
BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Bank Riau Kepri

Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri didirikan sesuai dengan undang-undang 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

Provinsi 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 Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan

Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau

berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terakhir dengan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1998 tentang

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingakat I Riau Nomor 14 Tahun

1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari

Perusahan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil keputusan RUPS

tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaries Ferry Bakti, SH dengan Akta Nomor 33,

yang kemudian ditetapakan 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 Notaries di Pekanbaru dengan 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 hokum tersebut telah

disahkan dalam RUPS tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan di dalam Akta Notaries No.

209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, SH, Notaries di Batam, dan telah pula

mendapatkan persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia nomor

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

Sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah dilakukan perubahan nama

PT. Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT. Bank Pembagunan Daerah Riau Kepri

yang mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui keputusan

No.AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur jenderal

Adminitrasi Hukum Umum Direktur Perdata No.AHU.2-AH.01.01-6849 tanggal 25

Agustus 2010, serta persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur

Bank Indonesia No.12/59/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

B. Visi dan Misi Bank Riau Kepri

Dengan sprit baru untuk berkompetisi, Bank Riau Kepri akan menjadi mitra usaha

untuk mendorong pertumbuhan daerah sebagai bank kebanggaan masyarakat Riau dan

Kepulauan Riau. Harapan Bank Riau Kepri menjadi bank terkemuka dan mampu

mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta pemberdayaan ekonomi rakyat,



tidak lepas dari visi dan misi Bank Riau Kepri yang memiliki slogan Tumbuh

Kembangkan Usaha.

VISI

Visi Bank Riau Kepri 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.

MISI

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. Sebagai pembina dan mengembangkan usaha kecil dan menegah.

C. Program Transformasi

Visi dan Misi yang dimiliki oleh Bank Riau Kepri (Kepulauan Riau) adalah

terutama sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menjadikan peran strategis

Bank Riau teramat penting dalam pengejawatahannya.

Proses revitalisasi pun dilakukan untuk mendorong tercapainya misi dan peranan

utama Bank sebagai lembaga intermediasi disamping juga fungsi pelayanan kepada

masyarakat. Proses pembagunan jaringan distribusi, rekombinasi komposisi dana pihak

ketiga, perluasan derivative produk dan jasa serta peran teknologi informasi yang

muthakir sebagai backbone bisnis Bank Riau terus menjadi perhatian.



Untuk itu perubahan menjadi kata kunci dasar yang harus dilakukan pada seluruh

aspek organisasi Bank Riau yang berada di daerah semakin kompetitif untuk selanjutnya

turut pula memberikan nilai (goodwill) bagi stakeholders.

Berbagai langkah telah dilakukan oleh tim manejeman baru Bank Riau yang dapat

memberikan warna dan nafas baru dalam upaya peningkatan kinerja organisasi secara

signifikan, penajaman kembali visi, misi, strategi dan taerget yang direncanakan kedepan.

Sehingga memberikan nilai bagi seluruh stakeholder perbankan ( nasabah, pemegang

saham, karyawan dan manajemen).

Strategi yang telah direncanakan manajeman terfokus melalui konsep pelayanan

prima kepada nasabah dengan formulasi bisnis yang terfokus pada segmen pasar,

tercermin dari reorganisasi struktur perbankan menjadi berbasis Strategic Business Unit

(SBU), Strategic Supporting Unit (SSU), peningkatan jaringan distribusi yang didukung

teknologi informasi dan sumber daya manusia yang profesional.

D. Strategi

Bank Riau telah melaksanakan 3 langka strategi yang berguna untuk mendukung

PERUBAHAN yang telah direncanakan, yaitu:

1. Reorganisasi

Reorganisasi struktur organisasi perusahaan dibutuhkan guna

mengembangkan aktivitas usaha yang lebih proaktif dan responsive terhadap

tuntutan pasar. Penciptaan mesin pertumbuhan melalui pembentukan

organisasi yang berbasis Strategis Business Unit (SBU) yang dilakukan untuk

mempercepat pertumbuhan dan peningkatan marketshare.



Selanjutnya dalam upaya memperluas jaringan distribusi dan memberikan

pelayanan kepada nasabah, pembukaan cabang-cabang di wilayah ekonomis

strategis dan potensial menjadi perhatian, terutama kepada sektor usaha mikro

dan kecil melalui pembukaan kedai Bank Riau Kepri (Kepulauan Riau)

sebagai mitra pengembangan usaha mikro dan kecil.

2. Redefinisi Bisnis

Seiring perkembangan bisnis keuangan dan perbankan dan guna

percepatan implementasi strategi bisnis perbankan, maka Bank Riau Kepri

(Kepulauan Riau) melakukan redefinisi strategi bisnis menjadi pengembangan

struktur organisasi yang probisnis, penerapan konsep Strategis Business Unit

(SBU) dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan peningkatan market

share sebagai upaya pembentukan superior business models yang fokus

kepada pencapaian profesitable growth.

3. Product Development

Pengembangan produk di Bank Riau Kepri (Kepulauan Riau) yaitu

pengembangan produk yang ada kemudian dikemas ulang dan produk-produk

baru telah diciptakan agar dapat menjawab tantangan kebutuhan pasar sebagai

upaya re-branding dan re- positioning Bank Riau sebagai upaya peningkatan

daya saing perbankan.

Revitalisasi produk lama menghasilkan produk baru dan aktivitas baru

yang diantaranya adalah SBU komersial, SBU mikro dan kecil, SBU

konsumen, SBU Syariah, produk layanan elektronik.



E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta

posisi yang ada pada suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk

mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan

pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan

fungsi dibatasi.

Jenis struktur organisasi yang ada di Bank Riau adalah struktur unit bisnis strategis

(strategic business unit/ SBU) yang dapat membantu banyak upaya penerapan strategi.

Struktur SBU mengelompokkan divisi-divisi yang sama ke dalam unit bisnis strategis

serta mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab untuk setiap unit kepada seorang

kepada divisi yang secara langsung melapor kepada direktur utama. Perubahan dalam

struktur ini biasa memfasilitasi penerapan strategi dengan cara memperbaiki koordinasi

antara divisi-divisi yang sama dan menyalurkan tanggung jawab ke unit-unit bisnis yang

berbeda. Adapun jenis struktur organisasi ini dipihak Manajemen berdasarkan

karakteristik umum tertentu, seperti bersaing di industri yang sama berlokasi di wilayah

yang sama atau memiliki konsumen yang sama. Dengan menggunakan struktur SBU,

maka tugas perencanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh kantor perusahaan

menjadi lebih mudah dan tertata.

Saat ini Bank Riau dipimpin oleh direksi yang berjumlah 5 orang terdiri dari 1

orang direktur utama dan 4 orang direktur, yaitu Direktur Komersial & Syariah, Direktur

Konsumen & Mikro, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan & Manajemen

Resiko. Selain itu Bank Riau juga memiliki 3 pejabat eksekutif yang bertanggungjawab

langsung dengan direktur utama yaitu Satuan Kerja Audit Internal, Divisi Perencanaan



Strategi, Divisi Informasi Teknologi. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan sesuai

Undang-Undang Perseroan Terbatas berasal dari pihak yang independen terhadap

pemegang saham pengendali.

Seluruh direksi Bank Riau tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris,

Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank. Perusahaan dan atau lembaga lain tidak

memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada perusahaan lain, baik secara

sendiri-sendiri atau bersama-sama, tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai

dengan derajat kedua sesama anggota direksi atau dewan komisaris, dan dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Direksi selalu berpedoman pada anggaran dasar

bank dan tidak akan mendelegasikan wewenangnya secara umum kepada pihak yang

mengakibatkan pengaliahan tugas dan fungsi direksi.





F. Pembagaian Tugas dan Wewenang dalam Bank Riau

Berikut ini penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab setiap devisi dalam

struktur organisasi:

a. Direksi

Fungsi direksi merupakan organ dan perseroan yang bertanggung jawab punuh

atas pergurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili

perseroan baik didalam maupun diluar sesuai ketentuan anggaran dasar.

1. Tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

2. membuat dan menyampaikan laporan keuangan kepada dewan komisaris.

3. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada pemegang saham melalui rapat

umum pemegang saham

b. Direksi Utama

1. melaksanakan pembinaan terhadap seluruh pengelolaan bank guna menjamin

kelancaran tugas-tugas bank.

2. menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan

dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.

3. memperhatikan dalam mengambil langkah-langkah disetiap laporan hasil

pemeriksaan yang dibuat

c. Direktur Komersial & Syariah

1. menyiapkan rencana kerja anggaran tahunan



2. menyusun rencana perkreditan yang akan dituangkan dalam rencana kerja yang

akan disampaikan kepda bank Indonesia.

3. menyelenggarakan koordinasi terhadap kegiatan devisi-devisi

d. Direktur Konsumen & Mikro

1. mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemasaran, promosi dan penggembangan

produk yang diperlukan.

2. melaksanakan optimalisasi pemanfaatan fungsi devisi

3. mengembangkan berbagai fungsi produk, khususnya tabungan agar lebih

kompetitif di pasar untuk percepatan peningkatan feebased income.

e. Direktur Operasional

1. memelihara dan melakukan pengadaan seluruh gedung kantor.

2. menyusun program penghasilan dan kesejahteraan komisaris, direksi dan

pengawai.

3. melakukan review dan pemantauan atas kegiatan operasional bank baik dan

memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan dapat diimplementasikan dengan

baik

f. Direktur Keputuhan & Manajemen Risiko

1. bertanggung jawan atas pelaksanaan kebijakan manajemen resiko yang diambil

secara keseluruhan.

2. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.

3. melaksanakan kajian ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan

metodologi penilaian risiko dan ketepatan kebijakan.

g. Devisi Perencanaan Strategi



1. melakukan analisis terhadap perkembangan kondisi makro dan mikro ekonomi

keuangan.

2. membuat indikator perkembangan bisnis dalam rangka penyusunan anggaran

dalam bentuk kebijakan umum.

3. menyusun rencana kerja dan anggaran bank jangka panjang.

h. Divisi Teknologi Informasi

1. melakukan perencanaan pengembangan dan kajian untuk menghasilakan

implementasi yang baik.

2. melakukan review terhadap penerapan TI blue print.

3. menjamin dan mengelola tersedianya dukungan dan layanan TI terhadap

kebutuhan bisnis bank.

i. Divisi SKAI

1. menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan serta memberikan

saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang di review

kepad semua tingkatan manajemen.

2. melakukan penilaian terhadp sistem pengendalian intern untuk memperoleh

keyakinan tercapainya tujuan dan sasaran bank secara optimal.


