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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja 

1. Pengertian  

a. Pekerja  

Istilah pekerja muncul sebagai peganti istilah buruh. Pada zaman 

feodal atau jaman penjajahan Belanda. Dahulu yang dimaksud dengan 

buruh adalah orang – orang pekerja “kasar” seperti kuli, mandor, tukang, 

dan lain-lain. Orang – orang ini oleh pemerintah belanda dahulu disebut 

dengan blue collar (berkerah biru), sedangkan orang – orang mengerjakan 

pekerjaan “halus” seperti pegawai administrasi disebut dengan white 

collar (berkerah putih). Biasanya orang – orang yang termasuk golongan 

ini adalah para bangsawan yang bekerja di kantor dan juga orang – orang 

Belanda dan Timur Asing lainnya. Pemerintah Hindia belanda 

membedakan antara blue collar  dan white collar ini semata – mata untuk 

memecah belah golongan Bumiputra dimana oleh pemerintah Belanda 

white collar dan blue collar  memiliki kedudukan dan status yang berbeda. 

13 

Pada awalanya sejak diadakan seminar Hubungan Perburuhan 

Pancasila pada tahun 1974, istilah buruh direkomendasikan untuk di ganti 

dengan istilah pekerja. Usulan penggantian ini didasari pertimbangan 

istilah buruh yang sebenarnya merupakan istilah teknis biasa saja, telah 
                                                             

13Heppy Indah Alamsari. 2010. Tinjauan Tentang Status Pekerja Kontrak Berkaitan 
Dengan Perjanjian Kerja Pada Bank Rakyat Indonesia 
Cabang Karanganyar. Karya ilmiah skripsi  
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berkembang menjadi istilah yang kurang menguntungkan. Mendengar kata 

buruh orang akan membayangkan sekelompok tenaga kerja dari golongan 

bawah yang mengandalkan otot. Pekerjaan administrasi tentu saja tidak 

mau disebut buruh, disamping itu dengan dipengaruhi oleh paham 

marxisme, buruh dianggap satu kelas yang selalu menghancurkan 

pengusaha/majikan dalam perjuangan. Oleh karena itu, penggunaan kata 

buruh telah mempunyai motivasi yang kurang baik, hal ini tidak 

mendorong tumbuh dan berkembangnya suasana kekeluargaan, kegotong-

royongan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam perusahaan 

sehingga dirasakan perlu diganti dengan istilah baru.14 

Untuk mendapatkan istilah baru yang sesuai dengan keinginan 

memang tidak mudah. Oleh karena itu, kita harus kembali dalam undang – 

undang Dasar 1945 yang pada dasarnya pasal 2 disebutkan, bahwa “ yang 

disebut golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperas, serikat 

pekerja, dan lain-lain badan kolektif”.  

Jelas disini UUD 1945 menggunakan istilah “pekerja” untuk 

pengertian buruh. Oleh karena itu, disepakati penggunaan kata “pekerja” 

sebagai pengganti kata “buruh” karena mempunyai dasar hukum yang 

kuat. 15 

Berdasarkan ketentuang Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 
                                                             
14 Ibid 

15 Hartono Widodo dan Judiantoro.2013. Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan 
Kerja. Jakarta. PT.Rajagrafindo Persada. Hlm 39  
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upah atu imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan menurut Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 

tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 

Kepada Perusahaan Lain Pasal 1 angka (6) pekerja/buruh adalah setiap 

orang yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. 

b. Tenaga Kerja  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2003, 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/ jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun masyarakat. 

Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/ jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang 

bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja 

meliputi pegawai negeri, pekerja formal, dan orang yang belum bekerja atau 

pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja lebih luas dari pada 

pekerja/buruh.16  

Tenaga kerja itu sendiri mencakup buruh, pegawai negeri baik sipil 

maupun swasta, karyawan. Semua istilah tersebut mempunyai maksud dan 

                                                             
16 Asri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 1. 
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tujuan yang sama yaitu orang bekerja pada orang lain dan memperoleh upah 

sebagai imbalannya.  

c. Pemberi Kerja  

Berdasarkan kententuan Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (4) pemberi kerja adalah orang perseorangan, 

pengusaha, badan hukum, atau badan – badan lainnya yang memperkerjakan 

tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adanya 

istilah “perseorangan” dalam pengertian pemberi kerja oleh Undang – undang 

No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini tampaknya memberikan 

nuansa baru dalam ketenagakerjaan. 

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang – undang No 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan pengusaha adalah: 

1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. 

2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 

3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada 

di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 

angka 1 dan 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.  
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2. Klasifikasi Tenaga Kerja 

a. Tenaga Kerja berdasarkan Penduduknya  

1) Tenaga Kerja 

Tenagakerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat 

bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja.menurut 

undang – undang tenaga kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai 

tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 

64 tahun. 

2) Bukan Tenaga Kerja 

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan 

tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut undang 

– undang Tenagakerja No 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk 

diluar usia, yaitu mereka yang berusia dibawah 15 tahun dan berusia 

diatas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para 

lansia (lanjut usia) dan anak – anak. 

b. Tenaga Kerja berdasarkan Batas Kerja 

1) Angkatan kerja 

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 

samapai dengan 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi 

sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. 

2) Bukan Angkatan Kerja 

Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas 

yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan 
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sebagainya. Contoh dari kelompok ini adalah anak sekolah dan 

mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para 

pengangguran sukarela. 

c. Tenaga Kerja Berdasarkan Kualitasnya 

1) Tenaga Kerja Terdidik 

Tenaga Kerja Terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu 

keahlian atau kemahiran dalm bidang tertentu dengan cara sekolah atau 

berpendidikan formal dan nonformal. Contohnya adalah seorang dokter, 

pengacara, guru, dan lain – lain. 

2) Tenaga Kerja Terlatih 

Tenaga Kerja Terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian 

dan bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga Kerja 

terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang – ulang sehingga 

mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya adalah apoteker, ahli 

bedah, mekanik, dan lain – lain. 

3) Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih 

Tenaga kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih adalah tenaga Kerja 

kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya adalah kuli, 

buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya.17 

 

 

 

                                                             
17Noname. Undang – undang Ketenagakerjaan Terbaru UU No 13 Tahun 2003 dan 

Klasifikasi Tenagakerja. dalam http://www.gurupendidikan.net. Diakses 04 Januari 2017. 

http://www.gurupendidikan.net.
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3. Hubungan Kerja 

a. Pengertian 

Hubungan kerja merupakan satu ikatan pekerjaan antara seorang 

(pekerja/buruh) yang melakukan pekerjaan tertentu, dengan seseorang 

(pengusaha) yang menyediakan pekerjaan atau memberi perintah untuk 

suatu pekerjaan yang harus dikerjakan dengan baik dan benar.18 

Sedangkan menurut Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (15) menjelaskan bahwa hubungan kerja 

adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 

perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.  

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat 3 unsur dari Hubungan Kerja, 

yaitu : 

1) Pekerjaan 

2) Perintah 

3) Upah 

Dari ketiga unsur tersebut ketiga – tiganya harus terpenuhi dan tidak boleh 

berkurang satupun agar dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa timbulnya hubungan kerja 

disebabkan adanya suatu perjanjian kerja secara tertulis maupun lisan 

antara pekerja dengan pemberi kerja yang telah mengikatkan diri, saling 

bekerja sama untuk pelaksanan pekerjaan yang menghasilkan produk 

barang dan atau jasa. 

                                                             
18 Soedarjadi. 2009. Hak dan Kewajiban Pekerja – Pengusaha. Yogyakarta. Pustaka 

Yustisia. Hlm 12. 



23 
 

Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai:19 

1) Pembuatan Perjanjian Kerja (merupakan titik tolak adanya suatu 

hubungan kerja) 

2) Kewajiban Pekerja (yaitu melakukan pekerjaan, sekaligus 

merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut) 

3) Kewajiban Pengusaha (yaitu membayar upah kepada pekerja, 

sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah) 

4) Berakhirnya Hubungan Kerja 

5) Cara Penyelesaian Perselisihan antara pihak-pihak yang 

bersangkutan 

b. Hubungan Sesama Pekerja 

Hubungan sesama pekerja di lingkungan perusahaan memegang 

peranan yang sangat penting. Sesama pekerja harus menjalin hubungan 

dengan baik agar suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik juga. 

Sesama pekerja harus memiliki rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang 

tinggi, karena hal tersebut dapat meningkatkan semangat bekerja. Dengan 

adanya hubungan yang baik antar pekerja maka akan menimbulkan rasa 

nyaman dan menimbulkan kerjasama yang baik. Sebaliknya jika hubungan 

antar pekerja tidak baik dan menimbulkan suatu pertengkaran dapat 

mengendorkan semangat bekerja, persatuan, dan persaudaraan anatar 

pekerja.  

 

                                                             
19 Noname. Pengertian Hubungan Kerja. Dalam http://www.sarjanaku.com. Diakses 05 

Januari 2017. 

http://www.sarjanaku.com.
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c. Hubungan Bawahan dengan Atasan  

Dalam lingkungan perusahaan tentunya oekerja mempunyai atasan. 

Tidak hanya menjalin hubungan kerja yang baik dengan sesama pekerja, 

pekerja juga harus membangun hubungan yang baik dengan atasannya. 

Menjalin hubungan yang baik dengan atasan akan menimbulkan rasa 

nyaman dalam bekerja. Pekerja akan dengan senag hati menjalankan atau 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dan akan dikerjakan 

dengan baik oleh pekerja.  

Menjalin hubungan dengan baik harus selalu dibina oleh setiap 

pekerja, karena apabila timbul permasalahan maka dapat dipecahkan 

bersama dan dapat ditempuh dengan cara musyawarah. Kesalahpahaman 

dapat dihindari, keterbukaan dapat dilakukan bersama yang pada akhirnya 

membuat semua pihak akan merasa puas. 

d. Hubungan Pengusaha dengan Pekerja 

Dalam rangka mengembangkan usahanya, seorang pengusaha harus 

selalu kreatif dan mengetahui cara memasarkan barang – barang hasil 

produksi ke masyarakat sehingga barang tersebut dapat memberikan 

keuntungan dan usahanya dapat terus berlanjut. Untuk mewujudkan hal 

yang demikian seorang pengusaha dibantu oleh pekerjanya. Menjalin 

hubungan kerja yang baik anatra pengusaha dengan pekerja sangat 

penting.  Hubungan denga pekerja harus terjalin dengan harmonis, saling 

memberikan informasi, dan ada rasa keterbukaan apabila ada masalah 

sehingga akan berdampak positif pada hasil produksi. Pengusaha harus 
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memiliki sikap mental sosial, seperti apa yang diharapkan dalam Pedoman 

Hubungan Industrial Pancasila, artinya bahwa seorang pekerja dihargai 

dan dihormati sebagaimana manusia yang mempunyai harkat dan 

martabat. 20 

4. Perjanjian Kerja  

a. Pengertian 

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda adalah arbeidsoverenkoms, 

mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601a KUHPerdata memberikan 

pengertian sebagai berikut : “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian 

dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk 

dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu 

melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. 

       Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni : “Perjanjian kerja adalah 

suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja 

yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”. 

       Perjanjian kerja timbul karena adanya suatu persetujuan antara pekerja 

disatu pihak dengan pengusaha dipihak lain. Perjanjian itu menetapkan 

antaralain bahwa pekerja akan sanggup melakukan pekerjaan atau tugas 

yang diperintahkan padanya yang dapa menghasilkan barang atau jasa 

dengan satu kompensasi dari pengusaha atau pemberi kerja berupa upah 

                                                             
20 Soedarjadi. Op.Cit. Hal 13 – 15. 



26 
 

yang besarnya tidak kurang dari upah minimum yang berlaku pada saat 

itu.21 

Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata, bahwa 

ciri khas perjanjian kerja adalah” adanya di bawah perintah pihak lain” 

sehingga tampak hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan 

bawahan dan atasan. Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sifatnya 

lebih umum, karena menunjuk hubungan antara pekerja dan pengusaha 

yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja diatas, dapat ditarik beberapa 

unsur dari perjanjian kerja, yakni : 

1) Adanya Unsur Work atau Pekerjaan 

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang 

diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan 

sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh 

orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 1603 a yang 

berbunyi : “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya 

dengan seizin majikania dapat menyuruh orang ketiga 

menggantikannya’. 

Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi 

karena bersangkutan ketrampilan/keahliannya, maka menurut hukum 

                                                             
21 Soedarjadi. Op.Cit. Hal 20.  
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jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus 

demi hukum. 

2) Adanya Unsur Perintah 

Manifestasi  dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh 

pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada 

perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Disinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan 

lainnya. 

3) Adanya Unsur Upah 

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan 

dapat dikatakan bahwa tujuan utama orang bekerja pada pengusaha 

adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak unsur upah, maka 

suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.   

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, perjanjian kerja harus 

memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata dan juga pada  Pasal 1 angka 14 Jo Pasal 52 ayat 1 Undang 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, definisi 

perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban 

para pihak. Dalam Pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa Perjanjian kerja 

dibuat atas dasar : 

1) kesepakatan kedua belah pihak 

2) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 
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3) adanya pekerjaan yang diperjanjikan 

4) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi 

semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Jika keepat 

unsur telah dipenuhi maka perjanjian kerja dapat dikatakan sah. Apabila 

unsur kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan atau kemampuan para 

pihak dalam perjanjian kerja tidak terpenuhi, maka perjannian tersebut 

dapat dibatalkan. Sedangkan apabila unsur adanya suatu pekerjaan dan 

pekerjaan yang diperjanjikan tidak beertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang – undangan tidak terpenuhi, 

maka perjanjian kerja tersebut dinyatakan batal demi hukum. 

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan 

bagi yang mengikatkan dirinya, bahwa pihak-pihak yang mengadakan 

perjanjian kerja harus setuju/sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. 

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian 

harus haruslah cakap membuat perjanjian ataupun cukup umur minimal 18 

Tahun (Pasal 1 angka 26 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan). Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dalam istilah 

Pasal 1320 KUHPerdata adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan 

merupakan objek dari perjanjian. Objek perjanjian haruslah yang halal 
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yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum 

dan kesusilaan. 

b. Jenis Perjanjian Kerja 

1) Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) 

Dalam Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja untuk 

waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya satu 

pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu 

harus dibuat secara tertulis. Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih 

menjamin atau menjaga hal-hal yang tidak dinginkan sehubungan 

dengan berakhirnya kontrak kerja.  

Didalam PKWT ini tidak diperbolehkan adanya masa percobaan 

kerja. Masa percobaan adalah masa atau waktu untuk menilai kinerja, 

kesungguhan dan keahlian seorang pekerja. Lama masa percobaan 

adalah 3 (tiga) bulan, dalam masa percobaan pengusaha dapat 

mengakhiri hubungan kerja secara sepihak. Apabila dalam PKWT 

terdapat ketentuan tentang adanya masa percobaan maka persyaratan 

tersebut akan batal demi hukum.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(“Kepmenakertrans 100/2004”), pengertian Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (“PKWT”) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh 
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dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu 

tertentu atau untuk pekerjaan tertentu atau untuk pekerjaan tertentu 

yang bersifat sementara. Lebih lanjut dikatakan, bahwa PKWT dibuat 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, maka hanya dapat diperpanjang 

satu kali dengan jankga waktu (perpanjangan) maksimum 1 (satu) 

tahun. Jika PKWT dibuat untuk 1 1/2 tahun, maka dapat diperpanjang 

1/2 tahun. 

Demikian juga apabila PKWT untuk 2 tahun, hanya dapat 

diperpanjang 1 tahun sehingga seluruhnya maksimum 3 tahun . 

PKWT adalah perjanjian bersayarat, yakni (antara lain) dipersyaratkan 

bahwa harus dibuat tertulis dan dibuat dalam bahasa Indonesia, 

dengan ancaman bahwa apabila tidak dibuat secara tertulis dan tidak 

dibuat dengan bahasa Indonesia, maka dinyatakan (dianggap) sebagai 

PKWTT (pasal 57 ayat (2) UUK). Isi dari suatu perjanjian kerja yang 

dibuat secara tertulis sekurang – kurangnya harus mencantumkan : 

a) Nama, alamat perusahaan, jenis usaha 

b) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja 

c) Jabatan atau jenis pekerjaan 

d) Tempat pekerjaan 

e) Besarnya upah dan cara pembayarannya 

f) Syarat – syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban 

pengusaha dan pekerja 

g) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 
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h) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 

i) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja 

Dalam Pasal 59 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa PKWT  hanya dapat 

dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau 

kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yakni : 

a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya 

b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun 

c) Pekerjaan yang bersifat musiman 

d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 

baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 

penjajakan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa perjanjian 

kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang 

bersifat tetap. 

2) Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, 

PKWTT  adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. 
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PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan dan tidak 

wajib mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. 

Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yang berlaku 

di antara mereka (antara pengusaha dengan pekerja) adalah klausul-

klausul sebagaimana yang di atur dalam UU Ketenagakerjaan. 

PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 

(tiga) bulan. Selama masa percobaan pengusaha wajib membayar 

upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah 

minimum yang berlaku. 

Menurut Pasal 15 Kepmenakertrans 100/2004, PKWT dapat 

berubah menjadi PKWTT, apabila: 

a) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf 

latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja; 

b) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam jenis pekerjaan yang 

dipersyaratkan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak 

adanya hubungan kerja; 

c) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang 

berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan 

jangka waktu perpanjangan, maka PKWT berubah menjadi 

PKWTT sejak dilakukan penyimpangan; 

d) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang 

waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan 
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PKWT dan tidak diperjanjikan lain, maka PKWT berubah 

menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT 

tersebut; 

e) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap 

pekerja dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud 

dalam angka (1), angka (2), angka (3) dan angka (4), maka 

hak-hak pekerja dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai 

ketentuan peraturan perundang- undangan bagi PKWTT.  

3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/buruh atau 

beberapa serikat pekerja/bururh yang telah tercatat pada isntansi yang 

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau 

beberapa pengusaha. Berdasarkan Undang – undang No 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (21) menjelaskan bahwa 

PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara 

serikat pekerja /buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang 

tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau 

perkumpulan pengusaha yang memuat syarat – syarat kerja, hak dan 

kewajiban kedua belah pihak.   

Penyusunan PKB dilakukan secara musyawarah. PKB harus dibuat 

secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia. PKB yang dibuat 

tidak menggunakan bahasa Indonesia harus diterjemahkan terlebih 
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dahulu oleh penerjemah yang sudah disumpah terlebih dahulu. Dalam 

pembuatan PKB secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, 

maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. Dalam satu perusahaan ahanya 

terdapat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di 

perusahaan.  

Pengaturan PKB ini terletak pada Undang – undang No 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 116 sampai dengan 135 dan 

Keputusan Menteri No. Kep 48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara 

Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran 

Perjanjian Kerja Bersama. Adapaun isinya secara singkat mengatur 

anatara lain :22 

a) Hak dan kewajiban pekerja/organisasi serikat pekerja  

b) Hak dan kewajiban pengusaha 

c) Syarat – syarat kerja  

d) Disiplin dan wewenang masing – masing pihak 

e) Masa berlakunya PKB 

f) Tanda tangan para pihak yaitu pengurus organisasi serikat 

pekerja dan pengusaha 

c. Berakhirnya Perjanjian Kerja  

Berakhirnya perjanjian kerja apabila : 

1) Pekerja/buruh meninggal dunia 

                                                             
22 Soedarjadi. Op.Cit. Hal 24-25 
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2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja 

3) Adanya putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

4) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 

kesepakatan bersama 

Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau 

beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan atau 

hibah. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak – hak 

pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan 

lain dalam perjanjian pengalihan sepanjang tidak merugikan 

pekerja/buruh. 

Dalam hal pengusaha meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat 

mengakhiri perjanjian setelah dirundingkan dengan pekerja/buruh. 

Sedangkan jika pekerja/buruh yang meninggal dunia, maka ahli waris 

pekerja/buruh berhak mendapatkan hak – haknya sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku.  

5. Perlindungan Tenagakerja 

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : 

a. Keselamatan dan kesehatan kerja  

b. Moral dan kesusilaan 

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – 

nilai agama 
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Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 

produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan 

kesehatan kerja. Perlindungan tersebut diselenggarakan sesuai dengan 

perautran perundang-undangan yang berlaku.  

B. Tinjauan Umum Tentang Outsourcing 

1. Pengertian  

Outsourcing merupakan bahasa asing yang berasal dari dua suku kata Out 

yang berarti “luar” dan Source yang artinya “sumber”. Namun jika diintrodusir ke 

dalam bahasa Indonesia, Outsourcing adalah ”alih daya”. Outsourcing memilki 

istilah lain yakni ”contracting out”. 23 

Berdasarkan hukum ketenagakerjaan, istilah outsourcing sebenarnya 

bersumber dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 64 Undang – undang No 13 

Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat 

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat 

secara tertulis. Didalam praktiknya, ketentuan tentang penyediaan jasa pekerja 

yang diatur dalam peraturan tersebut akhirnya memunculkan istilah  outsourcing ( 

dalam hal ini maksudnya menggunakan sumber daya manusia dari pihak di luar 

perusahaan). 24 

Istilah yang digunakan dalam Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa 

                                                             
23 Siti Kunarti. 2009. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum 

Ketenagakerjaan. Jurnal Dinamika Hukum. vol 9 No.1. Fakultas Hukum Universitas Jenderal 
Soedirman Purwokerto. 
24 Sutedi Adrian. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 217. 
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pekerja atau buruh. Pemborongan Pekerjaan itu sendiri menuru KUHPerdata Pasal 

1601b adalah bahwa 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.  

Berdasarkan peraturan OJK No 9/PJOK.03/2016 Pasal 1 angka (2) penyerahan 

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, yang selanjutnya disebut 

sebagai alih daya atau outsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan 

pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan 

pekerjaan dan atau melalui perjanjiaan penyediaan jasa tenagakerja. 

Bebarapa pakar serta praktisi outsourcing dari Indonesia juga memberikan 

beberapa definis mengenai outsourcing, antaralain menyebutkan bahwa 

outsourcing dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya adalah 

pendelegasian operasional dan menejemen harian dari suatu proses bisnis kepada 

pihak luar (perusahaan jasa outsourcing). Muzni Tambusai mendefinisikan 

pengertian outsourcing sebagai memborong satu bagian atau beberapa bagian 

kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang 

kemudian disebut sebagai penerima kerja. 25 

Dari beberapa definis mengenai outsourcing diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa definisi dari outsourcing adalah pelimpahan sebagian pekerjaan yang 

bukan merupan pekerjaan pokok atau bukan pekerjaan yang berkaitan langsung 

dengan kegiatan produksi kepada perushaan penyedia jasa pekerja outsourcing 

                                                             
25 Heppy Indah Alamsari. Op.Cit 
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dengan membuat suatu perjanjian kerja dalam bentuk tertulis yang disebut dengan 

perjanjian pembrong pekrjaan atau perjanjian penyediaan jasa tenagakerja.  

2. Pihak – pihak dalam Outsourcing 

a. Perusahaan Pengguna Penyedia Jasa Outsourcing / Perusahaan Pemberi 

Kerja  

Perusahaan Pengguna Penyedia Jasa Outsourcing / Perusahaan Pemberi 

kerja menurut Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi No 19 

Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 

Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa 

perusahaan pemberi kerja adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan 

atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 

Dalam keputusan Menteri Tengakerja No KEP.220/MEN/X/2004 Pasal 

1 angka (1) disebutkan bahwa perusahaan yang selanjutnya disebut 

dengan perusahaan pemberi pekerjaan adalah setiap usaha yang berbadan 

hukum atau bukan yang berbentuk badan hukum, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik swasta 

maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain 

yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

b. Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing 
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Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing adalah pengusaha yang 

memasok penyediaan jasa tenagakerja kepada perusahaan pemberi kerja 

untuk melakukan pekerjaan dibawah perintah langsung dari perusahaan 

pemberi kerja. Perusahaan penyedia jasa pekerja wajib berbadan hukum 

dan memiliki izin dari instansi ketenagakerjaan. 26 

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi No 19 

Tahun 2012 tentang Syarat –syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 

Pkerjaan Kepada Perusahaan Lain Pasal 1 angka (3) Perusahaan 

penyedia ajsa pekerja outsourcing adalah perusahaan yang berbentuk 

badan hukum perseroan terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk 

melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan. 

Pengertian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing jika 

dikaitkan dengan dunia perbankan, menurut peraturan OJK No 

9/PJOK.03/2016 Pasal 1 angka (3) menjelaskan bahwa perusahaan 

penyedia jasa adalah perusahaan yang melaksanakan sebagian 

pekerjaan yang diserahkan Bank melalui perjanjian pemborongan 

pekerjaan dan atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.  

Adapun sebagai perusahaan penyediaan jasa tenagakerja yang dapat 

menyerahkan pekerja untuk bekerja pada perusahaan pengguna harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1) Berbadan hukum dan memiliki izin operasional dari instansi 

bidang ketenagakerjaan selama 5 tahun. 

                                                             
26 Sutedi Adriani. Op.Cit. Hal 225. 
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2) Ada hubungan kerja antara pengusaha jasa penyediaan jasa 

tenagakerja dan pekerja dengan menggunakan perjanjian 

kontrak kerja waktu tertentu atau waktu tidak tertentu yang 

isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3) Perlindungan upah, kesejahteraan, dan syarat kerja termasuk 

apabila timbul perselisihan merupakan tanggung jawab 

perusahaan penyedia jasa tenagakerja. 

4) Perjanjian antara perusahaan pengguna dengan perusahaan 

penyedia jasa tenagakerja dibuat tertulis dan wajib memuat 

pasal-pasal yang dimaksud dalam undang-undang 

ketenagakerjaan. 

Dalam dunia perbankan, bank hanya dapat melakukan outsourcing 

dengan perusahaan penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

1) Berbadan hukum 

2) Memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang 

sesuai bidang usahanya 

3) Memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta 

pengalaman yang cukup 

4) Memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan 

pekerjaan yang di outsourcingkan atau yang di alih dayakan 

5) Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam alih daya 



41 
 

c. Pekerja Outsourcing 

Pengertian atau definisi dari pekerja outsourcing tidak jauh 

berbeda dengan pengertian pekerja berdasarkan Undang-undang 

Ketenagakerjaan. Pekerja menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (3) adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Sedangkan Pekerja menurut peraturan Menteri No 19 tahun 2012 Pasal 

1 angka (6)  menjelaskan bahwa pekerja adalah setiap orang yang 

bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

3. Syarat – syarat Pekerjaan yang dilimpahkan kepada pihak lain 

Dalam penyediaan jasa pekerja/buruh, perusahaan pemeberi kerja 

dilarang memperkerjakan pekerja/buruh untuk melaksanakan kegiatan pokok 

atau kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi dan hanya boleh 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang 

tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.27 

Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 65 ayat (2) pekerjaan yang dapat diserahkan kepada 

perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1) Dilakukan secara terpisah dengan kegiatan utama 

                                                             
27 Sutedi Adrian. Op.Cit.Hal 222 
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2) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari 

pemberi kerja 

3) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan 

4) Tidak menghambat proses produksi secara langsung 

Kegaiatan jasa penunjang yang dimaksud antaralain adalah pelayanan 

kebersihan (cleaning service), usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh 

(catering), usaha tenaga penagaman atau satuan pengamanan (security), 

usaha jasa di pertambangan dan perminyakan serta usaha penyedia angkutan 

pekerja/buruh. 

4. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan Penyedia Jasa 

Pekerja/Buruh  

Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada 

dua lembaga hukum dalam hubungan kerja yang baru dikenal, yaitu perjanjian 

pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja/buruh. Dalam perjanjian 

pemborongan pekerjaan ini ada tiga subjek hukum yang terkait yaitu 

pemborong, yang memborongkan pekerjaan, dan pekerja/buruh yang 

melaksanakan pekerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan khususnya diatur 

dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 28 

Untuk dapat melaksanakan penyerahan pelaksanaan pekerjaan harus 

memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (PPP) dibuat secara tertulis 

                                                             
28 Sutedi Adriani. Op.Cit. Hal 54 
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b. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima 

peborongan harus memnuhi syarat sebagai berikut : 

1) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama 

2) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari 

pemberi pekerjaan 

3) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan 

4) Tidak menghambat proses produksi secara langsung. 

c. Perusahaan penerima pemborongan harus berbentuk badan hukum 

Hubungan kerja dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dan akibat 

hukum yang ditimbulkan adalah dalam pelaksanaan pekerjaan diatur 

dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan penerima 

pemborongan pekerjaan dan pekerja/buruh yang dikerjakannya. Perjanjian 

pemborongan pekerjaan didasarkan oleh PKWTT maupun PKWT apabila 

memenuhi syarat ketentuan PKWT. Perlindungan pekerja/buruh yang 

diberikan sama dengan perlindungan yang telah diatur oleh peraturan 

perundang-undangan. Dalam hal ketentuan mengenai syarat-syarat 

pekerjaan yang dapat diserahkan tidak terpenuhi, maka demi hukum 

hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan 

beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh denagn pengusaha pemberi 

kerja. Dengan demikian hubungan kerja dapat didasarkan atas PKWT 

apabila telah memenuhi persyaratan.29 

                                                             
29 Ibid. Hal 55 
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Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh ini, perusahaan pemberi 

kerja tidak boleh menggunakan pekerja/buruh untuk mengerjakan kegiatan 

pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi . 

pekerja/buruh hanya diperbolehkan untuk mengerjakan pekerjaan 

penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan 

produksi. Untuk dapat menjadi penyedia jasa pekerja/buruh harus 

memenuhi syarat sebagai berikut :30  

1) Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh 

2) Perjanjian kerja yang dibuat adalah PKWT yang dibuat secara 

tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak 

3) Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta 

perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh 

4) Perusahaan penyedia jasa atau buruh berbentuk badan Hukum.  

C. Tinjauan Umum Tentang Bank  

1. Pengertian  

Bank merupakan salah satu jenis kegiatan usaha dari Lembaga Keuangan. 

Lembaga Keuangan sendiri adalah adalah setiap perusahaan yang bergerak 

dibidang keuangan dimana kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya 

menyalurkan dana maupun kedua-duanya. Kata “Bank” berasal dari kata 

“bance” yang berarti bangku tempat duduk. Sebab pada masa jaman 

                                                             
30 Ibid  
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pertengahan pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman 

melakukan kegiatan tersebut sambil duduk dibangku halaman pasar.31 

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka (2) 

menjelaskan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 9/PJOK.03/2016 tentang 

Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan 

Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain Pasal 1 angka (1), 

menjelaskan pengertian dari Bank adalah banka umum yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana yang dimaksud dalam 

Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, termasuk kantor 

cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah 

dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  

Dari beberapa penegrtian yang telah penulis sebutkan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengertian dari Bank adalah suatu jenis usaha yang 

kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan 

disalurkan kembali kepada masyarakat dengan berbagai cara seperti 

                                                             
31 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 
13 
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pemberian kredit atau pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan taraf 

hidup dari masyarakt itu sendiri.  

2. Jenis Bank  

a. Jenis Bank Dari segi Struktur 

1) Bank Sentral 

Bank sentral adalah Bank Indonesia yang dalam menjalankan 

kegiatannya tidak melayani masyarakat, akan tetapi mempunyai tugas 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran.  

2) Bank Komersial 

Bank komersial adalah bank yang bertugas melayani langsung dana 

dari masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

maupun bentuk lainnya. 

b. Jenis Bank dari segi Fungsi 

1) Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakn kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdsarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

Konvensional atau berdasrkan Prinsip Syariah yang dalam kegaiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.  



47 
 

Didalam peraturan OJK No: 1/PJOK.07/2013 disebutkan ada dua 

macam jenis bank yaitu Bank Umum yang diatur dalam pasal 1 angka 4 

dan Bank Perkreditan Rakyat yang diatur dalam pasal 1 angka 5. Bank 

umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan 

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. 

c. Jenis Bank dari segi Kepemilikan  

1) Bank Milik Pemerintah 

Bank Milik Pemerintah adalah bank yang modalnya dimiliki 

Pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank juga masuk pada 

penerimaan pemerintah bukan pada pihak swasta. Bank milik 

pemerintah ada yang dimiliki pemerintah pusat dan ada yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah. 

2) Bank Milik Swasta 

Bank Milik Swasta adalah bank yang seluruh atau sebagian besar 

modal sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, milik koperasi, 

campuran dan milik asing.  

3. Fungsi Bank 

Fungsi bank secara luas adalah sebagai alat pemerintah untuk menjaga 

kestabialn ekonomi moneter dan keuangan. Sedangkan fungsi Bank secara sempit 
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adalah sebagai alat penarik uang kartal dan uang giral dari masyarakat dan 

menyalurkannya ke masyarakat. Fungsi utama Bank ada 3 yang meliputi 

penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan 

pemberian pelayanan jasa perbankan. 32 

a. Fungsi penghimpunan dana dari masyarakat, maksud dari fungsi ini 

adalah Bank bertugas menghimpun atau dengan kata lain menyimpan 

dana dari masyarakat yang mempunyai dana berlebih dalam bentuk 

simpanan. Masyarakat telah mempercayai bank sebagai tempat yang 

aman untuk menyimpan dana dan untuk melakukan ivenstasi. 

b. Fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat, maksud dari fungsi ini 

adalah Bank menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman maupun 

kredit. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang paling penting bagi 

bank, karena bank akan memperoleh pendapatan yang disalurkan. 

Pendapatan yang dimaksud alaha pendapatn yang berbentuk bunga 

untuk bank konvensional, bagi hasil untuk bank syariah. Pendapatan 

yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada masyarakat 

merupakan pendapatan yang terbesar disetiap bank, sehingga 

penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank. 

c. Fungsi sebagai pelayanan jasa perbankan, dalam rangka memnuhi 

kebutuhan masyarakat dalam menjalan aktivitasanya bank memberikan 

pelayanan jasa. Pelayanan jasa yang diberikan oleh bank kepada 

                                                             
32 Ismail, 2011, Manajemen Perbankan Dari teori Menuju Aplikasi, Kencana Prenada Media 
group, Jakarta. Hal. 4 
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masyarakat dapat berupa jasa pengiriman uang atau lebih dikenal 

dengan transfer, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, 

kliring, letter of credit (LC), inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa 

lainnya.  

4. Pembagian Deskripsi  Pekerjaan di Bank 

Secara umum pembagian deskripsi kerja di industri perbankan terbagi 

menjadi bebrapa bagian, yaitu bagian pelayanan, account officer  atau 

marketing, operasional, non-operasional, dan support.33 

a. Pelayanan Nasabah 

Bagian ini merupkan ujung tombak industri perbankan. Posisi teller dan 

customer service adalah garda terdepan sebuah brand perbankan dalam 

melayani nasabah. 

1) Teller  

Deskripsi pekerjaan : 

a) Memeriksa identitas nasabah dan melayani nasabah dalam hal 

setoran dan penarikan buku tabungan. 

b) Mengesahkan tanda terima setoran dalam batas wewenangnya. 

c) Membayar dan menerima uang tunai. 

d) Menerima setoran warkat Bank sendiri dan warkat Bank lain. 

e) Mencatat penerimaan dan pengeluaran tunai dan non-tunai. 

2) Customer Service 

Deskripsi Pekerjaan : 

                                                             
33 Noname. Ragam Karir Dunia Perbankan. Dalam http://careernews.id/jobs/. Diakses 10 Januari 
2017. 

http://careernews.id/jobs/.
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a) Memberikan informasi kepada nasabah tentang produk-produk 

jasa bank dan persyaratan yang terkandung dalam setiap jenis 

produk. 

b) Melaksanakan tahapan awal administrasi dalam pembukaan 

rekening. 

c) Memelihara hubungan yang baik dengan nasabah dalam bentuk 

pemberian informasi. 

Bagian pelayanan nasabah juga disebut sebagai bagian frontliner. 

Frontliner secara umum adalah sebuah kategori pekerjaan dalam suatu 

perusahaan biasanya perbankan dan jasa-jasa lainnya. Secara umum frontliner 

bertugas untuk melayani customer secara langsung. Jabatan dalam frontliner 

bisa meliputi Customer Servive, Receptionist, Sales. Pengertian Frontliner 

pada Bank adalah sebuah fungsi jabatan atau pekerjaan dalam sebuah Bank 

atau perusahaan jasa lainnya yang bertugas melayani customer secara 

langsung, dalam hal ini termasuk memberi sapaan, senyum, serta rujukan 

solusi jika di perlukan. 34  

Tugas seorang frontliner bank secara umum adalah memberikan informasi 

dengan jelas dan lengkap kepada nasabah maupun calon nasabah dari suatu 

bank. Hal ini berlaku bagi semua bank, baik itu bank BNI bank Mandiri atau 

Bank BCA sekalipun. Dalam dunia perbankan, Frontliner merupakan sebuah 

kategori dari fungsi jabatan pekerjaan di bank itu sendiri.  Jenis posisi / jabatan 

yang dapat dikategorikan sebagai frontliner dalam sebuah bank yaitu termasuk 

                                                             
34 Noname. Tugas dan Job Deskripsi Frontliner. Dalam http://www.jobdesc.net. Diakses 10 
Januari 2017 

http://www.jobdesc.net.
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diantaranya adalah seorang Customer Service (CS) dan Teller. Fungsi dari 

frontliner adalah menjadi garda depan dari suatu perbankan yang bersentuhan 

langsung dengan nasabah maupun calon nasabah, oleh karena itu diharapkan 

selalu memberikan kesan yang menarik setiap waktu. Seorang Frontliner juga 

dituntut untuk selalu memberikan kesan terbaik kepada pelanggan, memiliki 

kemampuan informatif kepada nasabah, berpenampilan yang menarik, mampu 

bekerja bersama dengan tim maupun bekerja sendirian, memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik dan jelas.35 

b. Account Officer 

Beberapa posisi dalam bagian Account Officer diantaranya adalah 

Funding Officer dan Lending Officer. Funding officer bertugas untuk 

menghimpun dana dan melakukan pemasaran berbagai produk perbankan 

baik dana dan jasa untuk mengoptimalkan bisnis kantor cabang. Sementara 

Lending Officer bertugas menyalurkan dan mengawasi dana berdasarkan 

rekomendasi Funding Officer. Deskripsi Pekerjaan: 

1) Merencanakan, memprioritaskan, menempatkan dan mereview 

pekerjaan staf, yg menangani, utang-piutang, grants, payroll, dan 

pemasukan/pengumpulan data lainnya. 

2) Merekomendasikan dan menangani bagian accounting suatu 

perusahaan termasuk masalah gaji karyawan, staf training, dan 

pengimplementasikan prosedur-prosedur yg ada. 

                                                             
35 Ibid  
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3) Merekomendasikan, menangani dan berpartisipasi dalam 

implementasi tujuan perusahaan. 

4) Menyediakan informasi teknis. 

5) Menyediakan analisis kompleks tentang transaksi-transaksi 

akuntansi. 

c. Operasional 

Operasional sebuah bank secara general meliputi settlement dan kliring. 

Pekerjaannya bertanggung jawab terhadap keluar dan masuknya 

pengiriman uang, penyelesaian transaksi, obligasi, dan surat berharga. 

Beberapa posisi dalam bagian operasional diantaranya Financing Support, 

Collection/Debt Recovery Officer, dan Clearing Officer. Deskripsi 

pekerjaan dari setiap posisi tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Financing support 

a) Memastikan kegiatan finance support telah sesuai dengan standar 

kebijakan dan prosedur yang berlaku. 

b) Melakukan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan 

yang dilakukan bank tersebut. 

2) Collection/Debt Recovery Officer 

a) Melakukan review atas prosedur penagihan dan memastikan 

pengembalian pinjaman atas kredit. 

b) Menganalisa profil debitur dan mengusulkan usulan atas 

penanganan debitur. 

c) Melakukan restrukturisasi dan negosiasi pembayaran. 
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d) Mengetahui dan paham masalah hukum dan dokumentasi. 

e) Memantau fungsi penagihan kepada debitur. 

3) Clearing Officer 

Mencatat setiap transaksi nasabah yang berlangsung, baik itu 

pemindah bukuan antar rekening dalam bank tersebut maupun antar 

bank. 

d. Support 

Bagian support meliputi bagian yang terintegrasi dengan 

keberlangsungan sebuah bank, diantaranya adalah administrasi, legal, dan 

credit analyst. Legal Analyst bertugas melakukan legal review terhadap 

sistem hukum bisnis perbankan. Sedangkan credit analyst bertanggung 

jawab atas draft pengajuan kredit termasuk membuat analisa kredit pihak 

ketiga calon debitur. 

e. Non-Operasional 

Divisi Non-Operasional meliputi posisi Compliance Risk Management, 

Human Resource Department, dan IT.  Deskripsi pekerjaan dari setiap 

bidang-bidang tersebut meliputi : 

1) Compliance Risk Management 

a) Memastikan penerapan seluruh ketentuan yang dipersyaratkan 

bagi calon nasabah baru. 

b) Melakukan analisis risiko dan seberapa jauh risiko bisa 

memengaruhi perusahaan. 
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c) Membuat rencana untuk mengurangi risiko dan menyiapkan 

rencana juga ketika risiko terpaksa dialami. 

2) Human Resource Department 

Di industri perbankan, Human Resource Department memiliki 

bidang sendiri-sendiri, di antaranya: 

a) Bagian Rekrutmen dan Assessment : Bertugas merekrut SDM 

dengan kualifikasi perusahaan perbankan, melakukan promosi 

jabatan karyawan. 

b) Bagian Personalia : Mengurus kebutuhan karyawan. termasuk 

penghitungan lembur, reimbursement, dan lain-lain. Biasanya 

bagian ini ada di kantor cabang. 

c) Bagian training and development : Melakukan pelatihan dan 

pengembangan karyawan sesuai dengan dinamika kebutuhan 

perusahaan. 

d) Bagian Organization Development (OD) : Melakukan analisa 

SDM untuk kemudian mengusulkan adanya development dan 

pelatihan karyawan. 

3) IT 

a) Support bidang IT di perusahaan perbankan, baik bagi karyawan 

maupun nasabah 

b) Menyusun program komputer sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan 
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D. Tinjauan Umum Tentang OJK Berkaitan Dengan Outsourcing 

1. Pengertian dan Tujuan dibentuknya OJK 

Otoritas Jasa Keuangan atau lebih sering dikenal dengan OJK adalah adalah 

lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 

2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang 

terintergrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keungan baik di 

sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-Bank seperti 

Asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga Jasa Keuangan 

lainnya. 

 OJK menurut Undang – undang No 21 Tahun 2011 Pasal 1 angka (1) adalah 

suatu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan weweanang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, 

dan penyidikan. Tugas pengawasan industri keunagan non-bank dan pasar modal 

secara resmi beralih dari kementerian keuangan dan bapepam-LK ke OJK pada 31 

Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 

31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. 

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 

keunagan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu 

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta 

mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan 

pembentukan OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa 

keunagan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. 
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OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber 

daya manusia (SDM), pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa 

keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK 

dbentuk dan dilandasi dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik, yang 

meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparasi, dan 

kewajaran (fairness).36 

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang OJK 

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang 

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK 

adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap: 

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. 

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. 

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut: 

a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan 

Bank yang meliputi: 

1) 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 

                                                             
36 OJK. Latar Belakang Pembentukan OJK. Dalam http://www.ojk.go.id, diakses 06 Februari 2017 

http://www.ojk.go.id,
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2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, 

produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa 

3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang 

meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio 

kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, 

rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan 

bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem 

informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar 

akuntansi bank. 

4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, 

meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal 

nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan 

terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. 

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) 

meliputi: 

1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 

2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa 

keuangan. 

3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 

4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis 

terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu. 

5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola 

statuter pada lembaga jasa keuangan. 
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6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. 

7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan. 

c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi: 

1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan 

jasa keuangan. 

2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh 

Kepala Eksekutif. 

3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan 

konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, 

pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan. 

4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan 

atau pihak tertentu. 

5) Melakukan penunjukan pengelola statuter. 

6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter. 

7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan. 
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8) Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang 

perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda 

terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, 

persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.37 

3. OJK dalam Kaitannya dengan Outsourcing 

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan lahir berdasarkan Undang – undang No 21 

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.  Setelah lahirnya OJK maka tugas, 

fungsi dan wewenang yang sebelumnya di pegang oleh Bapepam-LK dan Bank 

Indonesia (BI) secara otomatis beralih kepada OJK. Pada sektor perbankan sendiri 

kegiatan usaha perbankan awalnya di awasi oleh BI, namun setelah adanya ojk 

maka fungsi, tugas, dan wewenang BI diambil alih oleh OJK.  

Seperti yang dijelaskan pada pokok bahasan yang diatas, terkait dengan 

wewenang dari OJK sendiri salah satunya adalah mengawasi dan mengatur 

tentang perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, 

rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, merger, konsolidasi, akuisisi bank, dan 

pencabutan izin usaha bank. Tidak hanya hal-hal tersebut yang telah disebutkan, 

OJK juga mengawasi dan mengatur mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) di 

sektor perbankan. Sumber Daya Manusia yang dimaksud ini adalah meliputi 

pekerja yang bekerja pada sektor perbankan. 

Masuknya sistem Outsourcing pada sektor perbankan juga tidak terlepas dari 

pengawasan dan pengaturan OJK. Sebelum dibentuknya OJK, pengawsan dan 

pengaturan mengenai Outsourcing di sektor perbankan dilakukan oleh Bank 

                                                             
37 Ibid 



60 
 

Indonesia. Bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh BI dalah dengan 

mengeluarkan Peraturan BI Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati–

hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 

Pekerjaan Kepada Pihak Lain.  

Setelah dibentuknya OJK, maka peraturan BI tersebut digantikan dengan 

Perturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Tentang Prinsip Kehati–hatian 

Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 

Kepada Pihak Lain. Peraturan OJK ini diantaranya mejelaskan tentang syarat-

syarat pekerjaan yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Dalam Pasal 4 Ayat 

(3) menyebutkan bahwa pekerjaan yang boleh di Outsourcingkan atau di alih 

dayakan pada sektor perbankan adalah pekerjaan penunjang pada alur kegiatan 

bank dan pada alur kegiatan pendukung usaha bank. Dengan adanya peraturan 

OJK Nomor 9/PJOK.03/2016 diharapkan Bank berhati-hati dalam melimpahkan 

sebagian pekerjaan kepada pihak lain.  

Didalam PJOK No. 9/PJOK.03/2016 menjelaskan bahwa dalam rangka 

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak atau perusahaan lain, 

kegiatan bank dikategorikan menjadi dua yaitu kegiatan usaha dan kegiatan 

pendukung usaha. Dalam setiap kegiatam usaha dan pendukung usaha baank 

terdiri atas pekerjaan pokok (core) dan pekerjaan penunjang (non-core). Bank 

hanya boleh menyerahkan sebagian pelaksanaan kepada pihak atau perusahaan 

lain pada bidang pekerjaan penunjang alur kegiatan usaha dan pendukung usaha 

bank yang mempunyai kulaifikasi atau ciri-ciri yaitu beresiko rendah, tidak 

membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan, dan tidak 
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terkait langsung dengan proses pengambilan keputusanyang mempengaruhi 

operasional bank. 

Kegiatan usaha yang dimaksudkan didalam peratruran OJK ini adalah kegiatan 

usaha sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian dirubah dengan Undang-

undang No 10 Tahun 1998, serta Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-undang No 20 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kegiatan usaha bank yang dimaksud 

antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat (funding), pemberian 

kredit atau pembiayaan (lending atau financing), serta membeli, menjual atau 

menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah 

nasabahnya. Kemudian yang dimaksud dengan kegiatan pendukung usaha adalah 

kegiatan lain yang dilakukan Bank di luar kegaiatn usaha bank. Kegiatan 

pendukung usaha bank yang dimaksud antara lain adalah kegiatan yang terkait 

dengan sumber daya manusia, akunting, dan keuangan, teknologi informasi, 

logistik, dan pengamanan. 

Pekerjaan pokok (core) yang dimaksudkan di dalam peraturan OJK ini adalah 

pekerjaan yang harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kagiatan pendukung 

usaha bank sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak ada maka kegiatan yang 

dikmaksud akan sangat terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana semestinya. 

Kemudian yang dimaksud dengan pekerjaan penunjang (non core) adalah 

pekerjaan yang tidak harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kegiatan 

pendukung usaha bank, sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak ada, maka 

kegiatan yang lain masih dapat terlaksana tanpa ada gangguan apapun. Alur yang 
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dimaksud dari kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha bank adalah 

serangkaian pekerjaan yang dari awal hingga akhir dari suatu kegiatan usaha atau 

kegiatan pendukung usaha, misalnya adalah alur pemberian kredit atau 

pembiayaan mencakup pekerjaan pemasaran, analisis, kelayakan, persetujuan, 

pencairan, pemantauan, dan penagihan kredit atau pembiayaan. 

 

 

 

 


