
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP
PRAKTIK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN
DAN KESELAMATAN KERJA

KESELAMATAN KERJA

1. SOSIALISASI PEMBENTUKAN TIM DARURAT DI UNIT
KERJA KPNO
1. Penting nya pembentukan Tim Darurat di KPNO, karena yang mengetahui

kegiatan Operasional di Unit Kerja adalah Unit Kerja itu sendiri.
2. Mengetahui mana kegiatan yang dapat diprioritaskan pada saat terjadi

Keadaan Darurat demi kelangsungan bisnis dan kelangsungan pelayanan
terhadap nasabah.

3. Meminimalkan kehilangan dokumen–dokumen penting.
4. Meminimalkan dampak bencana terhadap perusahaan secara keseluruhan.

Sosialisasi di Unit Kerja Key Account

Management
Sosialisasi di Unit Kerja SKMR

Sosialisasi di Unit Kerja Trasury Group Sosialisasi di Unit Kerja Exim & Treasury



2. PELATIHAN TIM DARURAT YANG TERBENTUK DI
MASING-MASING UNIT KERJA
Tujuan dari pelatihan Tim Darurat ini antara lain :

1. Meningkatkan awareness dan kesiapan menghadapi bencana,
2. Memberikan pemahaman mengenai basic floor captain,
3. Melatih kemampuan dan kesigapan para peserta pelatihan dalam

mengkoordinir rekan-rekan kerjanya untuk melakukan proses evakuasi
saat gempa dan kebakaran pada gedung bertingkat,

Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan terhadap kemungkinan gangguan
Kegiatan operasional Bank.

Teknik perlindungan diri ketika gempa bumi

Perlindungan diri ketika kebakaran

Teknik Penggunaan APAR



Teknik mematikan api jika tubuh bagian

belakang terbakar

Teknik melewati api

3. SIMULASI KEBAKARAN DI ROXY SQUARE
Simulasi kebakaran ini di adakan dengan tujuan untuk melatih kesadaran, kesiapan, dan

kesiapsiagaan karyawan dalam menghadapi keadaan darurat dan agar karyawan yang
berlokasi kerja di Bank Sinarmas KPNO Roxy Square mengetahui jalur emergency exit

dan lokasi titik kumpul yang telah ditentukan.

Karyawan berkumpul di Lokasi Titik Kumpul yang telah ditentukan

4. PELATIHAN TIM SEKURITI BANK SINARMAS
Tujuan dari pelatihan ini adalah :

1. Meningkatkan kemampuan, kesigapan dan sikap mental dari personil Sekuriti PT.

Bank Sinarmas Tbk. dalam merespon secara tepat dan cepat saat keadaan darurat

terjadi.

2. Melatih dan meningkatkan kemampuan peserta dalam evakuasi mandiri kebakaran

dan evakuasi korban gedung runtuh.

3. Memberikan pemahaman lanjutan tentang sistem koordinasi Incident Commad

System (ICS) dalam menangani situasi keadaan darurat di lingkungan kantor.



Diskusi kelompok terkait dengan koordinasi

Incident Command System (ICS)

Pemaparan tentang filosofi api dan jenis bau

asap kebakaran

Praktik evakuasi korban kebakaran di dalam gedung

Praktik merayap digedung runtuh dan evakuasi korban

Peragaan teknik evakuasi korban kebakaran oleh peserta pelatihan


