
BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Perusahaan

Sejarah berdirinya Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan

kelanjutan dari kegiatan usaha dari PT. BAPERI (PT. Bank Pembangunan

Daerah Riau ) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Syawal Sutan Diatas

No. 1 tanggal 2 Agustus 1961, dan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. BUM 9-4-45 Tanggal 12-08-1961.

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk.I Riau No. 51/ IV/1966

tanggal 01 April 1966 didirikan Bank Pembangunan Daerah Riau sesuai

dengan UU 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 (Perda) Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1975, yang

kemudian diatur kembali dengan Perda Tingkat I Riau Nomor 18 tahun 1986

berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1962.

Status pendirian BPD Riau selanjutnya diatur dan disesuaikan dengan

Perda No. 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau berubah status dari Perusahaan

Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS
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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 Rapat Umum

Pemegang Saham (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.

Pada tanggal 13 Oktober 2010 para pemegang saham bank riaukepri

melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlokasi di Hotel

Pacific Palace, Batam. Hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa

PT. Bank Riau yang dihadiri seluruh pemegang saham dalam rangka

Konsolidasi Managemen Bank Riau dalam menghadapi persaingan pasar

kedepan telah menyepakati beberapa poin penting salah satunya menyetujui

pergantian nama PT. Bank Riau menjadi PT. Bank Riau Kepri dan Pada

tanggal 12 September 2008 Bank Riau Kedai Pasar Kuok di dirikan dan

diresmikan oleh Sekda Kab.Kampar Drs. Zulher. Ms.
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Dengan spirit baru untuk berkompetisi, Bank Riau Kepri akan menjadi

mitra usaha untuk mendorong pertumbuhan daerah sebagai bank kebanggaan

masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Mandat yangdiamanatkan Stakeholders

kepada Bank Riau Kepri, dikristalisasikan pada Visi dan Misi Perusahaan,

terutama sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menjadikan peran

strategis Bank Riau Kepri teramat penting dalam pengejawantahannya. Proses

revitalisasi pun dilakukan guna mendorong tercapainya misi dan peranan

utama bank sebagai lembaga intermediasi disamping juga fungsi pelayanan

kepada masyarakat. Proses pembangunan jaringan distribusi, rekombinasi

komposisi dana pihak ketiga, peluanasan derivatif produk dan jasa serta peran

teknologi informasi yang mutakhir sebagai back bone bisnis Bank Riau Kepri

terus menjadi perhatian.

Untuk itu Perubahan menjadi kata kunci mendasar yang dilakukan

pada seluruh aspek organisasi Bank Riau Kepri dalam rangka mengantisipasi

tingkat persaingan bisnis yang semakin kompetitif untuk selanjutnya turut

pula memberikan nilai bagi stakeholders.

Langkah awal yang telah dilakukan oleh Bank Riau Kepri

merupakanmoment yang sangat tepat untuk selanjutnya memberikan warna

dan nafas baru dalam upaya peningkatan kinerja organisasi secara signifikan,

penajaman kembali visi, misi, strategi dan target yang dirumuskan dalam

rencana bisnis bank.

Oleh karenanya, strategi yang telah dicanangkan manajemen yang

terfokus melalui Konsep Pelayanan Prima kepada nasabah dengan formulasi
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bisnis yang focus pada segmen pasar, tercermin dari reorganisasi struktur

perusahaan menajdi berbasis Strategic Business Unit (SBU), peningkatan

jaringan distribusi yang didukung teknologi informasi dan sumber daya

manusia yang professional.

Dengan mengusung tema sentral “Reaching The Exellence” Bank Riau

Kepri berkomitmen memberikan pelayanan terbaiknya kepada nasabah dan

pemegang saham melalui redefinisi paradigma bisnis bank ke arah yang lebih

baik secara berkelanjutan dengan motto “The Spirit To Grow” tumbuh dan

tumbuh menuju yang terbaik. Komitmen nya adalah memberikan layana

perbankan dengan lebih baik lagi kepada setipa nasabah. Mengembangkan

berbagai produk layanan untuk memenuhi kebutuhan perbankan bagi setiap

nasabah.

B. Visi, Misi, Motto, dan Budaya Perusahaan

Setiap perusahaan didirikan pasti mempunyai tujuan. Untuk

mewujudkan tujuan tersebut maka perusahaan terlebih dahulu menetapkan

visi dan misi usahanya. Selanjutnya mempunyai motto dan budaya yang

harus ada pada pegawai Bank Riau Kepri.

1. Visi

Visi PT. Bank Riau Kepri yaitu :

"Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka

di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong

pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan
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perekonomian rakyat".

2. Misi

Sedangkan Misi dari PT. Bank Riau Kepri adalah :

1. Sebagai bank “sehat”, elit dan merakyat

2. Sebagai Pendorong pertumbuhan ekonomi daerah

3. Sebagai pengelola dana Pemerintah Daerah

4. Sebagai Sumber Pendapatan daerah

5. Membina dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah.

3. Motto

Motto PT. Bank Riau Kepri adalah "Tumbuh Kembangkan Usaha".

4. Budaya Perusahaan

Identitas Bank Riau Kepri yang dilambangkan oleh 3 layar terkembang

yang merupakan representasi filosofi TEGUH, UTUH dan TUMBUH.

Layar terkembang ini dipilih sebagai identiti Bank Riau karena diilhami

oleh latar belakang alam masyarakat riau yang sangat dekat dengan

kehidupan air. Layar (dan perahunya) adalah simbolisasi adanya aktivitas

dan dinamika kehidupan masyarakat yang dihubungkan oleh alat

transportasi air.

 Teguh

Representasi sesuatu yang kuat, kokoh dan tak mudah

goyah. Dengan spirit TEGUH, Bank Riau Kepri berusaha mewujudkan

integritas sebagai bank yang memegang teguh norma-norma keimanan
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yang berlaku. Konsisten dengan komitmen yang telah disepakati, serta

tegas dalam kebijakan (mengarah pada visi dan menjalankan misi).

 Utuh

Menggambarkan keterpaduan antara beberapa unsur yang

menyatu sehingga menjadikan UTUH dan solid serta “compact” dalam

satu sinergi. Sebagai Bank Daerah, Bank Riau Kepri terus membina

interaksi antar insani Bank Riau dan menjalin kemitraan dengan

masyarakat/nasabah sebagai bagian dari stake holder melalui

kerjasama dan layanan terbaik.

 Tumbuh

Bank Riau Kepri terus TUMBUH, maju, dan dinamis. Kredibel

dengan kinerja unggul dan prima, yang selalu inovatif memenuhi

kebutuhan masyarakat dan tuntunan zaman.

Layar terkembang merupakan interpretasi dari:

a. Simbol Kedaerahan (Riau) yang khas

b. Semangat menjaga keteguhan (dalam keimanan)

c. Terjaganya keutuhan dalam kesatuan identitas

d. Kesiapan mengarungi perjalanan (menuju satu tujuan yang lebih

baik)

Inspirasi Warna :

 Kuning Keemasan

Refleksi dan harapan akan sukses, keagungan dan

kegemilangan (glory)
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 Merah Maron

Ekspresi semangat berkarya (aktif) semangat perjuangan dan

prokduktifitas

 Hitam

Identik dengan keteguhan, tegas formal, sopan dan kemantapan

hati.

Gambar 1.1. Logo PT. Bank Riau Kepri

Nilai-nilai budaya PT. Bank Riau Kepri yaitu:

1. Integrity ( Integritas )

2. Synergy ( Sinergi )

3. Customer Focus ( Pelayanan pada Pelanggan )

4. Professionalism ( Profesional )

5. Excellence (Unggul)

Perilaku Budaya Bank Riau Kepri antara lain:

a) Bekerja keras dengan penuh tanggung jawab, jujur dan berdisiplin

sebagai wujud dari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

b) Bersikap sebagai pemasar bagi Bank dan produk-produknya.

c) Bekerja sebagai wirausahawan, inovatif, kreatif, dinamis dan proaktif
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d) Memelihara semangat kerja yang didasari kebersamaan

e) Memberikan layanan secara cepat, teliti, (akurat) dan ramah

f) Memperluas wawasan, pengetahuan dan keterampilan demi kemajuan

Bank

g) Peduli terhadap masalah yang muncul dan menyelesaikannya secara

tepat dan cepat.

h) Bersikap tertib, selalu tampil rapi, tepat waktu, tepat janji dan

menjunjung tinggi etika pergaulan

i) Berfikir, bersikap, dan bekerja secara profesional yang didasari

penguasaan dan sesuai system dan prosedur yang berlaku.

j) Bersikap terbuka, rasa kebersamaan, toleran, dan menjaga

keharmonisan antar sesama pegawai

C. Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap badan organisasi ataupun perusahaan mempunyai tujuan atau

kehendak yang di tetapkan jauh sebelumnya dalam proses perencanaan.

Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah merencanakan dan

merumuskan struktur organisasi serta mencerminkn unsur yang jelas dan

fleksibel hal ini di maksudkan karena struktur organisasi merupakan alat dan

kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Proses perencanaan struktur organisasi ini menggambarkan aturan

dan fleksibelisasi tugas-tugas dan tanggung jawab wewenang personalia pada

elemen-elemen yang ada dalam organisasi. Di dalam struktur organisasi akan
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tergambar pembagian tugas secara jelas oleh masing-masing bagian atau orang

yang terlibat dalam organisasi. Disamping itu dalam struktur organisasi harus

menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi antara fungsi-fungsi dari seluruh

aktivitas organisasi yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya strutur

yang baik, maka pembagian suatu tenaga kerja akan mudah untuk di

laksanakan sehingga semua yang di rencanakan akan tercapai sesuai dengan

tujuan yang diinginkan.

Sehubungan dengan itu PT. Bank Riau Kepri sebagai suatu organisasi

dalam usaha serta kegiatannya telah merumuskan aturan-aturan dan

pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab personil maupun bagian-

bagian terkait yang secara bersama-sama menjalankan roda organisasi dalam

mencapai tujuan yang telah di rencanakan, begitu juga dengan PT. Bank Riau

Kepri Kedai Pasar Kuok.
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STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR KUOK

RIAU KEPRI KEDAI PASAR KUOK

Kantor Cabang

Auditor Cabang Pimpinan Kedai
Arrizal Saputra, SE

Pelaksana Pemasaran
Roby Gunawan, SH

Pelaksana Operasional
Ridho Abdul Mutholib,S.Pt

Tenaga Pemasar
Tony Anggita, SP

Customer
Service

Cleaning
Service

Abdi Gunawan

Teller
Ardi Novie Hardani, S.Pt

Satpam
1. Rico Rinaldi
2. Fadhlizar
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D. Uraian Tugas Unit Kerja Perusahaan

Adapun uraian tugas berdasarkan struktur organisasi PT. Bank Riau

Kepri Kedai Pasar Kuok seperti gambar di atas adalah :

1. Pimpinan Kedai

Merencanakan, mengelola dan mengendalikan aktifitas kedai

sejalan dengan kebijaksanaan dan pedoman yang digariskan dari kantor

pusat, memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan dengan relasi

nasabah, dan mempedomani ketentuan dan peraturan (sesuai dengan

bidang tugas unit kerja) yang di terbitkan oleh pejabat yang berwenanang

2. Auditor Cabang

Mengawasi dan menilai kinerja Pimpinan Kedai, staf-staf dan

karyawan PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Kuok, menegur bila ada salah

satu karyawan melakukan kesalahan atau memberikan saran dan kritik

guna membangun tanpa ada pengecualian.

3. Pelaksana Operasional

Pelaksana Operasional yaitu kepala bagian yang bertanggung

jawab atas operasional sebuah bank pada PT. Bank Riau Kepri Kedai

Pasar Kuok, bagian operasional mencakup semua kegiatan atau transaksi

yang terjadi pada hari itu dapat mereka ketahui dan itu merupakan bahan

mengatur Akuntansi dengan cara membuat pelaporan transaksi setiap

harinya. Memasukan data-data nasabah yang mengambil kredit, mengecek

transaksi yang terjadi dan membuat laporan dari semua kegiatan di PT.

Bank Riau Kepri Kedai Pasar Kuok, dan menangani perlengkapan kantor,
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biaya dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan karyawandi

PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Kuok.

4. Pelaksana Pemasaran

Kepala bagian yang menangani masalah kredit, sekaligus

bertanggung jawab atas kredit yang telah di salurkan kepada nasabah dan

dalam penagihan kredit apabila ada penunggakan pembayaran kredit yang

di lakukan oleh nasabah, menagih kredit apabila ada nasabah yang

menunggak atau terlambat menyetorkan kewajiban.

5. Pelaksana Customer Services (CS)

Customer Service yaitu bertugas dalam melayani nasabah dalam

memberikan informasi dan lain sebagainya.Pelaksana Over Booking yaitu

hampir sama dengan teller hanya saja bedanya disini tidak berlaku tunai

melainkan melalui pemindahbukuan.

6. Pelaksana Teller

Pelaksana Teller yaitu petugas front office yang bertugas menerima

setoran, penarikan dan perintah bayar yang telah disesuaikan dengan

ketentuan yang berlaku. Pelaksana Transfer yaitu bagian yang bertugas

memproses pengiriman uang dan menerima kiriman yang di tujukan

kepada penerima baik itu melalui kliring, RTGS, dan lain sebagainya.

7. Satpam(Security)

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan

kantor, baik selama jam operasional maupundiluar jam operasional.

Membantu pelayanan terhadap nasabah pada saat jam operasional.
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Menjaga, merawat, dan mengoperasikan mesin genset, termasuk

memastikan ketersediaannya BBM. Security juga bertugas memastikan

penggunaan listrik diluar jam operasional secara efektif dan efisien. Juga

bertanggung jawab dalam memastikan kondisi kendaraan nasabah dalam

keadaan aman dan diparkir dengan tertib.

8. Cleaning Service

Petugas kebersihan kantor bertanggung jawab terhadap kebersihan

dan keperawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris kantor. Mengatur

dan menjaga stok kebutuhan logistic kantor. Selain itu juga bertugas

mengatur pengiriman surat atau barang, serta membantu tugas penjagaan

dan membantu pelayanan kepada nasabah.

E. Aktivitas Perusahaan

Seperti bank pada umumnya, PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Kuok

pada dasarnya melaksanakan kegiatan kegiatan menghimpun dana dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Bentuk kegiatan menghimpun

dana yang di lakukan antara lain berbentuk giro, tabungan dan deposito

berjangka yang pada prinsipnya adalah melakukan penyimpanan dana yang di

percayakan masyarakat kepada bank berdasarkan suatu perjanjian.

Sedangkan bentuk kegiatan usaha dalam menyalurkan dana dapat

berbentuk kredit. Dalam kredit yang diberikan kepada pihak debitur (nasabah),

pihak bank akan meminta agunan berupa surat-surat berharga sebagai jaminan

atas kredit yang telah di berikan.
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Dapat disimpulkan bahwa pemberian fasilitas kredit dapat terwujud

jika seseorang atau kelompok yang membutuhkan dapat meyakinkan pemilik

atau pengelola dana dalam hal ini perbankan. Kepercayaan adalah kunci utama

yang sangat berpengaruh baik dalam pengumpulan dana oleh bank maupun

menyalurkannya kembali kepada mayarakat.

F. Produk dan Layanan Perusahaan

1. Produk Konsumer

Bank Riau Kepri telah mengembangkan berbagai macam produk

untuk memudahkan nasabah dalam menabung ataupun mengajukan

pinjaman. Adapun produk tersebut adalah sebagai berikut :

a) KKB (Kredit Kendaraan Bermotor)

Kredit Kendaraan Bermotor yaitu kredit yang di berikan untuk

membeli kendaraan bermotor. KKB Bank Riau Kepri diberikan untuk

pembelian/pembiayaan kendaraan baru ataupun lama yang dijual

melalui dealer atau non dealer.

b) KMK (Kredit Modal Kerja)

Kredit Modal Kerja yaitu 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
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kebutuhan modal kerja konstruksi bangunan dan jangka waktu kredit

adalah 24 bulan namun dapat diperpanjang dengan suku bunga

bersaing.

c) KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

Kredit Pemilikan Rumah yaitu kredit yang di berikan untuk

membeli tanah atau kavling untuk perumahan, ruko, rumah susun,

apartemen, membangun rumah tinggal/ruko, renovasi rumah

tinggal/ruko, rumah susun atau apartemen. Persyaratan kredityang di

berikan Bank Riau Kepri mudah dengan maksimum plafon kredit Rp

2.000.000.000 dengan jangka waktu maksimal 15 tahun.

d) Tabungan Sinar (Simpanan Amanah Riau)

Tabungan Sinar  merupakan produk andalan Bank Riau dengan

konsep budaya Riau danKepri yang mengandung arti Simpanan

Amanah Riau.Manfaat lebih, fasilitas, dan kemudahan-kemudahan

lainya.. Setoran awal yang ringan hanya Rp 100.000,- dan biaya

administrasi bulanan yang ringan hanya Rp 6.500,-. Memiliki jaringan

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

Jaringan ATM bersama dan ATM Prima (ATM BCA).

e) Tabungan Sinar Belia

Tabungan Sinar Belia merupakan tabungan bagi Pelajar dan

Mahasiswa yang masih berstatus aktif atau masih dalam usia sekolah

maksimal 28 tahun. Dengan setoran awal yang ringan hanya Rp

50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 20.000,- dan biaya
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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 khusus.

f) Tabungan Sinar Pendidikan

Tabungan Sinar Pendidikan yaitu tabungan yang di peruntukkan

untuk tabungan pendidikan masadepan dalam hal pendidikan. Selain

berhadiah puluhan beasiswa pendidikan juga mendapatkan proteksi

Asuransi Jiwa Tabungan Sinar Pendidikan dari AIA Indonesia

sehingga akan tetap memperoleh target dana yang diinginkan

meskipun sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jangka waktu

kepesertaan yang fleksible 1-10 tahun di seluruh jaringan cabang Bank

Riau Kepri dan suku bunga tabungan tinggi yaitu 5% serta biaya

administrasi yang ringan hanya Rp 3.000,- /bulan.

2. Produk Mikro dan Kecil

Untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan Ekonomi

Mikro dan Kecil serta lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, Bank

Riau Kepri telah menyediakan produk perbankan meliputi :

a) KPM (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
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masyarakat untuk mendapatkan sekaligus kredit modal kerja dan

investasi dengan plafon maksimal Rp 50.000.000,-

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

KKP-E 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.

c) KRETA (Kredit Tanpa Agunan)

KRETA 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 agunan.

d) KPK (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.
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e) KUMK SUP 005

Membantu usaha mikro dalam memperoleh kredit modal kerja

dan kredit investasi. Kredit yang diberikan tidak dikenakan biaya

provisi dan biaya administrasi.

f) Kredit BPD Peduli

Membantu usaha mikro dan 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.

g) Kedai Bank Riau Kepri

Kedai Bank Riau Kepri merupakan salah satu jaringan kantor

yang menjadi sarana dari Bank Riau Kepri untuk pengusaha

mendapatkan Kredit Modal Kerja dan Investasi yang diberikan kepada

pengusaha mikro dan kecil yang difokuskan pada domisili usaha yang

berada di Kecamatan dimana Kedai Bank Riau Kepri berdomisili guna

pembiayaan usaha produktif.

Dalam peminjaman di Kredit Kedai nasabah hendaknya

melengkapi persyaratan dan mengisi formulir terlebihdahulu. Adapun

persyaratan sebagai berikut ini :

1. Permohonan Kredit

2. Surat Keterangan Usaha Desa / Kelurahan

3. Foto Copy KTP Pemohon Suami / Istri

4. Foto Copy Surat Nikah
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5. Foto Copy Kartu Keluarga

6. Pas Photo Pemohon Ukuran 3 x 4 Cm

7. Foto Copy Jaminan / Agunan atas nama Suami / Istri Pemohon

8. Map Merah 1

9. Permohonan Rangkap 3

Setelah melengkapi persyaratan nasabahpun diharuskan

mengisi formulir sesuai dengan data-data yang ada pada KTP, KK, dan

lain sebagainya. Didalam formulir menyatakan seberapa besar flapon

pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Setelah permohonan kredit

diterima oleh CS, maka calon nasabah diminta untuk memberikan

keterangan tambahan yang dapat menjelaskan isi dari berbagai

dokumen yang disampaikan pada bank.

Formulir dan persyaratan yang diajukan nasabah dikumpulkan,

disimpan dan diberi penilai oleh pihak Bank Riau Kepri Kedai Pasar

Kuok. Penilaian disini dilihat dalam beberapa hal seperti

1. Usia, usia maksimal 62 tahun (tapi jangka waktu pinjaman 1 tahun)

karena maksimal umur yang diterima asuransi 63 tahun Usaha,

2. Usaha, usaha yang sudah berjalan 1 tahun, sudah bisa ditentukan

pendapatan dan pengeluarannya selama 1 tahun, dan sudah bisa

dianalisa kemampuan bayarnya. Bentuk usaha yang tidak

diperbolehkan yaitu dibidang jasa,transportasi dan ilegal loging.

3. Jaminan yang diberikan
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Untuk penilai terhadap jaminan ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan seperti :

1) Kredit Modal Kerja

a. SKT (Surat Keterangan Tanah)

b. SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi)

c. SHM (Surat Hak Milik)

2) Kredit investasi, agunannya dikuasai bank sesuai dengan

barang yang akan diinvestasikan.

Sebelum peminjaman ini diproses ataupun diinput pihak

Bank juga melakukan pengecekan kredit nasabah pada Bank

indonesia melalui SID (Sistem Informasi Debitur). Persetujuan

permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan

sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Yang

membuat keputusan dan menganalisa kredit yang dibuat oleh CS

diperiksa dahulu oleh atasannya, kepala bagian kredit, sebelum

disampaikan ke tenaga pemasar. Atas dasar memo hasil analisis

tersebut, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh pihak

Bank tergantung pada sistem yang berlaku pada bank.

Customer Serviceakan melakukan negosiasi dengan

pemohon hingga tercapai kesepakatan bersama yang mencakup

limit kredit, jangka waktu berlakunya kredit, bentuk pinjaman,

tujuan penggunaan kredit secara jelas, suku bunga, bea materai

kredit yang harus dibayar, provisi kredit, keharusan
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menandatangani surat perjanjian kredit, keharusan menandatangani

surat aksep (promissary notes), penutupan asuransi barang-barang

jaminan, sanksi denda terlambat pembayaran bunga, pembayaran

angsuran, dan pelunasan.

Terhadap debitur yang membuka fasilitas kredit, jika yang

bersangkutan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo wajib

membayar baki debet yang telah dihitung dengan

mengkonversikan bunga flat yang berlaku pada saat

penandatanganan perjanjian kredit menjadi bunga efektif ( sesuai

dengan  perhitungan PSAK 50/55 ).

Sejalan dengan dikeluarkannya Surat edaran nomor :

34/SE/2010 tentang penetapan suku bunga Kredit mikro & kecil Pt

bank riau kepri Tingkat suku bunga Kredit kedai ditetapkan sebesar

: 12%-14% . Tata cara pembukuan pengakuan pendapatan bunga

pada sistem agar menggunakan pendekatan efektif sesuai prinsip

PSAK 50/55.

3. Produk  Komersial

Untuk lebih menumbuhkan perekonomian daerah, Bank Riau Kepri

telah menyiapkan beragam produk kredit produktif  untuk menunjang

kinerja para pebisnis dalam mengembangkan bidang usahanya yang

meliputi :

a. Kredit Agribisnis

b. Kredit Bina Prima/Modal Kerja
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c. Kredit Modal Kerja Atas Dasar Kontrak/Karya Prima

d. Kredit Kebun Kelapa Sawit

e. Kredit Modal Kerja Kepada Develove

4. Produk Treasury & International

Sebagai bank devisa, Bank Riau Kepri juga menyediakan produk

perbankan dengan menggunakan mata uang asing seperti :

a. Giro Valas

b. Deposito Valas

Syarat Pembukaan Valas Bank Riau Kepri :

Perorangan:

 Kartu identitas : KTP/SIM/Paspor/KIMS

 Setoran awal minimal : USD 100, SGD 1.000, Euro 1.000

Badan Usaha :

 Akte pendirian/anggaran dasar perusahaan dan perubahannya

 Surat izin usaha perdagangan (SIUP)

 Tanda daftar perusahaan (TDP)

 Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor/KIMS), pejabat yang berwenang

 Setoran awal minimal : USD 100, SGD 1.000, Euro 1.000

 Penarikan dalam bentuk bank notes dapat dilakukan selama ada

persediaan

c. Remittance

d. Trade Finance & Services

Persyaratan umum :
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 Nasabah Giran/Debitur (perorangan maupun badan usaha)

 Memiliki SIUP, TDP, NPWP, Akte pendirian dan perubahannya

 Untuk importir harus memiliki angka pengenal impor

 Mata uang yang dilayani oleh Bank Riau Kepri adalah : USD, SGD

dan Euro

 Untuk penerbitan L/C atau SKBDN, nasabah memiliki plafond L/C

atau SKBDN dengan jaminan sesuai yang berlaku.

Dengan perkembangan teknologi saat ini bank menyediakan berbagai

macam layanan dengan tidak harus datang ke bank, namun dapat bertransaksi

(menabung, menarik, transfer, melakukan pembayaran) dengan menggunakan

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di berbagai daerah . tidak hanya ATM Bank

Riau tetapi ATM Bersama jaringan Prima pun sudah dapat melakukan

transaksi.


