BANKiBISNIS
KOMPENSASI & TUNJANGAN
KOMPENSASI
Kompensasi atau imbalan jasa adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak
langsung, finansial maupun non finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas
kontribusi mereka dalam mencapai tujuan organisasi.

Kompensasi bagi setiap individu didasarkan pada job responsibility, competitive market
data, evaluasi atas performance disamping keseimbangan yang ada dengan
performance dari organisasi bank secara keseluruhan maupun unit kerja dimana
karyawan berada.

Sangat penting bagi setiap Supervisor/ Atasan untuk mengerti prinsip-prinsip
kompensasi, proses dan impact-nya terhadap kegiatan bisnis bank, karena biaya yang
timbul sehubungan dengan kompensasi ini akan mempengaruhi beban biaya bank
secara keseluruhan.

BONUS
Bonus bukan merupakan fasilitas ataupun sesuatu yang merupakan kewajiban yang
harus dibayarkan oleh Perusahaan dan bukan merupakan hak karyawan, tetapi
diberikan atas dasar prestasi dan kebijakan perusahaan.
Bonus merupakan bagian dari sisa hasil usaha yang diputuskan dalam rapat pemegang
saham untuk dibagikan kepada para karyawan sesuai kriteria yang ditentukan
perusahaan.
Tujuan pemberian bonus adalah sebagai insentif bagi karyawan agar yang
bersangkutan dapat bekerja lebih produktif dari tahun sebelumnya. Besarnya bonus
ditetapkan oleh rapat Direksi dan dibagikan kepada karyawan berdasarkan penilaian
hasil kinerja karyawan yang bersangkutan

BANKiBISNIS
TUNJANGAN HARI RAYA (THR)
Tunjangan Hari Raya/ THR diberikan kepada seluruh karyawan tetap sebesar 1 (satu)
bulan gaji terakhir atau minimal sesuai dengan peraturan pemerintah.
Bagi karyawan yang belum bekerja selama 1 (satu) tahun penuh maka THR yang
diterimanya adalah proporsional dengan masa kerja yang telah dijalaninya.

Karyawan yang telah berhenti sebelum waktu THR dibagikan, tidak berhak atas
tunjangan ini.

WAKTU PEMBAGIAN
THR dibagikan paling lambat 2 minggu sebelum tanggal Hari Raya.

BANKiBISNIS

BENEFITS
Benefits atau tunjangan adalah unsur kompensasi yang diberikan kepada karyawan
dengan keterangan yang lebih spesifik dikaitkan dengan suatu hal, yang pada dasarnya
turut menunjang kesejahteraan karyawan.

Pada dasarnya kombinasi antara kompensasi (sistem penggajian) yang telah dibahas
dimuka dengan benefits (tunjangan) merupakan paket remunerasi Bank Bisnis yang
baik, artinya cukup dapat bersaing secara eksternal, dengan tetap memperhitungkan
faktor internal.

Para Supervisor /Atasan diharapkan untuk dapat memberikan penjelasan tentang
benefits/ program tunjangan yang dimiliki oleh Bank Bisnis.

1.

TUNJANGAN TELLER

2.

TUNJANGAN JABATAN

3.

TUNJANGAN PENGOBATAN RUMAH SAKIT + BPJS

4.

TUNJANGAN PENGOBATAN DILUAR RUMAH SAKIT/ RAWAT
JALAN
 Tunjangan Pengobatan Rawat Jalan
 Tunjangan Penggantian Kacamata

5. TUNJANGAN MELAHIRKAN
6. TUNJANGAN/ BANTUAN BIAYA PERNIKAHAN
7. BANTUAN DUKA
8. BANTUAN PAKAIAN SERAGAM
9. BANTUAN OLAHRAGA DAN REKREASI
10. FASILITAS KENDARAAN

