
BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Bank Riau Kepri

Spirit utama dari bisnis perbankan adalah kepercayaan. Bagi Bank Riau

Kepri, hubungan antara institusi perbankan dengan nasabah adalah hubungan

saling mengerti dan saling memahami. Interaksi semacam ini pada akhirnya akan

menciptakan hubungan erat yang tidak hanya menghasilkan kepuasan nasabah,

namun lebih dari itu adalah kesetiaan.

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

tanggal 1 April 1966 didirikan Bank Pembangunan Daerah Riau sesuai dengan

Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah.

Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah

Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau. Adapun

kantor pusat Bank Riau terletak di jalan Jenderal Sudirman No. 377 Pekanbaru,

Riau-Indonesia. 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 Nomor 10 Tahun

1975, yang kemudian diatur kembali dengan Perda Tingkat I Riau Nomor 18

Tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang 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 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.

Sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 26 april 2010, telah dilakukan

perubahan nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang

mendapa persetujuan dari menteri hukum dan HAM RI melalui keputusan no.

AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli dan surat Direktur Jendral

Administrasi Hukum Umum Direkur 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. Perubahan nama ini diresmikan secara bersama oleh

Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 13 Oktober 2010 di

Batam.



4.2. Visi dan Misi Bank Riau Kepri

Harapan Bank Riau Kepri menjadi Bank terkemuka dan mampu

mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta pemberdayaan ekonomi

rakyat, tidak terlepas dari visi dan misi Bank Riau yang memiliki slogan Tumbuh

Kembangkan Usaha.

a. Visi

“Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka

di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong

pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan

perekonomian rakyat.”

b. 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, pengembang dan pendamping usaha kecil menengah.

4.3. 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 Kepri 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 kepala divisi yang secara langsung melapor

kepada direktur utama. Perubahan dalam struktur ini bisa 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 dipilih oleh pihak 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 Kepri dipimpin oleh direksi yang berjumlah 5 orang,

terdiri dari 1 orang direktur utama dan 4 orang direktur, yaitu Direktur Komersial

& Syariah, Direktur Konsumer & Mikro, Direktur Operasional, dan Direktur

Kepatuhan & Manajemen Resiko. Selain itu Bank Riau Kepri juga memiliki 3

pejabat eksekutif yang bertanggungjawab langsung dengan direktur utama, yaitu

Satuan Kerja Audit Internal, Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Informasi

Teknologi. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan sesuai Undang-Undang

Perseroan Terbatas berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham

pengendali. Untuk melihat struktur organisasi Bank Riau Kepri dapat di lihat pada

gambar V.1 di bawah ini:



Gambar IV.1
Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri



4.4. Pembagian Tugas dan Wewenang, dan Tanggung Jawab dalam PT.
Bank Riau Kepri

Berikut ini penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab setiap divisi
dalam struktur PT. Bank Riau Kepri :

A. Dewan Komisaris

Fungsi direksi merupakan organ dari dari perseroan yang bertanggung jawab

penuh atas pengurusaan perseroaan untuk kepentingan dan tujuan perseroaan

serta mewakili perseroaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

ketentuan anggaran dasar.

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

anggaran dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas

perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, anggaran dasar dan keputusan RUPS.

2. Membuat dan menyampaikan laporan keuangan bank kepada dewan

komisaris.

3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham

melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit

internal (SKAI), hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil

pengawasan otoritas lain.

5. Direksi dengan persetujuan dewan komisaris dapat mengangkat

penasehatdireksi, staf ahli direksi terutama yang berpengalaman di bidang

ekonomi,moneter, keuangan, sumber daya manusia dan perbankan dengan



tugas dantanggungjawab diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

B. Direktur Utama

1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap seluruh

kegiatan, pengurusan dan pengelolaan bank guna menjamin keterpaduan

dan kelancaran tugas-tugas bank.

2. Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum

perseroan. berdasarkan prinsip kehematan, efektif dan efisien, sesuai dengan

visi, misi dan tujuan perseroan.

3. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan

perseroan secara menyeluruh.

4. Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh

pengesahan dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan

ditutup.

5. Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang

diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil

pemeriksaan yang dibuat oleh SKAI.

C. Direktur Komersial Dan Syariah

1. Menyelenggarakan koordinasi, melakukan pembinaan dan pengendalian

terhadap kegiatan divisi-divisi di bawah supervisinya.

2. Menyiapkan rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) dalam bentuk KPI

(KeyPerformance Indicator) dan anggaran masing-masing unit kerja

dibawah supervisinya.



3. Menyusun atau bertanggungjawab atas penyusunan rencana perkreditan

yang akan dituangkan dalam rencana kerja bank yang akan disampaikan

kepada Bank Indonesia serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah

sesuai dengan rencana.

4. Meningkatkan kinerja bisnis baik ditingkat divisi maupun diseluruh

KC/KCP/Kedai sesuai target yang telah ditetapkan, dengan mengutamakan

kegiatan pada penghimpunan dana sampai tercapainya keseimbangan antara

pertumbuhan dana dan penyaluran dana.

5. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada dewan komisaris disertai

langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan

sekurang-kurangnya mengenai :

a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.

b. Perkembangan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang

terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu.

c. Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah.

d. Penyimpangan dalam pelaksanaan KPB (Kebijakan Perkreditan Bank).

e. Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI.

f. Pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimana yang telah tertuang

dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

g. Penyimpangan/pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan.

D. Devisi SBUTreasury & International

1. Menyusun anggaran (budget) tahunan dan melakukan monitoring/

pengendalian atas pelaksanaannya.



2. Memelihara likuiditas bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

3. Mengendalikan portofolio dana bank meliputi penempatan dana antar bank,

surat-surat berharga, penyertaan, pasar uang dan pasar modal dalam upaya

optimalisasi laba.

1. Mewakili direksi dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga

berkenaandengan pelaksanaan tugas- tugas divisi.

2. Menyusun rencana kerja atau strategi bisnis divisi produk dan dana serta

unit kerja dibawah supervisi dalam bentuk KPI.

B. DIVISI (SBU) Komersial

1. Melakukan analisa semua permohonan kredit di atas wewenang kantor

cabang.

2. Mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kerja

bidang komersial.

3. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk komersial yang meliputi

promosi, desain promosi, harga dan tarif.

4. Menyusun rencana kerja atau strategi bisnis divisi perencanaan dan

corporate secretary dan unit kerja dibawah supervisi dalam bentuk KPI.

5. Melakukan pembinaan pada kantor pelayanan (SBU) cabang dan lembaga

keuangan lain yang berhubungan dengan kepentingan strategis bank.

C. Divisi (SBU) Syariah

1. Mengendalikan portofolio dana syariah meliputi penempatan dana antar

bank, surat-surat berharga, penyertaan, pasar uang dan pasar modal dalam

upaya optimalisasi laba.



2. Bertanggung jawab dalam rangka pengembangan produk dana dan

pembiayaan syariah.

3. Mencari sumber-sumber penghimpunan dana pihak ketiga dan memelihara

sumber dana yang potensial

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua aktivitas syariah dan

melaporkannya kepada direktur supervisi.

5. Menyusun rencana kerja/ strategi bisnis divisi produk dan dana serta unit

kerja dibawah supervisi dalam bentuk KPI.

D. Direktur Konsumer & Mikro

1. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemasaran, promosi dan

pengembangan produk serta program insentif yang diperlukan perusahaan.

2. Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan fungsi divisi penanganan kredit

bermasalah (PKB) dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan recovery

yang dilakukan oleh KC/KCP/Kedai serta pihak terkait lainnya.

3. Mengkoordinasikan proses penyediaan dana jangka panjang untuk

mengimbangi pembiayaan jangka panjang.

4. Mengembangkan berbagai fungsi produk, khususnya tabungan, serta

produk/jasa lainnya agar lebih kompetitif di pasar untuk percepatan

peningkatan fee based income.

5. Mengkoordinasikan proses penerbitan obligasi PT. Bank Riau sebagai

penyeimbang terhadap kebutuhan pembiayaan jangka panjang serta

berbagai sarana untuk penyediaan dana lainnya sesuai dengan kebutuhan

bank dan kondisi pasar seperti DOC (Deposit on Call), dan lain sebagainya.



G.1. Divisi (SBU) Konsumer

1. Melakukan pembinaan kantor pelayanan (SBU) mikro kecil dan konsumer

yang berhubungan dengan kepentingan bisnis mikro kecil dan konsumer.

2. Bertanggung jawab dalam pengembangan produk kredit mikro dan

konsumer.

3. Bertanggung jawab atas pencapaian kinerja/ target bisnis kredit konsumer

dan mikro pada unit KC/KCP melalui pemimpin KC/KCP.

4. Melakukan analisa pasar (segmentasi pasar, target pasar dan positioning).

5. Mengkoordinasikan, merekomendasikan dan memproses persetujuan

permohonan kartu kredit.

G.2. Divisi Penanganan Kredit Bermasalah

1. Membuat dan mengelola data base nasabah kredit bermasalah dan kredit

hapus buku.

2. Bekerjasama dengan pihak/lembaga eksternal dalam usaha untuk

menyelesaiakan kredit bermasalah.

3. Melakukan penagihan dengan bekerjasama pihak-pihak terkait bila mana

perlu dalam upaya menyelesaiakan atau menyelamatkan asset bank dan

kredit hapus buku.

4. Mengevaluasi kegiatan penanganan kredit bermasalah dan melaporkan

secara periodik proses penyelamatan maupun penyelesaian kredit

bermasalah.

5. Menyusun rencana kerja/ strategi bisnis divisi perencanaan, corporate

secretary dan unit kerja dibawah supervisi dalam bentuk KPI.



G.3. Direktur Operasional

1. Menyelenggarakan koordinasi, melakukan pembinaan dan pengendalian

terhadap kegiatan divisi-divisi dibawah supervisinya.

2. Melakukan pemenuhan ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan

bank, antara lain dalam penyajian :

a. Laporan tahunan audit dari akuntan publik.

b. Laporan keuangan publikasi triwulanan.

c. Laporan keuangan publikasi bulanan.

d. Laporan keuangan konsolidasi.

e. Laporan kepada Bank Indonesia.

Meliputi seluruh aspek yang wajib diungkapkan dan disampaikan kepada

pihak-pihak terkait secara lengkap, akurat dan tepat waktu.

3. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan usaha bank atau perusahaan

lain yang sebagian sahamnya dimiliki oleh bank dan melaporkan hasil

monitoring maupun evaluasinya kepada komisaris.

4. Menyusun sistem akuntansi sesuai berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian

internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan,

dan pengawasan.

5. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perseroan untuk

menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal

kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik dan

kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat serta



prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu

perseroan.

H. Direktur Operasional

H.1. Divisi Umum

1. Memelihara dan melakukan pengadaan seluruh gedung kantor, rumah

dinas, kendaraan dinas dan inventaris bank baik milik sendiri maupun

sewa.

2. Bertanggungjawab dalam perumusan atau evaluasi sistem dan prosedur di

lingkungan divisi umum.

3. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perayaan

dan hari besar.

4. Memelihara semua barang inventaris kantor pusat dan

mengadministrasikan dokumen-dokumen bank termasuk semua surat

masuk dan keluar dalam rangka pengarsipan.

5. Mendukung dan mengeksekusi semua penyelesaian biaya dan pemilihan

vendor rekanan untuk promosi dalam upaya percepatan kegiatan promosi

bank.

H.2. Divisi Human Capital & Pelayanan

1. Menyusun program penghasilan dan kesejahteraan komisaris, direksi dan

pegawai bank.

2. Menyelenggarakan, memonitor dan mengendalikan seluruh pendidikan

dan latihan baik yang diselenggarakan secara internal, bekerjasama dengan

pihak eksternal, maupun mengirim ke lembaga pendidikan dan kerjasama



dengan lembaga-lembaga pendidikan di dalam negeri maupun di luar

negeri.

3. Bertanggung jawab dalam program pengembangan dan kaderisasi

pegawai.

4. Bertanggung jawab dalam penetapan dan penilaian KPI.

5. Melakukan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis untuk dan

atas nama direksi kepada pegawai yang telah melakukan tindakan tidak

disiplin serta pelanggaran atau penyimpangan atas peraturan bank yang

mengakibatkan kerugian bank sesuai prosedur kepegawaian yang berlaku.

H.3. Divisi Keuangan & Operasional

1. Melakukan review dan pemantauan atas kegiatan operasional bank baik

yang dilakukan oleh internal divisi operasional maupun KC/KCP/KK

lainnya dan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ditetapkan dapat

dimplementasikan dengan baik.

2. Memastikan pelaksanaan penerapan Pernyataan Standar Akuntasi

Keuangan (PSAK) benar-benar terlaksanan dan berjalan dengan baik.

3. Melaksanakan dan mengelola Management Information System (MIS)

dengan baik.

4. Melakukan evaluasi atas kebutuhan pengembangan atau perbaikan sistem

operasi dan melaksanakan pengembangan bersama dengan unit kerja

terkait.

5. Menyusun anggaran (budget) tahunan dan melakukan monitoring atau

pengendalian atas pelaksanaannya.



I. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan

eksposur risiko yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan, termasuk

mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko

berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko

dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada komisaris secara

triwulan.

2. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara

independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara

Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran,

pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan

dan menyelesaikan transaksi.

3. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan

metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi system informasi

manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko.

4. Mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau,

dan mengendalikan risiko yang dihadapi bank.

5. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan

komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia.

I.1.Divisi Kepatuhan & Hukum

1. Melaksanakan, memonitor dan mengendalikan kegiatan nasabah melalui

laporan internal, profil transaksi dan rekening nasabah.



2. Melakukan penyempurnaan sistem untuk mendukung program anti money

laundering.

3. Melakukan pengujian dan penelitian aspek kepatuhan sehubungan dengan

rancangan kebijakan yang akan diputuskan oleh direksi.

4. Melakukan analisa laporan hasil pemeriksaan SKAI atau pemeriksaan

eksternal dalam rangka koordinasi dengan SKAI untuk penyempurnaan

prosedur kepatuhan di setiap unit kerja bank.

5. Bertanggungjawab terhadap tuntutan hukum yang dihadapi bank baik di

dalam maupun di luar pengadilan.

I.2. Divisi Manajemen Resiko

1. Melakukan identifikasi dan mengukur risiko kredit, risiko pasar dan risiko

operasional.

2. Menentukan limit eksposure manajemen risiko masing-masing unit kerja.

3. Melakukan analisa terhadap usulan aktivitas atau produk baru dari unit kerja

operasional lainnya.

4. Melakukan validasi dan akurasi data dengan menggunakan internal model.

5. Melakukan review terhadap parameter yang ada pada aplikasi profil risiko

dan me-review secara berkala penilaian risiko kontrol sistem pengawasan

aktif dewan komisaris dan direktur.

J. Divisi SKAI (Satuan Kerja Audit Internal)

1. Menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan

secara aktif (on-site) dan pemantauan secara pasif (off-site) serta



memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan

yang di-review kepada semua tingkatan manajemen.

2. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern dan prosedur

yang ada pada seluruh aspek kegiatan bank untuk memperoleh keyakinan

tercapainya tujuan dan sasaran bank secara optimal.

3. Melaksanakan proses kegiatan audit secara profesional dan independen dan

proaktif serta berkelanjutan sesuai dengan internal audit charter dan buku

pedoman perusahaan (BPP) risk based audit dan ketentuan yang berlaku.

4. Melakukan proses audit terhadap hal-hal diluar dari rencana kerja baik itu

atas permintaan internal maupun eksternal yang berwenang sesuai

persetujuan direksi.

5. Melakukan koordinasi tugas dan mendampingi pemeriksanaan ekternal

dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.

K. Divisi Perencanaan Strategis

1. Melakukan analisa terhadap perkembangan kondisi makro dan mikro

ekonomi keuangan baik secara regional maupun nasional guna

merencanakan strategi bisnis perusahaan kedepan.

2. Membuat indikator perkembangan bisnis dalam rangka penyusunan

anggaran KC/KCP/K Kedai dalam bentuk kebijakan umum direksi.

3. Menyusun rencana kerja dan anggaran bank jangka panjang (corporate

plan) dan menengah (business plan).



4. Melaksanakan fungsi project management office (PMO) guna membantu

Direksi dalam menjalankan program inisiatif perusahaan dan percepatan

pengembangan usaha bank.

5. Membuat analisa kelayakan terhadap perluasan jaringan kantor termasuk

ATM serta analisa BEP terhadap jaringan kantor yang akan dibuka.

L. Divisi Teknologi Informasi

1. Melakukan perencanaan, pengembangan dan kajian strategis fungsi TI

meliputi TI infrastruktur, TI vendor, TI operasional, TI support termasuk TI

system security untuk menghasilkan implementasi TI yang baik dan benar.

2. Melaksanakan review terhadap penerapan TI blue print, TI operasional,

TIbusiness proses untuk mengembangkan, menyelaraskan dan menerapkan

TIorganisasi dan perencanaan, TI vendor, TI jaringan operasional, TI

technicalsupport dan help desk dan TI infrastruktur termasuk TI security

strategy dan TIblue print.

3. Menetapkan atau mengimplementasikan proses atau sistem pengembangan

aplikasi atau system development life cycle (SDLC) secara end-to-end untuk

memastikan setiap tahapan proses pengembangan telah sesuai dengan

requirement atau request for proposal (RFP), business requirement

definition (BRD) dan kebijakan pengamanan teknologi sistem informasi.

4. Melaporkan kegiatan operasional TI yang terdiri dari data center, help desk

dan disaster recovery center (DRC) sesuai dengan target waktu yang telah

ditetapkan.



5. Menjamin dan mengelola tersedianya dukungan dan layanan TI atau TI

service dan delivery terhadap kebutuhan bisnis Bank Riau.

4.5. Jenis Produk dan Jasa Bank Riau Kepri

Bank Riau Kepri terkenal dengan slogan “The Spirit to Grow – Emphaty &

Action” yang bermakna bahwa Bank Riau Kepri akan tumbuh dan berkembang

sejalan dengankebutuhan ekonomi masyarakat yang diikuti dengan pemberian

pelayanan yang empatidan pemberian solusi yang tepat bagi masyarakat. Bank

Riau Kepri bergerak dalam industriperbankan di daerah Riau dan Kepulauan Riau

Perkembangan terkini, hampir semua bank di Indonesia telah sejajar dari

segi fasilitas dan fitur. Maka seni persaingannya kini terletak pada pelayanan.

Tidaklah mengherankan bila semua bank nasional, dari bank-bank papan atas

hingga bank perkreditan rakyat merapatkan barisan untuk menciptakan sebuah

service excellent.

Dalam hal ini peran garis depan (front liners), seperti teller, customer

service, operator telepon, hingga satuan pengamanan (satpam) sangat penting.

Dalam menghadirkan pelayanan prima, peran petugas front office dinilai

memegang peranan vital karena merekalah yang berhubungan langsung dengan

nasabah.

Saat ini petugas front liner tidak hanya harus berpenampilan menarik dan

ramah, melainkan harus memiliki keterampilan menangani segala macam

kebutuhan nasabah. Semua hal itu disadari oleh Bank Riau Kepri yang

menerapkan standar serviceexcellent dalam setiap gerak langkahnya melayani



nasabah. Bank Riau Kepri lahir sebagai bank berkultur pribumi yang sangat

mengerti kebutuhan dan perasaan nasabah. Dimana terdapat beberapa layanan

yang disediakan Bank Riau Kepri untuk segi konsumer, diantaranya:

1. Produk kredit kendaraan bermotor (KKB).

2. Produk tabungan sinar belia.

3. Produk tabungan sinar pendidikan.

4. Produk kredit modal kerja (KMK) bagi developer atau pengembang.

5. Produk tabungan sinar.

6. Produk kredit pemilikan rumah (KPR).


