14.

Suatu perusahaan dengan perusahaan lain memiliki struktur yang berbeda. Hal

ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti : jenis perusahaan, besar perusahaan dan

sebagainya. Berkat adanya susunan organisasi yang baik maka segala fungsi, tugas dan

13 Ibid
14 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta : EKONISIA, 2004), Ed. 1,

Cet. ke. 1, h. 29
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wewenang serta tanggung jawab orang-orang yang ada baik dari jabatan tertinggi sampai

jabatan yang paling rendah yang tergabung dalam organisasi akan dapat berjalan dengan

lancar, efektif, dan efisien. Dengan demikian tujuan yang diharapkan oleh perusahaan

dapat tercapai dalam jangka waktu tertentu dan memaksimumkan profit yang di

harapkan.

Seperti halnya dengan perusahaan lainnya, PT Bank Riau Kepri Cabang

Bangkinang juga memiliki struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi PT

Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dapat dilihat :
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Struktur Organisasi

PT Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang 15

15 Dokumentasi PT Bank Riau Kepri cabang Bangkinang, 2013

Pimpinan Cabang

H. Fajar R. Febriansyah S.E

Pinsi Pelayanan
Nasabah
Diltana

Pemimpin Kantor
Kas

Nurhayati

Auditor Cabang

H. Hasanuddin

Pinsi Operasional

Afrizal

Pinsi Pemasaran

Nur Azman

Customer Service

Risni Desi Novita
Eri Gusman

Teller
Nora hidayati
Kartika HN

Melisa Novalinda

Adm . Kredit

Eka wahyuni
Citra dewata

Plk.
Akuntansi&umum

Hisnawati

Plk. Pemasaran

Belawati
Irawan Ardi N.

Surya kamal

Analisis KAG

Irka Maidriani

Driver

Adriansyah
Rio Novaldy

Nursal

Security

Joni Irawan
Zulkifly
Supriadi

Cleaning
Service

Tarmizi
Suriat

Rudianto
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Penjabaran tugas dan wewenang dari setiap bagian di dalam struktur

organisasi Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang diatas dapat dilihat sebagai

berikut:

I. Pimpinan Cabang

A. Garis Besar Pekerjaan

1. Merencanakan, mengelola, dan pengendalian operasional kantor

cabang pembantu sejalan dengan kebijakan kantor pusat.

2. Memelihara pelayanan dan profitabilitas bahwa pegawai

memberikan mutu pelayanan yang baik.

3. Mempedomani ketentuan dan peraturan (sesuai dengan bidang

tugas unit kerja yang bersangkutan) yang diterbitkan oleh pejabat

yang berwenang16.

B. Tugas-Tugas Pokok17

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang pembantu

serta melakukan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaannya

serta menyampaikan laporan hasil kerja dan pertanggung jawaban

kepada kantor induk secara rutin.

2. Memberikan pengarahan dan petunjuk kerja kepada staf dan

pelaksanaan untuk memastikan bahwa semua unit bekerja secara

efektif dan efisien serta selalu memberikan pelayanan yang terbaik

pada nasabah.

16 Dokumentasi PT Bank Riau Kepri cabang Bangkinang, 2013
17 ibid
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3. Meneliti dan memonitor seluruh unit kerja guna memastikan bahwa

nasabah bank telah dilayani secara baik dan pegawai bekerja secara

efektif dan efisien.

4. Melakukan rotasi pegawai sesuai dengan volume pekerjaan agar

semua transaksi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

5. Melaksanakan strategi pemasaran produk lama guna mencapai

sasaran yang telah ditetapkan baik kredit, pendanaan maupun jasa-

jasa.

6. Meneliti laporan pendapatan dan biaya setiap hari, bulan, triwulan

dan tahunan dalam rangka pengendalian biaya.

7. Mengadakan pertemuan secara teratur dengan pemimpin seksi dan

segenap pegawai untuk memperoleh umpan balik dan memberikan

motivasi pada pegawai.

8. Mengarahkan para pejabat atau tugas yang diberikan wewenang

pengoperasian sistem untuk selalu memelihara dan menjaga

kerahasiaan password dan sandi masing-masing termasuk

kerahasiaan password yang menjadi tanggung jawab nya.

9. Membuat, memberikan wewenang, dan tanggung jawab serta

memberikan uraian tugas (job description) pegawai bawahannya

serta memantau dan mengawasi pelaksanaan nya.

10. Membina peningkatan pengetahuan atau keterampilan pegawai

bawahannya dan melakukan penilaian kreditnya berdasarkan

pedoman kepegawaian bank.
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11. Mengevaluasi dan memberikan keputusan dalam batas wewenang

nya atas aplikasi pembiayaan.

12. Mengupayakan kepastian terjaminnya kepentingan atau kekayaan

bank, meliputi :

a. Pengelolaan asset kantor cabang pembantu agar berjalan

efektif, efisien, dan terjamin penggunaanya (termasuk

pengawasan masa berlaku polis asuransinya).

b. Menguasai dan mengelola penggunaan test-key dalam

penanganan transaksi jasa-jasa bank serta produk lainnya.

13. Menguasai kunci-kunci kantor capem serta kunci pintu besi ruang

kasanah atau kluis tempat penyimpanan uang tunai atau surat-surat

berharga lainnya.

14. Memelihara hubungan baik dengan pemerintah daerah dan instansi

atau lembaga terkait lainnya.

15. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dan melaporkannya

kepada pemimpin cabang induk.

C. Pertanggungjawaban dan Pelimpahan Wewenang

1. Pemimpin cabang pembantu dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada pemimpin induk.

2. Sesuai dengan wewenangnya mewakili bank dalam mengadakan

hubungan dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan

tugas-tugas kantor cabang pembantu.
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3. Dalam hal pemimpin cabang pembantu tidak berada di tempat atau

berhalangan melakukan tugasnya, maka tugas dan tanggung jawab

dilakukan dan ditunjuk oleh pemimpin cabang pembantu setelah

mendapat persetujuan dari pemimpin cabang induk.

II. Pinsi Pelayanan Nasabah

Bertanggung jawab atas fisik uang dan dalam melayani nasabah.

III. Pinsi Operasional

A. Garis Besar Pekerjaan

1. Mengusahakan agar proses administrasi yang berkaitan dengan

pembiayaan, transaksi dalam negeri, kliring, kepegawaian dan

pengelolaan barang atau aktiva tetap dapat dilaksanakan secara

aman efektif dan efisien.

2. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan membuat laporan

keuangan kantor cabang pembantu.

B. Tugas-Tugas Pokok

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang pembantu

bersama-sama dengan pemimpin cabang pembantu.

2. Memeriksa kemungkinan penyimpangan dalam transaksi sebelum

disetujui untuk diproses lebih lanjut.

3. Mengusahakan administrasi kredit yang baik termasuk surat-surat

jaminan dan dokumen lainnya yang mempunyai kekuatan hukum.



21

4. Mengawasi semua aktivitas dalam hubungan dengan administrasi

pembiayaan.

5. Melakukan klasifikasi kolektibilitas kredit kantor cabang

pembantu.

6. Memberi saran atau pendapat pada pemimpin cabang pembantu

dan seksi pemasaran mengenai permasalahan yang menyangkut

pembiayaan.

7. Mengusahakan agar laporan pembiayaan dibuat ditepat pada

waktunya dan administrasi dikelola secara up to date untuk

memantau jatuh tempo kredit.

8. Mengarahkan para pejabat atau petugas yang diberikan wewenang

pengoperasian sistem untuk selalu memelihara dan menjaga

kerahasiaan password termasuk password yang menjadi tanggung

jawabnya.

9. Bertanggung jawab terhadap pengawasan pembukuan semua

rekening dan memberikan perhatian khusus terhadap rekening-

rekening sementara yang berhubungan dengan transaksi-transaksi

nasabah dan rekening financial (persekot antar kantor dan rekening

administrasi debit atau kredit).

10. Menyiapkan secara periodik laporan keuangan bank dan

perinciannya.

11. Mengelola rekening dana pihak ke tiga.
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12. Memonitor dan melaporkan realisasi anggaran kantor cabang

pembantub sesuai jadwal yang ditetapkan.

13. Merencanakan dan mengusulkan pendidikan atau pelatihan yang

diperlukan bagi pegawai operasional.

14. Memelihara dan menjaga kelancaran komunikasi dengan nasabah

dan bank-bank koresponden.

15. Mengusahakan dan melakukan klasifikasi semua kegiatan

pembukuan apakah telah dikerjakan secara benar, efektif, dan

efisien.

16. Melakukan penelitian konditenya berdasarkan pedoman

kepegawaian bank.

17. Melakukan pembinaan akhlak pegawai secara rutin agar diperoleh

bangkit yang islami dan memberikan nasehat kepada pegawai yang

mengalami masalah pribadi atau keluarganya yang dapat atau telah

mengganggu kelancaran tugas-tugasnya.

18. Membuat dan membagikan uraian tugas (job description) pegawai

bawahannya serta memantau dan mengawasi pelaksanaannya.

19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C. Pertanggungjawaban dan Pelimpahan Wewenang

1. Pemimpin seksi operasional dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya bertanggung jawab kepada pimpinan cabang

pembantu.
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2. Dalam hal pemimpin seksi operasional berhalangan dalam

pelaksaan tugas, maka tugas dan wewenang nya diambil alih oleh

pemimpin cabang pembantu.

IV. Pemimpin Seksi Pemasaran

A. Garis Besar Pekerjaan

1. Mencari nasabah dan memasarkan produk bank serta memperluas

peluang aktifitas usaha didaerah kerja kantor cabang pembantu.

2. Memasarkan dan memproses permohonan kredit dengan prinsip

kehati-hatian.

3. Megusahakan agar terciptanya pelayanan yang prima bagi nasabah

sehingga tercapai tingkat efisien dan efektifitas pekerjaan guna

mencapai laba yang optimal.

B. Tugas-Tugas Pokok

1. Memasarkan produk atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh bank.

2. Mencari nasabah baru dan membina hubungan yang baik dengan

kejasama yang saling menguntungkan.

3. Memasarkan produk kredit kepada calon nasabah.

4. Melakukan proses persetujuan dan pencairan kredit sesuai dengan

batas wewenang yang terdiri dari :

a. Menilai permohonan kredit.

b. Melakukan analisis kredit.

c. Membuat rekomendasi persetujuan kredit.
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d. Mempersiapkan pemberian persetujuan pencairan pada

nasabah.

5. Melayani pemohon kredit diatas wewenangnya dan meneruskan ke

kantor cabang induk untuk diproses.

6. Memantau rekening debitur antara lain :

a. Mutasi dan perkembangan kreditnya.

b. Kewajiban lainya termasuk denda dan biaya lainnya.

c. Tunggakan pokok dan bunga.

7. Mempedomani daftar hitam dan daftar rehabilitasi yang di terima

dari Bank Indonesia.

8. Membuat atau menyusun dan mengevaluasi rencana kerja dan

anggaran untuk kegiatan kredit konsumtif.

9. Membina hubungan baik dengan lembaga instansi pemilik dana

dalam rangka pembiayaan.

10. Menghimpun atau mengerahkan dana giro tabungan deposito dan

dana-dana lain serta menjaga pelayanan produk dan jasa bank

secara khusus pada nasabah inti atau nasabah dengan kriteria

tertentu.

11. Memonitor dan memastikan bahwa pengelolaan kas secara efektif

dan efisien.

12. Melakukan pemerikasaan fisik uang kas setiap hari dan

memastikan tempat penyimpanan uang (khasanah) dan sekitarnya

cukup aman termasuk penutupan asuransi cash in safe.
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13. Mengusahakan kelengkapan dokumentasi dan menyetujui

pembukaan, perubahan dan penutupan rekening giro, tabungan, dan

deposito baru.

14. Menjaga pelayanan prima serta menarik minat masyarakat agar

lebih banyak mempergunakan produk dan jasa bank.

15. Mengendalikan aktifitas pelayanan nasabah di front office dan

mengupayakan pelaksanaan tugas yang efisien sesuai prosedur

yang ditetapkan oleh kantor pusat.

16. Menyetujui flat bayar untuk penarikan diatas wewenang teller.

C. Pertanggungjawaban dan Pelimpahan Wewenang

1. Pimpinan seksi pemasaran dan pelayanan nasabah dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada

pemimpin cabang pembantu.

2. Pemimpin seksi pemasaran jika tidak berada ditempat atau

berhalangan melaksanakan tugas dan wewenangnya diambil alih

oleh pemimpin cabang pembantu.

V. Auditor Cabang

Mengawasi dan menilai kinerja pimpinan cabang, staf-staf dan karyawan,

menegur bila ada salah satu karyawan yang melakukan kesalahan atau

memberikan saran dan kritik guna membangun tanpa ada pengecualian18.

18 Dokumentasi, PT Bank Riau Kepri cabang Bangkinang, 2013
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D. Produk-Produk Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang

a. Tabungan

Ada 4 jenis tabungan yang terdapat di Bank Riau :

1. Tabungan Sinar

Merupakan produk andalan Bank Riau dengan konsep budaya Riau

dan Kepri yang mengandung arti Simpanan Amanah Riau. Tabungan Sinar

menjadi icon kebangaan masyarakat tua dan muda. Manfaat lebih, fasilitas,

dan kemudahan-kemudahan lainya.. Setoran awal yang ringan hanya Rp

50.000,- dan biaya administrasi bulanan yang ringan hanya Rp 2.500,-.

Memiliki jaringan ATM yang luas, dapat ditarik tunai di jaringan ATM Bank

Riau, Jaringan ATM bersama dan ATM Prima (ATM BCA).

 Setoran awal pembukaan rekening hanya Rp. 50.000,-

 Dapat melakukan penarikan tunai di ATM Bank Riau, 13.000

ATM Bersama, dan 10.000 ATM Prima.

 Dapat melakukan penarikan tunai di 6.500 ATM MEPS

Malaysia.

 Kemudahan transaksi tarik dan setor tunai di seluruh jaringan

kantor Bank Riau.

 Suku bunga tabungan dihitung dari saldo harian.

 Kami ada diseluruh kabupaten dan Kota Se-Provinsi Riau dan

Kepri.

 Sebagai jaminan fasilitas kredit.



27

2. Tabungan Sinar Belia

Tabungan Sinar Belia khusus bagi Pelajar & Mahasiswa merupakan

produk tabungan buat kaum muda yang aktif, energik dan gaul. Simpanan

perorangan dalam mata uang rupiah ini memberikan kemudahan dan

keuntungan berupa pembebasan biaya tarik tunai di ATM Bersama dan

ATM Prima dengan biaya administrasi bulanan yang cukup relatif ringan.

Dengan setoran awal yang ringan hanya Rp 50.000,- dan setoran

selanjutnya minimal Rp 20.000,- dan biaya administrasi bulanan yang

ringan hanya Rp 2.500,-. Gratis biaya tarik tunai di jaringan ATM Bank

Riau, Jaringan ATM bersama dan ATM Prima (ATM BCA) selain itu kartu

ATM Tabungan dapat menjadi kartu pelajar atau kartu Mahasiswa untuk

sekolah/universitas yang memiliki kerjasama khusus19.

3. Tabungan Sinar Pendidikan

Tingginya biaya pendidikan menyebabkan para orang tua harus

mempersiapkan biaya pendidikan secara konsisten dan rutin sedini

mungkin. Tabungan pendidikan merupakan jawaban yang paling tepat untuk

mengatasi semua itu, apalagi tabungan pendidikan ini juga dilengkapi

dengan fitur tambahan berupa asuransi jiwa baik yang otomatis

diikutsertakan oleh bank maupun dengan mengambil sendiri asuransi jiwa

tambahan. Tabungan berjangka dengan setoran bulanan dan jangka waktu

menabung yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Nasabah,

19 Brosur PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang
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dengan setoran awal minimal Rp 100.000,- dan disertai dengan manfaat

perlindungan asuransi.

4. Tabungan Sinar Delima

Merupakan hasil modifikasi dari tabungan Sinar yang cocok untuk

pengusaha muda dan kalangan profesional yang sensitif terhadap life style

dan kemampuan secara rutin, traveler dan sukses dalam dunia bisnis. Dan

juga dapat melakukan tarik tunai serta transfer antar bank di 13 ribu ATM

Bersama se-Indonesia tanpa biaya20.

5. Tabungan Simpeda

Merupakan simpanan pembangunan daerah.

6. TabunganKu

Merupakan tabungan khusus untuk siswa berprestasi yang

mendapatkan beasiswa.

7. Tabungan Dhuha

Merupakan tabungan untuk dana haji dan umroh.

Sama halnya dengan deposito, tabungan juga memiliki kelebihan, yaitu :

a. Dana yang diperlukan untuk membuka rekening awal tidak terlalu besar.

Hanya beberapa ratus ribu saja, sudah bisa untuk membuka rekening.

b. Tabungan bersifat likuid atau mudah untuk diambil. Jadi kapanpun Anda

membutuhkan dana, bisa langsung dicairkan.

c. Banyak fasilitas yang disediakan oleh bank, mulai dari kartu debet,

ATM, hingga mobile banking.

20 Ibid
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d. Adanya buku tabungan yang memuat laporan terakhir posisi keuangan

Anda. Jika tidak ada buku tabungan, setiap bulan Anda akan diberi

rekening koran yang berisi perkembangan jumlah tabungan Anda

(Tabungan Giro).

Tapi di sisi lain, tabungan juga memiliki kekurangan, yaitu :

a. Dikenai biaya administrasi setiap bulannya yang tentunya akan terasa

cukup besar nilainya jika nilai tabungan Anda kecil.

b. Bunga yang diberikan biasanya kecil, tergantung dari besarnya dana yang

ada di tabungan. Makin besar dananya, makin besar pula bunga atau bagi

hasil yang diberikan.

b. Deposito

Kebutuhan akan dana pihak ketiga dari masyarakat mendorong Bank Riau

untuk membuat berbagai jenis produk dan jasa perbankan. Salah satu produk

Bank yang diharapkan dapat dengan cepat dalam mengumpulkan dana dari pihak

ketiga adalah deposito. Deposito memiliki jangka waktu dalam hal penarikan atau

pencairan serta memiliki bunga yang tinggi dibandingkan dengan tabungan.

Berikut kelebihan dari deposito :

a. Pemberian bunga atau bagi hasil biasanya lebih besar dibanding tabungan.

Jadi, pada deposito, pertumbuhan dana Anda menjadi lebih cepat.

b. Jika Anda ingin mengambil pinjaman atau kredit di bank tersebut, deposito

Anda bisa dijadikan jaminan.
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Namun deposito juga memiliki kekurangan, yaitu :

a. Deposito adalah menabung dengan jangka waktu. Dengan begitu, dana Anda

akan 'dikunci' atau hanya bisa diambil ketika jatuh tempo saja. Ada jangka

waktu bulanan, enam bulanan, dan tahunan. Jadi, kalau Anda akan

mengambil deposito sebelum jatuh tempo, akan dikenakan biaya administrasi

dan biaya penalti yang besarnya pada masing-masing Bank berbeda.

b. Adanya pengenaan pajak 20 persen final dari bunga atau bagi hasilnya.

c. Produk Konsumer

1. Kredit kendaraan bermotor

Merupakan solusi terbaik untuk memiliki kendaraan bermotor, Mobil dan

sepeda motor bagi anda dan keluarga dengan proses mudah, cepat dan

bersahabat. Dengan KKB Bank Riau memiliki kendaraan idaman bukan lagi

impian, KKB Bank Riau diberikan untuk pembelian/pembiayaan kendaraan

baru ataupun lama yang dijual melalui dealer atau non dealer21.

2. Kredit kepemilikan rumah

Kredit untuk memiliki rumah idaman bagi anda dan orang yang anda

cintai. Dengan KPR melalui Bank Riau dapat membeli tanah atau kavling

untuk perumahan, ruko, rumah susun, apartemen, membangun rumah

tinggal/ruko, renovasi rumah tinggal/ruko, rumah susun atau apartemen.

Persyaratan kredit yang mudah dengan maksimum plafon kredit Rp

2.000.000.000 dengan jangka waktu maksimal 15 tahun.

21 www.bankriau.co.id
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d. Produk Mikro

1. Kredit usaha mikro dan kecil SUP 500

Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 (KUMK SUP 005)

merupakan kredit modal dan investasi yang diberikan kepada usaha mikro

kecil guna pembiayaan usaha produktif. Bermanfaat untuk membantu usaha

mikro dan kecil dalam memperoleh kredit modal kerja dan kredit investasi.

Kredit yang diberikan tidak dikenakan biaya provisi dan biaya administrasi22.

2. Kredit pengusaha mikro

Kredit yang diberikan kepada pengusaha Mikro dan Kecil produktif,

baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi untuk mengembangkan

usaha dengan proses yang mudah, membantu masyarakat untuk mendapatkan

sekaligus kredit modal kerja dan investasi dengan plafon maksimal Rp

50.000.000,-23

3. Kerdit tanpa anggunan

Merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat pelaku ekonomi

yang bersifat produktif baik untuk modal kerja maupun investasi untuk

pengembangan usaha disektor perdagangan, pertanian, perindustrian, jasa dan

sektor produktif lainnya.Kreta bermanfaat membantu usaha mikro dan kecil

dalam memperoleh kredit modal kecil dan investasi. Kredit yang diberikan

tanpa agunan24.

22 Ibid
23 Ibid
24 Ibid
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4. Kredit ketahanan pangan dan energi

Adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan kepada

petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi dalam rangka

mendukung pelaksanaan Program Ketahanan 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.

5. Kredit pengusaha kecil

Kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil secara perorangan,

perusahaan dan koperasi dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk

modal kerja maupun investasi. Syarat dan proses mudah, plafon yang

diberikan diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- dan

nasabah dapat mengajukan permohonan sekaligus untuk jenis kredit modal

kerja dan investasi25.

6. Kredit BPD peduli

Kredit yang diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam

kelompok Usaha Kecil Berbasis Kerakyatan (UKBK) dimana kelompok

tersebut telah dibina dengan metodologi BPD Peduli oleh Pihak Bank dan

atau Pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank. Kredit BPD Peduli

bermanfaat membantu usaha mikro dan kecil.

25 Ibid


