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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Latar Belakang Bank Riau

Dalam era kompetisi seperti ini, berhenti berinovasi berarti mati. Inovasi menjadi

tuntutan bagi industri untuk terus berkembang dan mandiri, itulah yang dilakukan Bank Riau.

Di tengah persaingan yang ketat dan tuntutan untuk menjadi lembaga mediasi yang optimal,

bank ini terus melakukan perubahan dalam berbagai hal mulai dari peningkatan kualitas

SDM, pengembangan produk, pembenahan organisasi hingga aplikasi tekhnologi informasi.

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

kebanggaan masyarakat Provinsi Riau ini setelah mengalami penyesuaian dengan berbagai

UU, ketentuan Menteri Keuangan dan Peraturan Daerah.

Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT.

Baperi (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris

Syawal Sutan diatas No. 1 Tanggal 2 Agustus 1961, dan izin Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor BUM 9-4-4-5 tanggal 15-08-1961. Namun dalam perjalanannya, PT.

Baperi tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana syarat-syarat yang

dikehendaki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tersebut.

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

Tanggal 01 April 1966 segala kegiatan PT. BAPERI dinyatakan berakhir, seluruh aktiva dan

pasiva PT. Baperi dilikuidasi dan kemudian didirikan Bank Pembangunan Daerah Riau yang

baru, sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan

Daerah. Terhitung Tanggal 01 April 1966 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 Nomor 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  Tingkat I Daerah Riau Nomor

14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan

Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil keputusan RUPS tanggal 26 Juni

2002 yang dibuat oleh Notaris Ferry Bakri, SH dengan Akta Nomor 3 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 HAM dengan Surat Keputusan Nomor C-09851. HT. 01-01. TH 2003 tanggal 5

Mei 2003. Perubahan badan hokum tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan 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.

Untuk meningkatkan mutu kinerjanya, perbankan ini memiliki berbagai personil yang

terdiri dari pimpinan cabang, pimpinan cabang pembantu, pimpinan bidang operasional,



penyelia pemasaran syariah, penyelia pelayanan nasabah, penyelia operasional, penyelia

Administrasi Keuangan, Teller, pengelola pemasaran, asisten pemasaran, asisten kliring,

asisten akuntansi, keamanan, sopir, OB dan juga polisi. Dimana masing-masing berdasarkan

unit-unitnya, diantara satu kesatuan ini saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk

mencapai suatu tujuan yaitu perbankan yang  maju dan unggul dalam layanan dan kinerja

dengan menjalankan bisnis.

B. Sekilas Gambaran Umum PT. Bank Riau Cabang Bangkinang

PT. Bank Riau Cabang Bangkinang yang berada di Jl Prof  M, Yamin No. 78 yang

merupakan salah satu cabang dari beberapa kantor cabang yang ada di Provinsi Riau dan

Kepulauan Riau yang telah diresmikan pada tanggal 21 April 2010. Saat ini PT. Bank Riau

Kepri Cabang Bangkinang di pimpin oleh Bapak H. Fajar R. Febriansyah, SE yang

semakin hari semakin berkembang, perkembangan yang diraih adalah memiliki 4 kedai Bank

Riau Kepri (Air Tiris, Petapahan, Kuok dan Lipat Kain).

C. Visi Misi

a. Visi

Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah,

memiliki manajemen yang professional dan mendorong pertumbuhan perekonomian

daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.

b. Misi

a. Sebagai Bank sehat, elit dan merakyat

b. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah

c. Sebagai pengelola dana pemerintah daerah

d. Sebagai sumber pendapatan daerah

e. Sebagai Pembina, pengembangan dan pendamping usaha kecil dan menengah.



D. Kedisplinan Kerja

Dalam rangka pengembangan bank, baik pengembangan organisasi

maupun pengembangan operasional agar dapat tercapai misi dan tujuan bank riau

Kepri,diperlukan adanya pegawai yang penuh dedikasi, bermental baik,berwibawa,

berdaya guna, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawab untuk kemajuan PT.Bank

Riau Kepri. Dengan semakin ketat nya persaingan antar Bank, maka di

perlukan propesionalisme untuk dapat menncapai tujuan Bank. Untuk itu di perlukan

pegawai yang berdedikasi, disiplin dan tertib dalam menjalankn tugas nya. Untuk

terciptanya pegawai yang disiplin dan tertib agar dapat memahami dan melaksanakan “

TATA TERTIB dan DISIPLIN PEGAWAI ’’bagi Bank. Adapun ruang lingkup

peraturan ’’ TATA TERTIB dan DISIPLIN PEGAWAI” antara lain sebagai

berikut:

1. Kewajiban Setiap Pegawai

a. Menjunjung tinggi martabat kehormatan Bank

b. Mengangkat dan mentaati sumpa janji  jabatan pegawai berdasarkan peraturan

yang berlaku.

c. Mendahulukan kepentingan Bank diatas kepentingan pribadi atau golongan

d. Mempertahankan dan melaksanakan segala ketentuan Bank baik yang

menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku umum.

e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa

tanggung jawab.apa bila dalam melakssanakan tugas terbukti adda pegawai yang

menimbulkan kerugian pada Bank, maka yang bersangkutan diwajibkan

bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut.

f. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan

diantara pegawai.



g. Mentaati jam kerja dan tata tertib kerja, serta memelihara suasana kerja yang baik.

h. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan sesame pegawai meenurut

tugasnya masing-masing dengan sebaik-baikknya.

i. Segera melaporkan kepada atasannya apabila hal-hal yang dapat merugikan dan

membahayakan Bank.

j. Menjaga rahasia Bank, rahasia perusahaan dan rahasia jabatan dengan cara dan

dalam bentuk apapun.

k. Melaksanakan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang merupakan

rahasia Bank,rahasia perusahaan dan rahasia jabataan dngann cara dan dalam

bentuk apapun

l. Melakukan kegiatan secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan atasan, teman

sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar Bank dengan tujuan

untuk kepentingan pribadi, golongan atau puhak lain yang secara langsung atau

tiidak langsung merugikan Bank

m. Menyalah gunakan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan

atau meminjamkan barang-barang dan dokumen atau surat berharga milik Bank

secara tidak sah.

n. Melakukan tindakan yang bersifat negative dengan bermaksud membalas

dendaam terhadap bawahan, atasan atau orang lain didalam maupun diluar Bank

o. Bertindak sewenang-weenag terhaddap bawahan.

p. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun ddalam melaksanakan

tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

q. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang Bank kepada pihak lain

diluar wewenangnya tanpa izin tertulis dari direksi.

2. Jam Kerja



Dalam rangka pelayanan jasa-jasa Bank kepada masyarakat secara teratur dan

untuk memelihara kelancaran pelaksana tugas pekerjaan didalam kantor maka perlu

diadakan peraturan mengenai hari kerja dan jam kerja.

A. Hari kerja Bank Riau Kepri 5 (lima) hari dalam 1 (minggu), yaitu hari senen

sampai jum`at dengan jam kerja sebagai berikut:

a. Jam kerja hari senen s/d kamis mulai pukul 07.30 wib dan berakhir pukul

16.30 wib dan karyawan diberikan kesempatan untuk istirahat selama 1 (satu)

jam, yaitu pukul 12.00 – 13.00 wib. Khusus untuuk hari jum`at jam kerja

dimulai pukul 07.30 wib dengan diberikan kesempatan untuk istirahat selama

2 (dua) jam, yaitu jam 11.00 – 13.30 wib.

b. Bagi teller, customer service dan pegawai operasional lainnya pada jam

istirahat dapat diatur secara bergiliran dengan rekan-rekan kerja lainnya.

B. Bank Riau Kepri tutup pada hari libur yang ditetapkan pemerintah atau

berdasarkan peraturan Bank Indonesia.

3. Tanda Pengenal Pegawai

a. Tanda pengenal pegawai (TPP) adalah kartu identitas setiap pegawai yang

berbentuk dan warnanya diatur dengan surat keputusan tersendiri.

b. Tanda pengenal pegawai (TPP) wajib dikenakan setiap pegawai yang akan

memasuki dan selama berada di lingkunngan Bank Riau Kepri.

c. Tanda pengenal pegawai (TPP) juga wajib digunakan saat melaksanakan tugas

keluar kota pada jam kerja.

d. Penyalah gunaan (TPP) oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pegawai yang

bersangkutan.

2. Pakaian Dinas Kantor (Pakaian Seragam)



a. Semua pegawai pada hari yang telah ditentukan harus memakai pakaian seragam

kerja.

b. Direksi, Pimpinan Divisi, Pimpinan Cabang dan pejabat tertentu lainnya

diwajibkan memakai pakaian lengkap dan rapi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku di PT.Bank Riau Kepri.

c. Pakaian seragam kantor bagi karyawan/ti sesuai dengan ketentuan  yang berlaku

di PT.Bank Riau Kepri.

E. Bagian Unit Kerja Tempat PKL

Penulis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ditempatkan dibagian

Account Officer yaitu khusus pada Analis Kredit Anega Guna (KAG) atau sering

dikenal sebagai pembiayaan Pegawai Negri Sipil (PNS).

F. STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK RIAU KEPRI KANTOR CABANG

BANGKINANG

Struktur Organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana,

memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertical maupun horizontal serta

memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan

hubugan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pimpinan ataupun ketua umum dalam

mengidentifikasi, mengkordinir, tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu

organisasi.

Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dapat dilihat dibawah

ini:



Struktur Organisasi mempunyai arti penting dalam mencapai tujuan dari PT. Bank

Riau Kepri Cabang Bangkinangyang disusun dengan ketentuan yang berlaku. Intinya adalah

menjelaskan segala fungsi kewajiban dan tanggung jawab personil pada setiap bidang atau

bagian yang sudah ditempati.

Adapun tugas masing-masing personil antara lain :

1. Pimpinan

Pimpinan adalah seseorang yang mempunyai jabatan tertinggi disetiap kantor

cabang atau kantor cabang pembantu perbankan yang ia pimpin dan bertanggung

jawab atas pengelolaan, monitoring kerja karyawan, dan pengembangan

perbankan dari seluruh kegiatan harian yang berupa pelayanan nasabah.



2. Pimpinan Seksi Pemasaran (Account Officer)

Pimpinan seksi pemasaran disebut juga dengan pimpinan seksi kredit yang

bertugas memimpin kredit untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat,

pimpinan seksi pemasaran dibantu beberapa orang yang melaksanakan sebuah

bidang yakni: analisi KAG dan pelaksana Pemasaran yang memberikan pelayanan

seperti :

a. Pengajuan pembiayaan (survey)

b. Menilai layak atau tidaknya nasabah pengajuan pembiayaan.

c. Pencairan pembiayaan nasabah yang melayani nasabah pengajuan pembiayaan

dan mengimput data.

d. Meninjau lokasi nasabah sudah disetujui dan mempersiapkan semua

persaratan.

e. Melaksanakan akad pencairan dengan nasabah.

f. Meninjau atau memonitori nasabah dalam pembayaran angsuran.

g. Dan lain-lain

3. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah

Bertugas memimpin seksi pelayannan nasabah, yang disebut juga dengan front

office yang berhadapan langsung dengan nasabah. Dalam melaksanakan

pekerjaannya, pimpinan pelayanan nasabah dibantu oleh beberapa orang bagian

yang melayani nasabah diantaranya :

a. Customer Service

Bertugas menangani semua yang berhubungan dengan pembukuan rekening

Giro, deposito, dan tabungan serta sebagai tempat pelayanan informasi.

b. Teller



Bertugas menerima dan melakukan segala macam transaksi tunai yang

berhubungan dengan kas, menerima penyetoran dan penarikan tabunga yang

dimiliki nasabah tersebut.

4. Pimpinan Seksi Operasional

pimpinan seksi operasional dibantu oleh beberapa orang melaksanakan

operasional perusahaan diantaranya :

a. Akuntansi Ilmu Teknologi (IT) Dan Laporan / Back Office

Bertugas menangani pemeriksaan seluruh transaksi bank, menjaga keaktifan

jaringan kaomputer agar selalu siap untuk digunakan sehingga bisa

meminimalisikan kendala-kendala yang tidak diinginkan dalam melaksanakan

kerja.

b. Administrasi Umum Dan Kepegawaian

Bertugas melaksanakan barang masuk, surat keluar, atau mendata keperluan

kantor yang dibutuhkan para karyawan.

c. Administrasi Kredit

Bertugas mencatat seluruh transaksi kredit.

d. PPB dan BPHTB

bertugas menerima setoran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan menangani

laporan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan syarat

harus STS (Surat Tanda Setoran) yang di bawah oleh wajib pajak.

e. Security

Bertugas untuk menjaga keamanan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.

f. Cleaning Service

Bertugas membersikan lingkungan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.

g. Supir



Bertugas sebagai supir kendaraan kantor untuk keperluan kantor atau

mengantar pimpinan atau karyawan dalam rangka kerja.

5. Pimpinan Kantor Kas

Bertugas melakukan pencatatan kas dan menyortir uang

6. Auditor Cabang

Bertugas mengawasi kegiatan operasional bank agar tetap berjalan dengan lancar

dan tidak menyimpangi dari ketentuan system dan prosedur bank yang telah

ditetapkan.

G. Produk-Produk Bank Riau

A. Produk Komersial

Untuk lebih menumbuhkan perekonomian daerah, Bank Riau telah menyiapkan

beragam produk kredit produktif untuk menunjang kinerja para pebisnis dalam

mengembangkan bidang usahanya yang meliputi :

a. Kredit Agribisnis

b. Kredit Bina Prima/ Investasi

c. Kredit Niaga Prima/ Modal Kerja

d. Kredit Modal Kerja Atas Dasar Kontrak/ Karya Prima

e. Kredit Kebun Kelapa Sawit

f. Kredit Modal Kerja kepada Developer

B. Produk Konsumer

Bank Riau telah mengembangkan berbagai macam produk untuk memudahkan

nasabah dalam menabung ataupun mengajukan pinjaman.

Adapun produk tersebut adalah sebagai berikut :

1. KKB, Kredit Kendaraan Bermotor



2. Tabungan Sinar Belia

3. Tabungan Sinar Pendidikan

4. Tabungan Sinar

5. KMK (Kredit Modal Kerja) bagi Developer/ Pengembang

6. KPR, Kredit Pemilikan Rumah

C. Produk Mikro dan Kecil

Untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan Ekonomi Mikro dan Kecil serta

lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, Bank Riau telah menyediakan produk

perbankan meliputi :

1. KKP-E, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

Membantu petani/ peternak dibidang permodalan untuk dapat menerapkan teknologi

sehingga produktif dan pendapatan petani menjadi lebih baik serta meningkatkan

ketahanan pangan nasional dan mendukung program pengembangan tanaman bahan

baku bahan bakar nabati.

2. KUMK SUP 005

Membantu usaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit modal kerja dan kredit

investasi. Kredit yang diberikan tidak dikenakan biaya provisi dan administasi.

3. Kredit BPD Peduli

Membantu usaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit modal kerja dan kredit

investasi dengan maksimum plafond Rp. 5000.000,- per anggota kelompok dan tidak

dikenakan biaya provisi dan administrasi.

4. KRETA, Kredit Tanpa Agunan



Membantu usaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit modal kecil dan investasi,

kredit yang diberikan tanpa agunan.

5. KPK, Kredit Pengusaha Kecil

Membantu pengusaha kecil secara perorangan, perusahaan dan koperasi dengan

tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi.

6. KPM, Kredit Pengusaha Mikro

Kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil produktif, baik untuk

kebutuhan modal kerja maupun untuk investasi untuk mengembangkan usaha dengan

proses yang mudah.

7. Kedai Bank Riau

Merupakam salah satu jaringan kantor yang menjadi sarana dari Bank Riau untuk

pengusaha mendapatkan kredit modal kerja dan investasi yang diberikan kepada

pengusaha Mikro dan Kecil yang difokuskan pada domisili usaha yang berada

dikecamatan dimana Kedai Bank Riau berdomisili guna pembiayaan usaha produktif.

D. Produk Treasury dan Internasional

Sebagai bank devisa, Bank Riau juga menyediakan produk perbankan dengan

menggunakan mata uang asing seperti :

A. Giro Valas

B. Deposito Valas

Syarat pembukaan valas Bank Riau :

8. Perorangan :

a. Kartu Identitas : KTP/ SIM/ Paspor/ KIMS

b. Setoran awal minimal : USD 100, SGD, Uero 1.000

C. Badan Usaha



1. Akte Pendirian/ Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya

2. Surat Izin Usaha Pedagang (SIUP)

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

4. Kartu Identitas : KTP/ SIM/ Paspor/ KIMS, pejabat yang berwenang

5. Setoran awal minimal : USD 100, SGD 1000, Euro 1.000

6. Penarikan dalam bentuk bank notes dapat dilakukan selama ada persediaan

D. Remittance

E. Trade Finance dan Service

F. Persyaratan Umum :

1. Nasabah Giran/ Debitur (perorangan maupun badan usaha)

2. Memiliki SIUP, TDP, NPWP, Akte Pendirian dan Perubahannya

3. Untuk imfortir harus memiliki angka pengenal impor

Mata uang yang dilayani oleh Bank Riau adalah : USD, SGD dan Euro

4. Untuk penerbitan L/C atau SKBDN, nasabah memiliki plafond L/C atau SKBDN

yang discover dengan pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku

G. Produk Syariah

Bank Riau telah lebih dari tiga tahun mengembangkan perbankan syariah. Respon

dari masyarakat terus meningkat sehingga Bank Riau terus berupaya mengembangkan

beragam produk berbasis syariah seperti :

1. Deposito iB investasi yang aman dan barokah

2. Giro iB solusi mudah transaksi bisnis anda

3. Pembiayaan iB pengusaha kecil, mitra terpercaya pengiat usaha

4. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor

5. Pembiayaan iB Niaga Prima



6. Tabungan iB, Simpanan Amanah Riau (SINAR)

7. Pembiayaan iB Pemilikan Rumah, mitra untuk pemilikan rumah idaman

8. Gadai Emas iB (rahn), solusi dana cepat sesuai syariah

9. Pembiayaan iB Karya Prima, mitra terpercaya dalam pembangunan

10. iB Dhuha tabungan Haji dan Umroh

11. Pembiayaan iB Aneka Guna

Persyaratan Umum :

A. Perorangan :

1. Foto Copy KTP pemohon suami/ istri

2. Foto Copy Kartu Keluarga

3. Pas Foto Pemohon Ukuran 3 x 4

4. Foto Copy bukti jaminan (di atas plafond tertentu)

5. Memiliki surat keterangan usaha dari kelurahan

B. Kelompok

1. Ketua, Sekretaris dan Bendahara menandatangani dengan melampirkan :

a. Surat permohonan pembiayaan dari anggota yang ditandatangani oleh

pemohon dan disetujui oleh istri/ suami

e. Foto copy KTP masing-masing anggota dan suami/ istri

f. Foto copy bukti jaminan masing-masing anggota

g. Surat pernyataan tanggung rentang jaminan yang telah ditandatangani oleh

pemohon suami/ istri

h. Surat rekomendasi dari lurah/ kepala desa setempat

i. Surat keterangan berusaha dari kelurahan atau masing-masing pemohon

2. Melampirkan peraturan data tertib kelompok

3. Melampirkan berita acara pendirian kelompok



4. Melampirkan kesepakatan tanggung rentang

H. ATM Bank Riau

Demi kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah, PT. Bank Riau menyediakan

fasilitas ATM di beberapa tempat di wilayah Riau dan Kepri. Kini nasabah tak perlu

lagi antri. Transaksi semakin mudah dengan kartu ATM Bank Riau. Dengan fasilitas :

Akses luas didukung oleh jaringan ATM Bank Riau dan seluruh Bank Anggota ATM

BERSAMA yang tersebar luas dengan jaringan sekitar 6000 diseluruh Indonesia,

nasabah dapat melakukan transfer antar cabang dan antar bank anggota ATM

BERSAMA, maksimal penarikan Rp. 5000.000,-, maksimal pemindahbukuan Rp.

5000.000,-. Bank Riau menyediakan kartu ATM Reguler dan kartu ATM Instant yang

dapat langsung digunakan selambat-lambatnya satu hari setelah diberikan.

Nasabah Bank Riau yang ingin berpergian ke Malaysia tidak perlu risau lagi

jika saat berada disana kehabisan uang tunai, sebab pengguna ATM Bank Riau akan

bisa menarik uang tunai melalui ATM berlogo MEPS milik sejumlah Bank di

Malaysia. Sejak tanggal 13 Desember 2007 para nasabah ATM Bank Riau dapat

menikmati satu lagi fasilitas kemudahan yang disajikan Bank Riau, khususnya bagi

yang ingin berpergian (melancong, berobat) di Negeri Jiran tersebut.


