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S E R V I C E S



Keuntungan ke-1

Kebutuhan tenaga kerja
selamanya dapat terjamin

Keuntungan ke-2

Perusahaan dapat lebih fokus
terhadap core bussinessnya.

Keuntungan ke-3

Dapat mengurangi biaya
perusahaan

Keuntungan ke-4

Mendapatkan layanan
tenaga ahli dibidangnya
yang berpengalaman dan
profesional

Keuntungan ke-5

Menghemat waktu dan biaya
untuk mencari tenaga kerja
baru

Keuntungan ke 6

Tidak dipusingkan jika terjadi
Turn Over tenaga kerja.

JasaOutsourcing

Saat ini industri outsourcing
sedang maju pesat. Alasan
mengapa suatu perusahaan

mengambil langkah outsourcing
khususnya untuk kebutuhan
tenaga kerja adalah agar

perusahaan dapat bertahan
dalam kegiatan bisnisnya dan

mendapatkan keuntungan.

KeuntunganOutsourcing:

Keuntungan ke-7

Meningkatkan kinerja
karyawan pelanggan dengan
tetap fokus dibidang
pekerjaannya masing masing

Keuntungan ke-8

Mendapatkan bantuan konsultasi
membuat perencanaan pengembangan
sistem sumber daya manusia lebih lanjut
sesuai visi dan misi yang ditetapkan
oleh pelanggan



Adapun Standar Layanan
Kerja dikemas dalam Standar
Operasional Prosedur (SOP)
kerja yang kami berikan
/sampaikan.

Prosedur Pelayanan kerja yang
kami gunakan Manajemen
Struktural sehingga mengurangi
kesalahan yang bersifat mis
communication tetapi tetap
mengutamakan kepuasan dalam
pelayanan kepada pemakai
jasa.

Penempatan Tenaga Kerja
dilakukan setelah ada permintaan
dari pihak Pengguna Jasa yang
disampaikan secara resmi /
tertulis, yang selanjutnya kami
mengajukan tenaga kerja dan
kelengkapan administrasi, tetapi
keputusan tentang menerima dan
menolak Tenaga Kerja tersebut
sepenuhnya menjadi hak Pengguna
Jasa.

Sistem perekrutan melalui test atau
wawancara langsung berdasarkan
prosedur rekrutmen kami. Adapun
sistem perekrutan Tenaga Kerja ini
dilakukan dengan dua cara :

1. Pemberdayaan karyawan yang
ada ada di lokasi kerja si
Pemakai Jasa.

2. Melalui media Cetak dan
Elektronik.

Standar layanan
kerja

(Default Service Job )

Prosedur
layanan

Prosedur
penempatan
tenaga kerja

Sistem
rekrutmen

tenaga kerja

SistemKerjaOutsourcing
Sistem Kerja Operasional kami dalam Bidang Jasa Penyediaan Tenaga Kerja (Outsource) adalah :



MekanismeOutsourcing
Mekanisme Kerja Operasional kami dalam bidang Jasa Penyedia Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

Mekanisme 1

Pola perencanaan
Pekerjaan

(Planning Talk
Shop) yang

dilakukan setiap
divisi unit dilokasi

kerja Pemakai
Jasa.

Mekanisme 2

Pola Pembinaan
Tenaga Kerja yang
dilakukan secara

berkala atau sesuai
kebutuhan.

Mekanisme 3

Pengawasan dilakukan
setiap hari kerja dengan

waktu yang berbeda
yang dilakukan secara

bergantian oleh
Manajemen kami, diatur
oleh kepala operasional

dan untuk security
bekerja sama dengan
pihak kepolisian serta
Pemakai Jasa berhak

melakukan pengawasan
kepada tenaga kerja
perihal absensi, gaji,

pembayaran BPJS dan
jaminan kesehatan.

Mekanisme 5

Lembur (over time)
kerja sesuai

permintaan Pemakai
Jasa.

Mekanisme 4

Waktu Jam Kerja 40
jam dan apabila ada

tenaga kerja yang
mengalami sakit atau

cuti, kami menggantikan
dengan tenaga kerja
pengganti yang baru
(sementara) kecuali
tidak hadir tanpa

keterangan.

Mekanisme 6

Sarana penunjang untuk
kelancaran tugas di
Lokasi Pemakai Jasa
bisa menggunakan

perangkat atau tool set
yang sudah tersedia di

lokasi kerja atau
disediakan Pemakai
Jasa yang dipelihara

dan dirawat oleh
tenaga kerja.

Mekanisme 7

Komplain hasil kerja
dari Tenaga Kerja

berdasarkan
kesalahan yang
bersifat obyektif
dari penilaian

Pemakai Jasa, yang
selanjutnya apabila

tidak ada
kecocokan dengan
kinerja karyawan
kami, maka kami

dapat
menggantikan
dengan tenaga

kerja yang baru.



TenagaKerjaOutsourcing
Jumlah Tenaga Kerja yang

dibutuhkan sesuai dari Pemakai
Jasa dari 1 (satu) orang Tenaga

Kerja atau lebih.

Tenaga Kerja yang dibutuhkan
sesuai dengan keperluan

Pemakai Jasa yang ahli atau
berpengalaman dibidangnya.

Status Tenaga Kerja dan
Keorganisasian mengikutI

Manajemen Perusahaan kami

1. Security (Satpam)
2. Driver (Sopir)
3. Office Boy / Girl
4. Juru Parkir
5. Cleaning Service
6. General Service
7. Customer Service
8. Teller

9. Sortir
10. Sales Promotion Girl/Boy
11. Operator telpon
12. Administrasi
13. Teknisi Maintenance
14. Teknisi Komputer
15. Tenaga kerja pendukung lainnya

Tenaga kerja yang kami sediakan adalah sebagai berikut :
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Jl. Pejaten Raya No. 10 B RT 04 RW 06
Pejaten Barat, Pasar Minggu – Jakarta
Selatan 12510

Mobile : 0812 8991 2100
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Telp : (021) 2753 4135
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