
BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Riau Kepri Capem Panam Pekanbaru

PT Bank Riau adalah salah satu kelanjutan dari Bank Pembangunan

Daerah Riau (BPDR). BPDR bermula dari kegiatan usaha PT.BAFERI

( PT. Bank Pembangunan Daerah Riau ) yang didirikan atas akte notaris

Syawal Sutan diatas No. 1 tanggal 2 Agustus izin menteri keuangan Republik

Indonesia   No. BUM 9-4-4-5 Agustus 1961.

Selanjutnya dengan surat keputusan Gubernur KDK. Tki Riau No.

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

berakhir, seluruh aktiva dan pasiva PT. Baperi dilikuiditas dan kemudian

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

Undang No.13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai

dengan status sebagai bank milik pemerintah pembangunan Daerah di mulai

dengan status sebagai milik pemerintah pembangunan daerah Riau.

Peraturan daerah provinsi tingkat 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 Riau diatur dan disesuaikan dengan peraturan Daerah

Riau no. 14 tahun 1992 tentang pembangunan Daerah Riau diatur dan

disesuaikan dengan peraturan daerah riau berdasarkan undang-undang 7 tahun

1992 tentang perbankan terakhir dengan peraturan daerah provinsi, daerah

tingkat I Riau no.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 dari

perubahan 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 diterapkan dengan peraturan

daerah  nomor 10 tahun 2002 tanggal 26 agustus 2002 telh dibuat dengan akta

notaris Muhammad Dahad Umar SH, notaris di pekanbaru nomor 36 tanggal

18 januari 2003 yang telah disahkan oleh kementrian ke hakiman dan HAM

dengan surat keputusan nomor 09851.HT. 2003 tanggal 5 mei 2003 yang

dituangkan didalam akta notaris di Batam, dan telah pula mendapat

persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 5/30

KEP.DGS/2003.

PT. Bank Riau Kepri  Capem Panam Pekanbaru beroperasional dibuka

pada tanggal 07 Mei 2007 dan terletak di JL.HR.Soebrantas komplek

Metropolitan III Blok A No 26 kelurahan Delima kecamatan Tampan

Pekanabaru. Pada tahun 2012 bulan September PT.Bank Riau Kepri Panam

pindah alamat di JL.HR.Soebrantas komplek MTC Giant Blok A11-12

kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru.

2.2 Filosofi Logo Bank Riau

Dilihat dari latar belakang alam dan masyarakat riau yang sangat dekat

dengan kehidupan air, ide dasar sorporate identity (logo) Bank Riau adalah

tiga layar berkembang. Layar dan perahunya adalah simbolisasi adanya



aktivitsa dan dinamika kehidupan masyarakat sehubungan dengan transportasi

air. Layar terkembang merupakan interpresstasi dari :

a. Symbol kedaerahan (Riau) yang khas

b. Semangat menjaga keteguhan ( dalam keimanan)

c. Terjaganya keutuhan dalam kesatuan identitas

d. Kesiapan mengurangi perjalanan ( menuju satu tujuan yang lebih baik)

Tiga layar terkembang adalah lambang dari filosofi TEGUH, UTUH dan

TUMBUH identitas Bank Riau sebagai landasan salam setiap aktivitas.

Teguh

Representasi sesuatu yang kuat, kokoh dan tak mudah goyah, dan spirit

TEGUH, Bank Riau mewujudkan integritas sebagai bank yang memegang

teguh norma-norma keimanan yang berlaku. Konsisten dengan komitmen

yang telah disepakati, serta tegas dalam kebijakan (mengarahkan Visi dan

Misi ).

Utuh

Menggambarkan keterpaduan antara beberapa unsur yang menyatu

sehingga menjadi UTUH dari solid serta “compact” dalam satu sinergi.

Sebagai Bank daerah terus membina interaksi.

Tumbuh

Bank Riau terus TUMBUH, Maju, Progresif, Dinamis. Kreditibel dengan

kinerja unggulan dan performa prima, serta inovatif sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan jaminan.



Insipirasi Warna :

a. Kuning Keemasan

Refleksi dan harapan akan sukses, keagungan dan kegembilangan (glory).

b. Merah Maroon

Ekspresi semangat berkarya (aktif), semangat perjuangan dan produktifitas.

c. Hitam

Identik dengan keteguhan, Tegas, Formal, Sopan, dan Mantap

2.3 Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri

a. Visi

Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka

didaerah, memiliki manajemen yang professional dan mendorong

pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan rakyat.

b. Misi

Sebagai bank “sehat”, elit dan merakyat :

1. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi rakyat

2. Sebagai pengelola dana pemarintah daerah

3. Sebagai Sumber Pendapat Daerah

4. Membina dan mengembangkan Usaha kecil dan menengah



2.4 Uraian Tugas

Selanjutnya PT. Bank Rau Kepri Cabang  Pembantu Panam mempunyai

uraian tugas atau Job Discription dengan rincian sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang Pembantu

Bertugas menetapkan tujuan dana, mengeluarkan kebijakan-kebijakan,

menyusun rencana strategi pengembangan usaha sesuai dengan

kemampuan dan anggaran yang tersedia serta penilaian an mengawasi

kerja staf-stafnya. Dan memberikan laporan pada pimpinan utama.

2. Pimpinan Divisi Operasional

Bertugas untuk bertanggung jawab atas semua operasional pada PT. Bank

Riau Kepri Capem Panam Pekanbaru untuk transaksi, maupun kegiatan

lainnya yang berlangsung di Bank tersebut. Bagian ini juga membuat

laporan keuangan harian dan bulanan kantor cabang.

3. Pimpinan Divisi Pemasaran

a. Memasarkan produk-produk atau jasa-jasa Bank dan mencari nasabah

serta menangkap peluang usaha lainnya.

b. Membuat aplikasi dan menganalisis setiap permohonan kredit yang

diterima.

c. Mencari dan memperluas aktivitas usaha kantor engan cabang lainnya.

d. Bertanggung jawab setiap kredit yang diberikan dan melakukan

penagihan apabila ada penunggakan pembayaran kredit.



4. Customer Service atau pelaksana pelayanan nasabah

Pelaksana Customer Service atau pelaksana pelayanan nsabah 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. Menerima dan meregistrasi permohonan calon nasabah tabungan, giro

maupun depisito.

d. Memeriksa dan melengkapi seluruh permohonan nasabah tabungan

giro maupun deposito.

e. Menerima dan memproses klaim nasabah.

f. Memasukkan data nasabah baru di system computer yang telah ada.

g. Membuat rekening tabungan, giro maupun deposito.

h. Membuat laporan mingguan tabungan sinar.

i. Mengelola dan memantau dana di ATM, berikut kelengkapan

dokumennya serta menjamin kelancaran proses mesin ATM.

j. Meregistrasi serta mendokumentasi permohonan ATM PT. Bank Riau

Kepri Capem Panam Pekanbaru baik pra maupun pasca datangnya

kartu ATM.

k. Memelihara dan menjaga kerahasiaan password pengeoperasian

system computer Bank yang menjadi tanggung jawabnya.

l. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh atasan.



5. Pelaksana Operasional I atau Pelaksana Administrasi Kredit

Pelaksana Operasional I atau Pelaksana 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. Membuat perjanjian Kredit Aneka Guna (KAG), Kredit Pengusaha

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

d. Meregritasi setiap perjanjian Kredit Aneka Guna (KAG), Kredit

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

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

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

f. Mengarsip dokumen kredit seseuai dengan nomor arsip yang

ditentukan.

g. Mengajukan Klaim asuransi jiwa dan barang agunan jika terjadi Klaim

dari nasabah.

h. Mencetak daftar tagihan angsuran kolektif setiap bulannya.

i. Membuat surat terima jaminan untuk nasabah.

j. Membuat setoran angsuran kredit dan nota debet untuk angsuran

kredit.

k. Memelihara dan menjaga kerahasiaan password pengeoperasian

system computer Bank yang menjadi tanggung jawabnya.

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



6. Pelaksana Operasional II atau Pelaksana Pemasaran

Pelaksana Operasional II atau Pelaksana Pemasaran 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. Membuat data-data nasabah mengenai semua persyaratan pinjaman

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

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

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

d. Mensurvei lokasi sebagai jaminan pinjaman nasabah.

e. Melakukan registrasi pinjaman Koperasi Unit Desa (KUD)

f. Memelihara dan menjaga kerahasiaan password pengeoperasian

system computer Bank yang menjadi tanggung jawabnya.

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

7. Pelaksana Umum dan Akuntasi

Pelaksana umum dan akuntasi 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 maupu  RTGS.

e. Menghitung dan memposting kolection fee untuk Bendahara KAG.



f. Menghitung dan memposting uang makan.

g. Menerima dan melakukan registrasi surat masuk dan surat keluar baik

dari kantor pusat, kantor cabang dan Umum.

h. Memonitoring inventaris kantor perbulan.

i. Memonitoring rekening perantara.

j. Menghitung Yadibu.

k. Memonitoring dan menghitung persedian alat tulis kantor.

l. Memposting nota debit maupun kredit.

m. Memproses KU Retur.

n. Memelihara dan menjaga kerahasian password pengoperasian system

computer bank yang menjadi tanggung jawabnya.

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

8. Kasir atau Teller

Kasir atau Teller diberikan wewenang dn 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. Menerima setoran angsuran kredit dan setoran tunai.

d. Melayani penarikan tabungan dan giro.

e. Memastikan keabsahan penarik tabungan.

f. Memelihara dan menjaga kerahasiaan password pengeoperasian

system computer Bank yang menjadi tanggung jawabnya.



2.5 Produk-Produk pada PT. Bank Riau Kepri Capem Panam Pekanbaru

Bank Riau telah mengembangkan berbagai macam produk untuk

memudahkan nasabah dalam menabung ataupun mengajukan

pinjaman.Sebagaimana Bank yang lainnya, ada beberapa produk yang ditawarkan

pada nasabah.

Adapun produk-produk yang terdapat paa PT. Bank Riau Kepri Capem

Panam Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Tabungan

Tabungan adalah suatu bentuk simpanan yang jangka waktu dan

jumlahnya tidak ditentukan, dan waktu pengambilan bisa kapan saja, baik

itu memakai ATM maupun slip penarikan langsung.

Tabungan menurut undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut

syarat-syarat tertentu yang telah disepakait, tetapi tidak dapat ditarik

dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan

itu.

a) Simpanan Amanah Riau ( SINAR)

Merupakan salah satu jenis tabungan perorangan yang memiliki kelebihan

dan fleksibel dan melakukan penarikan. Merupakan tabungan amanah

rakyat perorangan yang dapat melakukan transfer dan penarikan tunai

diseluruh ATM Bank Riau Kepri, 22.000 ATM Bersama, 15 ATM Prima

serta 6.500 jaringan MEPS atau Bank Card di Malaysia.



b) Simpanan Pembangunan Daerah ( SIMPEDA)

Merupakan salah satu jenis tabungan yang bekerjasama dengan Bank

Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. Setoran awal sesuai ketentuan

kantor cabang masing-masing daerah.

c) Simpanan Dhuha

Merupakan salah satu jenis tabungan perorangan yang merupakan

tabungan haji. Simpanan dhuha adalah produk tabungan baru dikeluarkan

tetapi telah banyak diminati masyarakat. Nasbah dapat menyimpan

dananya dengan setoran awal minimum Rp. 350.000,-

2. Deposito

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud

dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah

penyimpan dengan Bank.

3. Giro

Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november

1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakn cek,

bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan

pemindahbukuan.

4. Penyaluran Dana

Adapun tujuan yang lainnya dari pendirian bank itu sendiri adalah

menyalurkan dana pada masyarakat.



Adapun penyaluran dana pada masyarakat adalah dalam bentuk kredit,

jenis-jenis kreditnya antara lain :

a. Kredit Modal Kerja atau Kredit Niaga Prima

Kredit modal kerja adalah kredit yang diperentukan bagi pedagang,

petani, usaha jasa dan sebagainya yang ingin  mengembangkan

usahanya.

b. Kredit Investasi kecil

Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan pada pedagang,

pengusaha kecil, dan sektor pertanian.

5. Kredit Konsumtif atau Kredit aneka Guna

Kredit ini diberikan bagi pegawai negeri yang membutuhkan dana tunai

untuk kebutuhannya sehari-hari.

Produk-produk consumer

1. Kredit Kendaraan Bermotor ( KKB)

2. Tabungan Sinar Belia

3. Tabungan Sinar Pendidikan

4. Kredit Modal Kerja (KMK) bagi developer/pengembangan

5. Tabungan Sinar

6. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

7. Kredit Pengusaha Kecil ( KPK)

8. Kredit Pengusaha Mikro (KPM)

9. Kredit Tanpa Agunan (Kreta)



Layanan ATM bank Riau Kepri

1. Transfer

2. Penarikan tunai

3. Info saldo

4. Pembayaran tagihan listrik PLN

5. Pembayaran tagihan dan pembelian voucher pulsa mobile phone

6. Pembayaran tagihan internet mobile

7. Pembayaran tagihan internet Telkom speedy

8. Pembayaran TV berlangganan Telkom vision



2.6 Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Capem Panam

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK RIAU KEPRI CAPEM

PANAM

Sumber : PT. Bank Riau Kepri Capem Panam Pekanbaru

Pimpinan Cabang

Pemimpin Capem

Pinsi (SBU)
Konsumer, Mikro

&kecil

Pinsi Operasional

Pelaksana
Pemasaran

Pelaksana
Pemasaran

CS & Teller Satpam Supir

Petugas
Kebersihan

Kopkar



2.7 Aktivitas Perusahaan

Bank Riau Kepri merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan

prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh hukum. Dan bertujuan untuk memenuhi

kebetuhan jasa perbankan. Dalam pelaksanaannya PT. Bank Riau Kepri Capem

Panam menyediakan produk dan jasa dalam system konvensional dan syariah

yang dapat dipilih dan dimanfaatkan oleh nasabah.

Adapun aktivitas usaha Bank pembangunan daerah Riau Cabang Pembantu

Panam Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Penghimpun Dana

a. Giro

b. Deposito

c. Tabungan

d. Likuidasi Bank Indonesia

e. Dana lainnya

2. Penggunaan dana

a. Penyaluran kredit

b. Penempatan pada Bank lain

c. Penyertaan lainnya

3. Aktivitas atau jasa Bank

a. Kiriman uang

b. Inkaso

c. Jaminan Bank

d. Pembayaran pensiun, Telepon. Listrik, pajak, dan lain-lain.


