
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan penduduk yang cukup 

pesat. Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2013 menduduki ranking tiga terbesar 

di dunia setelah RRC dan India, yaitu sekitar 237.641.326 jiwa.
1
  

Angka pertumbuhan penduduk yang begitu besar dengan tidak diimbangi 

oleh ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai mengakibatkan melonjaknya 

jumlah pengangguran tenaga produktif di negara ini.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka pengangguran di tahun 2013 

ini mencapai 7,2 juta orang dimana sekitar 360 ribu orang adalah lulusan 

Universitas.
2
 Angka tersebut belum termasuk pengangguran terselubung atau 

mereka yang berstatus bekerja dengan pendapatan di bawah standard kebutuhan 

hidup layak (KHL). 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh praktisi perburuhan melalui Koran 

Pembebasan disebutkan bahwa; 95% (sembilan puluh lima persen) dari tenaga 

kerja Indonesia, termasuk pengangguran dan pekerja informal, adalah tenaga kerja 

kurang terampil, sehingga tidak mudah beralih pekerjaan ke sektor industri 

formal. Berdasarkan data BPS September 2012, jumlah pekerja informal 

                                                

1 _______. Jumlah Penduduk di Seluruh Dunia (2012/2013)-diurutkan sesuai jumlah penduduk.  
http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=area&info1=6, diakses pada: 8 Februari 2013, pkl. 19.17 WIB. 
2 _____. Data Statistik Angka Pengangguran di Indonesia 2013. http://bps.go.id/, diakses pada 12 

Februari 2013, pkl. 15.30 WIB. 

http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=area&info1=6
http://bps.go.id/
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Indonesia mencapai 62,71% dari seluruh angkatan kerja Indonesia. Angka yang 

fantastis, karena terbesar di Asia. Meski dikatakan jumlah pengangguran terbuka 

berkurang menjadi 6,32%, dari 6,56%, pada Februari 2012, namun pengurangan 

ini mayoritas terserap dalam sektor informal.
3
 

Situasi ekonomi akibat kebijakan non-populis pemerintah tentu 

mempengaruhi situasi dunia kerja dan ketenagakerjaan di Indonesia. Salah 

satunya adalah akibat adanya kenaikan BBM beberapa waktu yang lalu.  

Berdasarkan data yang dilansir oleh Prakarsa, ada sekitar 103,2 juta orang bekerja 

di sektor informal dan setengah pengangguran dari total tenaga kerja di Indonesia 

sebesar 149,8 juta. Sedangkan sebanyak 7,2 juta orang saat ini berstatus 

pengangguran. Angka ini merupakan perolehan data sebulan sebelum kenaikan 

BBM dan akan semakin bertambah sebagai dampak kenaikan BBM. Jumlah 

setengah pengangguran terus mengalami peningkatan setiap tahun, dan 

berdasarkan data yang dimiliki Prakarsa, jumlah pekerja sektor informal naik 

hingga 1 juta orang pada 2013 sebelum kenaikan BBM 2013 yang lalu.
4
 

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah angkatan kerja di 

Indonesia pada Februari 2013 mencapai 121,2 juta orang atau bertambah 780 ribu 

orang dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 120,41 juta orang.
5
 Data tersebut 

menunjukkan kepada kita bahwa ada peningkatan jumlah cadangan tenaga kerja 

produktif dalam periode 1 (satu) tahun terakhir dari 2012 hingga 2013. Menurut 

                                                

3 ________. Lawan Kapitalisme, Perhebat Pergerakan Hapuskan Outsourcing!. 

www.koranpembebasan.wordpress..com, diakses tangga 19  Desember 2013. 
4 Maya Nawangwulan. Pengangguran dan Pekerja Informal Bertambah. www.tempo.co, diakses 
tanggal 19 Desember 2013. 
5 Hendra Gunawan. BPS: Jumlah Angkatan Kerja Naik 780.000 Orang. www.tribunnews.com, 

diakses tanggal 18 Desember 2013. 

http://www.koranpembebasan.wordpress..com/
http://www.tempo.co/
http://www.tribunnews.com/
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Suryamin, Kepala BPS Pusat; jumlah penduduk (usia 15 tahun ke atas) yang 

bekerja pada Februari 2013 114,02 juta orang dan penganggur 7,17 juta orang.
6
  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja informal 

Agustus 2013 mencapai 66,0 juta jiwa atau 59,58%, sedangkan pekerja formal 

berjumlah 44,8 juta jiwa atau (40,42%).
7
 Data tersebut menunjukkan pada kita 

bahwa jumlah pekerja informal masih berada di atas pekerja formal.  

Jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan 

kerja yang layak dan memadai, di samping itu adanya sebuah kenyataan bahwa 

mayoritas cadangan tenaga produktif di Indonesia justru lebih banyak terserap ke 

sektor informal tentu menjadi salah satu masalah pokok dalam ketenagakerjaan di 

Indonesia. ketersediaan cadangan tenaga kerja yang terlalu banyak di Indonesia 

yang tidak terserap di sektor formal mengakibatkan nilai tawar para pekerja 

menjadi rendah. Hal ini juga akan dengan sangat mudah memicu perselisihan 

hubungan industrial antara pihak pekerja dengan pihak pemberi kerja/ pengusaha. 

Masalah ketenagakerjaan seperti yang telah disebutkan oleh penulis di atas, 

tentu tidak dapat kita lepaskan dari peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan. 

Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan ketenagakerjaan secara khusus tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai 

pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

                                                

6 Ibid. 
7 Amanda Kusumawardhani. Pendataan Pekerja Informal dalam JKN 2014 Belum Tuntas. 

www.m.bisnis.com, diakses tanggal 18 Desember 2013. 

http://www.m.bisnis.com/
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Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
8
 

Berbicara tentang peran pemerintah melalui kebijakan dalam 

ketenagakerjaan, berdasarkan UU No.13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

mengatur peran pemerintah dalam rangka mewujudkan iklim hubungan industrial 

yang lebih baik yaitu dalam hal : 

1. Perencanaan tenaga kerja 

2. Perluasan kesempatan kerja 

3. Pembinaan 

4. Pengawasan 

5. Perlindungan hak pekerja dan pengusaha
9
 

Sesuai dengan amanat konstitusi dalam hal ketenagakerjaan, pemerintah 

sempat membuat beberapa terobosan kebijakan. Untuk menekan masalah 

pengangguran di Indonesia, pemerintah menyelenggarakan program aksi Gerakan 

Penanggulangan Pengangguran (GPP) dengan menargetkan penurunan angka 

pengangguran hingga 5,1% di akhir 2014. Menakertrans Muhaimin Iskandar 

memaparkan bahwa; pemerintah terus berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan 

baru baik di bidang formal maupun informal. Pemerintah memprioritaskan 

penciptaan lapangan pekerjaan baik formal maupun informal. Serta upaya penciptaan 

lapangan kerja (Job Creation), yang dipadukan dengan program aksi pemberdayaan 

masyarakat untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Di sisi lain,  di 

                                                

8 Pasal 27 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
9 Havid Alfan. 2011. UUK Sebatas Macan di Atas Kertas. Malang. Materi Diskursus Perburuhan 

Forum Perjuangan Rakyat Malang  (FBPRM). Malang. FBPRM. Hal.1. 



5 

 

sektor formal, penciptaan lapangan kerja baru membutuhkan kehadiran investor 

untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya produktivitas kerja. Oleh 

karena itu, hubungan industrial yang kondusif dan harmonis menjadi syarat agar 

investor tertarik dan membuka investasi baru.
10

 

Upaya lain yang akan dilakukan pemerintah melalui Menakertrans Muhaimin 

Iskandar adalah melaksanakan program padat karya, pengembangan wirausaha 

produktif dan memperbanyak pelaksanaan bursa kerja (job fair) oleh pemerintah 

dan swasta. Muhaimin memaparkan; "Perlu upaya meningkatkan kualitas SDM 

dengan membangun kompetensi (skill, knowledge, attitude) tenaga kerja yang 

memiliki daya saing guna perluasan kesempatan kerja melalui wirausaha mandiri ,". 

Strategi lainnya yang akan dilakukan Kemenakertrans adalah dengan memberikan 

kesempatan bagi kalangan lulusan SMA, SMK dan sarjana untuk magang di dunia 

usaha dan industri. "Ke depan jangan ada lagi lulusan pendidikan dan sarjana yang 

menganggur, caranya adalah dengan memberi kesempatan magang di dunia usaha 

di dalam negeri maupun luar negeri”.
11

  

Melalui beberapa terobosan kebijakan, pemerintah memang terlihat selalu 

mencoba untuk memberikan solusi atas permasalahan ketenagakerjaan di 

Indonesia. Akan tetapi, kebijkan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah belum 

cukup mampu menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas.  

                                                

10 K. Yudha Wirakusuma. Akhir 2013, Muhaimin Targetkan Pengangguran Turun. 
www.okezone.com, diakses tanggal 19 Desember 2013. 
11 Idris Rusadi Putra. Ini Cara Pemerintah Mengurangi Pengangguran di Indonesia. 

www.m.merdeka.com, diakses tanggal 19 Desember 2013. 

http://www.okezone.com/
http://www.m.merdeka.com/
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Berdasarkan data kasus perburuhan yang dihimpun oleh Gabungan Serikat 

Buruh Independen (GSBI), bahwa saat ini seiring dengan merosotnya situasi 

ekonomi dalam negeri akibat terjadinya resesi ekonomi global sejak tahun 2009, 

kasus perburuhan (Perselisihan Hubungan Industrial) semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Dalam catatan kasus perselisihan hubungan industrial yang telah 

dihimpun dari beberapa Serikat Buruh melalui GSBI, peningkatan kasus 

perselisihan hubungan industrial antara buruh dan pengusaha meningkat hingga 

27% dari tahun 2012 hingga 2013, yang dalam kenyataan obyektifnya 

perselisihan ini sering berujung pada PHK (Pemutusan Hubungan Industrial) 

secara massal dan sepihak. Setelah melakukan PHK massal secara sepihak, 

kebanyakan perusahaan akan kembali melakukan perekrutan tenaga kerja baru 

dengan status kontrak dan outsourcing.
12

 

Data dari GSBI tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa perlindungan 

hak atas kepastian kerja bagi para pekerja di Indonesia masih sangat lemah. PHK 

secara sepihak dapat datang sewaktu-waktu, sementara pihak pengusaha masih 

dapat memperoleh calon tenaga kerja baru dengan hak yang lebih longgar.  

Outsourcing bisa dikatakan sebagai salah satu terobosan yang diambil 

pemerintah dalam mengatasi permasalahan distribusi cadangan tenaga kerja di 

Indonesia. Dengan kata lain, kebijakan ini diambila dalam rangka menanggulangi 

permasalahan perimbangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah 

beralasan outsourcing bisa memperluas dan memeratakan kesempatan kerja bagi 

                                                

12 GSBI. Info GSBI. http://infogsbi.com/2011/10/supports-fully-workers-struggle-of-pt.html, 

diakses pada: 1 Mei 2013. 

http://infogsbi.com/2011/10/supports-fully-workers-struggle-of-pt.html
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seluruh rakyat Indonesia karena rekruitmen pekerja outsourcing yang sangat 

mudah. Dengan outosurcing, bisa mengurangi pengangguran karena akan terserap 

sebagai pekerja outsourcing. Demikian halnya dengan pekerja informal, yang 

dinilai kurang produktif, bisa berpindah ke sektor formal sebagai pekerja 

outsourcing. Namun, kenyataannya tidak demikian.
13

 Sistem outsourcing ini justru 

mendatangkan masalah baru bagi para pekerja karena telah mengaburkan hubungan 

kerja antara pekerja dan pengusaha tempat dia bekerja, yang pada akhirnya dapat 

mengaburkan pula hak-hak para pekerja di tempat mereka bekerja, termasuk tidak 

adanya jaminan kepastian kerja bagi para pekerja.
14

 

Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (UUK) tentang 

Ketenagakerjaan, pengertian atau definisi outsourcing dalam hubungan kerja 

memang tidak dijelaskan secara langsung, akan tetapi setidaknya secara implisit 

hal ini dapat kita temukan dalam pasal 64 UUK yang menyatakan bahwa 

“perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 

perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaaan jasa 

pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.” Dari uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sistem outsourcing adalah hubungan kerja fleksibel yang berdasarkan 

pengiriman atau peminjaman pekerja (uitzenverhouding).
15

  

Meskipun pekerja tidak mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan 

pengguna, akan tetapi undang-undang sebenarnya mengatur perlindungan dan 

                                                

13 ________. Lawan Kapitalisme, Perhebat Pergerakan Hapuskan Outsourcing!. 
www.koranpembebasan.wordpress..com, diakses tangga 19  Desember 2013. 
14 Ibid. 
15 HP Radjagukguk. Dalam Kepastian Hukum untuk Pekerja Sistem Outsourcing. Makalah Hal. 20. 

http://www.koranpembebasan.wordpress..com/
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syarat-syarat kerja bagi pekerja dari perusahaan penyedia jasa sekurang-

kurangnya sama dengan pekerja yang berstatus pekerja  di perusahaan pengguna . 

Hal ini tertuang dalam pasal 65 UU No.13 Tahun 2003, sebagai berikut: 

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 

dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat 

secara tertulis. 

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari 

pemberi pekerjaan; 

c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan 

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung. 

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk 

badan hukum. 

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada 

perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-

kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada 

perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara 

perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya. 

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat 

didasarkan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian 

kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59. 

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) 

tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh 

dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan 

kerja pekerj/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. 

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja 

pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).
16

 

 

                                                

16 Pasal 65, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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Outsourcing menjadi salah satu masalah perburuhan yang hingga saat ini 

masih terus menjadi perdebatan dan senantiasa menjadi isu tuntutan dalam setiap 

aksi massa buruh di Indonesia. Pro dan kontra mengenai sistem outsourcing di 

Indonesia semakin parah seiring dilegalkannya praktik outsourcing melalui 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada 

akhirnya menuai banyak kontroversi hingga saat ini.  

Bagi pihak-pihak yang sepakat dengan sistem Outsourcing berpendapat 

bahwa sistem ini membawa banyak manfaat bagi kemajuan industri dan bisnis 

dalam pengembangan usahanya. Sistem ini akan mampu memacu tumbuhnya 

bentuk-bentuk usaha baru yang secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan 

bagi para pencari kerja dan dengan demikian akan mampu mengurangi angka 

penganggura. Bagi perusahaan sistem ini tentu akan mendatangkan keuntungan 

capital  dengan menekan biaya operasional perusahaan dan biaya resiko dalam 

beberapa aspek pekerjaan.  

Beberapa alasan industri melakukan outsourcing yaitu pertama, efisiensi kerja 

dimana perusahaan produksi dapat melimpahkan kerja-kerja operasional kepada 

perusahaan outsourcing; kedua, resiko operasional perusahaan dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain. Sehingga pemanfaatan faktor produksi bisa dimaksimalkan 

dengan menekan resiko sekecil mungkin; ketiga, sumber daya perusahaan yang ada 

dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang lebih fokus dalam meningkatkan 

produksi; keempat, mengurangi biaya pengeluaran (capital expenditure) karena 

dana yang sebelumnya untuk investasi dapat digunakan untuk biaya operasional; 
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kelima perusahaan dapat mempekerjakan tenaga kerja yang terampil dan murah; 

keenam, mekanisme kontrol terhadap buruh menjadi lebih baik.
17

 

Sementara itu, dari perspektif pihak yang menolak keberadaan sistem 

pekerja outsourcing, memandang bahwa sistem ini sangat merugikan pihak 

pekerja dengan adanya eksploitasi hak-hak dasar pekerja dan tidak adanya 

kepastian kerja yang terjamin sebagai wujud dari konsistensi perlindungan hak 

asasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat 

UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal 27 ayat(2) UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa: Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kepentingan kapitalisme atas 

penghisapan nilai lebih buruh dalam rangka mengakumulasikan super profitnya 

melakui sistem outsourcing akan mengaburkan hubungan kerja antara buruh dan 

pengusaha tempat dimana buruh bekerja yang bahkan  dalam praktiknya akan 

melegalkan cara-cara yang eksploitatif dan bahkan melanggar hak asasi 

manusia.
18

 

Dalam konteks yang sangat paradok inilah perlu dilakukan kajian 

mendasar dalam tataran implementasi hak-hak dasar buruh kemudian 

dikritisi bahkan dicarikan solusinya. Bukankah kapitalisme financial, neo- 

leberalisasi, globalisasi ekonomi dan pasar bebas di satu sisi akan 

berhadap-hadapan secara diametral dengan prinsip-prinsip hak asasi 

manusia di sisi lain.
19

 

 

                                                

17 Erlangga Negara. Kedudukan Outsourcing di Indonesia.  http://theerlangga.wordpress.com/ 

2010/09/03/kedudukan-outsourcing-di-indonesia/, diakses tanggal 6 November 2013. 
18 Havid Alfan. 2011. Perjuangan Hak-Hak Dasar Buruh dalam Perspektif HAM. Makalah. 

Disampaikan dalam Dialog Perburuhan Forum Perjuangan Rakyat Malang-May Day 2011. 
Malang. Biro Organisasai Serikat Buruh Demokratik Malang. 
19 Rachmad Syafa’at. 2008. Gerakan Buruh Dan Pemenuhan Hak Dasarnya, Strategi Buruh 

dalam Melakukan Advokasi. Malang. In-TRANS Publising. Hal.3. 

http://theerlangga.wordpress.com/%202010/09/03/kedudukan-outsourcing-di-indonesia/
http://theerlangga.wordpress.com/%202010/09/03/kedudukan-outsourcing-di-indonesia/
http://theerlangga.wordpress.com/%202010/09/03/kedudukan-outsourcing-di-indonesia/
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Seperti yang telah penulis sampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa 

pemerintah memiliki posisi yang sangat penting sekaligus sebagai sebuah 

tanggungjawab dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.  

Melalui regulasinya, pemerintah membuat kebijakan dalam rangka mengatur hal-

hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.  

Pada tahun 1997, soal ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1997 sebelum pada akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan undang-undang ketenagakerjaan 

itu merupakah akibat terjadinya reformasi tahun 1998 yang secara yuridis telah 

menghasilkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 

Manusia.Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan 

demokrasi di tempat kerja.  

Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong 

partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerjadan pekerja/buruh Indonesia 

untuk membangun negara Indonesia yang dicitacitakan. Guna mendorong 

partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia, 

perlu upaya untuk antara lain membangun pemahaman bersama mengenai 

bagaimana masalah ketenagakerjaan ini diatur dalam UU 13/2003. Secara yuridis, 

pengertian ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 

kerja padawaktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian 

ketenagakerjaan itu dapat muncul persoalan mengenai apakah yang dimaksud 

dengan kata “segala hal” dalam pengertian tersebut. Apabila kita simak batang 

tubuh UU 13/2003 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kata “segala 
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hal” dalam pengertian ketenagakerjaan meliputi (a) landasan, asas dan tujuan 

pembangunan ketenagakerjaan; (b) kesempatan dan perlakuan yang sama untuk 

memperloleh pekerjaan; (c) perencanaan tenaga kerja dan informasi 

ketenagakerjaan; (d) pelatihan kerja; (e) penempatan tenaga kerja; (f) perluasan 

kesempatan kerja; (g) penggunaan tenaga kerja asing; (h) hubungan kerja; (i) 

perlindungan, pengupakan dan kesjahteraan; (j) hubungan industrial; (k) 

pemutusan hubungan kerja; (l) pembinaan dan pengawasan; (m) penyidikan; (n) 

ketentuan pidana dan sanksi administartif.
20

 

Terdapat sekian banyak aturan perundang-undangan dari pasal demi pasal yang 

telah mengatur mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Akan tetepi hal tersebut 

seolah masih belum mampu menyelesaikan secara tuntas masalah ketenagakerjaan 

yang semakin kompleks terutama yang berhubungan dengan hak-hak dasar para 

pekerja. Seperti yang telah penulis sampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa salah 

satu permasalahan perburuhan yang hingga saat ini masih menjadi momok bagi para 

pekerja adalah adanya sistem outsourcing. Outsourcing cenderung memberikan celah 

bagi para pengusaha untuk melikuidasi hak-hak dasar pekerja, bahkan dalam 

kenyataannya status pekerja outsourcing terus meningkat dari tahun- ke tahun seiring 

dengan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang berstatus sebagai pekerja tetap yang 

terus diwarnai dengan perhelatan dan kontradiksi antara pekerja dan pemberi kerja 

dalam perselisishan hubungan industrial. 

                                                

20 _______. Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. http://lbh.unpar.ac.id/penyuluhan/perjanjian-kerja-berdasarkan-undang-undang-

nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/, diakses tanggal 26 Desember 2013. 

http://lbh.unpar.ac.id/penyuluhan/perjanjian-kerja-berdasarkan-undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/
http://lbh.unpar.ac.id/penyuluhan/perjanjian-kerja-berdasarkan-undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/
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Menurut data LIPI akhir tahun 2011, perubahan status kerja dari tetap 

menjadi outsourcing atau kontrak meningkat, dan justru terjadi pada industri 

padat karya, seperti pakaian jadi, sepatu, elektronik, serta makanan dan minuman. 

Dengan demikian, outsource tidak hanya diterapkan pada pekerjaan penunjang 

produksi, tapi juga inti produksi. Berdasarkan data ILO bulan Desember 2010, 

jumlah buruh kontrak dan outsourcing di Indonesia mencapai 65% dari seluruh 

buruh Indonesia. Artinya jumlah buruh tetap di Indonesia hanya 35%. Situasi ini 

disertai dengan makin meningkatnya perusahaan outsource yang pada tahun 2011 

menjadi 1200, yang 80% diantaranya merupakan perusahaan abal-abal atau tidak 

jelas. Buruh outsourcing diperlakukan sebagai komoditi yang lebih mudah 

diperjualbelikan seenak perut pelaku bisnis, digardai pemerintah yang menjadi 

broker para pemodal. Dengan demikian, benarlah bahwa sistem outsourcing 

merupakan perbudakan modern.
21

 

Outsourcing juga memperberat penindasan terhadap buruh perempuan. 

Buruh perempuan sejauh ini masih mendominasi pekerjaan rendah skill 

berbasiskan ketelitian, bukan pada pekerjaan berbasis keahlian. Dan pekerjaan 

rendah skill adalah pekerjaan dengan kondisi kerja yang jauh lebih buruk. Buruh 

perempuan juga mendominasi sektor informal sebesar 54,82% dari seluruh jumlah 

buruh perempuan, atau sebanyak 40 juta jiwa.
22

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) telah 

mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja, antara lain: 1) perlindungan PHK; 

                                                

21 Ibid. 
22 Ibid. 



14 

 

2) jamsostek; 4) upah yang layak dan tabungan pensiun. Dalam praktek outsourcing, 

hak-hak tersebut merupakan sesuatu yang sangat mahal untuk didapat para pekerja 

outsourcing. Karena status pekerja outsourcing adalah pekerja pada PT.A, tapi harus 

bekerja pada PT.B dengan waktu kerja: 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun.
23

  

Perlindungan kerja bagi pekerja outsourcing sangatlah lemah dan sangat 

minim jika dibandingkan dengan pekerja yang bekerja langsung (non outsourcing) 

pada perusahaan pemberi kerja (principal). Hubungan kerja antara pekerja 

outsourcing dengan principal tidak dibuat dalam bentuk perjanjian kerja secara 

tertulis, sehingga status pekerja menjadi tidak jelas, karena ketidakjelasan status ini 

sewaktu-waktu pekerja/buruh dapat diberhentikan (di-PHK) tanpa uang pesangon. 

“akan tetapi dari sisi tenaga kerja, kondisi demikian sering menimbulkan 

persoalan, khususnya masalah ketidakpastian hubungan kerja. Perusahaan 

outsourcing biasanya membuat perjanjian kontrak dengan pekerja apabila 

ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kontrak tersebut biasanya 

hanya berlaku selama pekerjaan masih tersedia, dan apabila kontrak atas 

pekerjaan tersebut telah berakhir, maka hubungan kerja antara pekerja dan 

perusahaan outsourcing juga berakhir. Dalam kondisi demikian biasanya 

perusahaan outsourcing memberlakukan prinsip no work no pay, yaitu 

pekerja tidak akan digaji selama tidak bekerja, sekalipun hubungan kerja di 

antara mereka telah berlangsung bertahun-tahun”.
24

 

 

Permasalahan dalam ruang lingkup pekerja outsourcing salah satunya 

adalah berkaitan erat dengan hubungan kerja yang seringkali terkesan kabur.  

Permasalahan yang terjadi dalam hubungan kerja berpengaruh kepada hubungan 

industrial, antara lain meliputi pemahaman teknis undang-undang bidang 

hubungan industrial tentang hakekat hubungan kerja, mengenai permasalahan 

                                                

23 Retno Kusumayanti. Pelaksanaan Outsourcing dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hak 
Pekerja. FH-Universitas Pancasila-Diglib. Hal. 1-2.  
24 Sehat Damanik. 2006. Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Jakarta. DSS Publishing. Hal.6. 
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perjanjian kerja yang menjadi dasar terbitnya hubungan kerja yang diatur tentang 

hak dan kewajiban para pihak, penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu untuk 

semua jenis pekerjaan dan kecenderungan menggunakan pekerja outsourcing, dan 

upaya-upaya perbaikan syarat kerja yang diatur dalam ketentuan normatif.  

Aloysius Uwiyono berpendapat; hubungan kerja dalam konteks hukum 

Indonesia adalah bahwa hubungan kerja berkaitan dengan hubungan kontraktual 

yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha.
25

 Oleh karenanya hubungan kerja 

didasarkan pada perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan 

perusahaan. Hubungan hukum yang berdasarkan pada hubungan kontraktual 

sebenarnya telah dianut di Indonesia sejak berlakunya Burgelijk Wetboek (BW)
26

 

atau yang lazim sekarang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak
27

 dalam hukum perdata/hukum privat, 

dinyatakan bahwa siapapun yang memenuhi syarat berhak melakukan  perjanjian 

dengan pihak lain dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi 

para pihak yang membuatnya. 

Dalam konteks hubungan kerja, terdapat hubungan hukum yang jelas yaitu 

hubungan hukum privat atau hubungan hukum keperdataaan, karena hubungan kerja 

di dasarkan pada kontrak kerja atau perjanjian kerja.  Pada dasarnya hubungan kerja, 

yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian oleh 

pekerja dengan pengusaha di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk 

                                                

25 Aloysius Uwiyono. Dinamika Ketentuan Hukum tentang Pesangon.  http:// 

www.Hukumonline.com, diakses tanggal 6 November 2013. 
26  Indonesia masih menggunakan dasar hukum dalam BW/KUH Perdata, khususnya juga 
mengenai masalah hukum perburuhan mulai dari pasal 1601 a – pasal 1752 KUH Perdata. 
27 Sutan Remi Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para 

Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta. Institut Bankir. Hal. 105. 

http://www.hukumonline.com/
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menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan 

pekerja dengan membayar upah.
28

  

Berdasarkan Pasal 50 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dijelaskan bahwa “hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh”.
29

 Dilanjutkan dalam pasal 51 ayat (1) UU 

No.13/2003, bahwa “perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”. Mengenai 

perjanjian kerja secara tertulis atau lisan yang disebutkan dalam pasal 51 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UU No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu bahwa “pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat 

secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan 

perjanjian kerja secara lisan.”
30

 

Pengertian perjanjian kerja diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, dalam Pasal 1601 a KUH Perdata disebutkan kualifikasi agar suatu 

perjanjian dapat disebut perjanjian kerja. Kualifikasi yang dimaksud adalah 

adanya pekerjaan, di bawah perintah, waktu tertentu dan adanya upah.
31

  

Kualifikasi mengenai adanya pekerjaan dan di bawah perintah orang lain 

menunjukkan hubungan subordinasi atau juga sering dikatakan sebagai hubungan 

diperatas (dienstverhouding), yaitu pekerjaan yang dilaksanakan pekerja 

didasarkan pada perintah yang diberikan oleh pengusaha. Sementara Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi 

                                                

28 Imam Soepomo. 1999. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta. Djambatan. Hal.88. 
29 Pasal 50, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
30 Pasal 51 ayat (1), Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
31 R. Goenawan Oetomo. 2004. Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di 

Indonesia. Jakarta. Grhadika Binangkit Press. Hal. 15. 
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tentang perjanjian kerja dalam Pasal 1 Ayat (14) yaitu: “perjanjian kerja adalah 

perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”  

Dari beberapa pemaparan di atas, bahwa persoalan pekerja outsourcing yang 

ada hubungannya dengan hubungan kerja ada kaitan erat dengan sebuah perjanjian 

kerja sebagai salah satu syarat terjadinya sebuah hubungan kerja. Dalam kenyataan 

yang seringkali kita jumpai, sebuah hubungan kerja atas dasar adanya sebuah 

perjanjian kerja  cenderung berupa perjanjian kerja secara tertulis.  

Hidayat Muharam menyebutkan dalam bukunya, “perjanjian kerja harus 

dibuat secara tertulis, hal ini dikerenakan beberapa bentuk perjanjian kerja 

mengecualikan asas konesensualitas, yakni sebuah perjanjian-perjanjian 

sipersyaratkan oleh undang-undang harus diadakan secara tertulis.”
32

 Di lain pihak, 

tidak menutup kemungkinan adanya kenyataan pekerja yang telah bekerja di sebuah 

perusahaan tertentu dan bahkan telah menerima upah dalam periode tertentu akan 

tetapi belum menandatangani perjanjian kerja secara tertulis.  

Dalam hubungannya dengan pekerja outsourcing, kasus sebuah hubungan 

kerja antara pekerja dengan pihak outsourcing (vendor) seringkali tidak 

mendapatkan perhatian yang serius dan cenderung merugikan pekerja itu sendiri. 

Terlebih lagi ketika hubungan kerja tersebut dilakukan dengan perusahaan vendor 

yang bukan berbadan hukum. Pasal 66 ayat (3) UUK menjelaskan: “Penyedia jasa 

                                                

32 Hidayat Muharam. 2006. Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya 

di Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 4. 
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pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin 

dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.”
33

  

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (3) di atas, dapat kita tarik 

pengertian bahwa sebuah perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh haruslah 

berbadan hukum. Lantas bagaimana kedudukan hukum pekerja yang memiliki 

hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing (vendor) yang bukan berbadan 

hukum.  Seperti halnya yang terjadi dalam hubungan kerja antara pekerja dengan 

perusahaan vendor CV. Jaya Mandiri, yang mana CV.Jaya Mandiri adalah 

perusahaan yang bukan berbadan hukum. Dalam kasus ini, terjadi perselisihan 

antara pekerja dengan CV.Jaya Mandiri hingga sampai ke tingkat Pengadilan 

Hubungan Industrial dan bahkan sampai ke tingkat kasasi di tingkatan Mahkamah 

Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung No.018 K/Pdt.Sus/2009 disebutkan 

bahwa berdasarkan anjuran Disnaker Kabupaten Semarang, Disnaker menegaskan 

bahwa CV.Jaya Mandiri belum memenuhi syarat sebgai penyedia jasa 

outsourcing: 

………. Surat Anjuran dari Lembaga mediasi tertanggal 7 Mei 2008 di 

mana atas isi anjuran tersebut menyatakan bahwa CV Jaya Mandiri belum 

memenuhi persyaratan sebagai penyedia jasa Outsourcing sesuai ketentuan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Pasal 66 

ayat (3) jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmiarasi Republik 

Indonesia Nornor KEP 101/MEN/VI/2004 Pasal 2 ayat (2) ;
34

 

 

                                                

33 Pasal 66 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
34 Putusan Mahkamah Agung No.018 K/Pdt.Sus/2009. Hal. 3. 
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Posisi hubungan kerja antara pekerja dengan CV.Jaya Mandiri sebagaimana 

dalam Putusan Mahkamah Agung No.018 K/Pdt.Sus/2009 adalah sebagai 

berikut:
35

  

1. Bahwa para pekerja dengan Surat Perintah Tugas dari perusahaan CV. 

Jaya Mandiri ditugaskan sebagai tenaga Satpam di Hotel Amanda yaitu 

sdr. Kharis Setyo Nyoto Utomo, Muhtarom terhitung mulai tanggal 1 Juni 

2001, sdr. Juwita Utama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2002, sdr. Agus 

Pranoto terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003, sdr. Minarso terhitung mulai 

tanggal 17 Februari 2004 dan sdr. Hekso Prayogo terhitung mulai tanggal 

23 Mei 2006; 

2. Bahwa para pekerja dalam hubungan kerjanya dinyatakan oleh CV. 

Jaya Mandiri sebagai karyawan dengan surat perjanjian kerja waktu 

tertentu secara kolektif nomor: 090/SPK-JM/II/2006, terhadap 

perjanjian kerja waktu tertentu tersebut pekerja tidak bersedia 

menandatanganinya karena menganggap isi perjanjian tersebut 

memberatkan para pekerja, dan perjanjian kerja diberikan setelah 

tenaga kerja bekerja; 

 

Dalam praktiknya, berdasarkan data yang dikutip penulis dari Putusan 

Mahkamah Agung No.018 K/Pdt.Sus/2009, para pekerja tersebut telah melaksanakan 

pekerjaan dan telah menerima upah dari CV. Jaya Mandiri selaku vendor. Tanggal 3 

April 2008 CV. Jaya Mandiri memanggil para pekerja untuk menandatangani kontrak 

kerja baru, tetapi para pekerja tetap tidak bersedia menandatangani perjanjian kerja 

tersebut. Pada tanggal 4 April 2008, CV. Jaya Mandiri mengirimkan surat kepada 

para pekerja yang isinya menyatakan bahwa para pekerja bersangkutan dianggap 

mengundurkan diri dengan alasan tidak bersedia menandatangani perjanjian kerja. 

Tanggal 5 April 2008, pihak CV. Jaya Mandiri memberitahukan kepada para pekerja 

mengenai batas akhir penandatanganan kontrak baru sampai tanggal 8 April 2008 

melalui surat Nomor: 146/JM/IV/2008. 

                                                

35 Putusan Mahkamah Agung No.018 K/Pdt.Sus/2009. Hal. 2. 
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Atas dasar hal tersebut di atas, para pekerja merasa dirugikan oleh pihak CV. 

Jaya Mandiri dan akhirnya melakukan perundingan bipartit dengan pokok 

pengaduan diantaranya adalah: 1) Pembayaran gaji Juwita Utama yang sempat tidak 

bisa bekerja karena sakit, dengan alasan bahwa menurut UU No. 13/2003 pasal 93 

ayat (2) huruf (a) bahwa pengusaha diwajibkan membayar upah pekerja yang sakit 

sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 2) Merubah status para pekerja beralih 

dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap, sesuai dengan UU No.13/2003 

pasal 57 ayat (2); 3) Para pekerja meminta adanya peralihan hubungan kerja dari 

CV. Jaya Mandiri selaku perusahaan penyedia jasa menjadi hubungan kerja dengan 

pihak Hotel Amanda (PT. Candi Indah), hal ini didasarkan atas pasal 66 ayat (3) 

UU No.13/2003 Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor KEP. 101/MEN/VI/2004 pasal 2 ayat (2).
36

 

Perundingan bipartit hingga proses mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan 

tidak menghasilkan kesepakatan secara utuh. Atas usulan dari pihak mediator 

(Disnaker), pihak pekerja dan vendor (CV. Jaya Mandiri) bersepakat untuk 

merubah status para pekerja outsource (kontrak) menjadi pekerja tetap. Akan 

tetapi mengenai peralihan hubungan hubungan kerja antara para pekerja dari CV. 

Jaya Mandiri ke PT. Candi Indah tidak disepakati oleh pihak PT. Candi Indah 

selaku principal. Atas dasar hal tersebut para pekerja melanjutkan proses hukum 

ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hingga proses pada tahap akhir, para pekerja 

tidak dapat memenangkan hak-haknya. 

                                                

36 Ibid, hal. 3. 
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Hal yang cukup menarik dalam contoh kasus pekerja outsourcing di atas ialah 

mengenai kedudukan hukum pekerja outsourcing yang tidak ada kontrak kerja 

secara tertulis. Dengan kata lain, para pekerja outsourcing tersebut tidak 

menandatangani perjanjian kerja dengan pihak penyedia jasa (vendor). Sementara 

itu, dalam hubungan skema outsourcing ada 3 (tiga) pihak di dalamnya yakni; 

pekerja; vendor, dan principal.  

Berdasarkan contoh kasus di atas, sekalipun dalam tahap mediasi telah terjalin 

kesepakatan adanya perubahan status pekerja dari karyawan kontrak menjadi 

karyawan tetap yang telah disepakati oleh pihak pekerja dan pihak vendor, akan 

tetapi karena pihak principal menolak adanya peralihan hubungan kerja sehingga 

status hubungan kerja para pekerja pasca kesepakatan pada tahap mediasi tersebut 

masih belum jelas. Konkritnya, apakah kemudian pihak pekerja yang awalnya 

memiliki hubungan kerja dengan perusahaan vendor yang bukan berbadan hukum 

tersebut dapat bekerja di perusahaan principal dan terkait dengan status karyawan 

tetap yang memiliki hubungan kerja secara langsung dengan pihak principal 

ataukah tidak.  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas termasuk pada bagian-

bagian sebelumnya, penulis tertarik untuk memilih judul dalam penulisan hukum ini 

sebagai berikut: “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Pekerja Outsourcing 

Yang Terikat Dalam Perjanjian Kerja Dengan Perusahaan Vendor Yang 

Bukan Berbadan Hukum”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dimaksudkan sebagai penegasan masalah-masalah yang 

akan diteliti sehingga memudahkan dalam melakukan analisa serta pencapaian 

sasaran dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan hukum antara pekerja dan perusahaan vendor 

dalam suatu perjanjian outsourcing? 

2. Bagaimana mekanisme perjanjian outsourcing? 

3. Bagaimana akibat hukum perjanjian outsourcing antara pekerja dengan 

perusahaan outsourcing (vendor) yang bukan berbadan hukum? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pekerja dan perusahaan 

dalam suatu perjanjian outsourcing. 

2. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian outsourcing. 

3. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian outsourcing antara pekerja 

dengan perusahaan outsourcing (vendor) yang bukan berbadan hukum. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang 

penelitian hukum mengenai kedudukan hukum pekerja outsourcing 

yang terikat dalam perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing 

(vendor) yang tidak berbadan hukum. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum perdata mengenai perburuhan pada khususnya. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di 

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di 

masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat  luas 

mengenai kedudukan hukum pekerja outsourcing yang terikat dalam 

perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing (vendor) yang tidak 

berbadan hukum.. 

b. Melalui penelitian ini diharapkan agar para pihak baik para pekerja, 

pemerintah, termasuk pihak pengusaha dapat memahami bagaimana 

kedudukan hukum pekerja outsourcing yang terikat dalam perjanjian 

kerja dengan perusahaan outsourcing (vendor) yang tidak berbadan 

hukum. Sehingga dikemudian hari apabila terdapat kasus yang serupa 

dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan seaddil-adilnya. 

c. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis 

serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh penulis selama 

studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

 

 



24 

 

E. Kegunaan Penelitian 

E.1. Bagi Penulis 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru di bidang ilmu 

hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus 

yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh 

gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum. 

E.2. Bagi Masyarakat 

Melalui penulisan hukum ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat 

mampu memahami bagaimana kadudukan hukum bagi para pekerja outsourcing 

yang tidak ada perjanjian kerja secara tertulisnya. 

E.3. Bagi Penegak Hukum 

Melalui penulisan hukum ini diharapkan para aparatur penegak hukum di 

Indonesia termasuk didalamnya adalah Dinas Tenaga Kerja di daerah-daerah 

mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat 

mewujudkan iklim hubungan industrial sesuai yang diamanatkan  oleh Pancasila 

dan Undang-Undang.. 

E.4. Bagi Mahasiswa 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi para 

mahasiswa untuk menambah pengetahuan baru mengenai studi kasus yang 

diangkat, dengan demikian para mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ilmu 
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hukum dapat memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum di 

Indonesia sebagai pengabdian konkrit di tengah masyarakat kelak. 

F. Metode Penelitian 

F.1. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini ialah penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan 

dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
37

 Jenis penelitian 

hukum normatif juga didasarkan atas penelusuran sumber-sumber referensi 

ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan obyek penelitian. 

F.2. Pendekatan 

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,
38

 yaitu 

dengan menganalisa kasus dan penyelesaiannya dengan prosedur undang-

undang, dan melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.
39

 Pendekatan 

yuridis mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah 

dipergunakan data sekunder di bidang hukum yang meliputi berbagai macam 

peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan 

literatur-literatur ilmu hukum. Sedangkan pendekatan normatif mengandung arti 

dalam meninjau dan menganalisa masalahnya dipergunakan pendekatan dengan 

menganalisa undang-undang. 

 

                                                

37 Soerjono Soekanto& Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). 
Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 13-14. 
38Ibid. 
39 _______. Pedoman Penulisan Hukum. 2012, Fakultas Hukum UMM. Hal 23. 
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F.3. Bahan Hukum 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif 

artinya mempunyai otoritas.
40

 Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.
41

 Berdasarkan tingkat 

otoritasnya, Undang-Undang Dasar merupakan bahan hukum primer yang 

memiliki otoritas tertinggi, kemudian Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, dan selanjutnya adalah putusan pengadilan yang merupakan 

konkretisasi dari perundang-undangan yang pada hakikatnya sebagai law 

in action.
42

 Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan 

hukum ini adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. 

c. Kepmenakertrans No. KEP 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara 

Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. 

d. Permenaker No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan 

Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 

e. Putusan Mahkamah Agung No.018 K/Pdt.Sus/2009. 

 

                                                

40 Ibid.  Hal, 141. 
41 Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Cet. III. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.. 

Hal, 142. 
42 Ibid,  Hal.144. 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
43

 Kegunaan bahan hukum 

sekunder adalah untuk memberi petunjuk bagi peneliti ke arah mana 

peneliti melangkah dalam melakukan analisa kasus yang menjadi obyek 

penelitian.
44

 Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan 

hukum ini adalah publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, 

kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 

pengadilan yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian dalam 

penulisan hukum ini
45

, yaitu yang bersesuaian dengan hal mengenai 

pekerja outsourcing. 

F.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan 

studi kepustkaan. Studi kepustkaan merupakan pengkajian informasi tertulis 

mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. 

Kepustakaan yang dimaksud dalam penulisan hukum ini adalah berupa buku-

buku ilmu hukum, artikel hukum, karya ilmu hukum, jurnal hukum yang 

berkaitan dengan studi kasus yang diangkat, termasuk media massa cetak. 

F.5. Analisa Bahan Hukum 

Analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum 

ini adalah analisa isi (Content Analysis). Analisa isi merupakan suatu metode dalam 

                                                

43 Ibid. Hal, 142. 
44 Ibid. Hal, 155. 
45 Ibid. 
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menganalisa bahan hukum guna diperolehnya gambaran umum penelitian yang 

tidak didasarkan atas bilangan kualitatif melainkan didasarkan pada pengujian objek 

penelitian hukum terhadap teori-teori/ kaidah hukum yang sesuai, disertai dengan 

menganalisa bahan hukum dari segi isi mengenai kedudukan hukum pekerja 

outsourcing yang terikat dalam perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing 

(vendor) yang tidak berbadan hukum. 

F.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana akan 

dibagi menjadi sub bab didalam bab tersebut. Adapun sistematika penulisan 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan dan kegunana, metode penelitian dan 

sistemaka penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi berbagai  tinjauan pustaka yang berhubungan dengan 

studi kasus penelitian sebagai landasan teoritik untuk melakukan 

analisa dalam penelitian ini. Bagian pertama bab ini menguraikan 

tinjauan umum hubungan industrial pancasila. Sub bab pertama ini 

terdiri dari beberapa bagian, yakni pengertian umum hubungan 

industrial pancasila, ruang lingkup hubungan industrial, para pihak 

yang terkait dalam hubungan industrial, dan pelaksanaan hubungan 

industrial. Sub bab kedua membahas mengenai tinjauan umum hak 
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dan kewajiban pekerja, yang terdiri dari dua bagian yaitu; hak pekerja 

dan kewajiban pekerja. Sub bab yang ketiga pada bab 2 (dua) ini 

membahas mengenai tinjauan umum hak dan kewajiban pengusaha, 

yang dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama hak pengusaha 

dan yang kedua kewajiban pengusaha. Selanjutnya bab ini mengulas 

mengenai tinjauan umum perjanjian outsourcing. Sub bab ini terdiri 

dari pengertian outsourcing, landasan yuridis tentang outsourcing, 

dan manfaat outsourcing. Sub bab terakhir dalam bab ini membahas 

mengenai tinjauan umum perselisihan hubungan industrial. Adapun 

tinjauan umumnya terdiri dari beberapa bagian yaitu: pengertian 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jenis perselisihan 

hubungan industrial, tata cara penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial di luar pengadilan, dan yang terakhir ialah mengenai 

penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial. 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjabarkan hasil penelitian dan analisa atas data-data yang 

telah dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung 

berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan kesesuaiannya 

terhadap teori-teori yang digunakan sebagai dasar analisa yang 

tentunya memimiliki relevansi dengan kedudukan hukum pekerja 

outsourcing  yang terikat dalam perjanjian kerja dengan perusahaan 

outsourcing (vendor) yang tidak berbadan hukum. 
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BAB IV  : PENUTUP 

Merupakan bab terakhir atau penutup dalam penulisan hukum 

ini,yang berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan pada atas 

obyek penelitian yang telah diuraiakan dan dianalisa pada bab-bab 

sebelumnya. 

 


