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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Bank Riau Kepri

Bank pembangunan daerah merupakan lanjutan kegiatan usaha dari

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 Nomor BUM 9-4-45 tanggal 15 Agustus 1961.

Namun dalam perjalanannya, PT. Bank Pembangunan Daerah Riau tidak

dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana syarat-syarat yang

dikehendaki Undang-Undang nomor 13 tahun 1962 tentang Bank

Pembangunan Daerah Riau. 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 No. 10 Tahun 1975,

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

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 No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Terakhir

dengan peraturan daerah Provinsi Riau Tingkat 1 Riau No. 5 tahun 1998

tentang perubahan pertama peraturan daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau

No. 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status

dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil

keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh Notaris Bapak Ferry

Bakti, SH dengan akta nomor 33, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan

daerah No. 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus dan telah diundangkan dalam

lembaran daerah Provinsi Riau No. 50 tahun 2002.

Perubahan bentuk hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris

Bapak Muhammad Dahad Umar, SH No. 36 tanggal 18 januari 2003 yang

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia (HAM)

dengan surat keputusan No. C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003.

Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan  dalam akta

notaris No. 209 tanggal 13 Juni 2003 notaris Bapak Yondri Darto, SH dan

telah pula mendapat persetujuan Deputi Gubenur Bank Indonesia No.

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

Sampai akhir tahun 2007 PT. Bank Riau terus mengalami

perkembangan dan telah memiliki 19 kantor cabang dan 15 kantor cabang



pembantu, 24 kantor kedai, 8 kantor kas, 1 kantor kas syariah serta payment

point terbesar diseluruh kabupaten atau kota di Riau.

Pada tanggal 13 Oktober 2010 nama PT. Bank Riau resmi diganti

menjadi PT. Bank Riau Kepri. Adanya perubahan nama tersebut agar

memiliki nama masyarakat di kedua provinsi semakin besar. Peralihan nama

PT. Bank Riau menjadi PT. Bank Riau Kepri merupakan wujud kerjasama

antara Provinsi dan Provinsi Kepulauan Riau dalam perekonomian dengan

perwujudan perbankan. Dengan adanya penggabungan nama tersebut akan

semakin meningkatkan kinerja bank daerah ini. Selain itu, pertumbuhan dari

sektor bisnisnya baik dalam bentuk penyimpanan uang masyarakat maupun

penyaluran kredit ke masyarakat meningkat pula.

B. Visi, Misi dan Coorporate PT. Bank Riau Kepri

Adapun visi dan misi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari PT.

Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-

tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan

tersebut pada masa yang akan datang.

Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan

termuka di daerah, memliki manajemen yang profesional dan mendorong



pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan

perekonomian rakyat.

2. Misi

Misi adalah pertanyaan tentang apa yang harus dikerjakan oleh

lembaga dalam usaha mewujudkan suatu visi tersebut.

a. Sebagai bank “sehat” dan merakyat

b. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah

c. Sebagai pengelola dana pemerintah daerah

d. Sebagai sumber pendapatan daerah

e. Membina dan mengembangkan usaha kecil menengah

3. Coorporate

“Tumbuh Kembangkan Usaha”

C. Fungsi dan Tugas PT. Bank Riau Kepri

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 disebutkan

bahwa maksud dan tujuan pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau

adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan dan perekonomian

dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber

pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dengan



menyediakan pembiayaan pembangunan, penghimpunan dana masyarakat,

serta melaksanakan kegiatan perbankan pada umumnya berdasarkan asas

ekonomi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Sehubungan dengan maksud dan pendirian tersebut PT. Bank Riau

Kepri Capem Flamboyan berfungsi antara lain:

1. Sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

a. Membantu pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh

pemerintah.

b. Membantu pembiayaan perusahaan-perusahaan daerah.

c. Membantu membiayaai usaha-usaha swasta dalam sektor produksi.

d. Memobilitas dan mengembangkan seluruh potensi daerah.

2. Sebagai penggerak pembangunan daerah.

a. Penyaluran kredit dengan mengutamakan sektor-sektor usaha yang

menunjang pengembangan ekonomi lemah usaha-usaha yang banyak

menyerap tenanga kerja, peningkatan kemampuan pengusaha golongan

ekonomi lemah.

b. Membantu daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II dalam

memberikan bimbingan teknik bidang manajemen dan keuangan

terhadap badan-badan lembaga perkreditan serta lumbung desa.

c. Melakukan kerja sama antara sesama bank, baik bank pemerintah

maupun bank swasta serta lembaga keuangan lainnya dalam usaha

pembiayaan proyek pembangunan demi pemerataan pembangunan

desa.



d. Mengarahkan pembiayaan terhadap proyek-proyek pembangunan

daerah, diutamakan pada sektor yang bersifat komplementer dari

proyek pembangunan 5 (lima) tahun.

e. Pemberian kredit jangka menengah dan jangka panjang kepada

perusahaan untuk keperluan pembangunan, rehabilitas, pengembangan

dan modernisasi.

3. Sebagai sumber pendapatan daerah.

a. Merupakan sumber dana atau keuangan daerah untuk pembangunan

penyisihan 15% dari laba bersih.

b. Menyisihkan 45% dari laba bersih untuk dibagikan kepada pemerintah

daerah tingkat I dan pemerintah tingkat II selaku pemilik saham

sebagai penerima dividen berdasarkan perbandingan saham masing-

masing.

4. Sebagai pemegang kas daerah, dimana bank bertindak selaku penerima

dan pembayaran kas daerah.

5. Menghimpun dana jangka menengah dan jangka panjang terutama

menerima simpanan dalam bentuk Tabungan, Deposito, Giro serta

kegiatan simpanan lainnya.

Banyaknya jenis jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari

kemampuan bank masing-masing. Semakin mampu bank tersebut maka

semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat

dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas sarana dan

prasarana yang dimilikinya.



D. Struktur Organisasi

Dalam suatu perusahaan sedang berkembang dimana kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan semakin luas dan komplek, maka untuk

mendukung kelancaran kegiatan untuk mengatasi masalah-masalah yang

dihadapi diperlukan koordinasi kesatuan dalam tindakan dan perbuatan

serta pengawasan yang lebih terjamin dalam bentuk struktur organisasi.

Setiap badan organisasi atau perusahaan mempunyai tujuan atau

kehendak yang telah ditetapkan. Langkah utama dalam mencapai tujuan

tersebut adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi serta

mencerminkan unsur kejelasan maupun keluwesan atau fleksibel. Hal ini

dimaksudkan karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka

dasar yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian

didalam struktur organisasi akan tergambar pengaturan dan

pengklasifikasian tugas dan tanggung jawab wewenang personal serta

bagian dan seksi yang terdapat dalam organisasi. Disana juga tergambar

jaringan-jaringan koordinasi antara fungsi dan seluruh aktivitas organisasi.

Agar tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai, maka orang yang

berkerja dalm suatu organisasi dapat diatur sedemikian rupa sehingga

masing-masing orang tersebut dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab

serta wewenangnya. Hal ini dimaksudkan agar setiap unsur dalam

organisasi mengerti akan tugas dan tanggung jawab.

Untuk menggambarkan secara sistematis hubungan kerja antara

unsur-unsur organisasi maka harus terdapat struktur organisasi pada PT.



Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Flamboyan memakai standar

organisasi garis. Adapun skemanya dapat dilihat pada gambar 1 dibawah

ini :

Gambar : I
Struktur organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu

Flamboyan

Sumber : PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Flamboyan

Pemimpin

H. MARWAN SALEH QIA
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Budi Indrawan
Filda Hanimah
Dedi Fernandes s
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Indah Widya Risanti
Nur Afnia
Eko Maitimu
Adi Candra
Agus Rianto
Bustari
Riki Arianto

Admin Kredit
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Costumer Service
ULS
Teller
Teller
Security
Security
Security
Driver
Office Boy

No Nama Tugas / Bagian

1
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Robby Hadiyanto

Alfizal Yuhendra

Analisis Kredit

Analisi Kredit



E. Tugas dan Wewenang atau Job Description

Adapun penjelasan dari setiap bagan yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang Utama

Bertugas dan berwewenang memimpin PT. Bank Riau Kepri Cabang

pembantu Flamboyan dalam merencanakan, mengelola dan

mengendalikan aktivitas dalam  memaksimalkan tingkat pelayanan dan

protabilitas untuk meningkatkan mutu pelayanan kerja sama dengan

relasi dan nasabah agar berjalan dengan lancar dan mencapai

tujuannya.

2. Pimpinan seksi (pinsi) pemasaran

Bertugas dan berwewenang membawahi dan mengawasi tugas bagian

analisis, pemasaran dan tagihan, serta melaporkannya kepada

pimpinan.

a. Bagian Analisis

Bagian yang mengidentifikasikan data nasabah apakah nasabah

mampu membayar pinjaman atau tidak.

b. Bagian Pemasaran

Bagian yang menentukan kebutuhan, keinginan, kepentingan

sasaran pasar, dan memberikan pengenalan-pengenalan produk

bank kepada nasabah serta memberikan kepuasan yang diinginkan

dengan lebih baik dari pada yang diberikan para pesaing.

c. Bagian Penagihan



Bagian yang melakukan penagihan kepada nasabah di dalam

melakukan pinjaman dana.

3. Pimpinan Seksi Operasional

Bertugas dan berwenang serta mengawasi tugas Akuntansi, Akuntansi

Pembukuan, Adm. Umum, Adm. Kredit Komersial, Adm. Kredit

Aneka Guna, Posting Pinjaman, Bundel Jaminan, Pengantar Surat,

Kliring, Supir dan Satpam serta melaporkannya kepada pimpinan.

a. Akuntansi

Bagian yang membuat laporan keuangan PT. Bank Riau Kepri

adalah cabang pasar pusat.

b. Adm. Umum

Bagian yang bertugas sebagai personalian penerimaan karyawan,

pembayaran gaji dan staf karyawan serta tugas lain yang berkaitan

dengan staf dan karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu

Flamboyan.

c. Adm. Kredit Komersial

Bagian yang bertugas melayani pembuatan surat perjanjian kredit

untuk usaha yang merupakan persyaratan nasabah.

d. Adm. Kredit Aneka Guna

Bagian yang kredit pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai

Swasta.

e. Posting Jaminan



Bagian yang bertugas untuk memasukkan data nasabah ke dalam

database.

f. Bundel Jaminan

Bagian yang menangani jaminan kredit yang menjadi jaminan

pinjaman para nasabah seperti akta tanah dan lainnya.

g. Pengantar Surat

Bagian yang bertugas mengantarkan surat-surat penting ke kantor

pusat PT. Bank Riau Kepri.

h. Kliring bagian yang bertugas melakukan pembayaran atau utang

piutang bank yang dikoordinasi oleh bank sentral (Bank

Indonesia).

i. Supir

Bagian yang bertugas mengantar pimpinan, karyawan ataupun staf

PT. Bank Riau Kepri Capem Flamboyan ke tempat-tempat yang

berkaitan dengan tugas dan kelancaran kinerja bank.

j. Satpam

Bagian yang mengawasi keamanan dan ketertiban di PT. Bank

Riau Kepri Capem Flamboyan.

4. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah

Membawahi dan mengawasi tugas bagian deposito atau giro dan

teller atau kasir serta melaporkannya pada pimpinan.

a. Deposito atau Giro



Bagian yang bertugas untuk melayani nasabah yang menabung

pada jenis deposito atau giro.

b. Teller atau Kasir

Bagian yang bertugas untuk melayani nasabah yang

menabung pada jenis tabungan, bagian ini adalah garis depan bank

yang sering dinilai sebagai standar profesional dan sikap teller

mencerminkan bank tersebut.

5. Auditor Cabang

Bertugas dan berwewenang untuk mengetahui realisasi

program yang dicapai atau rentabilitas laba PT. Bank Riau Kepri

Cabang Pembantu Flamboyan, mengetahui faktor-faktor

pendukung dan penghambat realisasi program bank, dan

kesalahan-kesalahan yang terjadi dan memperbaiki kesalahan

tersebut.

F. Aktivitas Usaha PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Flamboyan

Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Flamboyan merupakan

salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dibidang keuangan atau

perbankan dan menjalankan usahanya sebagai bank umum. Adapun

aktivitas usaha Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Pembantu

Flamboyan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Penghimpunan Dana



Sebagai penghimpunan dana masyarakat, menerima simpanan

dalam bentuk tabungan simpeda, tabungan sinar, sms banking,

tabungan deposito dan giro yang terlebih dahulu harus

memperhatikan ketentuan-ketentuan serta prosedur yang

ditetapkan oleh PT. Bank Riau.

2. Sebagai Penyalur Dana

Sebagai penyalur dana kepada masyarakat serta memberikan

berbagai jenis kredit antara lain:

a. Kredit Modal Kerja

Kredit ini diberikan untuk pembiayaan modal kerja

perusahaan, baik perusahaan perorangan maupun yang

berbentuk badan hukum pengajuan kredit ini seperti

pembelian bahan baku bahan penolong, pembayaran

tenaga kerja dan pembelian barang dagang.

b. Kredit Pengusaha Kecil

Kredit ini diberikan kepada pengusaha kecil baik

secara perorangan maupun kelompok untuk

pembiayaan investasi dan modal kerja misalnya kredit

ini digunakan untuk perdagangan industri kecil

perbengkelan yang sifatnya kecil dan sederhana.

c. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan

pengadaan barang-barang aktiva tetap perusahaan, baik



untuk usaha baru perluasan, rehabilitas, rekolasi atau

modernisasi termasuk dalam pembiayaan kredit

berdasarkan kontrak atau kesepakatan kerja. Misalnya

kredit ini digunakan untuk pembelian tanah, mesin atau

peralatan, pengadaan bangunan proyek baru dan

modernisasi dalam rangka pengembangan proyek yang

sudah ada.

d. Kredit Aneka Guna

Kredit ini diberikan kepada Pegawai Negeri

Sipil (PNS) yang membutuhkan dan untuk keperluan

pembelian prabot, peralatan rumah tangga, pendidikan,

prabotan, maupun pernikahan.

3. Jasa-jasa pembayaran perbankan lainnya yang diberikan oleh PT.

Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Flamboyan.

a. Transfer

Ini merupakan jasa pengiriman uang yang ada pada Bank Riau.

Jasa pengiriman uang ini biasanya dilakukan dengan

menggunakan pengisian formulir pengiriman uang.

b. Inkaso

Bank Riau telah menyediakan layanan untuk menagih

pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak

ketiga ditempat/kota di dalam negeri. Serta surat ataupun



dokumen yang dapat di inkasokan adalah wesel, draff, cek,

bilyet giro, surat promes dan deposito.

c. Kliring

d. Jaminan Bank

e. Pembayaran Pensiun

f. Tarik Tunai ATM


