
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

KEBIJAKAN

VISI DAN MISI
Visi :

Menjadi Bank yang terkemuka yang senantiasa menjaga kesimbangan aspek
ekonomi, sosial dan lingkungan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya

Misi:

1. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya yang dimiliki
dalam aktivitas operasional.

2. Mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip
Keuangan Berkelanjutan.

3. Meningkatkan peranan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik dengan
menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan.

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan
Hidup
Bank Sinarmas telah memiliki beberapa kebijakan terkait dengan aspek lingkungan
hidup, baik dalam pengembangan produk/jasa keuangan maupun kebijakan yang
terkait dengan pelestarian lingkngan hidup lainnya. Adapun kebijakan internya adalah
sebagai berikut :

Bank Sinarmas percaya, lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam
keberlangsungan bisnis Perusahaan. Karena itu dalam setiap kegiatan bisnisnya, Bank
Sinarmas senantiasa memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan tidak
memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bank Sinarmas memiliki kebijakan persyaratan kredit yang terkait lingkungan hidup.
Persyaratan ini bahkan diwajibkan pada saat analisa kredit dilakukan. Analisa terhadap
dampak lingkungan dilakukan terutama pada debitur yang bidang usahanya memiliki
dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan hidup. Terkait kepedulian
terhadap lingkungan hidup, Bank Sinarmas telah mememiliki sejumlah kebijakan
internal, antara lain:

1. SE029/2012/DIR4-GA tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penghematan Kertas,
Biaya Telepon, Listrik dan Air PT Bank Sinarmas Tbk.

2. M.028/2012/OPR-LA&BOS pada 27 Juni 2012 tentang Green Policy di Lingkungan
Kantor PT Bank Sinarmas Tbk.



3. M.422/2012/DIR6/HCM pada 8 November 2012 tentang Larangan Merokok di
seluruh kantor Bank Sinarmas.

Secara garis besar Bank Sinarmas menerapkan konsep Reuse, Reduce, Recycle (3R),
antara lain dengan cara:

1. Efisiensi peralatan elektronik kantor untuk mengefisiensi penggunaan energi.
Peralatan yang tidak digunakan akan ditarik kembali dari unit kerja dan disimpan
di gudang untuk menghindari pemakaian yang tidak diperlukan.

2. Penggunaan listrik dengan bijak dengan cara mematikan air
conditioner/lampu/komputer dan peralatan kantor lainnya saat tidak digunakan,
pengoperasian air conditioner sentral dan mematikan semua lampu setelah pukul
21:00.

3. Reduksi penggunaan kertas dengan pemanfaatan kertas bekas (reuse) dan portal
Perusahaan. Salah satu bentuk nyata komitmen ini adalah dengan tidak
melakukan fotocopy untuk memperbanyak atau mendistribusikan dokumen.
Kegiatan memperbanyak atau distribusi dokumen dilakukan melalui cara
memindai dokumen (document scanning) dan mendistribusikannya melalui email.
Di samping itu, Bank Sinarmas menggunakan kertas-kertas yang masih layak
pakai untuk keperluankeperluan internal. Pelaksanaan sosialisasi SOP,
penyampaian memorandum, Surat Keputusan dan Surat Edaran kepada seluruh
pegawai menggunakan media portal Perusahaan dengan melakukan upload
dokumen.

4. Penggunaan alat tulis kantor dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan
tinta printer/toner alternatif yang kompatibel dengan printer serta mencermati
permintaan alat tulis setiap unit kerja.

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial terhadap Praktik
Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Bank Sinarmas telah mengatur praktik ketenagakerjaan dalam Peraturan Perusahaan
yang diperbarui secara berkala sesuai ketentuan, dan terkait pengelolaan fasilitas
kesehatan karyawan tercantum dalam Surat Keputusan Direksi
No.SK.038/2018/DIR5-HCSS tentang “Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Revisi 3.0”.

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial terhadap
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Terdapat lima bidang utama yang menjadi fokus pelaksanaan program CSR, yaitu :
Pendidikan, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan program donasi
untuk masyarakat. Bank Sinarmas memahami akan keberadaannya juga merupakan
bagian dari masyarakat, dimana pertumbuhan usaha yang diraih juga tak terlepas dari
peran serta masyarakat. Untuk itu, Bank Sinarmas memberikan perhatian sangat
besar terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan yang diwujudkan dalam
berbagai kegiatan CSR yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat.



Kebijakan Tanggung Jawab Sosial terhadap Produk dan
Nasabah
Kepercayaan nasabah kepada Bank Sinarmas merupakan hal yang penting bagi
perusahaan. Bagi Bank Sinarmas, perlindungan terhadap kepentingan nasabah
merupakan salah satu kunci untuk membangun kepercayaan nasabah. Untuk itu, Bank
Sinarmas memberikan perhatian penuh pada upaya-upaya meningkatkan kualitas
pelayanan kepada nasabah. Tingkat kepuasan nasabah merupakan salah satu tolak
ukur yang digunakan untuk memastikan layanan yang diberikan oleh Bank Sinarmas
telah sesuai dengan harapan nasabah.


