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Perniagaan Sebagai Penyambung Lidah

NCIK-ncik, Tuan-tuan, dan Puan-
puan segenap warga BRK,debitur, nasabah, dankhususnya sahabat pelakuekonomi mikro.

Assalamualaikum. Lama tak bersua,membuat kita sedikit berjauhan. Agaknya,karena adanya beberapa kesibukan,majalah kebanggaan pelaku ekonomi diRiau dan Kepri ini menunda penerbitan.Sungguh ini bukan kesengajaan. Akantetapi kami dari redaksi ingin welcomedengan semangat baru. Dan asa itukebetulan terbawa haru biru denganprediket kinerja ‘sangat bagus’ sekaligus
Platinum Award dari Info Bank beberapawaktu lalu. Sehingga, redaksi mulai ‘ikutrisau’ untuk tampil kembali dengan gayayang lebih apik, molek, dan lebih bedelaudari wajah yang sudah-sudah.

Memang atas pertimbangan ini, redaksiperlu waktu untuk memberikan yangterbaik di hadapan pembaca. Amanahsebagai media pemberitaan bisnis internalsekaligus eksternal yang up to date di Riaudan Kepri, membuat posisi redaksi dihadapan pembaca sebagai katalisator.Antara manajemen dengan direksi,pemegang saham, debitur, nasabah, hinggapelaku ekonomi mikro yang telahmenjadikan Bank Riau Kepri sebagaipilihan tepat dalam mengelola bisnis dan

usaha rakyat.Sukacita ini pula yang kami pilihsebagai laporan utama pada ‘edisi perdana2016’ ini. Pertama; sudah pasti tentangkabar baik prediket kinerja Bank RiauKepri yang dinilai sangat bagus. BerikutPlatinum Award, sebagai pelengkapkonsistensi Bank Riau Kepri dalam bisnisperbankan. Kedua; setelah alih gedungBank Riau Kepri ke gedung baru, BankRiau Kepri makin menggesa corporate
culture yang makin mencirikanmasyarakat Melayu Riau Kepri itu sendiri.BRK menjadi pilihan masyarakat Riaudan Kepri yang kian dipercaya. Di tengah-tengah persaingan bisnis perbankan bank-bank konvensional. Baik nasional maupuninternasional. Walau ini sebuah perjalananpanjang, namun tekad ini harus dimulai darisekarang. Semangat itu juga yang membuatredaksi sekali lagi bergairah untukmenghidangkan bacaan penuh semangat dihadapan warga BRK.Selain itu, melalui salam redaksi ini jugakami ingin memperkenalkan wajah barumajalah ini dengan nama baru;
PERNIAGAAN. Menggunakan padanankata Melayu yang bermakna ‘BISNIS’.Adapun nama ini usulan langsung dariGubernur Riau. Nah, dengan padanan kataini diharap senantiasa menjadi sugestiuntuk memajukan Bank Riau Kepri ditengah-tengah kemajemukan masyarakatMelayu Riau Kepri hari ini.Dengan sekapur sirih, majalah
PERNIAGAAN ini kita buka. Semoga BankRiau Kepri terus menjadi motorpertumbuhan ekonomi masyarakat MelayuRiau dan Kepri. Sebagai penyambunglidah, PERNIAGAAN siap menjembataniwarga BRK di manapun berada. Salam
Redaksi*

BRK
menjadi pilihan

masyarakat
Riau dan Kepri

yang kian
dipercaya

Dirut Bank Riau Kepri Irvandi Gustari bersama karyawan (Foto: Istimewa)
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Platinum Award Wujud
Konsistensi BRK

Memasuki usia hampir enam dasawarsa,  wajar kalau Bank Riau Kepri (BRK)
mendapat prediket ‘sangat bagus’ dari majalah Info Bank dan berbagai lembaga

lainnya.  Ini menjadi sinyal positif bagi bank daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi masyarakat Riau Kepri. Mampukah prediket ini

menjawab pertumbuhan ekonomi masyarakat Riau Kepri ke depan?... BACA
HALAMAN 8

Terapkan Tunjuk
Ajar Melayu
Jika Tunjuk Ajar Melayu itu dapat kita
laksanakan dengan baik, apalagi Bank
Riau Kepri dapat menerapkan Tunjuk
Ajar Melayu itu dengan baik di Bank
Riau Kepri, kerisauan kita akan
terjawab...
BACA HALAMAN 14

Sempat Khawaitr Tak
Bisa Bayar Angsuran
Siapa sangka pemilik usaha rumahan
Kripik Ubi Putra Kulim, Suheri
dulunya pernah kesulitan finansial.
BACA HALAMAN 18
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Namun tidak hanya bankkonvensional dan syariah sajayang ikut menjalankan program Simpel, BankPembangunan Daerah (BPD)juga turut serta menjadi pihak penghimpununtuk program itu. Termasuk Bank RiauKepri (BRK).“Tabungan Simpel ini merupakan pro-gram dari OJK dan kita menjadi salah satubank yang menjalankan program ini,” kataPemimpin Divisi Produk, Dana dan Jasa BRKAndi Mulya saat ditemui diruang kerjanya.Di Riau sendiri, program ini pertama kalidikenalkan atau dilaunching di Kota Dumai.Peluncuran program untuk pertama kalinyadi Riau itu disaksikan langsung olehGubernur Riau Arsyadjuliandi Rachmanyang pada waktu tersebut masih menjabatPelaksana Tugas (Plt).Selain Plt Gubernur Riau, wali kotaDumai dan pimpinan OJK hadir dalam acaratersebut. Sedangkan untuk Kepulauan Riauprogram ini dilaunching di Kota Batam dandisaksikan juga oleh perwakilan dari OJK danPemerintah Provinsi Kepri.Sejak diperkenalkan pertama kali diRiau pada September tahun 2015 lalu, BankRiau Kepri berhasil mengumpulkan danasebesar Rp 4 miliar. Dana itu berasal dari482 sekolah se-Riau dan Kepri yang telahbergabung dalam program tabungan Simpel.Andi menjelaskan, sejak diluncurkanpertama kali hingga saat ini, antusias siswamaupun pihak sekolah sangatlah bagus.Dana Rp 4 miliar yang terkumpul inimerupakan data yang dikumpulkan sampaipertengahan September. Targetnya, untuk2016 ini mencapai Rp 6 miliar. Tentu saja,

Makin
Diminati

pihak Bank Riau Kepri optimistis untukmencapai target tersebut.Banyaknya siswa yang menabung untukSimpel ini, setiap bulan pertumbuhan jumlahdana siswa mencapai Rp 100 juta sampai Rp200 juta. “Jika dipersentasekan, setiap bulankenaikannyanya mencapai 15-20 persen,”katanya.Untuk syarat siswa yang inginmenggunakan Tabungan Simpel, sangatlahmudah. Siswa bisa memanfaat kartu pelajarsebagai tanda pengenal dan usia mulai dariPAUD sampai SMA/sederajat. Selain itu,pihak sekolah juga melakukan kerjasamadengan Bank Riau Kepri.“Syaratnya sangat gampang sekali dankerjasama dengan pihak sekolah ini sebagaisyarat administrasi saja,” sambungnya.Berdasarkan keterangan Andi, selainsyarat yang mudah, siswa yang inginmembuka tabungan Simpel, cukupmembayar Rp 5.000 untuk setoran pertama.Sedangkan untuk setoran selanjutnya, siswatidak dibebankan dengan jumlah minimalyang besar. Bahkan dengan Rp 1.000, siswasudah bisa menabung di Tabungan Simpel.Yang menarik, khusus untuk tabungansimpel ini juga tidak dikenakan biayaadministrasi. Karena, berbeda dengantabungan lainnya, pasti setiap bulan adapotongan. Namun di tabungan Simple initidak ada.Adapun tujuan dari dijalankan programSimpel ini, ucap Andi, adalah sebagaimemotivasi siswa untuk menabung diusiadini. Bukan hanya itu, program ini juga bisamenjadi edukasi kepada siswa untuk lebihmengenal dunia perbankan dan menga-jarkan siswa menabung untuk merencakan

apa yang dia inginkan dimasa depan.Untuk itu, Bank Riau Kepri terusberupaya mengajak siswa untuk menabungdi Program Simpel Bank Riau Kepri. Bahkan,pihaknya juga melakukan sistem jemput bolake sekolah-sekolah yang berminat agarsiswanya menggunakan program dari OJKtersebut.“Untuk datang kesekolah-sekolah initentu disesuaikan dengan jadwal darisekolahnya. Atau pihak sekolah yangmemang berminat, bisa mengumpulkanuang siswanya dan membuat nama-namayang menabung. Kita siap menjemputnya kesekolah tersebut,” beber Andi.Banyaknya antusias dari sekolah yangmenggunakan Tabungan Simpel, Bank RiauKepri telah menyiapkan penghargaankepada pihak sekolah. Andi mencontohkan,disatu sekolah nilai tabungannya mencapaiRp 200 juta, ditabungan tersebut ada bunga1 persen. Kemudian bunga 1 persen tersebutdibagi dua dengan pihak sekolah dan siswa.Jadi, hasilnya itu 0,5 persen untuk siswadan sisanya untuk pihak sekolah. Tapi hasilbagi bunga untuk sekolah tersebut tidak sertamerta diberikan dengan bentuk tunai,melainkan dikonversikan ke barang yangdibutuhkan oleh pihak sekolah.Entah itu keperluan olahraga atau lainnya,tapi mereka berkordinasi dengan kantorcabang dimana mereka kerjasama.Atas berjalan program ini, pihaknyaberharap pertumbuhan para siswa yangmenabung terus meningkat.“Karena tujuan dijalankan program inisangat positif, yakni membiasakan siswamenabung hingga mereka dewasa,”harapnya.***

ANDI MULYA
Pemimpin Divisi Produk, Dana dan Jasa BRK

PRODUK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat pada tahun 2015
lalu telah meluncurkan produk Simpanan Pelajar
(Simpel). Awalnya bank nasional baik konvensional
maupun syariah menjadi bank penghimpun dana dari
siswa tersebut.

Tabungan Simpel
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Berharap yang Pertama di
Riau-Kepri

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Kunjungi Bank Riau Kepri

Pertemuan tersebut berlangsungakrab dan santai sembarimenyantap sarapan pagi denganmenu khas Melayu yakni miesagu, nasi lemak dan beberapakue khas melayu. Sesekali  dialog ringandibarengi tawa terdengar di ruangan kerjaDR Irvandi, Menara Dang Merdu Bank RiauKepri. Usai sarapan, Agus Susantomenyampaikan maksud kunjungannyaantara lain keinginan untuk bekerjasamadengan Bank Riau Kepri. Agus menyebutkan,saat ini tidak hanya mengandalkan tenagakerja formal menjadi anggota BPJS, namunjuga tenaga kerja non-formal lainnya. Hal ini

karena potensi pertumbuhan tenaga kerjanon-formal mencapai lebih dari 60 jutatenaga kerja di Indonesia.BPJS Ketenagakerjaan berharap BankRiau Kepri sebagai perusahan pertama diRiau-Kepri yang digandeng untukmenjalankan amanah dari UUD 1945 Pasal34 yaitu fakir miskin dan anak terlantardipelihara oleh negara.Negara mengembangkan sistemjaminan sosial bagi seluruh rakyat danmemberdayakan masyarakat yang lemahdan tidak mampu sesuai dengan martabatkemanusiaan. Dan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan

Akhir bulan Agustus 2016, Direktur Utama Bank Riau Kepri DR Irvandi Gustari ditemui Direktur Utama
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Kepala Kanwil BPJS

Ketenagakerjaan Sumbar-Riau Afdiwar Anwar di ruang kerjanya. Dalam pertemuan selama dua jam
tersebut, mereka membahas berbagai pogram kerja sama yang bisa disinergikan antara BPJS

Ketenagakerjaan dengan Bank Riau Kepri.

Dirut Bank Riau Kepri Irvandi Gustari sedang
berbincang dengan Dirut BPJS
Keternagakerjaan di depan kantor Bank Riau
Kepri (Foto: Istimewa)

RELASI

Saat ini Bank Riau Kepri
juga telah memenuhi

kewajiban sebagai
perusahaan yang

mendaftarkan pekerjanya
kepada BPJS

Ketenagakerjaan untuk
mengikuti program

jaminan kecelakaan kerja,
program jaminan hari tua,
program jaminan pensiun,

dan program jaminan
kematian.
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Dirut Bank Riau Kepri Irvandi Gustari menyambut kedatangan Dirut BPJS Ketenagakerjaan di ruangannya (Foto: Istimewa)

RELASI

kesehatan dan fasilitas pelayanan umumyang layak.Dirut BRK DR Irvandi Gustarimenyambut baik ajakan kerja samatersebut, Bank Riau Kepri yang saat inimerupakan BUMD terbesar di Riau danKepri, merupakan ikon pertumbuhanekonomi memiliki kewajiban untukmendukung peran BPJS Ketenagakerjaantersebut. Saat ini Bank Riau Kepri juga telahmemenuhi kewajiban sebagai  perusahaanyang mendaftarkan pekerjanya kepada BPJSKetenagakerjaan untuk mengikuti programjaminan kecelakaan kerja, program jaminanhari tua, program jaminan pensiun, dan pro-gram jaminan kematian sesuai denganPeraturan Presiden No 109/2013 tentangTahapan Kepesertaan Program JaminanSosial. Perpres ini merupakan amanat dariUU Nomor 40/2004 tentang Sistem JaminanSosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24/2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS).Irvandi mengucapkan terima kasih ataskeinginan BPJS Ketenagakerjaan dan banggamenjadi perusahaan pertama di Riau danKepri yang menjalin kerja sama tersebut dantentunya BPJS Ketenagakerjaan memilihBRK sebagai mitra pertamanya denganpenilaian dan kriteria tersendiri pula.Dirut BRK berharap terjalin kerja sama
resiprokal atau asas kesetaraan dalam kerjasama dan saling menguntungkan keduabelah pihak. Bank Riau Kepri selama ini telahlama menjalin kerja sama dengan BPJSKetenagakerjaan yang sebelumnya bernamaJamsostek. Dalam kerja sama ini BRKmengelola dana yang dihimpun BPJS dariseluruh para pesertanya di area wilayah Riaudan Kepri dan maupun penempatan dariKantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan itusendiri. ***

Dirut BRK berharap
terjalin kerja sama

resiprokal atau asas
kesetaraan dalam kerja

sama dan saling
menguntungkan kedua
belah pihak. Bank Riau

Kepri selama ini telah
lama menjalin kerja sama

dengan BPJS
Ketenagakerjaan yang
sebelumnya bernama

Jamsostek.
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Suheri menuturkan, awal mulamembuka usaha rumahannya itupada tahun 2008. Ketika merekapusing bukan kepalang karenamata pencaharian sebagai tukangkarah-karah atau pencari barang bekassudah tidak bisa lagi menutupi biaya hidup.“Harga karah-karah turun, saya rugi.Sementara anak saya masih kecil. Mau tidakmau harus cari cara biar bisa dapat uang,”katanya Suheri, sambil memperlihatkanproses pembuatan kripik ubi di belakangrumahnya di perbatasan Pekanbaru-Pelalawan.Kondisi tersebut mulai berubah ketika,

Sempat Khawatir Tak Bisa Bayar
Angsuran

BRK Bantu Modal Usaha Kripik Suheri

SIAPA sangka pemilik usaha rumahan Kripik Ubi Putra Kulim,
Suheri dulunya pernah kesulitan finansial. Bahkan Suheri bersama
istrinya Riyanti mesti utang sana dan sini agar tetap bisa makan.

Suheri berkenalan dengan seorangpembuatan kripik ubi. Dia berkenalan dandiajak untuk melihat cara pembuatan usahabuat kripik ubinya. Sejak itu, Suheri menjaditerinspirasi untuk coba membuat sendiri.Dengan modal seadanya, Suherikemudian memulai usaha pembuatan kripikubi bersama istrinya. Ubi dibeli dari parapemilik kebun ubi yang memang banyak dikawasan mereka tinggal. Pada awal-awalSuheri fokus bekerja keras bersama istri.Namun waktu istri juga harus terbagi untukmengurus anak dan keluarga.Setelah kripik jadi, Suheri mulaimenjajakan ke warung-warung sepanjang

Jalan Lintas Timur. Itu pun belum tentu lakusemua. Jika tidak laku, barang dagangantersebut dibawa pulang lalu dimusnahkandengan cara dibakar. Karena dia berprinsiptidak akan menjual barang yang tidak bagus,Suheri tetap menjaga kualitas dagangansupaya pelanggan tidak kecewa atau bahkansakit karena mengkonsumsi makanan tidakkadaluarsa.Setelah merintis usaha selama tiga tahun,usaha kripik ubinya mulai menunjukkanperkembangan. Namun justru Suheri mulaikebingungan. Hal itu menyusul banyaknyapermintaan sehingga dia tidak mampumemenuhinya. Alahasil dia mesti menolakpermintaan sejumlah pelanggan tersebut.Terbentur soal modal usaha yang terusberkembang, Suheri diajak seorangkaryawan Bank Riau Kepri untuk melakukanpinjaman. “Ada di dekat sini namanya PakUdin. Dia menjelaskan bagaimana supayausaha kripik ubi saya dikembangkan lagi.Salah satu caranya dengan meminjam danadi Bank Riau Kepri,” katanya.Suheri tidak langsung mengiyakan. Diadan istri sempat bimbang dan khawatir kalaumeminjam dana di bank tidak bisamengangsur. “Namun setelah saya pikir,sudah coba nabung sedikit demi sedikit tidakberhasil. Saya coba ajukan pinjamanpertama Rp 25 juta. Syukur ternyata prosesdi Bank Riau Keprinya tidak sulit dandipermudah,” kata Suheri.Pinjaman tersebut dibelikan Suheri kemobil pickup bekas. Sebab permintaankripik tidak hanya untuk wilayah Pekanbaru,melainkan sudah merambah ke kabupatenlain. Seperti Rokan Hulu, Kampar, Pelalawandan Bengkalis. Ketika itu dia beli mobilbekas Rp 23 juta. Lalu sisa Rp 2 jutadijadikan modal untuk produksi pesanan.Suher bersyukur Bank Riau
Kepri berkenan bermitra dengannya selamadelapan tahun. Dan sudan membantumengucurkan dana pinjaman, sehinggausaha kripik ubi dengan merek dagang PutraKulim miliknya terus berkembang.Dari yang awalnya hanya bisamemproduksi 75 kilogram, kini Suheri bisamemproduksi 350 kilogram hingga 400 ki-logram per hari. Jika dulu omzet usahanyaRp 5 juta dalam sebulan, sekarang sudah bisamencapai laba bersih Rp 7 juta. BahkanSuheri kembali mendapatkan pinjamandana Rp 50 juta yang dipergunakan untukmemperluas jaringan usaha kripikubinya.***

Suheri bersama istrinya (Foto: Istimewa)

UMKM
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Kisah Aliman Dari Ranah Tulas
Sebagai salah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),
Aliman tentu pernah mengalami suka dan duka dalam
mengembangkan usahanya.Pemiliki dari pengetaman kayuRanah Tulas itu, menceritakandirinya sudah memulai usahatersebut tahun 2000. Kini Iasudah menjalankan usahanyatersebut selama 16 tahun.“Saya sudah memulai usaha saya sejaktahun 2000 lalu. Sekarang sudah masuk di2016, tentunya banyak yang saya rasakansampai saat ini,” kata Aliman saatdikunjungi ke tempat usahanya.Dirinya menceritakan, sebelummembuka usaha tersebut, dia pernahmenjadi karyawan di bidang yang samayakni Plywood atau kayu lapis. Karena sudahbosan, akhirnya iapun mengundurkan diri.Awalnya, dia kerja di bidang usaha Ply-wood, kemudian keluar dan mulai membukausaha ini sendiri. Tentunya dengan modalseadanya.Untuk pertama kali buka usaha tersebut,dirinya masih belum memiliki mesin dankayu untuk memulai usahanya tersebut.Bahkan pada waktu itu, dirinya melakukankerjaan tersebut masih menggunakansistem manual.Ketika itu, Aliman hanya memiliki alatketam satu unit, mesin pres. Kini semua alatsudah lengkap dan sudah mempekerjakansebanyak enam orang karyawan.Ranah Tulas yang bergerak di produksipusen maupun jendela tersebut, juga pernahmengalami hambatan dalam menjalankanusahanya. Kendalanya sendiri yaitu dalamhal pemasaran.Salah satu kendala yang dialami Alimansaat ini bagaimana memasarkan barang.Sebab usaha pengetaman kayunya saat inimenggunakan sistem tunggu. Tapi untuksekali order karyawannya mampumengerjakan lima pintu dan dua kubikkusen.Menariknya, ada empat pegangandirinya yang sampai saat ini masih dipegangteguh. Keempat hal tersebut adalah, ShalatDuha, Shalat Tahajud, Sedekah dan MintaMaaf kepada orang tua.Keempat hal itu dia dapat ketika ikutseminar dan hal itulah yang menjadipegangan. “Bagi saya, keempat hal tersebutmerupakan pembuka rejeki saya.Sebenarnya ada tujuh, tapi minimal terapkanempa saja, rejeki akan terbuka untuk kita,”ucapnya.Dikarenakan usahanya sudah mulai

berkembang, dirinyapun memerlukantambahan modal. Akhirnya dia memutuskanmeminjam ke Bank Riau Kepri denganpinjaman modal sebesar Rp 10 juta.Awal mula pinjam uang ke Bank Riaukepri tahun 2005 dengan cara membukatabungan disana. Dengan modal tersebutsaya beli mesin, sama beli kayu.Dikatakan Aliman, syarat peminjamanpada saat itu masih menggunakan agunancuma Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)dan bunga pinjaman masih kecil.Setelah mendapat pinjaman tentudirinya merasa senang dan sangatmembantu untuk mengembangkanusahanya. Setelah 16 tahun menjalankan

usahanya, dirinyapun berani untukmeminjam ke bank milik pemerintahtersebut.“Awalnya saya pinjam Rp 10 juta dansekarang saya sudah meminjam sampai Rp40 juta. Selain itu, saya juga sering ikutpelatihan dan seminar dari bank tersebutdan Disperindag sendiri,” bebernya.Diharapkan Aliman, bunga pinjamanuntuk usaha bisa kedepannya bisa lebihrendah dari 12 persen. “Harapan saya bungapinjamannya diturunkan dan pembinaanterus dipantau, bagaimana kita berkembangatau memantau proses memproduksi danmemasarkan barang kita,” harapnya.***

BRK Bantu Modal Usaha Pengetaman Kayu

Usaha pengetaman kayu milik Aliman (Foto: Istimewa)

UMKM
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Strategi Bisnis Tuntas,
Citra akan TajamSebuah prestasi membanggakanjika bank daerah sekelas BankRiau Kepri mendapat prediket‘sangat bagus; dalam halkinerja di bisnis perbankan.Ditambah lagi dengan pertumbuhan assetyang signifikan. Bank Riau Keprimemasang target ‘Naik kelas’, ke buku Tigasebagai pemilik asset di atas 5 triliun.Dengan adanya target ini, Bank RiauKepri siap berhadap-hadapan dengan bankkonvensional  yang telah menjadi pemainutama dalam bisnis perbankan di Indone-sia secara umum. Namun benarkah targetini persiapannya telah matang? Karena adabeberapa hal yang mesti dilakoni bankRiau Kepri menuju misi tersebut. Terlebihlagi jika Bank Riau Kepri ingin menjadikaninstitusi daerah yang menyejarah tersebutjadi pilihan terbaik masyarakat Riau Kepri.

Tim redaksi Majalah Perniagaanberkesempatan menemui DR. Alvi

Bukan, bukan begitu. Saya tidak
menyangsikan hal tersebut. Support

finance dari debitur bagus. Apalagi Bank Riau Kepri
masih mampu mewadahi uang pemerintah daerah.
Kemudian dari aktiva lancar yang dimiliki Bank Riau
Kepri jika dilihat dari prediket itu tentu bagus.”

DR. ALVI FURWANTI A, SE, MM
Pengamat Manajemen Pemasaran UR

WAWANCARA
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Furwanti A, MM, pengamat manajemenpemasaran Universitas Riau dikediamannya Jl. Sakura I Kecamatan SailPekanbaru 10 September 2016 lalu.Berikut petikan wawancaranya:
Secara umum bagaimana menurut

Anda, keberadaan Bank Riau Kepri
sebagai bank pembangunan daerah di
tengah-tengah masyarakat Riau dan
Kepri?Secara umum, potensi Bank Riau Kepriitu besar sekali. Harapannya tentu  adaperbedaan antara Bank Riau Kepri denganbank konvensional umumnya. Nah, hal itutentu tergantung strategi bisnis yangdiambil oleh direksi. Sekarang, Bank Riauberkembang sesuai dengan yangdiharapkan. Namun, ke depan  harusmemberikan pelayanan yang terbaik.

Pelayanan terbaik seperti apa yang
Anda maksudkan? Jika dilihat secara normatif, bidangpelayanan kepada masyarakat masih relatifsama dengan  bank konvensionalumumnya. Nah, sekarang bagaimanamempunyai nilai lebih. Nilai lebih atau value
added kepada masyarakat Riau Keprisecara umum, belum terlihat terlalu tajam.Itu bisa dirasakan pada pertumbuhanekonomi masyarakat Riau Kepri.

Pertumbuhan ekonomi yang mana
Anda rasakan?Begini. Persaingan antara bank kinimakin terasa. Hal itu dapat dilihat mulaidari beberapa hal. Pertama daripertumbuhan asset, kemudian aspekbisnis perbankannya, dan ketiga dari aspekinvestasi. Dari aspek bisnis perbankannya,Bank Riau Kepri dapat menerapkanstrategi bisnis yang tepat baginya. Artinyaapa yang menjadi core bussines yangdilakukan oleh Bank Riau Kepri.

Lalu kaitannya dengan
pertumbuhan ekonomi masyarakat
yang Anda katakan?Nah, di situ yang harus menjadiperhatian kita. Tidak mungkin lagimembidik potensi makro. Untukmemunculkan sesuatu yang tajam, perlustrategi Bank Riau Kepri menguatkanpotensi mikro. Tentu hal ini akan makintepat sasaran dalam peningkatanpertumbuhan ekonomi masyarakat.

Prediket ‘sangat bagus’ dalam
bidang kinerja yang didapat Bank Riau
dari majalah Info Bank beberapa waktu
lalu belum cukup menurut Anda?Bukan, bukan begitu. Saya tidak

menyangsikan hal tersebut. Support
finance dari debitur bagus. Apalagi BankRiau Kepri masih mampu mewadahi uangpemerintah daerah. Kemudian dari aktivalancar yang dimiliki Bank Riau Kepri jikadilihat dari prediket itu tentu bagus.Namun bagaimana jika bicara Bank RiauKepri, Bank to debiture (pelaku bisnis),kemudian Bank to Bank (Bank Riau Kepridengan BPR misalnya) bagaimana?

Rekomendasi Anda?Lagi-lagi saya berpendapat Bank RiauKepri harus pertajam program-programmikro ekonomi. Bagini, dalam Strategy
Corporate bagaimana change to bussine
strategy, alias ketepatan produk yangdilakukan. ini akan selalu berkaitan dengan
value added.  Bank Riau Kepri sebagaipemberi pelayanan pada masyarakat harusada destinasi mikro-nya apa. Bisa jugaprogram bapak asuh lebih dimatangkan.Sehingga ada pembeda dengan bankkonvensional lainnya.Memang, sebenarnya Bank Riau Kepritelah melakoni program kredit di tengahmasyarakat, namun secara kasat mata,CSR-nya belum tajam. Jadi, potensi iniharus diambil alih oleh Bank Riau Kepri.Tinggal lagi benang merah antara program,sosial bisnisnya, industri kecil di tengahmasyarakat, kemudian bersinergi denganakademisi. Sehingga, bisa menciptakan
kampung mikro di Riau Kepri. Sebab, BankRiau Kapri kan tidak selalu profit orienteed,tapi sekali lagi harus ada value added-nya.Sehingga ada kolegial atau tumbuhbersama antara bank dan masyarakat ataupelaku bisnis mikro.

Menurut Anda itu sebuah strategi
yang mendesak?Memang ini merupakan strategi jangkapanjang. Namun kelak ini akan menjadikhas Bank Riau Kepri. Dari sekarang inisecara marketting perlu diciptakan
Customer Loyality Management. Muaranyaadalah image dan branding. Yaitu micro
finance-nya, kemudian pertumbuhan
customer-nya dan citra Bank Riau Keprisendiri. Dengan demikian akan banyakpertumbuhan mikro.Kealpaan program selama ini kanmasih ada program mikro tanpapendampingan. Kenapa ini masih terjadi?Karena program yang kurang tajam. Adakecendrungan pula loyalitas pada nasabahtertentu. Padahal bank selain pertumbuhanlaba, perlu ada porthopolio produk yangkhas. Kekhususan ini yang menjadi efek
domino penguatan pertumbuhan ekonomimasyarakat. Sekali lagi karena adaketepatan program.

Ini model Bank Riau Kepri ke depan
menurut Anda?Ya. Inilah yang akan memberi warnaberbeda dari Bank Riau Kepri. Ketuntasanstrategi bisnis sangat perlu dilakukan,mulai dari mikro hingga sub mikro. Mulaidari hulu hinga hilir. Seperti halnya bidangpariwisata atau perikanan di Riau Kepri.Dengan catatan, ujungnya selaluberlandaskan visi misi Riau 2020.

Kesimpulan singkat?Bank Riau Kepri butuh branding.***

Persaingan
antara bank kini
makin terasa.
Hal itu dapat

dilihat mulai dari
beberapa hal. Pertama
dari pertumbuhan asset,
kemudian aspek bisnis
perbankannya, dan
ketiga dari aspek
investasi. Dari aspek bisnis
perbankannya, Bank Riau
Kepri dapat menerapkan
strategi bisnis yang tepat
baginya. Artinya apa
yang menjadi core
bussines yang dilakukan
oleh Bank Riau Kepri.”

WAWANCARA



12

WAHYUDI GUSTIAWAN
Pincab Bank Riau Kepri Air Molek

Ajak Karyawan
Ikut Kegiatan

Pemerintah

Sosok yang satu ini tentu sudah tidakasing lagi dikalangan pegawai BankRiau Kepri. Wahyudi Gustiawanyang kini menjabat sebagaiPemimpin Cabang (Pincab) BankRiau Kepri Air Molek, ternyata mendapatkanpredikat penghargaan tertinggi Bank RiauKepri selama berkarir.Lantas, bagaimana usaha dia dalammendapatkan penghargaan kinerja triwulanke II dari Bank Riau? Berikut ini hasilwawancara dengan Wahyudi Gustiawan diKecamatan Belilas, Kabupaten Indragiri Hulu.“Saya mulai gabung di Bank Riau Keprisejak tahun 2000 dan pada saat itu Bank RiauKepri melakukan penerimaan calonpegawai,” ujar Yudi mengawali perbicangan.Pada saat diterima di Bank Riau, Yudibertugas di Cabang Pasar Pusat selama tigatahun. Yudi mendapat promosi jabatan untukKepala Seksi Operasional di tempat yangsama pada tahun 2003.Sekitar satu tahun kemudian, Yudidipindahkan ke Bank Riau Kepri CabangKota Dumai sebagai pemimpin Seksi Kredit.Setahun di Dumai, Yudi kembali mendapatpromisi untuk menjadi pemimpin SeksiOperasional di Kantor Cabang Bangkinang,Kabupaten Kampar.“Pada saat saya menjabat PinsiOperasional, ada mutasi di kantor dan sayakembali menjabat sebagai Pinsi Kredit diBank Riau Kepri Cabang Bangkinang selama1,5 tahun,” tutur Yudi.

ASET
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Seiring karir Yudi yang terusmeningkat, dia dipromosikan ke kantorcabang utama sebagai pemimpin bagiankredit selama kurang dari dua tahun atautepatnya selama 22 bulan. Berjalannyawaktu, Yudi kembalidiberi amanah sebagai pemimpinBagian Corporate Secretary yangmembawahi humas.“Disitulah saya kenal dengan kawan-kawan wartawan. Tapi biasanya setiapsaya dipromosi, saya diskusi terlebihdahulu bersama pendahulu dan memintaarahan-arahan dari direksi,” jelas Yudi.Setelah empat tahun menjabatPemimpin Bagian, pada tahun 2014 akhirYudi pindah ke Bank Riau Kepri CabangAir Molek. Kini, ia bekerja di Air Molektelah memasuki waktu selama 22 bulansebagaikepala cabang.Selama menjabat sebagai kepalacabang dan pada triwulan ke II tahun2016, Yudi berhasil meraih penghargaankinerja terbaik. “Alhamdulillah kamimendapatkan penghargaan the best ofrole. Tapi kalau istilah Pak Dirut, Best ofThe Best,” cerita Yudi.“Saya masih ingat amanah dari salahsatu direksi waktu sebelum ke Air Molek.Yakni benahi internal dulu dan kumpulkanrasa kebersamaan dengan karyawan,”sebut Yudi.Yudi kemudian melakukan beberapalangkah agar mereka di Bank Riau Kepribisa dikenal oleh masyarakat, Di antaranyamelakukan gebrakan yakni memboyongkaryawan pada setiap acara yang dihadirioleh Bupati Inhu.Atas upaya yang dilakukan Yuditersebut, Bupati Inhu Yopi Ariantomengatakan bahwa Bank Riau Kepriterlihat lebih aktif setelah dia masuk padatahun 2014. Namun, Yudi enggan disebuthanya sosoknya saja yang melakukanperubahan itu. “Tapi lebih kepada BankRiau Kepri, bukan Wahyudi. Jadi sejak itu,setiap acara saya bawa kepala seksidan pegawai ikut bergabung setiapkegiatan bupati. Anggap saja ini jugamenjadi refreshing mereka selamabekerja,” imbuh Yudi.Maka dari itu, secara berperiodik BankRiau Kepri Cabang Air Molek selalumelakukan kegiatan bersama denganmasyarakat. Hal ini dilakukan sebagailangkah memperkenalkan Bank RiauKepri kepada masyarakat Inhu.“Karena ketika saya masuk ke BankRiau Kepri, masih banyak daerah yangtidak kenal. Makanya saya bilang kepadakawan-kawan, kita harus selalu melakukanbranding. Entah itu pada setiap kegiatan

menggunakan atribut Bank Riau Kepriataupun spanduk. Alhamdulillah Bank RiauKepri Air Molek sekarang berbeda dandikenal oleh masyarakat,” beber Yudi.Yudi kembali bercerita, seorang direksiBank Riau Kepri pernah mengucapkankepadanya bahwa Kantor Cabang AirMolek cukup unik. Maksud dari unik, kataYudi adalah apa yang dilakukan selalumembawa anggota disetiap acara ataukegiatan lainnya.“Saya tidak betah duduk di belakangmeja. Karena saya terbiasa di lapangan.Karena kita selalu melakukan branding,untuk sekarang ini tidak ada dinas danmasyarakat yang tidak kenal dengan BankRiau Kepri,” tutur Yudi.Menjabat sebagai Kepala Cabang BankRiau Kepri Air Molek, Yudi mebawahi tujuhkantor yang meliputi empat kedai, satucabang pembantu dan satu kantor kas.Disetiap kantor tersebut, himpunan danapihak ketiga (DPK) dan kredit terusmengalami pertumbuhan.Bahkan setiap bulannya, Yudi selakumelakukan evaluasi terhadap kinerjakantor yang dia bawahi. Dia juga seringmengumpulkan bendahara kreditkonsumtif sekaligus melakukansilaturhami, diskusi dan menanyakan apayang mereka inginkan dan layanan apayang dibutuhkan.“Bahkan jika mereka tidak capai targetkita bahas bersama dan carikanstrateginya seperti apa. Sekarang jugapengaruh rasionalisasi pasti adadampaknya. Makanya setiap bulan sayabertemu kepala kantor, langkah apa yangakan dilakukan dan apa yang harusdievaluasi,” ulasnya.Salah satu program yang dilakukan olehBank Riau Kepri Cabang Air Molek dalampenyaluran kredit ke masyarakat yakniOne Day Service. Maksud dari programtersebut adalah masyarakat yangmelakukan permohonan hari ini,pencairan dananya paling lambat hari esoksudah bisa cair.

Bukan hanya kredit untuk masyarakat.Yudi juga melakukan silaturahmi kepadakontraktor-kontraktor. Tujuannya adalahuntuk menampung keluhan dan masukandari mereka. Karena selama ini, katanyalagi, kredit komersil untuk kontraktor tidaktumbuh secara signifikan. Selama ini parakontraktor itu juga tidak mengertikeberadaan Bank Riau Kepri Cabang AirMolek. Selain memberikan edukasi,pihaknya perlihatkanbahwa proses di Bank Riau tidak sulitdan tiga hari paling lambat sudah cair.“Makanya saya juga sudah tekankankepada kawan-kawan, kalau tidak adakerjaan di kantor silahkan turun kelapangan. Karena jika di kantor saja tidakdapat apa-apa. Jika hanya di kantor sajakita akan dapat sisa-sisa dari orang.Mereka ditolak bank lain baru kepda kita,ini artinya dapat sisa-sisa,” tegasnya.Yudi pun saat ini juga tidak segan-segan memberikan penghargaan terhadapbawahannya. Sejak tahun lalu, pemberianpenghargaan tersebut telah dilakukan.Tujuannya sendiri tidak lain agarmemotivasi merekaagar bekerja lebih baikkedepannya.Bahkan, Yudi pernah diminta olehBupati Indragiri Hilir HM Wardan untukkembali ke Tembilahan. Karena Wardansendiri menilai kinerja Yudi sudah cukupbaik di Inhu. “Makanya Pak Wardan mintasaya ke Bank Riau Kepri CabangTembilahan,” sambungnya.Ditengah kesibukannya, Yudi tetaplahmenjadi seorang ayah yang baik untukkeluarganya. Meski terkadang ia pulangmalam ketika lembur bahkan menghadiriagenda bupati, ia tetap bisa membagiwaktu dengan keluarga.“Keluarga kebetulan saya bawa ke sini,jadi bias kumpul. Kalaupun hari Sabtuacaranya, itukan setengah hari. Kadangjika tidak ada kegiatan di Air Molek pas
weekend, saya ke Pekanbaru atau keTembilahan. Jadi waktu keluarga masihtetap terjaga,” tutupnya. ***

Saya masih ingat amanah dari salah satu
direksi waktu sebelum ke Air Molek. Yakni
benahi internal dulu dan kumpulkan rasa
kebersamaan dengan karyawan.”

ASET
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Wujud
Konsistensi
BRK

Platinum
Award

Memasuki usia hampir enam dasawarsa,  wajar kalau Bank
Riau Kepri (BRK) mendapat prediket ‘sangat bagus’ dari
majalah Info Bank dan berbagai lembaga lainnya.  Ini
menjadi sinyal positif bagi bank daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi masyarakat Riau Kepri. Mampukah
prediket ini  menjawab pertumbuhan ekonomi masyarakat
Riau Kepri ke depan?
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Bicara soal kinerja, adalah
ngomong soal perencanaansistem yang sudah matang.Layaknya sebuah barangkonsumsi, sudah jelas harga,pasar, dan pembeli sudah terencana darihulu hingga hilir. Sehingga, ‘hitungan’ kinerjadapat diprediksi dengan baik. Nah, jika salahsatu saja rantai kinerja ini katakanlahbermasalah, praktis kinerja ikut bermasalahsecara keseluruhan. Sehingga, harusdipastikan kalau komponen kinerja iniberjalan dengan baik.Predikat kinerja sangat bagus 2015 dan

Platinum Award sangat bagus 10 tahunberturut-turut yang diperolah Bank RiauKepri (26 Agustus 2016) dari majalah InfoBank, menjadi anugerah sekaligustantangan. Di satu sisi, penganugerahandalam sebuah acara Award PerbankanNasional ini, menjadi bukti konsistensi BankRiau Kepri sebagai bank yangdiperhitungkan. Dianggap siap bersaingdengan bank-bank konvensional umumnya.Sebagai bank plat merah, Bank Riau Kepritidak serta merta berpangku tangan, tetapiterus melakukan terobosan perbankanseperti bank konvensional.Nah, di sisi lain, ada tantangan berbedabagi Bank Riau Kepri. Dengan catatankinerja ini Bank Riau Kepri harus menjadipilihan rakyat Riau-Kepri yang nomorwahid. Bank Riau Kepri menjadi soko gurubagi pertumbuhan ekonomi masyarakatRiau dan Kepri. Dengan demikian, Bank RiauKepri mampu menjadi landmark bisnisperbankan masyarakat Riau Kepri secaraumum. Menjadi tanda sejahteranyamasyarakat Riau.Pemred Majalah Info Bank, Eko BSupriyanto menyebutkan, anugerah kinerjaitu telah melewati beberapa parameter. Yaitu
Peringkat Profil Manajemen Resiko,
Peringkat Nilai Komposit GCG, Permodalan
(CAR & Pertumbuhan Modal Inti), Kualitas
Aset (NPL, pertumbuhan kredit yang
diberikan), Rentabilitas ( ROA, ROE,
Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan),
Likuiditas ( LDR dan Dana Pihak Ketiga),
Efisiensi (Beban Operasional/ BOPO dan Net
Interest Margin.Dari parameter ini Eko dan direksimenilai Bank Riau Kepri layak mendapatkanpenghargaan. “Ada 56 bank dari 118 bankyang mengalami penurunan laba dan hal itudisebabkan oleh kondisi perekonomiandunia yang melambat dan berpengaruhbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dan

bisnis di Indonesia. Nah, dalam 10 tahunterakhir ini, Bank Riau Kepri konsisten.Sehingga wajar predikat Sangat Bagusdiberikan,” beber Eko.Dalam malam anugerah tersebut,Direktur Utama Bank Riau Kepri IrvandiGustari menyatakan kalau pencapaianprestasi ini wujud karya dari segenap insanBRK. Mulai dari Jajaran Komisaris, JajaranDireksi dan seluruh lapisan pegawai BRKyang bahu membahu dan komit berkinerjabagus. Termasuk dukungan pemegangsaham, stakeholder lainnya dan insan media.“Tahun 2015 adalah tahun yang sangat sulit.Faktor eksternal sangat menekan kinerjaperbankan secara nasional, dan pada tahun2016 ini ternyata juga belummemperlihatkan perkembangan ke arahyang lebih baik terkait kondisiperekonomian global dan Indonesiakhususnya. Tapi kita mampu meng-hadapinya. Sehingga, Award ini adalah

nikmat Allah, dan kita jangan larut dengankebanggaan saja. Harus banyak bersyukurserta  tetap waspada dan semangat untukraih kinerja yang terbaik pada tahunanggaran 2016 ini ,” kata Dirut.Sekali lagi prestasi ini memangpencerminan sebuah semangat. Semangatyang sudah tertanam sejak mula Bank RiauKepri berdiri yang dulunya masih bernamaBank Pembangunan Daerah (BPD) PropinsiRiau. Bagaimana para founding father BankRiau Kepri berazam menjadikan bank inisebagai barometer perekonomian di Riau(Kepri masih wilayah Riau). TumbuhnyaBank Riau Kepri menjadi cerminanpertumbuhan ekonomi masyarakat Riau.Namun bagaimana menopang prediket iniagar benar-benar muncul sebagai pilihanmasyarakat Riau Kepri?“Setelah Bank Riau Kepri mendapatprediket ‘sangat bagus’ dari Majalah InfoBank dalam hal kinerja, akan lebih cantik lagi

Corporate culture kita di bank Riau Kepri itu
yang kita ubah dan benahi dengan baik.
Kalau perlu akan terus kita berikan
pelatihan-pelatihan bagi karyawan.”

ARSYADJULIANDI RACHMAN
Gubernur Riau

LAPORAN UTAMA

Dirut dan jajaran direksi Bank Riau Kepri menerima penghargaan Infobank (Foto: Istimewa)
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kalau mampu menghidupkan ikon-ikonMelayu Riau Kepri di tengah-tengahmasyarakat. Saya yakin ini akan memicuketertarikan masyarakat Riau, menjadikanBank Riau Kepri sebagai mitra dari berbagaiaspek. Baik dari aspek penyimpanan danaatau uang hingga kredit usaha,” kata OKNizami Jamil, seorang sepuh sosial budayaMelayu di Riau saat ditemui redaksi dikediamannya awal September lalu.Artinya, menurut lelaki yang juga pernahlama berkecimpung di dunia pendidikan danbudaya di Riau ini, selain bisnis perbankan,Bank Riau Kepri menggesa citra sosialbudaya Melayu Riau Kepri. Cita rasakemelayuan inilah yang menjadi kekhasanBank Riau Kepri  sebagai bank pilihanmasyarakat Riau Kepri. “Mungkin denganmengedepankan etika dan tata cara Melayu,tata busana yang berciri Melayu Riau Kepri,penayangan lagu-lagu atau instrumentalMelayu, hingga tata artistik interior yangbernuansa Melayu klasik maupun modern,”tambah OK menyikapi soal pelayanan BankRiau Kepri ke depan.Terpisah, pengamat manajemenpemasaran Universitas Riau DR AlviFurwanti Alwi saat ditemui di rumahnya,menyebutkan Bank Riau harus dikenal lebihjauh lagi. Tentu untuk mencari titik temunyabagaimana ‘memasarkan’ bank Riau Keprihingga dikenal sampai jauh.Menurutnya, Bank Riau Kepri telahmelakoni program kredit di tengahmasyarakat, namun secara kasat mata, CSR-nya perlu dipertajam lagi. Potensi ini harusdiambil alih oleh Bank Riau Kepri. Tinggallagi benang merah antara program, sosialbisnisnya, industri kecil di tengahmasyarakat, kemudian bersinergi denganakademisi. Sehingga, bisa menciptakan
kampung mikro di Riau Kepri. Sebab, BankRiau Kepri kan tidak selalu profit orienteed,tapi sekali lagi harus ada value added .Sehingga ada kolegial atau tumbuh bersamaantara bank dan masyarakat atau pelakubisnis mikro.Menyikapi kinerja terkait pertumbuhanekonomi mikro di Riau dan Kepri, GubernurRiau (Gubri) Arsyajuliandi Rahman menilaisudah baik. Tinggal lagi menatanya menjadilebih baik. Karena kualitas programtergantung strategi perencanaan atauperancangannya. “Program pendampinganpelaku ekonomi mikro sudah dirancang,walaupun bertahap. Tapi sekali lagi corpo-
rate culture kita di bank Riau Kepri itu yangkita ubah dan benahi dengan baik. Kalauperlu akan terus kita berikan pelatihan-pelatihan bagi karyawan,” kata Gubri diruang kerjanya, Jumat 23 September 2016.Soal budaya kerja di BRK, Gubri jugamenambahkan kalau BRK bisa mengadopsitunjuk ajar Melayu untuk meningkatkankualitas kerja yang punya kekhususan danlebih bernilai lokal. Sehingga akan menarikminat pelaku bisnis hingga pelaku ekonomi

mikro menjadi mitra BRK. Apalagi tunjukajar Melayu akan memberikan pembelajaranpola pendampingan ekonomi mikro yangmemenuhi kearifan lokal.“Jika saja Tunjuk Ajar Melayu Riau/Kepriitu dapat kita laksanakan dengan baik,apalagi Bank Riau Kepri dapat menerapkanTunjuk Ajar Melayu itu dengan baik di BankRiau Kepri, kerisauan kita akan terjawab.Bank Riau Kepri akan menjadi pilihanmasyarakat Riau Kepri. Belum bicara soalpendampingan ekonomi mikro, melihatpelayanan BRK yang sesuai dengan TunjukAjar Melayu saja, orang akan tertarik. Apalagiuntuk menarik pelaku bisnis hingga pelakuekonomi mikro,” tambahnya.Disinggung mengenai mimpiPemerintah Provinsi Riau untuk Bank RiauKepri 5 sampai 10 tahun ke depan, mantanketua Kadin Riau ini menginginkanbagaimana perbankan daerah ini bisatembus menjadi regional champion.Pemerintah berkeinginan adakemitraan-kemitraan yang harusdibangun untuk menuju ke arahitu. Pola untuk mencari modaldengan pihak ke tiga harusjemput bola. Begitu jugasistem penyaluran kreditnya.Bank Riau Kepri itu tidakbisa seperti birokrat.“Mereka harus menda-tangkan keuntunganuntuk PAD kita. tumimpi kita untuk 5sampai 10 tahunk e d e p a n , ”s e b u t n y a .
(tim)

Tahun 2016 ini
ternyata juga
belum
memperlihatkan
perkembangan ke
arah yang lebih
baik terkait kondisi
perekonomian
global dan
Indonesia
khususnya. Tapi
kita mampu
menghadapinya.”

IRVANDI GUSTARI
Direktur Utama Bank Riau
Kepri

LAPORAN UTAMA
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Terapkan
Tunjuk Ajar Melayu

Jika Tunjuk Ajar Melayu itu dapat kita laksanakan
dengan baik, apalagi Bank Riau Kepri dapat
menerapkan Tunjuk Ajar Melayu itu dengan baik
di Bank Riau Kepri, kerisauan kita akan terjawab.”

ARSYADJULIANDI RACHMAN
Gubernur Riau

Menjalankan rodapertumbuhan ekonomimasyarakat Melayu Riaudan Kepri melaluiperbankan memang bukanhal yang mudah. Apalagi tugas sebesar ituharus di taruh di atas pundak Bank RiauKepri. Ditambah lagi, harus menjadi ikonsekaligus bank pilihan rakyat.  Sekali lagitugas ini tidak mudah. Akan tetapi, di sisilain ‘aksi’ Bank Riau Kepri ini memangdinanti khususnya bagi masyarakat Riaudan Kepri.Disamping mampu menjawabkebutuhan masyarakat Riau dan Kepri,juga mampu memdongkrak pelakuekonomi mikro yang merupakan misiutama hadirnya bank pembangunandaerah ini dulu bernama. Prediket kinerja‘sangat bagus’ oleh Info bank dan sejumlahlembaga beberapa waktu lalu, adalahlangkah awal memantapkan kembali visimisi tersebut. Praktis, Bank Riau Keprimesti berbenah-benah.
Tim redaksi majalah Perniagaanberkesempatan mewawancarai GubernurRiau H. Arsyajuliandi Rahman MBA, diruang kerjanya akhir bulan Septemberkemarin. Berikut petikannya:
Sebagai pemegang saham utama

Bank Riau Kepri, bagaimana Pemprov
melihat Bank Riau Kepri dalam
mewujudkan visi misi untuk
membangun pertumbuhan ekonomi
masyarakat Melayu Riau dan Kepri?Bank Riau Kepri memang harusmenjadi motor penggerak pembangunanekonomi di Riau dan Kepri. Itu kanmerupakan misi bank pembangunandaerah ini sedari awal. Selainmenggerakkan pertumbuhan ekonomi

tersebut, juga memberikan kontribusiyang significan bagi pertumbuhanekonomi daerah di Riau dan Kepri.
Bank Riau Kepri sudah profesional

dalam hal itu? Nah itu dia. Sikap dan kerjaprofesional itu memang sudah harusditunjukkan dari sekarang. Karena BankRiau Kepri dalam hal bisnis, sudah tidaklagi BUMD to BUMD tapi antara BUMD to
BUMS atau antara Bank Riau Kepri denganbank-bank konvensional lainnya. Sekarangtidak ada lagi privilege-privelege (hakistimewa-red), bagi Bank Riau Kepri.

Semua berlaku sama. Pasar yangmenentukan.
Artinya, menurut Pemprov Bank

Riau Kepri sekarang harus bekerja
keras lagi, jika mau menjadi pilihan
utama bagi masyarakat Riau Kepri?Jadi begini, Bank Riau Kepri memilikifungsi intermediasi. Mulai pendanaan daridunia usaha, dan menyimpan dana pihakke tiga agar menempatkan uang di BankRiau Kepri. Tidak hanya sebagai bankpemerintah daerah saja. Nah, di duniausaha, privilege itu tidak berlaku. Sehingga,jika mau bersaing dengan bank
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konvensional Bank Riau Kepri harus lebihprofesional lagi, itu pilihannya.
Termasuk dengan service dan

pelayanan, maksud Pemprov?Benar. Budaya lama (perilaku tidakpada tempatnya-red) harus ditinggalkan.
Corporate culture Bank Riau Kepri  harusdiubah. Harus disesuaikan dengankebutuhan pasar, atau kebutuhanmasyarakat Melayu Riau dan Kepri secaraumum. Budaya lama ini terkait denganbudaya horizontal antar teman dekat dijajaran direksi hingga bawah misalnya.

Menurut Pemprov ini akan
mempengaruhi kontribusi BRK pada
daerah?Bisa dibilang begitu. Bank Riau Kepriharus melayani debitur, melayani nasabah,hingga dana dari pihak ketiga. Lalubagaimana dengan kontribusi maksimalBRK terhadap pertumbuhan ekonomimikro masyarakat Riau dan Kepri?Bagaimana pula BRK bisa bersaing di levelnasional?. Tentu Bank Riau Kepri harusmembenahi manajamennya dengan baik.Pola komunikasi bisnis BRK harus jugadirancang dengan baik. Kita harus jemputbola.

Jika dibuat benang merahnya dengan
prediket kinerja ‘sangat bagus’ dari
majalah Info bank beberapa waktu lalu,
tentu hal ini menjadi tantangan bagi
Bank Riau Kepri?Ya memang. Jangan dulu bicara di levelatas. Pembenahan ini harus digesa mulaidari pemerintah kota dan kabupaten, hinggamasyarakat pelaku usaha itu sendiri.Apalagi pelaku bisnis sebagai pihakketiga. Lihat saja, di daerah-daerahkabupaten kota saja, masih banyak yangmemililih bank-bank konvensional dalambisnis perbankan. Karena apa? Karenamemang bank-bank konvensional lainnyasudah mempertajam corporate culture nya.Ini mungkin ada yang menganggap halsepele. Tapi kenyataannya, bank-bankkonvensional lainnya bahkan sekelas Maybank (milik Malaysia-red) saja sudah ada didaerah-daerah bahkan tingkat kecamatan.Bukan bank nasional lagi kan? Tapi sudahinternasional. Nah, kenyataannyan tingkatpersaingan itu sudah tinggi.

Bukan tidak mungkin pelaku
ekonomi mikro juga menjadi incaran
bagi bank konvensional lainnya?Itu bisa terjadi. Makanya image BankRiau Kepri itu mulai dari front office hinggajajaran direksi  mau tidak mau harusdibenahi dengan baik. Kalau memang inginmenjadikan Bank Riau Kepri sebagaipilihan masyarakat Melayu Riau Kepri yangkita maksudkan tadi kan.

Jika demikian, menurut Pemprov
program ekonomi mikro yang sudah
dirancang selama ini masih kurang tajam
begitu?Sudah baik. Program pendampinganpelaku ekonomi mikro sudah dirancang,walaupun bertahap ya. Tapi sekali lagi
corporate culture kita di bank Riau Kepri ituyang kita ubah dan terus benahi denganbaik. Kalau perlu terus diberikan pelatihan-pelatihan bagi karyawan.

Apa tidak memungkinkan kita
memakai pola budaya Melayu Riau Kepri
dalam menjalankan fungsi pelayanan di
BRK?Nah itu dia. Malah akan lebih bagus kan?Jika saja Tunjuk Ajar Melayu Riau/Kepri itudapat kita laksanakan dengan baik, apalagiBank Riau Kepri dapat menerapkan TunjukAjar Melayu itu dengan baik di Bank RiauKepri, kerisauan kita akan terjawab. BankRiau Kepri akan menjadi pilihanmasyarakat Riau Kepri. Belum bicara soalpendampingan ekonomi mikro, melihatpelayanan BRK yang sesuai dengan TunjukAjar Melayu saja, orang akan tertarik.Apalagi untuk menarik pelaku bisnis hinggapelaku ekonomi mikro. ***

image Bank Riau
Kepri itu mulai
dari front office

hingga jajaran direksi
mau tidak mau harus
dibenahi dengan baik.
Kalau memang ingin
menjadikan Bank Riau
Kepri sebagai pilihan
masyarakat Melayu Riau
Kepri yang kita
maksudkan tadi kan.”
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BRK Raih Dua Penghargaan Penilaian Kinerja 2015

10 Tahun Berpredikat
Sangat BagusKinerja maksimal manajemenBank Riau Kepri kembalimembuahkan penghargaan daripihak lain di tingkat nasional.Bahkan dalam satu penyele-nggaraan, BRK berhasil meraih duapenghargaan.Yakni penghargaan tertinggi dari segikinerja tahun 2015 dengan predikat “ SangatBagus”  dan Platinum Award karena telahberhasil mempertahankan predikat kinerja“Sangat Bagus” selama 10 tahun berturut-turut.Penghargaan itu diberikan InfoBankmelalui Biro Riset InfoBank menyeleng-garakan acara Award Perbankan Nasionalyang rutin diselenggarakan setiap tahun.Acara yang berlangsung di HotelAmbarukmo Yogyakarta, 26 Agustus 2016dibuka oleh  Sri Sultan Hamengkubuwono Xselaku Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta (DIY) yang diwakili oleh AssistenII Sekda Pemprov DIY. Sambutan jugadisampaikan oleh Pemimpin RedaksiMajalah InfoBank  dan dihadiri oleh parabupati dan walikota dari Provinsi DIY, parakomisaris utama dan direktur utama daribank-bank yang meraih penghargaannasional untuk kategori kinerja.Penilaian yang dilakukan adalah untuktahun  anggaran kinerja 2015 dengan

menggunakan parameter yang akurat,terukur dan valid.Eko B Supriyanto selaku PemimpinRedaksi InfoBank dan Pemimpin Biro RisetInfobank dalam sambutannya menyam-paikan bahwa penilaian kinerja tersebutmengggunakan 8 parameter. Yakniperingkat profil manajemen resiko,peringkat nilai komposit GCG, permodalan(CAR & pertumbuhan modal inti). Kualitasaset (NPL, pertumbuhan kredit yangdiberikan). Selanjunta rentabilitas (ROA,ROE, pertumbuhan laba tahun berjalan).Likuiditas (LDR dan dana pihak ketiga),efisiensi (beban operasional/BOPO dan NetInterest Margin.Dari 118 bank, terbagi dalam  kategoriKinerja untuk Tahun Anggaran 2015. YakniKategori Sangat Bagus sebanyak 69 bank.Kategori “ Bagus” sebanyak 25 Bank.Kategori “ Cukup Bagus” sebanyak 11 bank.Kategori “ Tidak Bagus” sebanyak 3 bank,dan kategori “ Tidak Ada Data Penilaian”sebanyak 10 bank. Bank Riau Kepri untukKinerja tahun anggaran 2015 meraihpredikat “ Sangat Bagus”.Lebih lanjut Eko mengatakan, sebanyak56 bank dari 118 bank yang ada, mengalamipenurunan laba. Hal itu disebabkan kondisiperekonomian dunia yang melambat danberpengaruh besar terhadap pertumbuhan

ekonomi dan bisnis di Indonesia.Kategori selanjutnya adalah untukkinerja yang konsisten berkesinambungan.Terdiri kategori 20 tahun berturut-turutmeraih Predikat Sangat Bagus. Kategori 15tahun berturut-turut meraih Predikat SangatBagus, kategori 10 tahun berturut-turutmeraih Predikat Sangat Bagus, kategori 5tahun berturut-turut meraih Predikat SangatBagus. Untuk kategori ini, Bank Riau Keprimeraih predikat 10 tahun berturut-turutmeraih Predikat Sangat Bagus dan diberikanpenghargaan Golden Award. Dalam ajangmalam penganugerahan Infobank Award ini,BRK meraih 2 Award.Dalam ajang acara Award InfoBank ini,dari BRK dihadiri oleh Direktur UtamaIrvandi Gustari, Komisaris Utama HRMambang Mit, Direktur Operasional DenniMulia Akbar dan Corsec Winovri. Usaiaacara, Dirut BRK Irvandi menyatakanpencapaian prestasi ini adalah merupakanwujud karya dari segenap insan BRK yangterdiri dari jajaran komisaris, jajaran direksidan seluruh pegawai BRK yang telah bahumembahu dan komit untuk terus berkinerjabagus dan termasuk dukungan dari parapemegang saham dan para stakeholderlainnya termasuk insan media tentunya.Diakui Irvandi, bahwa tahun 2015 adalahtahun yang sangat sulit dan faktor eksternalsangat menekan kinerja perbankan secaranasional. Dan pada tahun 2016 ini menurutIrvandi ternyata juga belummemperlihatkan kearah perkembanganyang lebih baik terkait kondisiperekonomian global dan Indonesiakhususnya. ***

TERIMA AWARD:
Dirut BRK DR Irvandi Gustari
menerima 2 Award dari
Wapemred InfoBank Karnoto
Muhammad di Hotel Ambarukmo
Yogyakarta, 26 Agustus 2016.
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Kerja Keras Segenap
Insan BRKPenghargaan demi penghargaanterus diraih oleh Bank Riau Kepri(BRK)  seiring komitmen parapemegang saham, komisaris,dirut, jajaran direksi dan parapegawai untuk terus meningkatkanpelayanan kepada nasabah.Pada 7 September 2016, BRK kembalimeraih penghargaan nasional untuk duakategori pada ajang Indonesia BankingAward tahun 2016 yang diadakan olehTempo Media Group dan Indonesia BankingSchool (di bawah LPPI–Bank Indonesia).Program ini diadakan setiap tahun. BRKsukses meraih penghargaan untuk kategoriThe Best Bank in Retail Banking ServicesBPD Aset antara Rp 10-Rp 30 triliun dan TheBest Bank in Digital Services BPD AsetKurang dari Rp 50 triliun.Pemberian penghargaan di Hotel JSLuwansa Kuningan, Jakarta dihadiri olehAnggota Deputi Komisioner Otoritas JasaKeuangan (OJK) Nelson Tampubolon. Selainitu turut hadir Kepala Eksekutif Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan danDeputi Gubenur Bank Indonesia HendarHarahap. Direktur Utama Tempo MediaGroup Bambang Harimurti, dan para direksidan komisaris dari bank-bank penerimapenghargaan.Sementara dari BRK dihadiri KomisarisUtama HR Mambang Mit, Dirut DR IrvandiGustari, Direktur Kredit dan Syariah AfrialAbdullah, Pemimpin Divisi MSDM danPerencanaan Strategis Tengkoe Irawan,Pemimpin Divisi TSI Wan Mukhlis,Pemimpin Divisi Produk dan Jasa Andi Mulyadan Pemimpin Desk Corporate SecretaryWinovri.Total, terdapat 7 kategori bank yangmemiliki kinerja terbaik di Indonesia. YakniThe Most Efficiet Bank, Diversity of TheBoard,

The Best Bank in Retail Banking Services,The Best Bank in Productivity, The Most Re-liable Bank, The Best In Digital Services danThe Best Sharia Business Unit.BRK memperoleh awards untuk kategoriThe Best in Digital Services dan The BestBank in Retail Banking Services. Rektor In-donesia Banking School (IBS) DR SubarjoJoyosumanto SE MA  yang juga merupakanmantan Deputy Gubernur Bank Indonesiamenjelaskan tentang parameter dan kriteriapenilaian. Proses penilaian itu dilakukan dariannual report (Buku Laporan Tahunan),
website bank, pemberitaan pihak ketiga danriset majalah Tempo secara langsung.Selain itu dari kriteria pemenangdiperoleh dari Jumlah dan PertumbuhanLayanan Keuangan Digital/LKD  (2015-2016) yaitu LKD ATM, Phone Banking, SMSBanking, Internet Banking dan Mobile Bank-ing. Serta LKD Unggulan yaitu rekeningponsel, ecash dan e-money.Usai acara, Dirut BRK Irvandimenyatakan bahwa pencapaian prestasi iniadalah merupakan wujud karya dan kerjakeras dari segenap insan BRK yang terdiridari jajaran komisaris, jajaran direksi danseluruh lapisan pegawai BRK tanpaterkecuali, yang telah bahu membahu dankomit untuk terus berkinerja bagus dantermasuk dukungan yang solid  dari parapemegang saham dan juga segenappara stakeholder lainnya termasukinsan media tentunya. ***

DSIREKTUR
Utama
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Prinsip tersebut sudahditanamkan sejak awal dirinyadiamahkan memimpin BankRiau Kepri Cabang Pasar Pusat.“Tanpa adanya disiplin, sulitmeraih kesuksesan. Hal ini yang terkadangsering diabaikan banyak orang. Makanyayang pertama saya tanamkan ke seluruhkaryawan itu nilai kedisiplinan,” katanya.Asari yang dipercaya memimpin cabangBank Riau Kepri sejak April 2014. Selalumemberikan pengarahan tiap briefing pagike karyawan bahwa dengan disiplin target-target yang direncanakan bisa tercapai.Apalagi Bank Riau Kepri yang terusberinovasi dibutuhkan pola pelayanan yangberkualitas dan menciptakan budaya kerjayang produktif.“Memang awalnya tidak mudah. Tetapiseiring berjalannya waktu karyawan bisamemahami. Tentu saja disiplin diri harusdimulai dari diri saya dulu. Kalau tidakbagaimana mau jadi panutan,” katanya.Seiring berjalannya waktu, progrespositif terus terlihat. Hingga cabang BankRiau Kepri di bawah kepemimpinannyadinobatkan sebagai cabang yangPenghimpunan dana pihak ketiga terbaikdari seluruh cabang lainnya. “Rahasianya adatiga, perencanaan, disiplin, danbertanggungjawab," kata Asari.Baginya ketiga resep tersebut tidakhanya berlaku di dunia perbankan saja. Disektor bisnis lainnya hal yang sama jugaberlaku. “Jika pola kerja tidak diubah, tidakmungkin cabang Pasar Pusat jadi cabangterbaik dalam penghimpunan dana. Yangterpenting juga profesional dalam bekerja.Jadi ada tidak nasabah, selagi dalam jamkerja, kerjakan tugas jangan menunda.Karena Kita tidak pernah tahu hari esokseperti apa,” kata Alumni Fakultas EkonomiUniversitas Riau (UR) ini.Apalagi dengan tingkat persaingan diPekanbaru terhitung tinggi. Mau tidak maubank harus jemput bola dan meningkatkandaya saing.“Pekanbaru ini merupakan pusatsegalanya. Sebagai barometer Provinsi Riau.Jadi persaingan khususnya bisnis bank lebihketat. Di situ dibutuhkan perencanaan untukmelihat peluang-peluang yang ada. Dan perludisadari jangan melihat kelemahan dari sisi

Perencanaan Baik
Hasilkan yang Terbaik
Kesuksesan bisa diraih dengan kedisiplinan dan kerja keras. Prinsip itu yang selalu
ditanam Pimpinan Cabang Pasar Pusat, Asari kepada karyawannya.

kita, tetapi kelebihan yang kita punya. BankRiau Kepri adalah bank daerah, semestinyakita yang lebih tahu Seperti apa keinginannasabah yang dibutuhkan. Itu keunggulankita,” tuturnya.Kini dari sebelumnya mengandalkanPenghimpunan dana dari Perintah Daerah(Pemda). BRK Cabang Pasat Pusatmemprioritaskan dana pihak ketiga dariperseorangan dan korporasi. “Posisinyasudah dibalik, dana Pemda tidak lagimendominasi. Paling sekitar 40 persen saja,sisanya dari dana perseorangan danperusahaan,” jelasnya.Walau cabangnya dinobatkan sebagaicabang Penghimpunan dana terbaik, dirinya

tidak berpuas diri. Sesuai dengan targetpencapaian 5 pilar Bank Riau Kepri, yakniPenyaluran Kredit, Penghimpunan DanaPihak Ketiga, Internal Control, Sumber DayaManusia, dan Operasional.“Seperti target lainnya juga kita kejar.Selama saya di sini saya bertekad untukmenjadikan Cabang Pasar Pusat sebagaI luremodel untuk yang lain. Dengan perencanaanyang baik akan mendapatkan hasil terbaik,”tutur pria yang hobi bermain golf ini.Hingga akhir tahun ini, cabangnya fokusuntuk menurunkan NPL. Apalagi nasabahcabang pasar pusat juga banyak berasal daripedagang di Pasar Plaza Sukaramai yangbeberapa waktu lalu alami musibahkebakaran.“Kita perlu menjaga NPL jangan sampaitinggi. Salah satu caranya dengan penagihan,restrukturasi kredit Seperti kepadapedagang-pedagang yang kiosnya terbakardi Plaza Sukaramai ITU, dan juga penyalurankredit lebih selektif,” jelasnya.Asari percaya di tengah persaingan yangketat ini, selalu ada peluang untuk menjadiyang terbaik. “Kuncinya itu disiplin dan jugakerja keras,” tutupnya.***

CABANG
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SAYA sudah lama meminjam kredit di Bank Riau Kepri.
Bahkan sudah empat kali meminjam untuk modal
usaha laundry saya. Pinjaman juga bervariasi, mulai
dari Rp 225 juta, Rp 300 juta, Rp 350 juta dan terakhir
Rp 500 juta.

Sudah 12 tahun usaha saya berjalan berkat
bantuan usaha dari Bank Riau Kepri ini. Pelayanan

sangat bagus dan prosesnya juga sangat cepat. Dengan pelayanan itu, saya jadi
percaya kepada Bank Riau untuk menjadi mitra bagi saya.

Mudah-mudahan Bank Riau Kepri kedepannya menjadi bank yang lebih baik.
Dan dapat membantu mitra usaha lainnya.***

Pelayanan Bagus Proses
Cepat

Mohamat Bajuri
Pemilik Varia Laundry dan Dry Cleaning Service,
Batam

TESTIMONI

SAYA sudah dua kali meminjam di Bank Riau untuk
modal buka klinik kesehatan. Pertama Rp 150 juta
dan yang kedua Rp 250 juta. Setelah melakukan
survei ke beberapa bank untuk sekadar
perbandingan, tapi akhirnya saya pilih Bank Riau
Kepri.

Dengan dua kali peminjaman tersebut, saya bisa
membuka klinik ini bahkan bisa membeli peralatan
dan sewa ruko di sekitar Pasar Tangor, Tenayan
Raya.  Mudah-mudahan Bank Riau Kepri dapat
terus tumbuh dan berkembang untuk
kedepannya.***

Bidan Heni
Pemilik Klinik Kesahatan
Pekanbaru

Akhirnya Saya
Buka Klinik

Saya sudah memakai tabungan
Bank Riau Kepri selama 12 tahun.
Saat ini saya menabung di Bank
Riau Kepri Cabang Rumbai.
Pendapat saya untuk Bank Riau
Kepri ini sangat bagus, pelayanan
ramah dan sopan.

Untuk harapannya, mudah-
mudahan Bank Riau Kepri maju
dan berkembang untuk
kedepannya. Tingkatkan
pelayanan kepada masyarakat
yang menabung di Bank Riau
Kepri. Karena saya nilai
menabung di Bank Riau Kepri
sangatlah bagus.***

Setia Selama 12 Tahun

ASMIATY
Warga Rumbai Pekanbaru

SAYA menabung di Bank RiauKepri sudah tiga tahunan. Selamamenabung, saya tertarik denganpelayanannya.  Pelayanannya baik,ketika disambut dari depanbawaanya juga senang ketikamasuk ke Bank Riau.Awalnya bingung, tapi karenarekomendasi dari teman, akhirnyasaya memutuskan buka rekeningdi Bank Riau Kepri. Toni Budianto,nasabah Tapung Hulu***

TONI BUDIANTO
Nasabah Tapung Hulu

Dapat
Rekomendasi
Dari Teman

LIA
Warga Tampan Pekanbaru

Terus Alami Kemajuan
SAYA sudah
menabung di Bank
Riau lima tahun.
Untuk sekarang ini
Bank Riau Kepri
terus  mengalami
kemajuan, baik dari
segi pelayanan
maupun bangunan.
Dari segi pelayanan
dan bangunannya
juga sangat
baguslah.

Pelayanan
sangat memuaskan
dan saya merasa
terbantu dengan
pelayanan yang
ramah, baik dan
sopan dari para
karyawan. Ketika

saya ganti buku di Bank Riau Kepri, pelayananya cepat
dan tidak sampai lima menit sudah bisa diproses.

Pesan untuk Bank Riau Kepri berharap agar Bank
Riau Kepri bisa bertambah besar dan maju. Terlebih lagi
sebagai bank milik pemerintah dari segi pelayanan perlu
ditingkatkan lagi. Kalau bisa membuat lapangan tenaga
kerja baru, terutama untuk warga Riau.***
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Siasat Bedelau-kan Sosial
Budaya Bank Riau Kepri
Oleh:  OK Nizami Jamil
Budayawan Riau asal Siak
Alumni Akademi Seni Rupa Yogyakarta angkatan 1958Kehadiran Bank Riau Kepri di Riau danKepri, selama rentang waktu limadasawarsa lebih adalah sebuah amanahsekaligus tanggungjawab. Amanahtentulah bagaimana mengelola keuangandaerah secara umum, menarik pelaku bisnis, danmendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecilsecara khusus. Nah, bila ditanyakan mengenaitanggungjawab, Bank Riau Kepri mestilah memahamitanggungjawab lain selain sosial ekonomi, yaitu sosialbudaya dan pendidikan.Hal ihwal inilah yang harusnya tidak bolehdikesampingkan oleh Bank Riau Kepri. Ini sangatpenting. Kenapa saya katakan macam tu? Hal iniberkaitan dengan sejarah berdirinya Bank Riau Kepriitu sendiri.  Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapuramencatat bagaimana kerajaan mampu mengelolakeuangan negaranya, bahkan memiliki mata uangsendiri. Riau Kepri kini memang bukanlah Siak yangmemiliki kedaulatan sendiri tapi bagian dari NKRI.Bank Riau Kepri hadir untuk menjawabtantangan, sekaligus menyejeterahkan masyarakatRiau Kepri ke depan. Semangat itu pula yang lahirdalam era 60 an lalu.  Ketika Riau waktu itu inginmandiri terlepas dari Sumatera Tengah, mengaturrumah tangganya sendiri, dan memajukan sosialekonomi dan budayanya. Tentulah banyak hal yangharus mendukung semangat ini. Salah satunya dariBank Riau Kepri yang dahulu disebut BankPembangunan Daerah Riau ini.Di masa awal-awal masa berdirinya BPD Riau(baca: Bank Riau Kepri), semangat para pendirinyamesti memajukan kehidupan masyarakat Riausecara umum (waktu itu Kepri masih menjadi bagianpropinsi Riau). Salah satunya dengan menguatkanpondasi ekonomi. Maka digesalah waktu itu BPD Riaumenjadi wadah penyimpanan uang di kalangannegeri sipil selingkungan Propinsi Riau.Program ini sampai sekarang boleh dikatakanberhasil. Hanya saja di era 60-70 an itu kehadiranBPD juga mendukung program sosial budaya di Riau.Salah satunya bidang pendidikan dan seni Di masa-masa berdirinya Propinsi Riau, kebutuhan akan SDMsangat mendesak. Sehingga, banyak guru-guru harusdidatangkan dari propinsi tetangga. Wajar kalaukemudian saat itu tari Melayu, lagu Melayu, ataumakanan Melayu belum sepopuler negeri tetangga.Sehingga waktu itulah dihidupkan kegiatan-kegiatan pendidikan budaya dan kesenian di Riau.Sampai-sampai zamannya Gubernur Arifin Achmad,Riau memiliki orchestra yang pernah tampil diJakarta jamannya Presiden Soeharto, denganmenumpang Pesawat Hercules dari Pekanbaru. Saatitu, peran BPD cukup besar. Namun azam itu belumlagi terdengar lebih baik.Apakah kurang kreativitas dan inovasi? Hal inilahyang menjadi perhatian masyarakat Riau saya rasa.

Karena masyarakat Riau sejatinya tengah menantikiprah Bank Riau Kepri menjadi salah satu penopangsosial budaya di Riau Kepri. Nah, jika demikian betullahkalau kehadiran Bank Riau Kepri sebagai bankpembangunan daerah Riau adalah sebuahkeniscahayaan. Sangat bermanfaat sekali untukkepentingan masyarakat.Apalagi setelah Bank Riau Kepri mendapat prediketsangat bagus dari Majalah Info Bank dalam rangkakinerja yang telah berlangsung dalam satu decade hingga2016 ini. Apresiasi seperti itu akan lebih cantik lagi kalaumampu menghidupkan ikon-ikon Melayu Riau Kepri ditengah-tangah masyarakat, Saya yakin ini akan memicuketertarikan masyarakat Riau, menjadikan Bank RiauKepri sebagai mitra dari berbagai aspek. Baik dari aspekpenyimpanan dana atau uang hingga kredit usaha.Sejauh ini memang kita beri apresiasi juga ataskebijakan Bank Riau untuk ‘mengikat’ pegawai negerisipil selingkungan daerah Riau hingga Kepri  untukmenggunakan Bank Riau Kepri sebagai wadahtransaksi. Kalau bisa ditambah lagi macam mane nak
‘menarik’ pelaku bisnis besar ini ke Bank Riau Kepri.Apalagi kalau Bank Riau Kepri ingin menaikkan levelbisnis perbankan menuju buku tiga, yang mempunyaimodal sebesar 5 triliun. Kenyataan ini menunjukkankalau Bank Riau Kepri sudah makin siap bersaing dalambisnis perbankan bersama bank konvensional lainnya.Tak mungkin tak bisa untuk mulaimementingkan kebutuhan sosial budaya masyarakatRiau Kepri bukan? Kenyataan hari ini, Bank Riau Kepriharus berhadapan dengan bank konvensional lainnya.Seperti bank pemerintah misalnya, soal pelayananmereka telah prioritaskan.  Lalu apa prioritas bagimasyarakat Riau Kepri? Jawaban saya adalah sosialbudaya.Katakanlah Bank Riau Kepri telah memiliki audito-rium, selain wadah pertemuan boleh juga digunakansebagai tempat berkesenian, sebagai jawaban sejarah.Karena di tapak gedung utama Bank Riau Kepri kinipernah berdiri Balai Dang Merdu yang merupakanbangunan barometer kesenian Melayu Riau dan Kepribertahun-tahun yang lalu. Embrio seniman Riau lahir dibekas tapak bangunan tersebut. Sastra, tari, musik, danrupa, lahir di situ. Namun geliatnya seperti apa?Ini adalah bagian dari tujuan pelayanan. Persis samadengan bank-bank konvensional lainnya yang telahmengekspresikan tujuan pelayanan prima kepadakonsumen maupun pelaku usaha. Hanya saja Bank RiauKepri butuh sentuhan Melayu. Ini bicara soalmenjunjung amanah. Mungkin dengan mengedepankanetika dan tata cara Melayu, tata busana yang berciriMelayu Riau Kepri, penayangan lagu-lagu atau instru-mental Melayu, hingga tata artistik interior yangbernuansa melayu klasik maupun modern. Sehinggapertumbuhan ekonomi masyarakat terbangun,pertumbuhan sosial budaya masyarakat Melayu punkembali bedelau.***
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