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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Bank Rakyat Indonesia atau yang lebih sering dikenal dengan BRI adalah 

salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya 

BRI di dirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja 

dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden 

atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto., suatu 

lembaga keunagan yang melayani orang-orang kebangsaan Indonesia 

(pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang 

kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. 

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank 

Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang 

mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat berhenti 

untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian 

Renville tahun 1949 dengan berubah nama menjasi Bank Rakyat Indonesia 

Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 Tahun 1960 dibentuklah Bank 

Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, 

Bank Tani Nelayan dan Nederlanseche Maatschappij (NHM). Kemudian 

berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 Tahun 1965, BKTN 
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diintregrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan 

Koperasi Tani dan Nelayan. 

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 Tahun 1965 

tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. 

Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan 

diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor 

Impor. 

Berdasarkan undang-undanh No. 14 Tahun 1967 tentang undang-undang 

pokok Perbankan dan Undang-undang No 13 Tahun 1968 tentang Undang-

undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank. Indonesia 

sebagai Bank sentral dan Bank Negara Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor 

dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu, Bank Rakyat Indonesia 

dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang 

No 21 Tahun 1968 menetapkan kemabli tugas-tugas Pokok BRI sebagai Bank 

Umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 

tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI 

berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di 

tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah 

Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi 

perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk,, yang masih digunakan sampai saat ini. Berikut ini adalah visi dan 

misinya PT Bank Bakyat Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah :  
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a. Visi Bank BRI : 

  Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamkan kepuasaan 

nasabah. 

b. Misi Bank BRI : 

1) Melakukan kegiataan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang 

peningkatan ekonomi masyarakat 

2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja 

yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang 

profesional dan teknologi informasi yang handal dengan 

melaksanakan manajemen risiko serta praktek Good Corporate 

Governance (GCG) yang sangat baik. 

3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-

pihak yang berkepentingan ( stateholders ). 

2. Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi 

menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu 

dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan  fungsi dibatasi. 

Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan  hubungan wewenang 

siapa melapor kepada siapa. Empat elemen dalam struktur organisasi yaitu : 

a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja 
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b. Adanya standardisasi kegiatan kerja 

c. Adanya koordinasi kegiatan kerja 

d. Besaran seluruh organisasi 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dipimpin oleh seorang Direktur 

Utama yang tugasnya mengelola jalannya suatu perusahaan dan tenaga kerja 

sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh pemerintah. Dalam 

tugasnya Direktur Utama dibantu oleh beberapa Direktur yang masing -  

masing memimpin Direktur yaitu : 

a. Direktorat Operasi 

b. Direktorat SDM dan Umum 

c. Direktorat Keuangan 

d. Direktorat Bisnis Komersial 

e. Direktorat Bisnis Konsumer 

f. Direktorat Jaringan dan Layanan 

g. Direktorat Bisnis Kelembagaan dan BUMN bisnis 

h. Direktorat Manajemen Resiko Kredit 

i. Direktorat Kepatuhan 

j. Direktorat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bisnis 
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 Gambar 1. 
 Bagan Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk. 
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3. Profil dan Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk Kantor Cabang Malang Martadinata. 
 
Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata telah beroperasi sejak 

tanggal 21 Agustus 1989 dengan nama Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang 

Ade Irma Suryani (AIS) yang beralamat di Jalan Laksamana Martadinata 

No.80 Malang, dan untuk selanjutnya berganti nama menjadi Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Malang Martadinata. Dalam perkembangannya pada 

bulan September 2002 telah didirikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) 

Unibraw yang berlokasi di areal Kampus Universitas Brawijaya Malang, Jalan 

MT Haryono Malang. Dari kurun waktu yang cukup lama tersebut tentunya 

sebagai suatu unit usaha yang berperan sebagai “profit centre” tak lepas dari 

berbagai kendala dan hambatan maupun permasalahan yang datang secara silih 

berganti. Namun dengan pertimbangan efisiensi, terhitung mulai tanggal 1 

April 2006, KCP Unibraw dan BRI Unit Purwantoro berpindah supervisinya ke 

BRI Kanca Malang Kawi.  

Sebagai gantinya KCP Kepanjen dan KCP Turen yang sebelumnya di 

bawah supervisi BRI Kanca Malang Kawi beralih ke BRI Kanca Malang 

Martadinata, kemudian pada Bulan Agustus 2007 didirikan Kantor Kas 

Universitas Negeri Malang (IKIP Negeri) yang berlokasi di area kampus 

Universitas Negeri Malang, lantas menyusul pendirian Kantor Kas Tlogomas 

pada tanggal 24 Juni 2008 yang berada di areal Kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang. Mengingat Kanca BRI Malang Martadinata tidak 

mempunyai BRI Unit yang berada di wilayah perkotaan, maka pada tanggal 24 

Juni 2008 didirikan BRI Unit Sawojajar yang berada di lingkungan perumahan 
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terbesar di Malang raya, kemudian menyusul dibukanya Kantor Kas Unisma 

yang berada di areal Universitas Islam  Malang pada tanggal 4 Agustus 2008 

dan Kantor Kas RSU Saiful Anwar pada tanggal 5 Agustus 2008, yang berada 

di lingkungan Rumah Sakit Daerah Kota Malang yaitu Rumah Sakit Umum 

Saiful Anwar Malang dan Kantor Cabang Pembantu Pasar Besar pada tanggal 

8 Januari 2009 yang berada di lingkungan sentra bisnis Kota Malang. Terakhir 

pada tahun 2009 didirikan BRI Unit Bunul yang berada di wilayah padat 

penduduk, BRI Unit Buring yang berdekatan dengan kantor terpadu Pemkot 

Malang, KCP Rampal yang berada di wilayah perkotaan dan KCP Galunggung 

untuk melayani wilayah Kota Malang di sekitar perumahan elite Tidar dan 

Dieng. 

Pada bulan November tahun 2011, PT. Bank Rakyat Indonesia Kanca 

Malang Martadinata resmi mendirikan 2 Kantor Cabang Pembantu baru yaitu 

KCP Sawojajar dan KCP Basuki Rahmat. Selanjutnya pada tahun 2011, BRI 

Kanca Malang Martadinata mengalami resupervisi dan berkurang dari 31 BRI 

Unit menjadi 24 BRI Unit, bertambah dengan BRI Unit Wagir dari supervisi 

KC Malang Kawi menjadi Malang Martadinata dan berdiri BRI Unit 

Gedongwetan. Pada akhir tahun 2014 jumlah unit kerja KC Malang 

Martadinata sebanyak 79 unit kerja, yang terdiri dari 1 KC, 7 KCP, 6 KK, 31 

BRI Unit, dan 34 Teras BRI dan 2 Teras Keliling. Terakhir pada bulan Maret  

2015 kembali dilakukan resupervisi menjadi 79 unit kerja, yang terdiri dari 1 

KC, 7 KCP, 6 KK, 31 BRI Unit, dan 34 Teras BRI dan 2 Teras Keliling. 
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Saat ini Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata telah mampu 

melayani berbagai macam jasa pelayanan perbankan dengan menggunakan 

sistem pembukuan Brinets yang diimplementasikan pada tanggal 4 Maret 2002. 

Salah satu contoh yang cukup signifikan adalah pelayanan Cash Manajemen 

dan registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang, Unmer, UIN, dan 

Unisma yang dapat diakses secara online selindo. Untuk pelayanan ATM 

(Automatic Teller Machine/Anjungan Tunai Mandiri) BRI Kanca Malang 

Martadinata mempunyai 72 buah anjungan, yakni di Kantor Cabang ada 3 buah 

buah ATM dan 1 CDM, 1 buah Drive Thru, 6 buah berada di setiap KCP, 6 

buah berada di Kantor Kas, 32 berada di BRI Unit, Pertokoan Pasaraya Mitra I, 

Ramayana Alun-alun Mall, Plaza Araya, Plaza Dieng, Kampus Universitas 

Negeri Malang, Kampus Politeknik Malang, Kampus Unisma, RSU Saiful 

Anwar, RS Marsudi Waluyo, RS Panti Nirmala, Alfamart Krebet Senggrong,  

Alfamart Panglima Sudiman Gondanglegi, Indomart Jl. Sulawesi, Alfamidi Jl. 

Kol Sugiono, Alfamidi Jl. S Supriadi, Alfamidi Bandulan, Alfamidi Tidar, 

SPBU Tlogomas 2 buah, SPBU Arjosari, SPBU Talok dan SPBU 

Sumbermanjing Wetan. Tentunya dengan sistem dan peralatan yang cukup 

canggih tersebut diharapkan akan mampu dan dapat meningkatkan pelayanan 

kepada nasabah dan akhirnya akan mampu berkompetisi dengan bank pesaing. 

Selain itu dengan adanya 6 KCP, 7 Kantor Kas, 30 BRI Unit, dan 34 Teras BRI 

serta 2 Teras BRI Keliling yang berada di bawah supervisi BRI Kanca Malang 

Martadinata sangat mendukung dalam memenangkan persaingan. 
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Bertitik tolak dari potensi dan kondisi wilayah kerjanya, tentunya tidak 

dapat dihindari adanya persaingan dengan bank lain, mengingat hampir semua 

perbankan di Indonesia membuka kantor cabang di Malang. Untuk itu mutlak 

diperlukan adanya pelayanan yang lebih baik dan prima yang dalam hal ini 

peranan Sumber Daya Manusia yang terlatih, memegang peran utama. Selain 

itu, fasilitas / sarana dan prasarana gedung beserta kelengkapannya merupakan 

faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dalam rangka meningkatkan 

pelayanan. 

Berikut adalah Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Malang Martadinata Kota Malang  :  
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Gambar 2. 
 Bagan Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indoesia,Tbk. Kantor Cabang Malang Martadinata 
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4. Produk atau Jasa dan Bidang Pekerjaan yang ada di BRI Cabang 
Malang Martadinata. 
 
Produk dan atau jasa yang disediakan di BRI Cabang Malang Martadinata 

tidak jauh berbeda dengan bank-bank yang lain. Bentuk produk dan atau jasa 

yang ditawarkan meliputi : 

a. Simpanan 

1) Tabungan : Produk tabungan beragam kemudahan dengan didukung 

fasilitas e-banking dan sistem real time online yang akan 

memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan 

dimanapun. Macam-macam tabungan yang ditawarkan oleh BRI 

adalah Tabungan SIMPEDES, Tabungan BRITAMA, BRITAMA 

bisnis, Tabungan BRI BRITAMA edisi anak muda, Tabungan 

SIMPEDES TKI, Tabungan BRI simpel, Tabungan Haji, BRITAMA 

Rencana, BRITAMA Valas, Tabungan BRI Junio. 

2) Deposito : Deposito BRI memberikan kenyamanan dan keamanan 

dalam investasi dana nasabah. Macam-macam Deposito yang 

ditawarkan oleh BRI adalah Deposito Rupiah, Deposito Valas, dan 

Deposito On Call. 

3) Giro BRI : Giro dari Bank BRI yang mempermudah transaksi bisnis 

dan keuangan nasabah. Macam-macam Giro yang ditawarkan oleh 

BRI antaralain adalah GIROBRI Rupiah dan GIROBRI Valas.  

b. Pinjaman 

1) Pinjaman Mikro : bentuk pinjaman mikro yang ditawarkan oleh BRI 

ini dinamakan KUPEDES. KUPEDES adalah Kredit dengan bunga 
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bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditujukan 

untuk individual (badan usaha maupun perorangan) yang memenuhi 

persyaratan dan dilayani di seluruh BRI Unit dan Teras BRI. 

2) Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah : macam- macam dari 

pinjaman ritel komersial dan menengah antaralain Kredit Modal 

Kerja, Kredit Investasi, Kredit Agunan Kas, Supply Chain 

Financing, Kredit Waralaba, Bank Garansi. 

3) BRIGUNA : terdapat 3 macam produk pinjaman BRIGUNA, yaitu 

BRIGUNA Karya, BRIGUNA Purna, dan BRIGUNA Umum. 

BRIGUNA Karya adalah kredit yang diberikan kepada calon 

debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari 

sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji). BRIGUNA Purna 

adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur 

dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber 

penghasilan tetap atau fixed income (uang pensiun). BRIGUNA 

Umum adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ debitur 

dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber 

penghasilan tetap atau fixed income (gaji) dengan jangka waktu sejak 

pegawai aktif sampai dengan masa pensiun. 

4) Pinjaman Program : terdapat 3 macam pinjaman progran yaitu Kredit 

Pangan, Resi Gudang, Pinjaman Kemitraan. Kredit Pangan adalah 

Kredit investasi dan/atau modal kerja komersial khusus di bidang 

pangan yang diberikan dalam rangka mendukung kedaulatan pangan 
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dan kemaritiman yang meliputi sektor ekonomi produksi, home 

industry, dan perdagangan. Resi Gudang adalah Kredit dengan 

jaminan Resi Gudang yang diberikan Bank kepada Petani, 

Kelompok Tani, Gapoktan dan Koperasi. Pinjaman Kemitraan 

adalah Pemberian Dana Program Kemitraan untuk membiayai modal 

kerja dan / atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan 

produksi dan penjualan. 

5) Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 

terdiri dari KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR TKI. KUR Mikro 

adalah Kredit Modal Kerja dan atau Investasi dengan plafond sampai 

dengan Rp 25 juta per debitur. KUR Ritel adalah Kredit Modal Kerja 

dan atau Investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan 

layak dengan plafond > Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta per 

debitur. KUR TKI diberikan untuk membiayai keberangkatan calon 

TKI ke Negara penempatan dengan plafond sampai dengan Rp 25 

juta. KUR BRI diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan 

menengah dengan usaha produktif dan layak Sektor usaha yang 

dibiayai sesuai dengan ketentuan pemerintah KUR BRI dapat 

dilayani di seluruh Unit Kerja BRI yang tersebar di seluruh 

Indonesia. 

c. Internasional 

1) BRI Trade Finance dan Service : BRI Trade Finance dan Service 

terdiri dari 5 macam yang pertama adalah Ekspor dan impor, yang 
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merupakan layanan jasa ekspor meliputi Advising L/C dan 

Perubahannya, Transfer L/C, Konfirmasi L/C, Outward 

Documentary Collection, Documents Againts Payment, Documens 

Againts Acceptance, Clean Collection, Pembayaran Pajak Ekspor 

dengan BRI e-Tax. Yang kedua adalah Standby L/C atau Bank 

Guarantee 

2) BRIFast Remittance : BRI Remittance merupakan jasa layanan 

pengiriman uang valas antar bank yang diselenggarakan oleh BRI. 

Beragam fleksibilitas layanan BRI Remittance dari BRI siap 

melayani kebutuhan pengiriman dana valas anda, baik bisnis maupun 

kebutuhan pengiriman untuk keluarga. 

3) Financial Institution : produk dan layanan transaksi correspondent 

banking, BRI memiliki fasilitas pembiayaan jangka pendek dengan 

underlying berupa transaksi trade yang dijamin L/C atau SKBDN 

yang diterbitkan oleh BRI dan dokumen trade (non-LC) dengan 

syarat pembayaran sesuai terms & conditions baik dalam mata uang 

rupiah maupun valuta asing dengan skema L/C UPAS, UPAU, dan 

non-LC financing, selain itu BRI melayani pengambilalihan tagihan 

ekspor dengan underlying trade yang dijamin dengan instrumen 

pembayaran LC atau SKBDN usance tanpa disertai hak 

regress/without recourse. Keuntungan customer atau bank 

koresponden selaku forfaitee (penjual tagihan) adalah mendapatkan  
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sumber likuiditas lebih awal sebelum pembayaran LC/SKBDN jatuh 

tempo. 

4) BRI Money Changer : BRI Money Changer adalah layanan bisnis 

jual beli uang kertas asing (Banknotes). 

d. Jasa Bank 

1) Jasa Bisnis : jasa bank bisnis terdiri dari dua macam yaitu jasa bank 

garansi dan jasa bank kliring. Bank Garansi merupakan fasilitas 

pinjaman tidak langsung atau non direct loan dimana Bank BRI 

memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) bahwa 

nasabah/debitur sanggup untuk memenuhi kewajibannya kepada 

Pihak Ketiga. Khusus dalam layanan Bank Garansi, Bank BRI tidak 

mengenakan biaya bunga terhadap para nasabah pengusaha. 

Kemudian Kliring adalah proses penyampaian suatu surat berharga 

yang belum merupakan suatu kewajiban bagi Bank, dimana surat 

berharga tersebut disampaikan oleh Bank Penarik, hingga adanya 

pengesahan oleh Bank Tertarik melalui lembaga kliring, yang 

dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

2) Jasa Keuangan : jasa keuangan terdiri dari 4 macam yaitu bill 

payment, jasa penerimaan setoran, transaksi online, transfer dan 

LLG. Bill payment adalah sarana pembayaran tagihan publik dengan 

memanfaatkan fasilitas ATM dan layanan di Teller BRI. Transaksi 

Online atau Transaksi Antar Cabang adalah layanan antar rekening 

secara on line yang dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BRI 
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dan BRI Unit yang telah Online. Layanan Transfer adalah layanan 

pengiriman uang dalam bentuk mata uang rupiah dan valas melalui 

BRI. Layanan (LLG) Lalu Lintas Giro adalah layanan pengiriman 

uang ke Bank lain melalui sistem kliring. 

3) Jasa Kelembagaan : jasa kelembagaan terdiri dari dua macam yaitu 

SPP online dan Cash Management BRI. SPP online disini adalah 

BRI mempermudah para mahasiswa untuk membayarkan spp secara 

online melalui jaringan online BRI. Sedangkan Cash Management 

BRI adalah sebuah layanan perbankan elektronik berbasis Internet 

yang memungkinkan nasabah memperoleh informasi mengenai 

rekeningnya, melakukan manajemen likuiditas, serta bertransaksi 

secara swalayan secara online real-time tanpa batasan tempat dan 

waktu. Layanan CMS BRI ditujukan untuk entitas-entitas bisnis 

yang memerlukan solusi perbankan yang mudah digunakan, modern, 

aman, dan dinamis. 

4) E-Banking : terdapat 10 macam layanan e-banking BRI, antaralain 

adalah ATM BRI, SMS Banking BRI, Internet Banking, E-Buzz, 

Kiosk BRI, Mini ATM BRI, BRIZZI, MOCASH, EDC Merchant, 

BRILINK. 

5) Treasury : terdapat 4  macam program layanan Treasury yang 

anatara lain adalah Foreign Exchange, Money Market, Fixed Income, 

Produk Derivatif. Produk Derivatif adalah Transaksi yang didasari 

oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya 
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merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku 

bunga dan nilai tukar, baik yang diikuti dengan pergerakan atau 

tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk 

transaksi derivatif kredit. 

e. Produk Konsumer 

1) Kartu Kredit : kartu kredit terdiri dari dua macam yaitu kartu visa 

dan kartu master.  

2) Kredit Pemilikan Rumah : kredit pemelikan rumah terdiri dua 

macam yaitu KPR BRI dan KPRS BRI.  

3) Kredit Kendaraan Bermotor : kredit ini terdapat tiga macam bentuk 

yaitu KKB Mobil baru dan bekas, KKB Refinancing, dan KKB 

Harley Davidson. 

f. Investasi Perbankan 

1) DPLK : Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia 

(DPLK BRI) menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) 

bagi perseorangan dan perusahaan, serta Program Pensiun Untuk 

Kompensasi Pesangon (PPUKP) bagi Perusahaan. 

2) ORI & SR : Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Sukuk Negara Ritel 

(SR) merupakan Surat Berharga yang dijamin pembayaran bunga, 

bagi hasil serta pokoknya oleh Pemerintah dan dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif investasi bagi investor individu Warga 

Negara Indonesia. 
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3) Jasa Wali Amanat : Jasa wali amanat disini adalah Mewakili dan 

melindungi kepentingan para pemegang obligasi/MTN sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam akta perjanjian 

perwaliamanatan. 

4) Jasa Kustodian : BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 

1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen 

money market berupa deposito / deposito on call hingga Sertifikat 

Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan 

berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah 

(goverment bond) dan corporate bond, serta instrumen ekuitas 

berupa saham. Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili 

nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat 

Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki. 

g. Layanan Prioritas 

1) Produk, Layanan, dan Privileges : BRI Prioritas mempersembahkan 

sebuah layanan perbankan istimewa dan menyeluruh untuk anda 

sebagai Pribadi Terpilih. Sebagai Pribadi Terpilih, kami 

mengundang Anda untuk menikmati fasilitas dan layanan eksklusif 

BRI Prioritas, mulai dari layanan dan solusi perbankan dengan 

konsep one stop service, hingga pengelolaan kekayaan (wealth 

management) secara menyeluruh dan eksklusif dari Priority Banking 

Officer profesional dan bersertifikasi. Beragam alternatif produk 

perbankan bisa anda dapatkan, baik berupa Giro, Deposito, dan 
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Tabungan serta produk Investasi seperti Reksa Dana, Investasi 

Rencana Pensiun BRI (DPLK), ORI, SUKUK dan Bancassurance, 

sehingga Anda dapat merencanakan pengelolaan finansial secara 

optimal dan efektif. Keuntungan yang didapatkan adalah Dengan 

menunjukkan Kartu BRI Prioritas, Anda akan dikenali sebagai 

pribadi terpilih dan mendapatkan layanan khusus di Kantor Cabang 

(Kanca) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI di seluruh 

Indonesia. 

2) Kartu BRI Prioritas : Kartu BRI Prioritas adalah Kartu Identitas atau 

tanda pengenal bagi nasabah BRI Prioritas untuk memperoleh 

layanan perbankan di Sentra Layanan Prioritas (SLP) maupun 

Layanan Khusus di Unit Kerja BRI. Dan juga berfungsi sebagai 

Kartu ATM dan Kartu Debit Tabungan BRI Britama. Kartu BRI 

Prioritas memiliki limit transaksi yang lebih besar, mudah, dan 

fleksibel, memiliki kemudahan untuk mengakses dana di seluruh 

ATM berlogo Maestro, Cirrus, Link, ATM Bersama, Prima dan 

Bank BRI. Disamping itu, Kartu BRI Prioritas anda juga dapt 

berfungsi sebagai Kartu Debit Premium Mastercard (Pertama di Asia 

Tenggara) yang dapat digunakan berbelanja di seluruh Jaringan 

Merchants berlogo Master Card, serta diikutsertakan dalam program 

Premium Debit Mastercard Internasional. 
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Berdasarkan dari susunan organisasi yang telah penulis gambarkan pada 

sub bab sebelumnya diatas, terdapat macam-macam bidang pekerjaan atau 

jabatan yang ada di BRI Cabang Malang Martadinata ,yaitu : 

a. Pimpinan cabang 

b. Manager 

c. Supervisor 

d. Account Officer 

e. Petugas Kliring 

f. Customer Service 

g. Funding Officer 

h. Teller 

i. Petugas Layanan 

j. Petugas IT 

k. Petugas ATM 

l. Credit Investigator 

m. Petugas Administrasi Kredit 

n. Petugas TKK 

o. Petugas DJS 

p. Sales Person 

q. Payment Point 

r. Petugas logistik 

s. Sekretaris dan Operator 

t. Satpam / Security 
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u. Pramubakti 

v. Pengemudi / Driver 

Di BRI Cabang Malang Martadinata juga terdapat bagian pekerjaan 

frontliner dan bagian pekerjaan back office. Pada bidang pekerjaan frontliner 

terdiri dari petugas teller dan customer service. Sedangkan untuk bidang 

pekerjaan back office merupakan bidang pekerjaan yang tidak berhadapan 

langsung dengan nasabah atau memberikan pelayanan secara langsung kepada 

nasabah. Back Office sendiri adalah petugas devisa yang memiliki tugas dalam 

pengurusan dokumen yang berkaitan dengan nasabah. Yang termasuk dalam 

bidang pekerjaan back office adalah bidang pekerjaan selain teller dan 

customer service, contohnya adalah pekerjaan analis kredit, petugas 

administarsi kerdit, petugas layanan. 

5. Jenis atau Status dan Jumlah Pekerja yang bekerja di BRI Cabang 
Malang Martadinata. 
 

BRI Cabang Malang Martadinata memperkerjakan pekerjanya dengan tiga jenis 

status pekerja, yaitu pekerja organik atau pekerja tetap, pekerja kontrak, dan 

pekerja outsourcing. Data pekerja BRI cabang Malang Martadinata beserta jumlah 

pekerja yang ada di kantor cabang pembantu, Kantor unit, dan kantor kas yang 

diperoleh penulis berdasarkan hasil penelitian yaitu:38 

                                                             
38Data Serah Terima Jabatan BRI Cabang Malang Martadinata Tahun 2016 tanggal 06 April 2016. 
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: 

a. Pekerja di Kantor Cabang berjumlah 123 orang, terdiri dari 63 pekerja 

organik atau tetap, 29 orang pekerja kontrak, 31 orang pekerja 

outsourcing, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 1. 
 Rincian jumlah pekerja berdasarkan status pekerja tetap, 

kontrak, dan outsourcing BRI Kantor Cabang Malang 
Martadinata 

 

NO BIDANG 
PEKERJAAN 

JUMLAH PEKERJA 
TETAP KONTRAK OUTSOURC 

1. Pemimpin Cabang 1 - - 
2. Manager 3 - - 
3. Assiten Manager 4 - - 
4. Supervisor 4 - - 
5. Credit Investigator 1 - - 
6. Account Officer 18 - - 
7. Associate Account 

Officer 1 Komersial - 4 - 

8. Associate Account 
Officer1 Briguna - 1 - 

9. Associate Account 
Officer1Program - 1 - 

10. RO 1 - - 
11. Funding Officer 5 - - 
12. AssociateFunding 

Officer - 3 - 

13. Sales Person - - 4 
14. Petugas Kliring 1 - - 
15. Petugas DJS 2 - - 
16. Petugas Layanan - - 3 
17. Petugas ATM - 2 - 
18. Petugas TKK 2 - - 
19. Petugas SDM 1 - - 
20. Petugas Logistik - - 2 
21. Petugas Adm Unit 3 - - 
22. Petugas IT 1 - 2 
23. Prtugas QA 1 - - 
24. Petugas ADK 4 2 - 
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25. Petugas ADK Junior - 2 - 
26. Petugas Skretaris dan 

Operator - - 2 

27. Customer Service 3 - - 
28. Junior Customer Service - 4 - 
29. Teller 8 - - 
30. Junior Teller - 9 - 
31. Payment Point - - 2 
32. Pekerja Dalam 

Penugasan Khusus - 1 - 

33. Satpam  - - 9 
34. Pengemudi / Driver - - 5 
35. Pramubakti - - 2 

TOTAL 63 29 31 
123 

Sumber data: PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk.Kantor Cabang Malang Martadinata, diolah 2017. 

b. Pekerja di Kantor Cabang Pembantu, berjumlah 68 orang pekerja, 48 

pekerja organik atau tetap dan 20 pekerja outsourcing, dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tabel 2. 
 Rincian Jumlah pekerja Berdasarkan Status Pekerja Tetap, 

Kontrak, dan Outsourcing BRI Kantor Cabang Pembantu 
 

NO BIDANG 
PEKERJAAN 

JUMLAH PEKERJA 
TETAP KONTRAK OUTSOURC 

1. Pemimpin Cabang 
Pembantu 6 - - 

2. Supervisor  6 - - 
3. Account Officer  15 - - 
4. Funding Officer 3 - - 
5. Sales Person - - 2 
6. Petugas ADK 6 - - 
7. Customer Service 6 - - 
8. Teller 6 - - 
9. Security - - 12 

10. Pramubakti - - 6 

TOTAL 48 - 20 
68 

Sumber data: PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk.Kantor Cabang Malang Martadinata, diolah 2017. 



86 
 

c. Pekerja di Kantor Kas, berjumlah 30 orang pekerja, 18 pekerja organik 

atau tetap dan 12 pekerja outsourcing,  dengan rincian sebagai berikut :  

Tabel 3. 
Rincian Jumlah Berdasarkan Status Pekerja Tetap, Kontrak, dan 

Outsourcing BRI Kantor Kas 
 

NO BIDANG 
PEKERJAAN 

JUMLAH PEKERJA 
TETAP KONTRAK OUTSOURC 

1. Supervisor 6 - - 
2. Teller 6 - - 
3. Customer Service 6 - - 
4. Security - - 6 
5. Pramubakti - - 6 

TOTAL 18 - 12 
30 

Sumber data: PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk.Kantor Cabang Malang Martadinata, diolah 2017. 

B. Penggunaan Tenaga Kerja Outsourcing di Bank BRI Cabang Malang 
Martadinata. 
 
1. Klasifikasi Pekerjaan Pokok (core) dan Pekerjaan Penunjang (non 

core) Di BRI Cabang Malang Martadinata. 
 
Bank BRI telah melakukan Outsourcing sejak tahun 2002 menurut 

keterangan Mohamad Safi’udin seorang Supervisor Penunjang Operasional 

BRI cabang Malang Martadinata. Pada tahun 2002 BRI meng-outsourcing kan 

beberapa bidang pekerjaan penunjang yaitu pramubakti, satpam atau security, 

dan pengemudi atau driver. Kemudian pada tahun 2006 BRI memperluas 

bidang pekerjaan yang di outsourcing-kan pada bidang pekerjaan Frontliner.39 

Bidang pekerjaan frontliner terdiri dari Customer Service yang biasa dikenal 

dengan sebutan CS dan Teller, yang mana kedua bidang pekerjaan tersebut 

adalah pekerjaan yang berhadapan langsung dengan nasabah. 

                                                             
39 Wawancara dengan Mochamad Safi’udin. Supervisor Penunjang Operasional BRI 

Cabang Malang Martadinata. Tanggal 30, Januari,2017. 
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Peraturan OJK menjelaskan bahwa dalam rangka penggunaan tenaga kerja 

outsourcing, kegiatan bank dikategorikan sebagai kegiatan usaha dan kegiatan 

pendukung usaha. Dalam setiap kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha 

terdiri atas serangkaian pekerjaan pokok (core) dan pekerjaan penunjang (non 

core). Bank hanya dapat menggunakan tenaga kerja outsourcing pada 

pekerjaan penunjang alur kegiatan usaha bank dan pekerjaan penunjang 

kegiatan pendukung usaha bank. Pekerjaan penunjang yang dimaksud paling 

sedikit harus memenuhi kriteria yaitu berisiko rendah, tidak membutuhkan 

kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan, dan tidak terkait 

langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi 

operasional bank. Selain dari kriteria yang telah penulis jabarkan, bank tetap 

harus menjabarkan dalam kebijakan mengenai alih daya atau outsourcing. 

Bank dilarang melakukan outsourcing  pada bidang pekerjaan yang 

mengakibatkan beralihnya tanggung jawab atau risiko dari obyek pekerjaan 

yang diserahkan kepada Perusahaan Penyedia Jasa. 

Sebelum masuk analisis mengenai penggunaan tenaga kerja outsourcing 

di BRI Cabang Malang Martadinata, penulis akan terlebih dahulu 

mengkalsifikasikan bidang pekerjaan yang terdapat di BRI Cabang Malang 

Martadinata menurut Peraturan OJK No. 9/PJOK.03/2016. BRI Cabang 

Malang Martadinata sendiri memliki berbagai bidang pekerjaan yang dapat kita 

lihat di dalam susunan organisasi yang telah penulis jabarkan di penjelasan  

sebelumnya. Menurut penjelasan Pasal 4 Ayat (2) PJOK No 9/PJOK.03/2016 

contoh pekerjaan pokok (core) pada alur kegiatan usaha bank antara lain 
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adalah kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan yaitu dibidang pekerjaan 

account officer dan analis kredit. Pada alur kegiatan penghimpunan dana 

contohnya antaralain dibidang pekerjaan customer service, customer relation, 

dan teller.  Sedangkan contoh pekerjaan pokok (core) pada alur kegiatan 

pendukung usaha bank antara lain adalah alur kegiatan manajemen risiko yaitu 

pekerjaan analisis risiko, pada alur pengembangan organisasi dan pengelolaan 

sumber daya manusia, pada alur kegiatan teknologi informasi antara lain 

pekerjaan pengembangan dan perencanaan teknologi informasi, dan juga pada 

alur kegiatan pengendalian internal antara lain adalah pekerjaan audit internal. 

Pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha bank contohnya meliputi alur 

kegiatan kredit misalnya pekerjaan call center, pemasaran (telermarketing, 

direct sales, atau sales representative) dan penagihan. Kemudian pada alur 

kegiatan perkasan contoh bidang pekerjaanya antara lain yaitu pekerjaan jasa 

pengelolaan kas Bank. Pekerjaan penunjang pada laur kegiatan pendukung 

usaha bank contohnya adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh sekertaris, 

agendaris, resepsionis, petugas kebersihan (cleaning service), petugas 

keamanan (security), pramubakti, kurir, data entry, dan pengemudi. 

Berdasarkan susunan organisasi yang ada, penulis mengklasifikasikan 

bidang pekerjaan yang termasuk kedalam pekerjaan pokok (core) dan 

pekerjaan penunjang (non core) yang ada di BRI Cabang Malang Martadinata 

berdasarkan kriteria yang dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) dan 

(3) atas Peraturan OJK No. 9/PJOK.03/2016 sebagai berikut   
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Tabel 4.  
 Klasifikasi Job Diskripsi menurut Peraturan OJK No 

9/PJOK.03/2016. 
 

Pekerjaan Pokok (core) Pekerjaan Penunjang (non core) 
Alur Kegiatan 
Usaha Bank 

Alur Kegiatan 
Pendukung Usaha 

Bank 

Alur Kegiatan 
Usaha Bank 

Alur Kegiatan 
Pendukung 
Usaha Bank 

Supervisor Petugas Layanan Payment Point  Satpam 
Account Officer Petugas IT Petugas Logistik Pramubakti 
Petugasa Kliring Petugas ATM Sekretaris dan 

Operator 
Pengemudi 

Customer Service Credit Ivestigator - - 
Funding Officer Petugas Administrasi 

Kredit - - 

Teller Petugas TKK - - 
- Petugas Dana dan Jasa - - 
- Sales Person - - 

Sumber data: Hasil analisa berdasarkan hasil wawancara dengan senior Supervisor ADK. 

Penulis mengklasifikasikan bidang pekerjaan yang ada di BRI Cabang 

Malang Martadinata selalin merujuk pada peraturan OJK, Penulis mengacu 

pada deskripsi pekerjaan yang terdapat pada setiap bidang pekerjaan yang ada. 

Seperti Teller dan Customer Service, diskripsi pekerjaan pada bidang tersebut 

adalah memberikan pelayanan langsung terhadap nasabah yaitu menerima 

setoran tunai maupun non-tunai dari nasabah dan memberikan informasi 

terhadap layanan produk jasa yang disediakan oleh BRI Cabang Malang 

Martadinata itu sendiri. Kemudian pada bidang pekerjaan IT, pada zaman yang 

serba menggunakan teknologi bidang pekerjaan IT termasuk kedalam bidang 

pekerjaan pokok pada alur kegiatan pendukung usaha bank atau bisa dikatakan 

bahwa bidang pekerjaan IT ini adalah bidang pekerjaan non-operasional pada 

bank. Alasannya adalah tugas dari pekerja IT ini adalah menyusun program 
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komputer sesuai dengan kebutuhan Bank itu sendiri yang apabila bidang 

pekerjaan ini tidak dikerjakan maka akan menghambat kegiatan usaha bank 

yang lainnya. Melihat produk dan atau jasa yang di tawarkan oleh BRI sudah 

meluas hingga ranah Internasional, maka program teknologi informasi sangat 

dibutuhkan demi menunjang kegiatan usaha bank.  

Berdasarkan hasil klasifikasi bidang pekerjaan diatas dan berdasarkan 

ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan OJK No. 9/PJOK.03/2016 maka, 

BRI hanya boleh meng-outsourcingkan atau menempatkan pekerja outsourcing 

dibagian pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha bank yang terdiri dari 

bagian sales person, payment point, petugas logistik, sekretaris dan operator. 

Selain pada alur kegiatan usaha bank, bank juga boleh meng-outsourcingkan 

bidang pekerjaan yang termasuk dalam alur kegiatan pendukung usaha bank 

yang terdiri dari satpam, pramubakti, pengemudi atau driver.  

Berdasarkan analisa penulis, penulis berpendapat bahwa sebenarnya 

bidang pekerjaan yang termasuk kedalam kualifikasi pekerjaan penunjang pada 

alur kegiatan usaha bank seperti sales person atau tellermarketing dan call 

center merupakan pekerjaan yang seharusnya juga tidak boleh menggunakan 

pekerja outsourcing, tetapi didalam penjalasan Pasal 4 ayat (3) bidang 

pekerjaan tersebut boleh menggunakan pekerja outsourcing. Penjelasan dari 

Pasal 4 ayat (2) Peraturan OJK No.9/PJOK.03/2016 disebutkan bahwa 

pekerjaan penunjang yang dimaksud adalah pekerjaan yang apabila ditiadakan 

atau tidak dikerjakan tidak akan mengganggu kegiatan pokok dari usaha 

perbankan., sedangkan kedua bidang pekerjaan tersebut sangat berpengaruh 
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terhadap kegiatan usaha bank. Dimana seorang sales person atau 

tellermarketing memasarkan produk atau jasa yang disediakan oleh bank dan 

call center membantu calon nasabah untuk mendapatkan informasi secara tepat 

dan praktis. Apabila kedua bidang pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh 

pekerja yang berkompeten dan apabila pekerjaan tersebut ditiadakan maka 

akan mempengaruhi kegiatan usaha bank yang lainnya. Menurut penulis kedua 

bidang pekerjaan tersebut termasuk kedalam pekerjaan pokok dalam kegiatan 

pendukung usaha bank dan dalam pengerjaannya tidak boleh menggunakan 

tenaga kerja outsourcing. 

2. Analisis Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Outsourcing di BRI 
Cabang Malang Martdinata ditinjau dari Pasal 4 Ayat (3) Peraturan 
OJK No. 9/PJOK.03/2016. 
 
Penempatan atau penggunaan tenaga kerja outsourcing pada sektor 

perbankan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku. Seperti yang sudah 

dijelaskan oleh penulis pada sub pembahasan yang pertama, bahwa BRI sudah 

menggunakan tenaga kerja outsourcing sejak tahun 2000. Pada tahun tersebut 

BRI menggunakan tenaga kerja outsourcing pada bidang pekerjaan supir, 

pramubakti, dan satpam. Apabila kita kaitkan dengan peraturan yang ada pada 

saat itu, penggunaan tenaga kerja outsourcing di BRI Cabang Malang 

Martadinata sudah sesuai. Alasannya penggunaan tenaga kerja outsourcing 

hanya dibidang pekerjaan penunjang yang apabila tidak dikerjakan juga tidak 

menimbulkan permasalahan yang terlalu signifikan. 

Kemudian pada tahun 2006 penggunaan tenaga kerja outsourcing meluas 

pada kegiatan alur usaha bank  atau pekerjaan pokok di bank  yaitu, bidang 
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pekerjaan frontliner. BRI memperluas penggunaan tenaga kerja outsourcing 

pada bidang pekerjaan frontliner dikarenakan kebutuhan tenaga kerja pada 

bidang pekerjaan tersebut meningkat, sebab BRI telah membuka banyak kantor 

cabang, kantor, unit, dan kas yang membutuhkan tenaga kerja pada bidang 

pekerjaan frontliner khususnya customer service  dan teller, sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut BRI memilih menggunkan tenaga kerja 

outsourcing agar dapat menekan biaya perekrutan pekerja. Menurut analisa 

penulis penempatan tenaga kerja outsourcing yang dilakukan BRI pada Tahun 

2006  dibidang pekerjaan  frontliner tidak sesuai dengan peratutan yang 

berlaku pada saat itu, karena  frontliner sendiri jika penulis memberikan 

definisi dari segi bahasa adalah “garis depan”. Pekerjaan dibidang  frontliner 

berarti pekerjaan yang ada didepan yang fungsinya didalam dunia perbankan 

adalah untuk berhadapan langsung dengan nasabah, melayani nasabah, dan 

memberikan segala informasi mengenai produk-produk jasa layanan bank. Ini 

berarti bidang pekerjaan Frontliner khusunya Teller dan CS merupakan bagian 

dari alur pekerjaan pokok pada bank. Dilansir dari halaman TEMPO tahun 

2011, menurut Kepala Biro Pengaturan Perbankan BI Irwan Lubis menjelaskan 

bahwa pengalihan pekerjaan kepada tenaga outsourcing sifatnya terbatas, yaitu 

hanya pekerjaan penunjang operasi bank. Contohnya adalah call center, 

telermakerting, jasa penagihan (debt collector), sales representative, kurir, 

security, dan ofiice boy. Beberapa bidang pelayanan yang termasuk inti 

operasional bank, seperti Customer Service, Customer Relation, dan Teller 

tidak boleh di outsourcingkan. Irwan juga menerangkan bank dilarang 
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mengalihkan pekerjaan yang mengakibatkan beralihnya tanggung jawab atau 

resiko dari obyek pekerjaan. Menurut irwan pekerjaan penunjang yang boleh 

diserahkan hanyalah pekerjaan yang beresiko rendah. 40  

Merujuk pada Peratutan OJK No 9/PJOK.03/2016 Pasal 4 Ayat (3) bahwa 

bank hanya dapat melakukan alih daya atau outsourcing hanya pada pekerjaan 

penunjang dari alur kegiatan usaha bank dan kegiatan pendukung usaha bank, 

CS dan teller merupakan bidang pekerjaan pokok pada alur kegiatan usaha 

bank. Sehingga apabila bidang pekerjaan tersebut diberikan atau diserahkan 

pelaksanaannya kepada perusahaan atau pihak lain itu tidak dibenarkan. Tetapi 

pada tahun 2006 PBI dan PJOK belum dibentuk sehingga yang menjadi acuan 

untuk melaksanakan outsourcing adalah Undang-undang No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor: KEP. 220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat 

Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 

Kelemahannya pada saat itu adalah tidak adanya peraturan yang secara khusus 

mengatur pelaksanaan outsourcing pada sektor perbankan yang secara tergas 

menyebutkan bidang pekerjaan apa yang boleh di outsourcing-kan dan 

pekerjaan apa yang tidak boleh di outsourcing-kan. Sehingga ada celah bagi 

bank untuk tetap menggunakan tenaga kerja outsourcing pada kegaiatan usaha 

dan kegaiatan pendukung usaha bank.  

Dengan dikeluarkannya PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang prinsip kehati-

hatian Bagi Bank Umun yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 

                                                             
       40 Tempo. Bank Boleh Gunakan Tenaga Outsourcing. Dalam https://m.tempo.co/read/news. 
Diakses 14 Februari 2016. 

https://m.tempo.co/read/news.
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Pekerjaan Kepada Pihak Lain, maka BRI tidak lagi menggunakan tenaga kerja 

outsourcing pada bidang pekerjaan frontliner. Menurut keterangan dari 

safi’udin seorang supervisor penunjang operasional BRI Cabang Malang 

Martadinata, bahwa dengan dikeluarkannya PBI disusul dengan 

Permenakertrans, BRI yang merupakan salah satu bank milik pemerintah harus 

mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu 

penggunaan tenaga kerja outsourcing pada pekerjaan yang mendekati 

kualifikasi pekerjaan pokok di hentikan.41 Kemudian pada tahun 2011 

dikeluarkannya Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang OJK yang 

menjelaskan bahwa OJK mengambil alih tugas pengawasan dan pengaturan 

pada sektor perbankan khususnya dan lembaga pembiayaan yang sebelumnya 

dipegang oleh BI. OJK mengeluarkan peraturan No. 9/PJOK.03/2016 yang 

menggantikan PBI No. 13/25/PBI/2016.. 

Pada saat ini BRI Cabang Malang Martadinata tidak menggunakan tenaga 

kerja outsourcing pada bidang pekerjaan frontliner, tetapi berdasarkan hasil 

wawancara dan data yang diperoleh penulis dari narasumber yaitu supervisor 

penunjang operasional, BRI Cabang Malang Martadinata tidak memungkiri 

bahwa masih menggunakan tenaga kerja outsourcing di bidang pekerjaan Back 

Office yang terdiri dari petugas administarsi kredit usaha rakyat (KUR) dan 

petugas pelayanan. Selain pada bidang pekerjaan back office BRI cabang 

Malang Martadinata menggunakan tenaga kerja outsourcing pada bidang 

pekerjaan IT. Pihak BRI cabang Malang Martadinata mengaku bahwa hanya 

                                                             
41 Wawancara dengan Mochamad Safi’udin. Supervisor Penunjang Operasional BRI 

Cabang Malang Martadinata. Tanggal 30, Januari, 2017.  
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sebagian kecil saja pada bidang tersebut yang masih menggunakan tenaga kerja 

outsourcing untuk kedepannya tidak akan lagi menggunakan tenaga kerja 

outsourcing. Berikut adalah rincian jumlah pekerja outsourcing di BRI Cabang 

Malang Martadinata : 

Tabel 5. 
Jenis pekerjaan dan rincian jumlah pekerja outsourcing di BRI 

Cabang Malang Martadinata 
 

No Bidang Pekerjaan Jumlah 
1. Sales Person 4 
2. Petugas Layanan 3 
3. Petugas Logistik 2 
4. Petugas IT 2 
5. Skretaris dan Operator 2 
6. Payment Point 2 
7. Satpam 9 
8. Pengemudi atau Driver 5 
9. Pramubakti 2 

TOTAL 31 
Sumber data: PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Malang Martadinata, diolah 2017 

Berdasarkan informasi dari narasumber kebijakan mengenai masih 

digunakannya tenaga kerja outsourcing pada beberapa bidang pekerjaan yang 

mendekati kualifikasi pekerjaan pokok pada alur kegiatan usaha bank dan alur 

kegiatan pendukung usaha bank memang sudah tegas di turunkan oleh pihak 

menejemen bank BRI cabang malang martadinata dan ditugaskan langsung 

dari kantor pusat melalui surat keputusan direksi mengenai pelaksanaan alih 

daya atau outsourcing . Penulis tidak diperkenankan untuk melihat secara 

langsung mengenai apa isi dari surat keputusan direksi tersebut dikarenakan 

surat tersebut merupakan dokumen internal yang bersifat rahasia. Namun 

narasumber menjelaskan mengenai inti dari masih digunakanya tenaga kerja 

outsourcing pada bidang pekerjaan yang mendekati kulaifikasi pekerjaan 
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pokok dikarenakan BRI telah membuka banyak kantor cabang diseluruh 

indonesia. Setiap kantor cabang membawahi beberapa kantor kas, kantor unit 

dan kantor cabang pembantu. Dimana setiap kantor membutuhkan pekerja, 

untuk menekan biaya rekruitmen maka BRI menggunakan tenaga kerja 

outsourcing.  Kemudian alasan yang selanjutnya adalah selama ini aktivitas 

recuirtment pekerja dilakukan oleh bagian HRD atau SDM. Biaya dan waktu 

yang digunakan untuk aktivitas tersebut cukup menyetia perhatian dan biaya, 

terutama biaya pengujian atau seleksi karyawannya. Dengan adanya 

outsourcing maka faktor-faktor yang menjadi beban perusahaan dapat 

direduksi dan ini dapat menghasilkan efisiensi yang cukup besar bagi 

perusahaan. Menurut Peraturan OJK No. 9/PJOK.03/2016 Pasal 5 Ayat (2) 

bank diharuskan untuk menjabarkan dalam bentuk kebijakan bank mengenai 

alih daya atau outsourcing, dalam hal ini bentuk dari kebijkannya adalah surat 

keputusan direksi.  

Melihat data penggunaan tenaga kerja outsurcing yang bekerja di BRI 

Cabang Malang Martadinata, BRI menempatkan sejumlah lima orang pekerja 

outsourcing dengan rincian tiga orang pekerja pada bidang pekerjaan petugas 

layanan dan dua orang pada bidang pekerjaan IT. Berdasarkan analisa penulis 

menurut peraturan OJK No. 9/PJOK.03/2016 Pasal 4 ayat (3) BRI Cabang 

Malang Martadinta dalam penggunaan tenaga kerja outsourcing tidak sesuai 

dengan  pasal tersebut. Berdasarkan fakta yang didapat dari hasil penelitian 

penulis, bahwa bagian dari alur kegiatan usaha bank dan alur kegiatan 

pendukung usaha bank masih menggunakan tenaga kerja outsourcing. Back 
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office, IT dan Petugas Layanan merupakan bagian pekerjaan pokok pada alur 

kegiatan usaha bank dan alur kegiatan pendukung usaha bank , yang sangat 

berkaitan dan berpengaruh terhadap pekerjaan pokok atau berpengaruh dan 

berperan penting pada pekerjaan pokok dalam alur kegiatan usaha bank yang 

apabila tidak dikerjakan atau ditiadakan akan menghambat dan mempengaruhi 

kegiatan pokok usaha bank. Bidang pekerjaan tersebut tidak boleh diserahkan 

kepada pihak lain. 

C. Penerapan Sanksi Terhadap Bank BRI dan Pekerja Outsourcing atas 
Penggunaan Tenaga Kerja Outsourcing yang Tidak Sesuai Ketentuan 
Peraturan OJK No. 9/PJOK.03/2016 yang Berlaku.  
 
1. Pihak Bank BRI Cabang Malang Martadinata. 

Sebagai salah satu Bank Milik Negara, BRI cabang malang martadinata 

harusnya mentaati setiap peraturan yang mengatur menegnai perbankan yang 

dibuat oleh pemerintah. Salaha satu peraturan yang seharusnya ditaati dan 

dipedomani adalah peraturan OJK No.9/PJOK.03/2016 Berdasarkan fakta 

dan analisa yang di jelaskan oleh penulis, Pada kenyataannya BRI Cabang 

Malang Martadinata dalam penggunaan tenaga kerja outsourcing pada bidang 

pekerjan yang ada di BRI belum sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) PJOK No 

9/PJOK.03/2016. Alasannya masih ditemukan penggunaan tenaga kerja 

outsourcing pada kegiatan pendukung usaha bank seperti contohnya bidang 

pekerjaan Back office yang meliputi back up pelayanan dan administrasi 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari ketidak sesuaian antara fakta dilapangan 

(das sein) dan yang seharusnya diterapkan (das sollen) ada akibat hukum 

yang seharusnya diterima oleh BRI.  
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Menurut keterangan dari Mochamad Safi’udin apabila BRI tidak mentaati 

peraturan mengenai outsourcing BRI akan mendapat sanksi dari pemerintah, 

seperti contohnya adalah berupa teguran lisan. Pernyataan yang di jelaskan 

oleh safi’udin jika kita merujuk kepada ketentuan sanksi dalam PJOK No. 

9/PJOK.03/2016 Pasal 20 yang menjelaskan bahwa bank yang tidak 

melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (3) akan dikenakan 

sanksi administrasi yang meliputi: 

a. Teguran tertulis 

b. Penurunan tingkat kesehatan bank 

c. Pembekuan kegiatan usaha tertentu  

Melihat sanksi atau akibat hukum yang seharusnya diterima oleh bank BRI 

Cabang Malang Martadinata, supervisor penunjang operasional Mochamad 

Safi’udin tidak menerangkan secara jelas apakah BRI Cabang Malang 

Martadinata telah mendapatkan akibat hukum atau sanksi atau teguran yang 

telah disebutkan penulis diatas, melihat hal tersebut merupakan privasi dari 

Bank BRI Cabang Malang Martadinata itu sendiri. Tetapi menurut analisa 

penulis melihat masih digunakaanya pekerja outsourcing di sebagian kecil 

bidang pekerjaan pada kegiatan pendukung usaha bank sampai dengan 

sekarang, memperlihatkan bahwa bank BRI belum mendapatkan sanksi atau 

teguran yang seharusnya diterima oleh BRI Cabang Malang Martadinata. 

2. Pihak Pekerja Outsourcing.  

Akibat hukum yang di terima oleh pekerja outsourcing disini berkaitan 

dengan hubungan kerja pekerja dengan pemberi kerja beserta kontrak 
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kerjanya. Jika pada awalnya sebelum ada Peraturan BI yang sekarang telah 

digantikan oleh Peraturan OJK No. 9/PJOK.03/2016 hubungan kerja yang 

terjadi adalah hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja 

outsourcing dengan pihak pemeberi kerja dalam kasus ini adalah BRI dan 

hubungan kerja pekerja hanya dengan perusahaan penyedia jasa pekerja, 

namun setelah dikeluarkanya PJOK hubungan kerja yang terjadi adalah para 

pekerja berhubungan langsung dengan perusahaan pemberi kerja dan kontrak 

atau perjanjian yang dibuat adalah langsung dengan perusahaan pemberi kerja, 

dalam hal ini adalah BRI. Berarti disini hanya ada dua pihak yang membuat 

perjanjian kerja yaitu hanya antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja. 

Sehingga status pekerja menjadi pekerja kontrak BRI.  

Dengan adanya PBI No. 13/25/PBI/2011 yang sekarang telah digantikan 

oleh Peraturan OJK No. 9/PJOK.03/2016 tersebut yang mengatur secara 

khusus mengenai pelaksanaan outsourcing di perbankan maka status pekerja 

outsourcing yang bekerja di bidang pekerjaan yang merupakan kualifikasi 

pekerjaan pokok di perbankan pada saat itu, berubah statusnya menjadi 

pekerja kontrak.  Tetapi tidak semua pekerja yang sebelum dikeluarkannya 

PBI berstatus pekerja outsourcing langsung berubah statusnya menjadi pekerja 

kontrak saat dikeluarkannya PBI yang sekarang sudah digantikan dengan 

Peraturan OJK, hanya pekerja yang mempunyai kinerja yang baik yang akan 

di kontrak langsung oleh bank. Sedangkan yang kinerja dianggap tidak bagus 

dan tidak memenuhi kualifikasi bank maka setelah kontrak outsourcingnya 
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berakhir kontraknya tidak naikkan ke kontrak langsung dengan bank dan tidak 

di pekerjakan lagi di bank tersebut.42   

Akibat atau dampak yang seharusnya diterima oleh pekerja outsourcing di 

BRI cabang Malang Martadinata belum diterapkan secara baik. Melihat fakta 

yang ada dilapangan BRI Cabang Malang Martadinata masih menggunakan 

sistem outsourcing pada sebagian kecil pekerjaan yang ada di BRI Cabang 

Malang Martadinata dan status pekerjanya masih pekerja outsourcing. 

Dengan adanya sistem outsourcing di dunia ketenagakerjaan berdasarkan 

hasil penelitian yang telah penulis lakukan ke beberapa orang pekerja 

outsourcing, mereka berpendapat dengan status tenaga kerja outsourcing 

sangat merugikan mereka. Gaji yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang 

dilimpahkan kepada mereka. Selain itu para pekerja seringkali dilanda rasa 

takut akan apakah masih akan diperjakan lagi atau tidak. Apabila bank diarasa 

sudah tidak membutuhkannya lagi atau performa pekerja dirasa menurun atau 

tidak baik lagi maka pekerja outsourcing akan tidak dipekerjakan lagi. Para 

pekerja outsourcing yang bekerja di BRI cabang malang martadinata 

khususnya berpendapat bahwa sebaiknya sistem outsourcing ini ditiadakan 

dan lebih baik menggunakan sistem kontrak langsung dengan BRI, itu yang 

dirasa lebih baik oleh para pekerja outsourcing. 

 

                                                             
42Tempo.Loc.Cit 


