
BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank Riau

Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kelanjutan 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 Nomor BUM 9-4-45 tanggal

15 -08-1961. Namun perjalanannya, PT.Baperi tidak dapat melaksanakan

kegiatan usahanya sebagaimana syarat-syarat yang dikehendaki Undang-

Undang Nomor 13 tahun 1962 tersebut.

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

51/IV/1966 tanggal 01 april 1966 segala kegiatan PT.Baperi dinyatakan

berakhir,seluruh aktiva dan pasifa PT.baperi dilikuidasi dan kemudian

didirikan Bank Pembangunan Daerah Riau yang baru,sesuai dengan Undang-

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

tanggal 01 april 1966 sacara 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 Propinsi Daerah Tingkat 1 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
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dengan peraturan daerah no. 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan

Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun tentang perbankan.

Terakhir dengan peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 5

Tahun 1998 tentang perubahan pertama Peraturan daerah Propinsi 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) 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 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 didalam Akta Notaris  No. 209 tanggal 13 Juni

2003 Notaris Yondri Darto, SH, Notaris di Batam, dan mendapat persetujuan

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 5/30/KEP. DGS/2003 tanggal

22 Juli 2003.

Dalam era kompetisi seperti saat ini, berhenti berinovasi berarti mati,

inovasi menjadi tuntutan bagi industri untuk terus berkembang dan mandiri,

itulah yang dilakukan Bank Riau.Di tengah persaingan yang ketat dan tuntutan



untuk menjadi lembaga mediasi yang optimal, Bank ini terus melakukan

perubahan dalam berbagai hal mulai dari peningkatan kualitas SDM,

pengembangan produk, pembenahan organisasi hingga aplikasi teknologi

informasi.

Prestasi yang dicapai oleh Bank Riau saat ini, tidak terlepas dari

sejarah panjang bank kebanggaan masyarakat Provinsi Riau ini setelah

mengalami penyesuaian dengan berbagai UU, ketentuan Menteri Keuangan

dan Peraturan Daerah.

B. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk kuantan

Dalam suatu perusahaan sedang berkembang dimana kegiatan-kegiatan

yang harus dilakukan semakin luas dan komplek, maka untuk mendukung

kelancaran kegiatan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi diperlukan

koordinasi kesatuan dalam tindakan dan berbuat, serta pengawasan yang lebih

terjamin dalam bentuk struktur organisasi.Dengan demikian didalam struktur

organisasi akan tergambar pengaturan dan pengklasifikasian tugas dan

tanggung jawab serta wewenang personal serta bagian dan seksi yang terdapat

dalam organisasi, disana juga tergambar jaringan-jaringan koordinasi antara

fungsi dan seluruh aktivitas organisasi. Struktur organisasi pada PT. Bank

Riau Kepri Cabang Taluk kuantan disusun seefisien mungkin, maka struktur

organisasi disusun berdasarkan garis dan staff.
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C. Tugas dan Wewenang

Adapun uraian kerja atau job descripsion yang berlaku di PT. Bank

Riau Kepri Cabang Taluk kuantan adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan cabang

Pimpinan cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

meningkatkan pelayanan nasabah antara lain sebagai berikut :

a. Bertugas memimpin secara keseluruhan visi dan misi Bank Riau Kepri

dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas tugas dan wewenang PT.

Bank Riau Kepri Cabang Taluk kuantan

b. Merencanakan, mengelolah dan mengendalikan aktivitas kantor

cabang  sejalan dengan kebijaksanaan dan pedoman yang telah diatur

oleh kantor pusat.

c. Memaksimalkan tingkat pelayanan dan profibilitas dengan memastikan

bahwa pegawai selalu memberikan pelayanan yang prima kepada

nasabah.

d. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan PT. Bank Riau Kepri

Cabang Taluk kuantan.

e. Memberikan pengarahan dan petunjuk kerja kepada staf dan

pelaksanaan untuk memastikan bahwa semua unit bekerja secara

efektif dan efesien serta selalu memberikan pelayanan yang terbaik

kepada nasabah.

f. Meneliti dan memantau seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa

nasabah bank dilayani secara baik dan bahwa pegawai-pegawai

bekerja secara efektif dan efisien.



g. Meneliti laporan pendapatan dan biaya setiap bulan dan tahunan dalam

rangka pengendalian biaya.

h. Mengatur penempatan dan rotasi berkala terhadap pelaksanaan sesuai

dengan volume dan pekerjaan agar semua transaksi dapat dilakukan

secara efektif dan efisien.

i. Menyiapkan target usaha jangka panjang, rencana kerja dan anggaran

tahunan sejalan dengan kebijakan kantor pusat.

2. Pimpinan Seksi Operasional

Tugas dan wewenang pimpinan seksi operasional adalah sebagai berikut :

a. Mengusahakan agar proses administrasi yang berkaitan dengan kredit,

transaksi dalam negeri, kliring, kepegawaian, dan pengelolaan barang

atau aktiva tetap dilaksanakan secara aman, efektif dan efisien.

b. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan membuat laporan keuangan

kantor.

c. Mengkoordinir penyusunan dan rencana kerja anggaran kantor cabang

d. Menjaga dan meningkatkan mutu kerja melalui pelayanan yang prima.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

3. Pimpinan Seksi Mikro dan Kecil

Tugas dan wewenang pimpinan seksi Mikro dan Kecil

a. Memberikan senyuman dan pelayanan yang prima kepada seluruh

nasabah maupun calon nasabah.

b. Memberikan penjelasan tentang produk dan jasa-jasa yang diberikan

bank kepada nasabah maupun calon nasabah.



c. Membuat data-data nasabah mengenai semua persyaratan pinjaman

Kredit Aneka Guna (KAG), Kredit Pengusaha Kecil (KPK), Kredit

Pengusaha Mikro (KPM), Kredit Tanpa Agunan (Kreta), Kredit

Investasi (KI) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

d. Mensurvei lokasi sebagai jaminan nasabah.

e. Memelihara dan menjaga kerahasiaan password pengoperasian system

computer bank yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Memantau angsuran kredit debitur.

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Pelaksanaan Pemasaran

Pelaksanaan pemasaran diberi wewenang dan tanggung jawab

untuk melakukan tugas sebagai berikut :

a. Melayani permohonan kredit konsumtif (KAG)

b. Melayani kredit mikro dan kecil

c. Menguasai dengan baik produk-produk Bank Riau.

d. Mencari nasabah baru dan menjaga nasabah lama yang nilai baik.

e. Membimbing serta mengarahkan kelengkapan administrasi kepada

calon debitur.

f. Memberikan penjelasan tentang produk dan jasa-jasa yang diberikan

nasabah Bank kepada nasabah maupun calon nasabah.

g. Membuat data-data nasabah mengenai semua persyaratan pinjaman

Kredit Aneka Guna (KAG), Kredit Pengusaha Kecil (KPK), Kredit



Pengusaha Mikro (KPM), Kredit Tanpa Agunan (Kreta), Kredit

Investasi (KI) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

h. Mencari informasi Bank terhadap permohonan kredit yang masuk.

i. Menyelesaikan kredit-kredit bermasalah.

j. Mensurvei lokasi sebagai jaminan pinjaman nasabah.

k. Memelihara dan menjaga kerahasian password pengoperasian system

computer bank yang menjadi tanggung jawabnya.

l. Memantau angsuran kredit debitur.

m. Melakukan monitoring terhadap kredit yang telah disalurkan dan

membuat laporan kredit.

n. Menginventariskan dengan baik kredit-kredit bermasalah serta

melakukan upaya-upaya penyelesaiannya.

o. Menjaga inventaris kantor dilingkungan unit kerja masing-masing.

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Pelaksanaan Administrasi Kredit.

Pelaksanaan Administrasi Kredit diberi wewenang dan tanggung

jawab untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Memberikan senyuman dan pelayanan yang prima kepada seluruh

nasabah maupun calon nasabah.

b. Memberikan penjelasan tentang produk dan jasa-jasa yang diberikan

Bank kepada nasabah maupun calon nasabah.

c. Memproses pencairan Kredit Aneka Guna (KAG), Kredit Pengusaha

Kecil (KPK), dan Kredit Pengusaha Mikro (KPM).



d. Mengarsip dokumen kredit sesuai dengan nomor arsip yang

ditentukan.

e. Mengajukan klaim asuransi jiwa dan barang agunan jika terjadi Klaim

dari nasabah.

f. Mencetak daftar tagihan angsuran kolektif setiap bulannya.

g. Membuat surat terima jaminan untuk nasabah.

h. Membuat setoran angsuran kredit dan nota debet untuk angsuran

kredit.

i. Memelihara dan menjaga kerahasiaan password pengoperasian system

computer bank yang menjadi tanggung jawabnya.

j. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Pelaksanaan Umum dan Akuntansi

Pelaksanaan umum dan akuntansi diberikan wewenang dan

tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah maupun calon

nasabah.

b. Mencetak Neraca singkat dan Neraca Trend.

c. Membuat surat perintah bayar.

d. Memproses kiriman uang (KU) baik SKN maupun RTGS.

e. Menghitung dan memposting kolection Fee untuk Bendahara KAG

dan sawit.

f. Menghitung dan memposting uang makan.



g. Menerima dan melakukan registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar

baik dari Kantor Cabang Kantor, Cabang dan Umum.

h. Memonitor rekening perentara.

i. Memonitoring inventaris kantor perbulan.

j. Menghitung Yadibu.

k. Memonitoring dan menghitung persediaan alat tulis kantor.

l. Memposting nota Debet maupun Kredit.

m. Menyelesaikan rekening antar kantor.

n. Memproses KU Return.

o. Memelihara dan menjaga kerahasiaan password pengoperasian system

computer bank yang menjadi tanggung jawabnya.

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberian oleh atasan.

7. Customer Service atau pelaksanaan Pelayanan Nasabah.

Pelaksanaan Customer service atau pelaksanaan pelayanan nasabah

diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas

sebagai beikut :

a. Memberikan senyuman dan pelayanan yang prims kepada seluruh

nasabah maupun calon nasabah.

b. Memberikan penjelasan tentang produk dan jasa-jasa yang diberikan

Bank kepada nasabah maupun calon nasabah.

c. Menerima dan meregistrasi permohonan calon nasabah tabungan, giro

maupun maupun deposito.



d. Memeriksa dan melengkapi seluruh permohonan nasabah tabungan

giro maupun deposito.

e. Menerima dan memproses klaim nasabah.

f. Memasukkan data nasabah baru disystem computer yang telah ada.

g. Membuat rekening tabungan, giro maupun deposito.

h. Membuat laporan mingguan tabungan sinar.

i. Mengelolah dan memantau dana di ATM, berikut kelengkapan

dokumennya serta menjamin kelancaran dan proses mesin ATM.

j. Meregistrasi serta mendokumentasi permohonan ATM PT.Bank Riau

baik pra maupun pasca datangnya kartu ATM.

k. Memelihara dan menjaga kerahasiaan password pengoperasian system

computer bank yang menjadi tanggung jawabnya.

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Customer Service Unit Layanan Syariah (ULS)

Pelaksanaan customer service syariah atau pelaksanaan pelayanan

nasabah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan tugas-

tugas sebagai berikut :

a. Memberikan senyuman dan pelayanan yang prima kepada seluruh

nasabah maupun calon nasabah.

b. Memberikan penjelasan tentang prouk dan jasa-jasa yang diberikan

Bank kepada nasabah maupun calon nasabah.

c. Menerima dan meregistrasi permohonan calon nasabah tabungan

syariah, giro maupun deposito.



d. Memeriksa dan melengkapi seluruh permohonan nasabah tabungan

giro maupun deposito.

e. Menerima permohonan pembuatan buku tabungan syariah.

f. Memasukkan data nasabah baru disystem computer yang telah ada.

g. Membuat rekening tabungan syariah, giro maupun deposito.

h. Membuat laporan mingguan tabungan sinar.

i. Meregistrasi serta mendokumentasi permohonan ATM PT. Bank Riau.

j. Mencetak Nominatif tabungan syariah, giro dan deposito.

k. Memelihara dan menjaga kerahasiaan password pengoperasian sistem

computer bank yang menjadi tanggung jawabnya.

l. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan wewenang oleh atasan.

9. Kasir atau Teller

Kasir atau Teller diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk

melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Memberikan senyuman dan pelayanan yang prima kepada seluruh

nasabah maupun calon nasabah.

b. Memberikan penjelasan tentang produk dan jasa-jasa yang diberikan

Bank kepada nasabah maupun caln nasabah.

c. Menerima setoran angsuran kredit dan setoran tunai.

d. Melayani penarikan tabungandan giro.

e. Memastikan keabsahan penarik tabungan.

f. Memelihara dan menjaga kerahasiaan password pengoperasian system

computer bank yang menjadi tanggung jawabnya.

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.



D. Aktivitas Usaha PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk kuantan

Bank Riau Kepri Cabang Taluk kuantan 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 Taluk kuantan adalah sebagai berikut :

1. Produk Konsumer Pada Bank Riau Kepri

Bank Riau Kepri telah mengembangkan berbagi macam produk

untuk memudahkan nasabah dalam menabung ataupun mengajukan

pinjaman, adapun produk tersebut adalah :

a. KKB (Kredit Kendaraan Bermotor)

b. KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

c. KAG (Kredit Aneka Guna)

2. Produk Mikro dan Kecil pada Bank Riau Kepri

Untuk mendorong pertumbuhan dari pengembangan Ekonomi

Mikro dan Kecil serta serta lebih mendekatkan diri kepada masyarakat,

Bank Riau Kepri telah menyediakan produk perbankan, meliputi :

a. KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi)

Membantu petani/peternak dibidang 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.



b. KUMK SUP 005

Membantu usaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit

modal kerja dan kredit investasi.Kredit yang diberikan tidak dikenakan

biaya provisi dan biaya administrasi.

c. Kredit BPD Peduli

Membantu usaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit

modal  kerja dan kredit investasi dengan maksimum plafond Rp

5.000.000,- per anggota kelompok dan dikenakan biaya provisi dan

biaya administrasi.

d. Kreta (Kredit Tanpa Agunan)

Membantu usaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit

modal kecil dan investasi, Kredit yang diberikan tanpa agunan.

e. KPK (Kredit Pengusaha Kecil)

Membantu pengusaha kecil secara perorangan, perusahaan dan

koperasi dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja

sama maupun investasi.

f. 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.

g. Kedai Bank Riau Kepri

Merupakan salah satu jaringan kantor yang menjadi saarana

dari Bank Riau Kepri untuk mengusaha 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.

Produk Penghimpunan Dana Pada Bank Riau Kepri

a. Tabungan Simpeda ( Simpanan Pembangunan Daerah)

b. Tabungan Sinar (Simpanan Amanah Riau)

c. Tabungan Sinar Delima

d. Tabungan Sinar Pendidikan

e. Tabungan Sinar Belia

f. Tabungan Sinar D-Bos

g. Tabungan Sinar KPE (Kartu Pegawai elektronik)

h. Tabunganku

E. Visi dan Misi Perusahaan

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

Bank Riau adalah sebagai berikut :

a. Visi

Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka

didaerah, memiliki manajemen yang professional dan mendorong

pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan

perekonomian rakyat.

b. Misi

a. Sebagai Bank sehat, elit, dan merakyat



b. Sebagai pendorong, pertumbuhan ekonomi daerah

c. Sebagai pengelolah dana pemerintah daerah

d. Sebagai sumber pendapatan daerah

e. Sebagai Pembina, pengembang dan pendamping usaha kecil dan

menengah.

F. Corporate image “Tumbuh Kembang Usaha”


