
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP
PRODUK DAN NASABAH
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, Bank Sinarmas telah
melaksanakan sejumlah program, antara lain :

A. Program The Best Head Of Operation ( HO) and Frontliner of the Month dan
The Best Head Of Operation Frontliner Championship 2019

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi Service Quality yang diperuntukan
kepada HO dan Frontliner seluruh kantor Bank Sianarmas, dimana para
peserta berkompetisi dengan parameter yang sudah ditentukan, yaitu (Test
Product Knowledge, Penilaian Visual Board spt Penamilan, Pelayanan,
Kedisiplinan,Keakurasian Penginputan, Study Case, Activity Evaluation) dan
akan didapat 1 pemenang untuk masing-masing bagian per wilayah.
Sedangkan untuk Championship di ambil dari pemenang per masing-masing
wilayah, pada masing- masing bagian akan di pilih dengan nilai tertinggi dari
semua Wilayah.

Dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menumbuhkan semangat petugas frontliner dalam memberikan pelayanan
dan penampilan yang terbaik

2. Menciptakan rasa bangga menjadi petugas Frontliner Bank Sinarmas
3. Memberikan apresiasi kepada petugas Forntliner yang konsisten

memberikan pelayanan dan penampilan sesuai dengan SOP
4. Pemenang The Best Head of Operational dan Frontliner of The Month dapat

menjadi role model di wilayahnya masing-masing
5. Refreshment product knowledge dan problem solving untuk head of

operation
6. Sebagai salah satu bagian parameter KPI 2019
7. Mendukung pertumbuhan bisnis bank

B. Koin Digital

Koin Digital yang sudah diaplikasikan di 7 (tujuh) kantor Bank Sinarmas pada
tahun 2018, akan dilakukan penambahan Kantor Pilot project sebanyak 17
Kantor di tahun 2019. Pada saat nasabah selesai melakukan transaksi, petugas
CSSO dan Teller meminta nasabah untuk memberikan penilaian terhadap
pelayanan yang diberikan menggunakan koin yang selanjutnya di masukan ke
dalam kotak penilaian yang telah disediakan. Menyesuaikan dengan
perkembangan zaman Divisi Service Quality melakukan improvement dengan
cara mengganti penggunaan koin dengan aplikasi google form hal ini juga
diharapkan dapat meningkatkan brand image Bank Sinarmas.

C. Mystery Call

Kegiatan Mystery Call yang dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh Divisi Service
Quality yang mencakup (kemampuan product knowledge, verifikasi data



nasabah dan tata cara penerimaan telepon) dari CSSO/Call Center/Sales sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

D. Mystery Shopping

Kegiatan yang dilakukan Divisi Service Quality untuk mengetahui apakah
Standar Pelayanan dan Penampilan seperti yang tertuang pada Manual Standar
Pelayanan dan Penampilan telah dilaksanakan secara konsisten oleh Frontliner
di KC/KCP/KK, serta memastikan petugas Front liner mengerti dan memahami
product knowledge dan dapat tersampaikan ke nasabah dengan tepat dan
benar. Informasi yang diterima melalui Laporan Mystery Shopping dapat
digunakan sebagai acuan dalam melakukan improvement terhadap pelayanan
yang telah diberikan.

E. Kepo (Kemampuan Product Knowledge Call)

Kegiatan Mystery Call yang dilakukan oleh Divisi Service Quality untuk
mengukur kemampuan product knowledge, verifikasi data nasabah dan Tata
cara penerimaan telepon dari CSSO/Customer Care/Sales terkait
ketentuan/produk terbaru. Laporan Hasil Kepo Call dapat digunakan sebagai
acuan dan bahan evaluasi dalam melakukan proses improvement terhadap
pelayanan kepada nasabah Bank Sinarmas.

F. Kompetisi “Bersih & Rapi, Wangi & Dingin” (Kanwil 12)

Dalam rangka menjaga area kerja dan Gedung kantor Bank Sinarmas tetap
terpelihara dengan mengedepankan rasa aman dan nyaman untuk karyawan
dan nasabah, maka Bank Sinarmas membentuk kompetisi “Bersih & Rapi,
Wangi & Dingin” di area Banking Hall, ruang ATM, area parkir dan toilet.
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk monitoring terhadap pemeliharaan gedung/area kerja
masing-masing kantor.

2. Untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap keamanan kantor serta
kebersihannya.

3. Mendukung perkembangan bisnis Bank Sinarmas.
4. Continuous Improvement

G. Phone Ethic

Kegiatan Mystery Call dalam rangka meningkatkan konsistensi tata cara
Penerimaan Telepon (Incoming Call) di lingkungan Karyawan Bank Sinarmas
yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Guna terciptanya budaya layanan prima
di lingkunan karyawan Bank Sinarmas.

H. Hari Pelanggan Nasional

Dalam rangka Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 september
dengan ini Manajemen memberikan apresiasi kepada nasabah Bank Sinarmas
yang datang ke seluruh KC/KCP/KK dan UUS berupa gift. Adapun tujuan dari
Hari Pelanggan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah dengan memberikan
surprise moment

2. Media promosi mouth to mouth dari nasabah yang datang pada hari
pelanggan

3. Meningkatkan kembali semangat KC/KCP/KK dan UUS dalam memberikan
pelayanan kepada nasabah “from good to great service”.



I. Benchmark

Proses membantu untuk mengenali diri sendiri, memahami persaingan,

mendefinisikan proses terbaik dan mengintegrasikan di perusahaan dalam organisasi.

Benchmark merupakan salah satu tolak ukur sehingga dapat dijadikan referensi

pengukuran kualitas pelayanan kepada instansi lain, baik perbankan atau industri

lainnya dalam hal pelayanan, penampilan, jenis-jenis produk, kebijakan organisasi,
alur proses dan lain-lain. Benchmark memberikan wawasan yang diperlukan untuk

membantu manajemen untuk membuat ketentuan atau kebijakan baru yang lebih

baik.


