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KETENAGAKERJAAN & KESEHATAN

1. Pelatihan Terkait Keselamatan Kerja

Bank juga telah melakukan sosialisasi dan pelatihan pengendalian situasi bencana,
termasuk evakuasi kebakaran, penetapan prosedur operasional dan tata cara

penggunaan alat keselamatan kebakaran bagi karyawan.

No Nama Kegiatan Tanggal
1 Tim Darurat Bank Sinarmas 11 Juli 2019
2 Siaga Bencana BOD 19 September 2019
3 PIC Security lantai 23 November 2019

2. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Dalam hal program rekrutmen pekerjanya, Bank Sinarmas memberikan kesempatan

yang sama bagi semua orang, baik pria maupun wanita tanpa memandang
perbedaan etnis, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik. Hal ini dapat

dilihat dari komposisi jumlah karyawan Bank Sinarmas dengan perimbangan

karyawan pria dan wanita yang cukup baik.

Sebagian besar karyawan Bank Sinarmas berada di rentang usia produktif yaitu

antara 20–40 tahun. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan dalam sistem

manajemen sumber daya manusia Bank Sinarmas. Bank memiliki banyak kandidat –

kandidat yang dapat dipersiapkan untuk dapat menduduki posisi – posisi kunci.

Dengan adanya kaderisasi pimpinan – pimpinan yang berasal dari internal

diharapkan dapat membawa Bank Sinarmas menjadi Bank terkemuka.

Bank Sinarmas menerapkan jenjang jabatan bagi seluruh karyawan yang terbagi
kedalam 5 level: Top Management, Middle Management, Lower Management, Staff,
dan Non Staff. Sepanjang tahun 2019, terjadi peningkatan pada komposisi
karyawan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini mengkuti perkembangan usaha Bank
Sinarmas yang terus meningkat, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan
Perseroan.



3. Kesetaraan Pendidikan, Pengembangan dan
Kepemimpinan

Bank Sinarmas memberikan kesempatan yang sama dalam hal pelatihan dan

pengembangan kepada seluruh karyawan. Para karyawan Bank Sinarmas dilatih

untuk memiliki keahlian yang relevan serta antusiasme dan komitmen yang

dibutuhkan untuk menjalankan peranannya di organisasi dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan bank.

4. Remunerasi dan Manfaat Bagi Karyawan

Bank Sinarmas senantiasa memperhatikan kesejahteraan karyawannya, salah

satunya melalui pemberian remunerasi yang mengedepankan kinerja, kompetensi,

dan integritas karyawan. Bank Sinarmas memberikan remunerasi sesuai dengan

Peraturan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain

remunerasi, Bank Sinarmas juga memberikan manfaat lain bagi karyawan sesuai

dengan status kepegawaian dan jenjang jabatannya. Bank Sinarmas memberikan
keadilan dan kesetaraan bagi semua karyawan dalam peningkatan dan

pengembangan kompetensi.

5. Tingkat Perpindahan (turnover) Karyawan

Sepanjang tahun 2019 terdapat karyawan yang putus hubungan kerjanya dengan

Bank Sirnarmas, terdiri dari karyawan yang memasuki masa pensiun, meninggal

dunia dan mengundurkan diri serta pemutusan hubungan kerja karena sebab

lainnya seperti berakhirnya kontrak kerja dan tidak mencapai target yang telah

ditentukan. Bank Sinarmas memastikan proses dan setiap karyawan yang putus

hubungan kerjanya telah memperoleh hak sesuai peraturan dan perundangan yang
berlaku.

6. Sosialisasi Fasilitas Kesehatan dan Vaksinasi

Bank Sinarmas telah melakukan sosialisasi dan kegiatan vaksinasi untuk karyawan

dalam beberapa kesempatan di tahun 2019. Pada bulan April 2019, sosialisasi
terkait dengan Asuransi Sinarmas dan BPJS Kesehatan dilakukan bersamaan

dengan acara peringatan Hari Kartini, terutama bagi karyawan yang berada di area

Jabodetabek. Selain itu kegiatan vaksinasi bagi karyawan juga dilakukan di bulan

Agustus 2019 dengan jenis Vaksin HPV, Papsmear dan Vaksin Influenza.


