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BNI selalu percaya bahwa pegawai merupakan 

salah satu aset paling berharga bagi organisasi dan 

perusahaan manapun. Keberlanjutan tidak akan 

mungkin dicapai tanpa andil dari pegawai. BNI pun 

berusaha menciptakan kondisi dan pengalaman 

bekerja terbaik untuk seluruh pegawai. BNI 

menginginkan setiap pegawai merasa bangga menjadi 

bagian dari keluarga BNI serta dapat berkarya dan 

menorehkan prestasi bersama. Tentunya, tanpa 

dedikasi dan kerja keras seluruh pegawai, BNI tidak 

akan mungkin tumbuh dengan balk dan mencapai 

keberlanjutan. 



4 Nilai Budaya Kerja BNI: 

• Profesionalisme 

• Integritas 

• Orientasi Pelanggan 

• Perbaikan Tiada Henti 

Prinsip 46 

Kesempatan Bekerja yang Adil dan Merata 
Sebagai salah satu bank nasional terbesar di Indonesia, kehadiran BNI memberikan 

manfaat bagi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja. Kesempatan bekerja terbuka 

bagi siapapun yang indin bergabung dengan BNI. BNI juga memiliki kebijakan yang 

memastikan bahwa setiap pegawai dan calon pegawai diperlakukan dengan adil dan 

penuh rasa hormat tanpa melihat perbedaan usia, ras, agama, keyakinan, jenis kelamin, 

hingga kondisi fisik. BNI bahkan menentang segala bentuk diskriminasi dan memegang 

prinsip kemanusiaan serta menghormati hak asasi manusia dalam pengelolaan sumber 

daya manusia. Berkat kebijakan tersebut, BNI tidak menemukan atau menerima pengaduan 

terkait tindakan diskriminasi. [G4-HR3] [G4-DMA] 

Budaya Kerja Insan BNI 
BNI memiliki budaya kerja yakni prinsip yang diyakini dan menjadi landasan berbagai kebijakan 

pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menjadi panduan perilaku untuk setiap 

insan BNI. Budaya kerja ini dikenal dengan PRINSIP 46. Seluruh insan BNI mulai dari jajaran 

komisaris, direksi, hingga pegawai di lini terdepat termasuk pegawai rekanan di BNI wajib 

mematuhi perilaku dan tata nilai budaya kerja ini. 

PRINSIP 46 terdiri dari empat nilai utama dan enam perilaku utama Insan BNI yang cliharapkan 

dapat dipahami sebagai pokok dasar berpikir dan bersikap setiap Insan BNI dalam setiap 

aktivitas pekerjaannya. [G4-56] 

6 Perilaku Utama Insan BNI 

• Meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik 

• Jujur, tutus, dan ikhlas 

• Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab 

• Memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis 

• Senantiasa melakukan penyempurnaan 

• Kreatif dan inovatif 



BNI percaya melalui implementasi budaya kerja ini, BNI mampu mewujuclkan visi untuk 

"Menjacii Bank kebanggaan nasional yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan 

dan kinerja." Maka itu, sosialisasi budaya kerja terus dilakukan kepada setiap pegawai. BNI 

ingin memastikan setiap insan BNI memiliki pemahaman dan semangat yang sama untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi budaya 

kerja dilakukan kepada setiap pegawai yang baru bergabung menjadi bagian dari Insan BNI 

melalui program induksi baik untuk jenjang fresh graduate maupun experience hire. 

[G4-SO4][G4-DMAJ 

Profil dan Distribusi Pegawai 
Hingga akhir tahun 2014, jumlah pegawai BNI berjumlah 26.536 prang yang tersebar di Kantor 

Pusat Jakarta dan 15 wilayah operasional BNI di seluruh Indonesia, serta enam cabang BNI 

di luar negeri. Untuk efisiensi dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh 

wilayah Indonesia, BNI berusaha memperkerjakan pegawai setempat yang berasal dari wilayah 

operasional setempat. Seluruh pegawai BNI direkrut secara lokal di masing-masing wilayah 

operasional. BNI percaya bahwa hal ini tidak hanya dapat membantu perekonomian dan 

pembangunan daerah dengan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga akan membantu BNI 

dalam mernahami budaya, local wisdom dan kebutuhan pelanggan lokal. [G4-LA1] 

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN WILAYAH OPERASIONAL [G4-LA1]iG4-10] 

Pria Wanita Jumlah Persentase 

Kantor Pusat Jakarta 3.585 2.996 6.581 24,80 

Medan 673 668 1.341 5,05 

Padang 610 628 1.238 4,67 

Palembang 573 609 1.182 4,54 

Bandung 745 791 1.536 5,79 

Semarang 923 1.096 2.019 7,61 

Surabaya 1.130 1.250 2.380 8,97 

Makassar 550 541 1.091 4,11 

Denpasar 619 567 1.186 4,47 

Banjarmasin 716 756 1.472 5,45 

Manado 353 441 794 2,99 

Papua 156 153 309 1,17 

Jakarta Senayan 524 786 1.310 4,94 

Jakarta Kota 567 717 1.284 4,79 

Jakarta BSD 471 800 1.271 4,79 

Jakarta Kemayoran 622 898 1.520 5,73 

Cabang Liar Negeri 17 5 22 0,08 

Grand Total 12.834 13.702 26.536 100,00 
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TURNOVER PEGAWAI BERDASARKAN 
GENDER [G4-LA1] 

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN 
TINGKAT JABATAN [G4-LA1] 

Pria 	1,3 Wanita 

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER, JENJANG USIA DAN JABATAN [G4-LA1] 

<= 25 	> 
Tahun 

25 - 30 	> 
Tahun 

30 - 35 	> 
Tabun 

35 - 40 
Tahun 

> 40 - 45 
Tahun 

> 45 - SO 
Tabun 

> 50 
Tahun 

Grand 
Total 

Pria 

Vice President 1 21 59 30 111 

Assistant Vice 10 37 208 287 151 693 
President 

Manager 13 80 381 432 402 192 1.500 

Assistant Manager 59 786 393 1.281 730 641 253 4.143 

Assistant 578 2.760 725 871 233 87 23 5.277 

Pegawai Dasar 157 246 117 234 70 152 134 1.110 

Total Pria 794 3.805 1.325 2.805 1.694 1.628 783 12.834 

Wanita 

Vice President 9 19 34 

Assistant Vice 3 11 79 90 S 	216 
President 

Manager 17 89 220 335 212 63 936 

Assistant Manager 147 936 356 934 827 486 162 3.848 

Assistant 1.459 4.774 988 1.214 209 22 2 8.668 

Pegawai Dasar 

Total Wanita 1.606 5.727 1.436 2.379 1.459 829 266 13.702 

Grand Total 2.400 9.532 2.761 5.184 3.153 2.457 1.049 26.536 

Merekrut Talenta Baru 
Sebagai proses keberlanjutan perusahaan, BNI tak lupa untuk merekrut pegawai baru yang 

diprioritaskan memenuhi gap capacity terkait pembukaan outlet dan target ekspansi bisnis. 

Pada 2014, BNI telah melakukan beberapa inisiatif untuk meningkatkan efektivitas dari proses 

rekrutmen sebagai bagian dari strategi dalam memastik.an man-power sustainability. Beberapa 

clan inisiatif tersebut adalah: 



• Memanfaatkan jaringan media sosial untuk mendapatkan calon pegawai potensial melalui 

kerjasama dengan situs Linked-in serta media sosial lainnya 

• Peninokatan penggunaan teknologi melalui e-recruitment dan optimalisasi keikutsertaan 

job fair untuk menjaring calon pegawai bertalenta 

• Mengadakan rekrutmen tenaga lokal melalui Officer Development Program (ODP) 

Lokal dengan desentralisasi pelatihan di Kantor Wilayah dalam rangka memberdayakan 

dan mengembangkan konclisi ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat sekitar serta 

optimalisasi penyerapan tenaga kerja di daerah. 

• Melanjutkan pemberian beasiswa dengan pola ikatan dinas melalui Early Recruitment 

Program bagi 24 Perguruan Tinggi terpilih. 

• Perluasan sourcing channel dengan memanfaatkan channel/outlet BNI di luar negeri untuk 

mendapatkan calon kandidat Warga Negara Indonesia (VVNI) lulusan Perguruan Tinggi 

Luar Negeri. 

• Melaksanakan survei Employee Value Proposition (EVP) sebagai salah satu input untuk 

meningkatkan efelctivitas sistem rekrutmen, menggali faktor-falctor attractiveness BNI 

sekaligus meningkatkan corporate brand image BNI di mats pars pencari kerja. 

Demi stabilitas kondisi kerja, BNI menyadari rasio turnover pegawai harus diminimalisir. BNI telah 

menetapkan rasio turnover pegawai pada tahun 2014 harus di bawah 5%. Hingga akhir tahun 

2014, jumlah pegawai yang mengundurkan did adalah 850 orang atau 3,24% dari total pegawai 

BNI. Dengan memperhitungkan karyawan yang mengundurkan diri, diberhentikan, dan pensiun, 

maka turnover karyawan BNI adalah 4,73% dari total karyawan atau 1.243 °rano.  [G4-LA1] 

TURNOVER PEGAWAI BERDASARKAN GENDER  [G4-LA1] 

Jenis Kelam in 	 Jumlah Persentase 

Pria 608 4,74% 

Wanita 635 4,73% 

Total 1.243 4,73% 

TURNOVER PEGAWA' RERDASARKAN UMUR*[G4-LA1] 

Kelompok Umur Pria Wanita Jumlah Persentase 

5 25 Tahun 82 136 218 17,54 

> 25 - 30 Tahun 205 316 521 41,91 

> 30 - 35 Tahun 50 52 102 8,21 

> 35 - 40 Tahun 35 57 92 7,40 

> 40 - 45 Tahun 28 23 51 4,10 

> 45 - 50 Tahun 22 5 27 2,17 

> 50 Tahun 186 46 232 18,66 

Total 608 635 1.243 100,00 

Votuntarity Resign 

Pengembangan, Pelatihan dan Motivasi 
BNI menyadari bahwa mempertahankan talents-talents terbaik di perusahaan merupakan 

strategi yang sangat penting. Untuk mempertahankan insan-insan yang potensial, BNI torus 

melakukan perbaikan dan berinovasi dalam program-program retensi pegawai, seperti: 

Program pelatihan, pengembangan dan pendidikan pegawai termasuk beasiswa untuk 

pegawai BNI 



• Penyesuaian remunerasi dan berbagai fasilitas serta tunjangan untuk pegawai dan 

keluarga pegawai 

• Career Path Planning untuk setiap pegawai 

• Melakukan penilaian kinerja untuk seluruh pegawai setiap tahunnya [G4-LA11] 

1. Program Pelatihan dan Pengembangan 

BNI seLliu percaya 	peg,:wiat adalah salah satu aset yang paling berharga. Agar BNI 

dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan mencapai keberlanjutan, BNI 

miernbutuhkan sumber Jaya manusia yang kompeten, tangguh, profesional dan beretika. 

Oleh karena itu BNI terus berupaya mengasah talenta dan meningkatkan kompetensi 

pegawai melalui berbagai program pelatihan, pengembangan clan pendidikan pegawai. 

Pengembangan SDM tahun 2014 difokuskan pada pengembangan kompetensi untuk 

meningkatkan kinerja untuk menghadapi tren perkembangan pasar inclustri perbankan 

di ASEAN menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Demi menciptakan SDM 

unggul tersebut, BNI melakukan pengembangan SDM yang difokuskan pada: [G4-LA9] 

• Penyempurnaan organisasi (strategi, kemitraan bisnis, keahlian, pelayanan) 

• Pemenuhan kapasitas (capacity fulfillment) 

• Peningkatan kemampuan (capability enhancement) 

2. Program Pembelajaran 

Pada tahun 2014, BNI mernbagi program pembelajaran yang terbagi dalam delapan 

akademi dan lima stream bisnis yang tergambar pada BN1 Learning Framework. 

Pelaksanaan program pembelajaran ini merupakan kebutuhan bagi setiap pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya dalam mencapai target dan tujuan perusahaan sekaligus 

mampu memberikan pengalaman bekerja terbaik. 

Selain program pembelajaran, BNI juga memiliki 42 program e-learning sebagai 

pelengkap pembelajaran. BNI juga melaksanakan program pembelajaran yang bersifat 

penyegaran bagi unit-unit yang menangani compliance, legal ataupun risiko. Program-

program ini rutin diselenggarakan dengan tujuan meminimalisasi kesalahan, fraud, 

maupun kerugian. Program-program tersebut antara lain refreshing jurist, refreshing 

compliance officer clan refreshing auditor. BNI secara rutin menyelenggarakan seminar 

internal mengenai GCG dan Business Ethics yang diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi 

dan pejabat eksekutif BNI. [G4-LA9] 

Academy 
Jumlah 

Program 
Jumlah 
Kelas 

Jumlah 
Learner 

Banking Operation Academy 6 11 531 

Corporate Core Function Academy 171 439 10.571 

Credit & Business Academy 41 164 4.705 

Governance, Risk, & Compliance Academy 8 40 1.118 

Leadership Academy 30 209 6.921 

Marketing, Sales, & Service Academy 35 111 2.843 

Transactional Banking Academy 1 26 871 

Treasury & Global Banking Academy 13 68 2.119 

Total 305 1.068 29.679 



3. Pengembangan Karier 

Sebagai salah satu aset terpenting perusahaan, potensi pegawai harus terus 

dikembangkan terutama pada caner path mereka. Untuk mendukung ekspansi bisnis 

serta menjamin kelancaran proses bisnis secara berkelanjutan, BNI mempunyai sistem 

perencanaan dan pengembangan karier pegawai yang terintegrasi. Komponen penting 

dalam sistem ini adalah penetapan kriteria dan identifikasi sekumpulan pegawai dengan 

kinerja unggul yang masuk dalam kategori talent pool, yakni pegawai yang dinilai memiliki 

potensi untuk menjadi next leader BNI. Kemudian, para pegawai tersebut diikutsertakan 

dalam Leadership Development Program (LDP). Pada 2014, LDP dilaksanakan sebanyak 

2 batch masing-masing LDP 1000 Batch 10 dan LDP TOP 1000 dengan total peserta 

mencapai 126 pegawai. [G4-LA9] 

Selain itu, BNI juga melaksanakan Individual Development Plan (IDP) yang memuat 

perencanaan karier dan pengembangan kompetensi pegawai. Hal ini dimaksudkan agar 

memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai. Masukan yang diperoleh 

dari IDP kemudian dituangkan dalam sebuah Learning Need Analysis (LNA) yang 

menjadi dasar panduan bagi para pemimpin unit dalam mengembangkan kompetensi 

pegawai yang berada di bawah tanggung jawabnya. BNI juga menerapkan Dual Career 

Path Management (Dual CPM) yang memberikan kesempatan kepada pegawai untuk 

dapat memilih jalur karier manajerial atau spesialis. Program ini merupakan program 

berkesinambungan dan dilakukan secara bertahap. [G4-LA9] 

Kesehatan dan Kesejahteraan 
1. Kesehatan dan Keselamatan 

Kesehatan merupakan hal utama bagi setiap orang. Tanpa fisik yang sehat, seseorang 

tidak akan bisa melakukan aktivitas dan bekerja sehingga tidak akan tercipta suatu 

keberlanjutan bagi perusahaan. Selain peduli terhadap pengembangan karier pegawai, 

BNI juga memerhatikan kesehatan dan keselamatan para pegawai. Sebagai perwujudan 

dari komitmen K3, BNI yang juga tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), BNI 

membuat program-program untuk menjaga kesehatan para pegawai. [G4-LA8][G4-DMA] 

• Olah raga rutin setiap hari Jumat pagi yang dilaksanakan di seluruh cabang 

• Kampanye serta penyuluhan terkait penyakit kronis dan tips hidup sehat 

• Optimalisasi waktu istirahat dan antisipasi kelelahan 

Untuk menjamin keselamatan kerja setiap pegawai, BNI juga mengadakan simulasi 

rutin waspada kebakaran dan evakuasi baik di Kantor Pusat, Wilayah maupun Cabang 

khususnya yang menempati gedung tinggi bertingkat. [G4-LA8] [G4-DMA] 

2. Remunerasi dan Tunjangan Pegawai 

Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pars pegawai, BNI mendasarkan kebijakan 

remunerasi pada kompetensi, pengalaman dan kinerja pegawai. Semakin baik kinerja, 

kompetensi, prestasi dan tanggung jawab pegawai maka semakin tinggi pula kompensasi 

serta tunjangan yang akan diterima. BNI tidak mendasarkan besaran remunerasi dan 

tunjangan pada perbedaan gender. BNI juga menentukan besaran remunerasi dan 

tunjangan melalui salary survey yang dilaksanakan oleh pihak independen. Melalui 

survei tersebut, BNI ingin memastikan remunerasi dan tunjangan yang diberikan sesuai 



dengan perusahaan sejenis dan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku. Berdasarkan 

salary survey tahun 2014, pegawai golongan entry level BNI menerima gaji pokok yang 

jumlahnya minimal 15% lebih tinggi dibandingkan dengan UMP setempat.  [G4-EC5] 

STANDAR GAJI ENTRY LEVEL BNI 2014  [G4-EC5] 

Wilayah Besaran UMP 2014 (Rp) 
Besaran Gaji Pokok 

Entery Level BNI (Rp) 

Medan 1.505.850 2.200.000 

Padang 1.490.000 2.200.000 

Palembang 1.825.600 2.200.000 

Bandung 2.000.000 2.200.000 

Semarang 830.000 2.200.000 

Surabaya 866.250 2.200.000 

Makassar 1.800.000 2.200.000 

Denpasar 1.542.600 2.200.000 

Banjarasin 1.620.000 2.200.000 

Manado 1.900.000 2.200.000 

Papua 2.040.000 2.200.000 

Jakarta Senayan 2.400.000 2.400.000 

Jakarta Kota 2.400.000 2.400.000 

Jakarta BSD 2.400.000 2.400.000 

Jakarta Kemayoran 2.400.000 2.400.000 

Pada tahun 2014, total realisasi pengeluaran dana untuk remunerasi dan tunjangan pegawai 

(termasuk direksi) adalah sebesar Rp 6,87 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 11,34% 

dibandingkan tahun sebelumnya Rp 6,17 triliun. Dana ini mencakup pembayaran gaji 

pegawai dan direksi, bonus, cuti, uang makan, Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, 

pengobatan, akomodasi, perumahan, tunjangan kerja bergilir, jaminan hari tua, pensiun dan 

jenis tunjangan pegawai lainnya.  [G4-EC3] 

REMUNERASI DAN MANFAAT YANG DITERI MA PEGAWAI TETAP DAN KONTRAK [G4-LA2] 

Jenis Remunerasi dan Manfaat an• Diterima Kontrak 

Gaji dan upah 

Jam sostek 

Santunan kematian dan uang duka 

Insentif dan tunjangan 

Bantuan bencana alam dan musibah 

Tunjangan penugasan/kesetaraan 

Tunjangan hari tua 

Tunjangan perumahan dan pengobatan 

Cuti tahunan dan cuti khusus dukungan berkeluarga 

Cuti melahirkan/keguguran 

Cuti haid 

Cuti menunaikan/menjalankan kewajiban beragama 

Cuti besar setiap 5 tahun dan ongkos perjalanan 

Dana pensiun 

Pesa ngon 

 



RASIO GAJI PEGAWAI YANG TERTINGGI DAN TERENDAH 

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 48,48:1 

Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah 1,11:1 

Rasio gaji anggota dewan komisaris yang tertinggi dan terendah 1,11:1 

Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 1,64:1 

Whistle Blowing System (WBS) 
Sebagai langkah antisipasi dan penindakan terjadinya pelanggaran di BNI yang dapat 

menimbulkan kerugian finansial dan citra BNI, BNI mengimplementasikan Whistle Blowing 

Systems (WBS) dengan nama "WBS to CEO". WBS merupakan komitmen untuk mewujudkan 

lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas dalam bentuk partisipasi aktif Insan BNI untuk 

melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI. Laporan yang disampaikan melalui 

WBS adalah laporan tindak pelanggaran sebagai berikut: [G4-S05] 

• Kecurangan 

Perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi penipuan, pemerasan, pemalsuan, 

penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, 

yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian 

ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan. 

• Pelanggaran peraturan/hukum 

Melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran yang diancam sanksi menurut ketentuan 

hukum yang berlaku baik internal maupun eksternal. 

• Benturan kepentingan 

Situasi dimana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite, pegawai 

tetap/non tetap/outsourcing (Insan BNI) karena kedudukan, jabatan atau wewenang 

yang dimilikinya di BNI mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi 

tugas yang diamanatkan oleh BNI secara objektif, sehingga menimbulkan adanya 

pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan 

kepentingan ekonomis BNI. 

• Penyuapan/gratifikasi 

Menerima sesuatu dalam bentuk apapun dan berapapun jumlah/nilainya dari pihak lain 

terkait dengan jabatan/wewenang/tanggungjawabnya di BNI. 

• Kelakuan tidak etis 

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Insan BNI yang tidak dapat dibenarkan 

secara etika yang berlaku seperti pelanggaran kepada Code of Conduct BM. 



1.  

2.  

3.  

4.  
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Janis Tindak 
Pelanggaran 

Benturan kepentingan 

Kelakuan tidal: etis 

Kecurangan 

Penyuapan/gratifikasi 

Pelanggaran aturan/ 
hukum 

Total 

Jumlah 
Laporan 

3 

8 

3 

1 

20 

35 

Status 

Dalam 
Proses 

1 

3 

4 

Penyelesaian 

Terbukti Tidak cukup 
bukti/tidak 
terbukti 

kebenarannya 

0 

4 

2 

1 

12 

19 

Review 
Pendalaman 

0 

0 1 

0 

1 

2 

Proses 
Sanksi 

0 

0 

0 

o 

0 

0 

Teguran 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

Konseling 
Sanksi 

Administratif 

0 

4 

8 

U 

0 

0 0 

0 

0 

Pembinaan Hubungan Industrial 
BNI mendukung penuh kebebasan pegawai untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat 

melalui Serikat Pekerja. Serikat ini menjadi wadah komunikasi dan aspirasi para pegawai BNI. 

Sekitar 24.351 orang pegawai BNI atau 91,77% dari total pegawai telah terdaftar sebagai 

anggota serikat pekerja BNI. Persentase ini naik 3,77% dari tahun sebelumnya. BNI membina 

hubungan industrial sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. BNI dan 

perwakilan Serikat Pekerja telah menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang bertujuan 

untuk melindungi hak dan kewajiban pegawai dan BNI. BNI secara rutin mengadakan berbagai 

pertemuan sharing session bersama Serikat Pekerja, yang bertujuan untuk menerima aspirasi, 

usulan, saran dan kritik dari pegawai. [G4-11 ] 

  

Jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, BNI 

menyhapkan cara untuk meningkatkan efisiensi perbankan di 

Tanah Air guna memenangkan persaingan antar bank lainnya 

dalam lingkup wilayah ASEAN. BNI secara reguler menggelar 

acara "CEO Menyapa" yang bertema "Pererat Komunikasi 

untuk Meningkatkan Kinerja". Acara ini dilaksanakan untuk 

mendapat masukan dari pegawai agar menjadikan BNI lebih 

balk lagi. Tak hanya itu, BNI juga mengajak para pegawai untuk 

slap menghadapi tren perkembangan pasar industri perbankan 

di wilayah ASEAN. Pasalnya, efisiensi yang dilakukan bank-

bank nasional menjadi kunci untuk menghadapi serangan pasar 

bebas di Indonesia 

CEO Menyapa 
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