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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan dan pekerjaan adalah dua sisi mata uang, agar manusia dapat hidup 

maka manusia harus bekerja. Manusia sebagai mahluk sosial (zoon politicon) 

mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, yang diantaranya adalah sandang, 

papan, pangan. Demi terpenuhinya berbagai kebutuhan itu manusia dituntut untuk 

bekerja karena dengan pekerjaanya itu dapat diperoleh suatu penghasilan. Dalam 

hal ini, hak untuk bekerja sudah secara eksplisit diatur dalam Pasal 27 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 

Implikasi dari hal tersebut adalah Negara mempunyai kewajiban untuk 

memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak, oleh 

karena itu diperlukan perencanaan yang matang di bidang ketenagakerjaan untuk 

mewujudkan kewajiban negara tersebut.1 Payung hukum yang digunakan sebagai 

sumber hukum unutuk pelaksanaan Ketenagakerjaan di Indonesia adalah Undang 

– undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya oleh 

penulis akan disebut Undang – undang Ketenagakerjaan. Undang – undang 

ketenagakerjaan telah memberikan landasan kuat mengenai kedudukan dan 

peranan perencanaan tenga kerja serta informasi ketenagakerjaan sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 pada Bab IV tentang penempatan tenaga 

kerja yang menggariskan bahwa pedoman untuk menyusun dan melaksanakan 

                                                             
1 Heppy Indah Alam Sari. 2010. Tinjauan tentang status pekerja kontrak berkaitan 

dengan perjanjian kerja pada bank rakyat Indonesia cabang Karanganyar. Karya Ilmiah Skripsi. 
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strategi, kebijakan, dan program pembangunan ketenagakerjaan yang 

berkesinambungan. 

Undang – undang Ketenagakerjaan juga menjelaskan mengenai Hubungan 

Kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Hubungan kerja di Indonesia ini 

menjadi masalah tersendiri, apabila penulis kategorikan mengenai hubungan kerja 

kita mengenal istilah karyawan tetap, karyawan kontrak dan juga outsourcing. 

Salah satu polemik dalam ketenagakerjaan yang banyak mendapatkan sorotan 

adalah permasalahan outsourcing. Kondisi perekonomian yang terpuruk telah 

memaksa pemerintah dan dunia usaha untuk lebih kreatif untuk menciptakan 

iklim usaha. Melalui berbagai regulasi, pemerintah telah menciptakan perangkat 

hukum bagi berkembangnya investasi melalui dunia usaha. Disisi lain, pengusaha 

juga berupaya untuk menangkap setiap peluang bisnis yang ada, baik melalui 

pemanfaatan berbagai kemudahan usaha yang diberikan pemerintah maupun 

melalui upaya-upaya internal, misalnya melakukan efiensi untuk menghemat 

biaya operasional.2 

Outsourcing merupakan istilah yang digunakan untuk mengalihkan sebagian 

pekerjaan “tertentu” kepada orang lain atau perusahaan penyedia jasa outsourcing 

untuk meringankan beban suatu perusahaan dengan tidak mengganggu pekerjaan 

pokok atau produksi seuatu perusahaan. Outsourcing juga disebut sebagai usaha  

untuk  mengontrakkan  suatu  kegiatan  yang tadinya  dikelola  sendiri  oleh  

perusahaan  yang  bersangkutan  kepada  perusahaan lain  yang  kemudian  

disebut  perusahaan  penerima  pekerjaan  untuk  memperoleh layanan   pekerjaan   
                                                             
       2 Siti Kunarti. 2009. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum 
Ketenagakerjaan. Jurnal Dinamika Hukum. vol 9 No.1. Fakultas Hukum Universitas Jenderal 
Soedirman Purwokerto.  
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yang   dibutuhkan. Dengan   sistem outsourcing diyakini perusahaan dapat 

menghemat pengeluaran dalam membiayai pekerja/sumber daya manusia yang 

bekerja di perusahaannya. Sistem ini juga diyakini dapat membuka peluang bagi 

berdirinya perusahaan - perusahaan baru yang dapat menampung/memperkerjakan 

tenaga kerja pengangguran.3 

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus 

berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa 

yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap 

kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa 

memiliki kualitas yang memiliki daya saing di pasaran.4 

Sistem Outsourcing sendiri diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 66 

Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 64 yang 

isinya“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 

perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa 

pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”5 Pemborongan pekerjaan sebelumnya 

telah diatur didalam KUHPerdata didalam Pasal 1601b yang berbunyi 

“Pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, si 

pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu 

bagi pihak yang lain, yaitu pihak yang memborongkan, dengan menerima harga 

yang telah ditentukan”. 

                                                             
       3 Endah Pujiastuti. Dharu Triasih. 2013. Perjanjian Kerja Dalam Kontrak Kerja Outsourcing 
(Suatu Kajian Normatif). vol. 1 No 332. dalam http://journal.usm.ac.id. diunduh 28 September 
2016. 
       4  Pan Mohamad Faiz. 2007. Outsourcing (Alih Daya) Dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada 
Perusahaan: (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan). dalam http://jurnalhukum.blogspot.co.id. diunduh 28, September 2016. 
5 Undang – undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

http://journal.usm.ac.id.
http://jurnalhukum.blogspot.co.id.
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 Pekerjaan yang dapat di outsourcing-kan harus memenuhi beberapa syarat 

yaitu dilakukan secara terpisah dari kegiatan usaha, dilakukan dengan perintah 

langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan 

penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan tidak menghambat proses produksi 

secara langsung. Syarat – syarat tersebut diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang – 

undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenegakerjaan. 

 Sitem Outsourcing juga diatur secara lebih spesifik di dalam Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 

Perusahaan Lain. Peraturan Menteri ini lahir berdasarkan pada surat keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor : 

Kep.220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 

Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Didalam Permenaker No 19 Tahun 2012 

Pasal 17 ayat (3) di jelaskan bahwa pekerjaan yang boleh di outsourcingkan 

bukan merupakan pekerjaan pokok melainkan pekerjaan penunjang dari suatu 

perusahaan. Permenakertrans juga menjelaskan jenis – jenis pekerjaan  yang boleh 

di Outsourcingkan seperti usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha 

penyediaan makanan bagi pekerja / buruh (cattering), usaha tenaga pengaman 

(security / satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan 

perminyakan, usaha penyediaan angkutan bagi pekerja / buruh. 

Sistem outsourcing juga sudah merambah ke dunia perbankan. Sudah bukan 

rahasia lagi jika sebagian besar perbankan di Indonesia baik BUMN ataupun 

Swasta maupun bank asing lebih banyak mempekerjakan pegawai kontrak atau 
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outsourcing dibandingkan mengangkat pegawai tetap. Selain mengurangi 

pengeluaran karena gaji mereka tidak sebesar pegawai tetap mereka juga 

diberikan beban kerja yang sama dengan pegawai tetap.6 Setiap kegiatan yang 

dilakukan pada sektor Perbankan diawasi oleh suatu badan, yaitu yang dulunya 

tugas untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan pada sektor perbankan adalah 

Bank Indonesia, sejak dikeluarkannya Undang – undang No 21 Tahun 2011 

Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas pengaturan dan pengawasan dari 

Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

Pada saat ini seluruh kegiatan di sektor perbankan diawasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan atau sering disebut dengan OJK. Tugas dari OJK itu sendiri adalah 

melakukan pengawasan dan pengaturan di sektor Perbankan, Pasal Modal, 

Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, dan lembaga jasa keuangan 

lainnya. Pasal 7 huruf a nomor 1 Undang – undang no 21 Tahun 2011 tentang ojk 

menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di 

sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan 

mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, 

pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, 

kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, 

serta pencabutan izin usaha bank. Termasuk sumber daya manusia atau dalam hal 

kegiatan perekrutan Tenaga Kerja pun diawasi oleh OJK. Secara spesifik  

pengaturan sistem Outsourcing pada sektor Perbankan diatur didalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/PJOK.3/2016 yang sebelumnya diatur dalam 

                                                             
       6 Novrijeka. Fenomena Tenaga Outsourcing Di Perbankan. dalam 
https://novrijeka.wordpress.com. diunduh 24 Oktober 2016. 

https://novrijeka.wordpress.com.
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Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-hatian 

Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 

Kepada Pihak Lain.  

Peraturan OJK ini pada dasarnya memperbolehkan suatu Bank untuk 

melimpahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain atau biasa dikenal dengan 

Outsourcing. Peraturan OJK NO 9/PJOK.3/2016 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan 

bahwa “pekerjaan yang boleh di Outsourcingkan atau di alih dayakan pada sektor 

Perbankan adalah  pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank dan pada 

alur kegiatan pendukung usaha Bank ”.  

Pasal 5 menjelaskan kriteria pekerjaan yang boleh di alih dayakan atau di 

Outsourcingkan, yaitu meliputi pekerjaan yang berisiko rendah, tidak 

membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi dibidang perbankan, tidak 

terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi 

operasional bank. Bank dilarang melakukan outsourcing yang mengakibatkan 

beralihnya tanggung jawab atau resiko dari obyek pekerjaan yang di 

outsourcingkan kepada perusahaan penyediaan jasa. 

Pada intinya seluruh peraturan yang mengatur mengenai Outsourcing 

menjelaskan bahwa pkerjaan yang boleh di outsourcingkan hanyalah pekerjaan 

penunjang yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan pekerjaan pokok suatu 

perusahaan, atau didalam sektor perbankan pekerjaan yang boleh di 

outsourcingkan adalah pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank dan 

alur kegiatan pendukung usaha Bank. 
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Sebagai contoh penggunaan tenagakerja outsourcing pada perbankan terjadi 

pada bidang pekerjaan frontliner. Pekerjaan di bidang frontliner meliputi customer 

service, teller, penerima telepon, dan satpam. Bahwa berdasarkan hasil penelitan 

yang sebelumnya menemukan hasil dilapangan yang menyatakan bahwa dalam 

memenuhi kebutuhan tenagakerja karyawan frontliner, bank menggunakan jasa 

outsourcing.7 Sangat banyak terjadi di lapangan bahwa satu posisi yang sama 

dengan jenis pekerjaan yang sama bisa diisi oleh dua karyawan dengan status 

kepegawaian yang berbeda. Contohnya, ada seorang teller pada sebuah Bank yang 

berstatus karyawan tetap, namun ada pula teller yang merupakan karyawan 

outsourcing. Pada sektor perbankan pekerjaan yang disubkontrakkan ada dua. 

Pertama, pekerjaan yang mendekati kualifikasi bank, seperti teller dan customer 

service. Kedua, pekerjaan umum, antara lain sopir, petugas kebersihan, dan 

satpam.8  

Dalam pasal 4  ayat (1) sampai dengan ayat (3) telah dijelaskan bahwa dalam 

rangka alih daya, kegiatan bank dikatagorikan menjadi dua yaitu kegiatan usaha 

dan kegiatan pendukung usaha. Kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha 

terdiri atas serangkaian pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang. Bank hanya 

dapat melakukan alih daya atas pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha 

Bank dan pada alur kegiatan pendukung usaha bank.  Melihat dari permasalahan 

diatas maka penulis tertarik mengambil judul mengenai “ PENGGUNAAN 

TENAGA KERJA OUTSOURCING PADA SEKTOR PERBANKAN 

                                                             
7 Umairoh siti. 2012. Analisis kebijakan rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan 

Frontliner dalam rangka mendapatkan karyawan yang berkompeten (Studi pada Bank Rakyat 
Indonesia Kantor Wilayah Malang). Karya Ilmiah Skripsi.  
       8Anonim. Pemanfaatan Tenaga Kerja Outsourcing Di bank Menjadi Sorotan. 
http://keuangan.kontan.co.id/news.  Diunduh 24 Oktober 2016. 

http://keuangan.kontan.co.id/news.
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DITINJAU DARI PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN OJK NO. 

9/PJOK.03/2016 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM 

YANG MELAKUKAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA 

PIHAK LAIN ”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah penggunaan Tenaga Kerja Outsourcing di Bank BRI Cabang Malang 

Martadinata sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan OJK No 

9/PJOK.03/2016 ?  

2. Bagaimanakah penerapan sanksi dari penggunaan Tenaga Kerja Outsourcing 

terhadap pihak Bank BRI Cabang Malang Martadinata dan Pekerja ketika 

pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan OJK 

No. 9/PJOK.03/2016 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penggunaan Tenaga Kerja Outsourcing  di Bank BRI 

Cabang Malang Martadinata sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) 

Peraturan OJK No. 9/PJOK.03/2016 . 

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi dari penggunaan Tenaga Kerja 

Outsourcing terhadap pihak Bank BRI Cabang Malang Martadinata dan 

Pekerja ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) 

Peraturan OJK No. 9/PJOK.03/2016.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan hasil penulisan hukum 

ini adalah sebagai berikut : 
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1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi dan 

wawasan kepada pembaca guna kepentingan perkembangan ilmu hukum, 

khusunya dibidang hukum perburuhan / ketenagakerjaan yang ada 

mengenai pelaksanaan sistem outsourcing pada suatu perusahaan dalam 

hal ini adalah dalam sebuah bank BUMN. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

penggunaan Tenagakerja outsourcing yang lebih baik lagi sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, 

serta pengalam bagi penulis dalam mengembangkan teori – teori hukum khusunya 

pada hukum perburuhan / ketenagakerjaan, selain itu sabagai syarat akademis 

penulis untuk mendapat gelar Sarjana (S1) dibidang Ilmu Hukum 

2. Bagi Pihak Bank 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan evaluasi pihak bank 

dalam hal penggunaan Tenagakerja Outsourcing pada bank itu sendiri. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan 

kepada masyarakat luas, bagaimana sebenarnya sistem pelaksanaan Outsourcing 
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yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu hukum perburuhan / ketenagakerjaan  sekarang ini. 

F. Metode Penelitian  

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan ke, namun 

demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan – 

kemungkinan sebagai berikut : 

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian 

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan 

3. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian sendiri bertujuan untuk 

memeperoleh data yang telah teruji secara ilmiah. 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui 

tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau 

penulisan . Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis (Socio Legal Research). Artinya sebagai penelitian dengan 

menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang memandang hukum dari segi 

luarnya. Penelitian ini dikaitkan dengan masalah sosial yang menitik beratkan 

perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.9 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian guna 

mendapatkan bahan – bahan hukum yang akurat adalah penulis melakukan 

                                                             
       9 Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 
Hlm. 112. 
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penelitian ini di Bank BRI Cabang Malang Martadinata, karena BRI cabang 

Malang Martadinata ini merupakan kantor cabang yang mempunyai karyawan 

atau pekerja Outsourcing sehingga penulis dapat memperoleh data yang lebih 

akurat. 

3. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini meliputi : 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama secara langsung 

dilokasi penelitian dengan cara memperoleh data dari wawancara yaitu dari 

wawancara dengan pihak yang terkait yaitu dengan pihak Bank BRI cabang 

Malang Martadinata, dokumen tertulis yaitu berupa berbagai literatur yang 

terkait, dan pendapat yang diperoleh dari sumber informasi utama / pertama 

dan diperoleh langsung dari lokasi penelitian atas kasus yang diteliti berkaitan 

dengan obyek penelitian. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan atau keterangan 

lanjutuan mengenai data primer, data sekunder terdiri dari : 

1. Berbagai bahan pustaka atau literatur yaitu berbagai buku – buku, 

jurnal, dan para ahli/sarjana yang terkait dengan penelitian ini 

2. Peraturan perundang – undangan 

a) KUHPerdata 

b) Undang – undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 

c) Undang – undang Otoritas Jsa Keuangan N0 21 Tahun 2011 
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d) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 19 tahun 

2012 Tentang Syarat – syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 

Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain  

e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/PJOK.3/2016 Tentang 

Prinsip Kehati – hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan 

Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain  

c. Data tersier 

Data tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus 

Bahasa Indonesia Kontemporer, yang dapat memberikan penjelasan maupun 

petunjuk terhadap data primer maupun data sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

mennggunakan : 

a. Observasi  

Observasi adalah penulis akan melakukan pencarian data secara langsung di 

lokasi penelitian untuk menemukan data – data yang terkait dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. 

b. Wawancara 

Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara secara langsung 

maupun tidak langsung dengan pihak yang terkait yaitu dengan pihak Bank 

BRI Cabang Malang Martadinata. 
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c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data – data yang terdapat dalam buku – 

buku, literatur, peraturan perudang – udangan, jurnal, penelitian sebelumnya, 

serta media masa maupun media elektronik yang terkait dengan penelitian. 

Kemudian data – data tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan jenis data. 

d. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis melakukan 

penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan – bahan yang 

dihasilkan peleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, koran, bulletin, dan 

lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 

e. Studi Internet 

Studi internet yaitu penulis melakukan penelitian dengan cara pencarian bahan 

– bahan yang terdapat diberbagai website resmi yang berakitan dengan 

permasalahan didalam penelitian ini. 

5. Teknik Analisa Data  

Setelah dilakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari studi lapangan 

maupun studi kepustakaan dianggap cukup,  maka data akan diolah dengan 

metode deskriptif kualitatif yaitu metode kualitatif yang menggambarkan 

fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Melalui metode ini 

penulis menganalisis obyek penelitian dalam bentuk uraian, pengertian, atau 

penjelasan. Analisa data secraa kualitatif terhadap data yang diperoleh dari 

wawancara, observasi dan data sekunder dijabarkan secara deskriptif dan normatif 
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didasarkan dari kondisi dilapangan tantang penggunaan Tenagakerja Outsourcing 

di Bank BRI cabang Malang Martadinata. 

G. Sitematika Penulisan 

Dalam sitematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab 

yang terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam 

penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku 

pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan 

menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan 

masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka 

teori, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa pembahasan 

pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori – 

teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai sumber yang mendukung 

berisikan hal – hal yang berhubungan dengan penggunaan Tenaga Kerja 

Outsourcing pada sektor perbankan.  

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada dalam 

penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan 

dan wawancara mengenai penggunaan Tenaga Kerja Outsourcing pada sektor 

perbankan. 
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4. BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum yang 

berisikan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang telah diangkat 

penulis yaitu mengenai penggunaan Tenaga Kerja Outsourcing pada sektor 

perbankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


