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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penggunaan jasa penyedia tenaga kerja menjadi tren di tengah 

perkembangan persaingan bisnis yang semakin kompetitif.
1
 Pengusaha 

berlomba untuk mencari cara bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal 

dengan pengeluaran yang minimal untuk memperkerjakan seseorang. Terkait 

dengan penggunaan tenaga kerja yang digunakan oleh pengguna pekerja, 

maka dalam hal ini, seolah bahwa hanya jasa outsourcing menjadi salah satu 

solusinya.  

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang pengusaha menggunakan 

jasa outsourcing dapat mempermudah mendapatkan tenaga kerja sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Termasuk  mudah juga 

dalam memutuskan hubungan pekerjaan antara perusahaan dengan tenaga 

kerja.  

Ketika sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 

27/PUU-IX/2011
2
 pihak pengusaha dapat dengan mudah melakukan 

perekrutan dan memberhentikan tenaga kerja kontrak atau outsourcing sesuai 

dengan  kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Selain itu juga pihak 

pengusaha tidak diperlukan untuk membayar kompensasi dan pesangon 

terhadap pekerja dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK). Inilah salah 

satu alasan mengapa pengusaha mengunakan tenaga kerja outsourcing. Selain 

                                                             
1
 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4311d3abd18/putusan, diakses pada tanggal 12 

Februari 2014 
2
 Ini terjadi pada masa Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f1555f49d655/mk-tawarkan-dua-model-outsourcing
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4311d3abd18/putusan
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itu, pengusaha dapat memperkecil biaya pengeluaran pada perusahaan yang 

bersangkutan.
3
 

Oleh sebab itu dari hal tersebut diatas, dengan adanya pengujian 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 adalah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
4
 dimana disebutkan 

dalam Pasal 59 tersebut yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (pekerja kontrak) dan Pasal 64 yang mengatur tentang penyerahan 

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya (outsourcing), dan 

inilah yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung kepada semua 

buruh/pekerja kontrak dan buruh/pekerja outsourcing yang ada di Indonesia 

dan sangat merugikan hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD 

1945.  

Adapun hak-hak yang dirugikan yaitu mengenai hak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk bekerja serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 

dan hak atas kesejahteraan dan kemakmuran.
5
 

Dengan demikian, status sebagai buruh/pekerja kontrak ini pada 

kenyataannya berarti juga hilangnya hak-hak, tunjangan-tunjangan kerja, 

jaminan-jaminan kerja dan sosial yang biasanya dinikmati oleh mereka yang 

mempunyai status sebagai buruh/pekerja tetap, yang dengan demikian amat 

potensial menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh/pekerja 

                                                             
3
 http://www.hukumonline.com/, Loc.cit 

4
 Sebagaimana pengujian (Judicial Review) yang dilakukan oleh Didik Supriyadi selaku  Aliansi 

Petuga Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2MLI) pada tahun 2011 
5
  Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 

http://www.hukumonline.com/
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Indonsia dan karenanya buruh/pekerja merupakan bagian terbesar dari rakyat 

Indonesia, pada akhirnya juga akan menurunkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya. 

Selain itu, dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 59
6
 dan 

penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) ini 

sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 

13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , oleh karena itu, buruh atau pekerja 

hanya dilihat semata-mata hanya sebagai suatu komoditas atau barang 

dagangan dalam sebuah pasar tenaga kerja. 

 Buruh/pekerja hanya mengahadapi persoalan tersebut dengan seorang 

diri dari kekuatan pasar dan kekuatan modal yang akhirnya akan timbul 

kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin dan tidak menutup 

kemungkinan kelak anak cucu kita sebagai penerus akan menjadi budak di 

negeri sendiri, bahkan diperbudak oleh bangsa sendiri dan ini dari hal 

tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-

Undang Dasar RI tahun 1945 yang mengatakan bahwa: 

"Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

Iayak bagi kemanusiaan".  

Sedangkan dalam ketentuan pasal 28D Ayat (2) menyebutkan "Setiap 

orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja". 

 

Dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang 

                                                             
6
 Lihat Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penyerahan sebagian 

pekerjaan kepada perusahaan lain sebagaimana juga diatur dalam Pasal 64 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, (outsourcing) buruh/pekerja 

ditempatkan sebagai faktor produksi semata, dengan begitu mudah pekerja 

dipekerjakan bila dibutuhkan dan diputus hubungan kerjanya ketika tidak 

dibutuhkan lagi.  

Dengan demikian, komponen upah sebagai salah satu dari biaya-biaya 

(cost) yang bisa tetap ditekan seminimal mungkin. Inilah yang akan terjadi 

jika dilegalkannya sistem kerja "pemborongan pekerjaan" (outsourcing), yang 

akan menjadikan buruh/pekerja semata-semata sebagai “sapi perahan” para 

pemilik modal dan ini adalah tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 

Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".
7
 

Sedangkan pada dasarnya pengertian outsourcing
8
 itu sendiri berasal 

dari kata out source yang artinya to procure (as some goods or services 

needed by a business or organization) under contract with an outside 

supplier (untuk mendapatkan barang atau jasa dibutuhkan bisnis atau 

organisasi yang mendasarkan kontrak dengan pemasok luar) dengan maksud 

bahwasanya pengusaha untuk mendapatkan pekerja haruslah melalui pihak 

ketiga dalam hal ini organisasi pekerja dan itu berdasarkan kontrak antara 

penguna jasa dan penyedia jasa.
9
  

                                                             
7
  Putusan Mahkamah Konstitusi, Loc.cit 

8
 http://www.merriam-webster.com /dictionary/outsource, diakses pada tanggal 21 Januari 2014 

9
  http://www.merriam-webster.com/, Ibid 

http://www.merriam-webster.com/
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Berdasarkan secara fonetik Outsourcing
10

 dapat diartikan sebagai 

pendelegasian operasi dan managemen harian dari suatu proses bisnis kepada 

pihak luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing). Melalui pendelegasian, 

maka pengelolaan tidak lagi dilakukan oleh perusahaan, melainkan 

dilimpahkan kepada perusahaan jasa outsourcing. 

Dalam pengertian umum, istilah outsourcing dapat diartikan sebagai 

contract (work) out ini seperti yang tercantum dalam Concise Oxford 

Dictionary, sementara mengenai kontrak itu sendiri diartikan sebagai 

berikut:
11

 

“Contract to enter into or make a contract. From the latin contractus, 

the past participle of contrahere, to draw together, bring about or 

enter into an agreement.” (Webster’s English Dictionary) 

 

Sistem outsourcing, konstruksi hukumnya yaitu adanya suatu 

perusahaan jasa pekerja yang merekrut calon pekerja untuk ditempatkan 

diperusahaan pengguna. Jadi disini diawali suatu hubungan hukum atau suatu 

perjanjian antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan perusahaan 

pengguna pekerja. Perusahaan penyedia jasa pekerja mengikatkan dirinya 

untuk menempatkan pekerja di perusahaan pengguna dan perusahaan 

pengguna mengikatkan dirinya untuk menggunakan pekerja tersebut. 

Berdasarkan perjanjian penempatan tenaga kerja, perusahaan penyedia jasa 

pekerja akan mendapatkan sejumlah uang dari pengguna. Untuk 100 orang 

misalnya Rp. 10.000.000, kemudian perusahaan penyedia jasa pekerja akan 

                                                             
10

  Sehat Damanik, Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, DSS Publishing, Jakarta,2006, hal. 2 
11

 Nur Cahyo, Pengalihan Pekerjaan Penunjang perusahaan dengan Sistem Outsourcing (Alih 

Daya) Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada 

Asuransi Astra Buana), Tesis Magister Hukum FH UI, Depok, 2006, hal.56. 
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mengambil sekian persen, sisanya dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di 

perusahaan pengguna. Jadi konstruksi hukum semacam ini merupakan 

perbudakan, karena pekerja-pekerja tersebut dijual kepada pengguna dengan 

jumlah uang. Hal ini merupakan perbudakan modern dan hak-hak apa yang 

seharusnya miliki pekerja tidak diberikan sebagai mana mestinya. 

Di lain pihak outsourcing juga menggunakan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu. Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu jelas tidak menjamin adanya 

job security, tidak adanya kelangsungan pekerjaan, karena seorang pekerja 

dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pasti mengetahui bahwa pada suatu 

saat hubungan kerja antara pengguna jasa dan pihak pekerja tersebut akan di 

putus dan tidak akan bekerja lagi disana, akibatnya tak jarang pekerja akan 

mencari pekerjaan lain lagi. Dari hal tersebut sehingga kontinuitas pekerjaan 

menjadi persoalan bagi pekerja yang di outsourcing dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu. Kalau job security tidak terjamin, ini jelas bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 pada intinya yaitu hak untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Tidak hanya itu, pengaturan Outsourcing juga diatur dalam ketentuan 

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yang menunjukkan adanya dua macam outsourcing, yaitu outsourcing 

mengenai pekerjaannya yang dilakukan oleh pemborong dan outsourcing 

mengenai pekerjanya yang dilakukan oleh perusahaan jasa pekerja. pada 

Outsourcing yang pertama mengenai pekerjaan, konstruksi hukumnya yaitu 

ada main contractor yang mensubkan pekerjaan pada sub contractor. Sub 
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contractor  tersebut untuk melakukan pekerjaan yang di subkan oleh main 

contractor yang membutuhkan pekerja. Disitulah sub  contractor sebenarnya 

melakukan perekrutan pekerja untuk mengerjakan pekerjaan yang telah 

disubkan oleh main contractor. Sehingga adanya hubungan kerja antara sub 

contractornya dengan pekerjanya. 

 Bahwa disinilah perbudakan terhadap outsourcing terjadi secara 

mutlak, karena di sini perusahaan penyedia jasa pekerja pada dasarnya 

menjual manusia kepada user. Dengan sejumlah uang akan mendapatkan 

keuntungan dengan menjual manusia. Sedangkan dari ketentuan Pasal 59 dan 

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini 

tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat 

(1) UUD 1945, karena pada dasarnya manusia yang harus dilindungi adalah 

manusia yang seutuhnya. Bekerja seharusnya adalah
12

 untuk memberikan 

kehidupan yang selayaknya, tetapi ketika itu pekerja hanya sebagai bagian 

produksi dan terutama dengan kontrak-kontrak yang dibuat, maka hanya 

sebagai salah satu bagian dari produksi, sehingga perlindungan sebagai 

manusia menjadi lemah. 

Berdasarkan dari fakta-fakta yang selama ini terjadi dan alasan di atas, 

jelas bahwa patut kiranya Mahkamah dalam hal ini berkenan  melaksanakan 

haknya untuk melakukan pengujian (Judicial Review) ketentuan dalam pasal 

59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

                                                             
12

 Interpretasi dari ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasarr RI tahun 1945 Pasca 

Amandemen 
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Ketenagakerjaan terhadap Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (2) dan Pasal 33 

Ayat (1) UUD 1945. 

Oleh sebab itu pada tanggal 21 Maret 2011, Didik Suprijadi bertindak 

sebagai ketua umum Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia 

(AP2ML) melalui kuasa hukum mengajukan permohonan peninjauan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ketentuan 

yang terdapat dalam pasal 59 yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (pekerja kontrak) dan Pasal 64 yang mengatur tentang penyerahan 

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya (outsourcing) 

yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung kepada semua 

buruh/pekerja kontrak dan buruh/pekerja outsourcing yang ada di Indonesia 

dan sangat merugikan hak-hak konstitusionalnya yang telah diatur dalam 

Pasal 27 Ayat 2  Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, yaitu mengenai hak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk 

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja dan hak atas kesejahteraan dan kemakmuran dan ini 

sebagaimana telah di terima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi pada hari Senin, tanggal 4 April 2011 berdasarkan Akta 

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 127/PAN.MK/2011 dan diregistrasi 

pada hari Senin tanggal 4 April 2011 dengan Nomor 27/PUU-IX/2011, yang 

telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 

Mei 2011. 
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Namun sebenarnya dengan kehadiran Negara yang semula diharapkan 

dapat memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh,
13

 

malah justru terjadi sebaliknya, kehadiran Negara lebih terkesan represif 

bahkan eksploitatif terhadap kepentingan pekerja/buruh dan tidak 

berpihaknya peraturan kepada para pekerja. Sementara peran Negara dalam 

hubungan industrial terkesan fasilitatif dan akomodatif terhadap kepentingan 

para pemodal. Indikasi lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh 

dapat terlihat dari problematika outsourcing (Alih Daya) yang akhir-akhir ini 

menjadi isu nasional yang aktual.  

Problematika outsourcing (Alih Daya) memang cukup bervariasi 

seiring akselerasi penggunaannya yang semakin marak dalam dunia usaha, 

sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk mengatur 

outsourcing yang telah berjalan ditengah kehidupan ekonomi dengan 

hegemoni kapitalisme financial yang beroperasi melalui “dis-solution 

subject”, yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang 

patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di eksploitasi.
14

 . 

Namun berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-Undang No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, outsourcing (Alih Daya) dibolehkan hanya 

untuk kegiatan penunjang, dan kegiatan yang tidak berhubungan langsung 

dengan proses produksi.  

                                                             
13

 Pada dasarnya hak-hak pekerja tersebut diatas sesuai dengan ketentuan  hak-hak warga Negara 

yang tercantum dalam Konstitusi. 
14

 Uti Ilmu Royen. 2009. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Outsourcing (Studi 

Kasus Di Kabupaten Ketapang). Tesis Fakultas Hukum UNDIP 
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Oleh sebab itu, R. Djokopranoto
15

 dalam materi seminarnya 

menyampaikan bahwa:  

“Dalam teks Undang-Undang No 13/2003 tersebut disebut dan 

dibedakan antara usaha atau kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. 

Ada persamaan pokok antara bunyi Undang-Undang tersebut dengan 

praktek industri, yaitu bahwa yang di outsource umumnya (tidak 

semuanya) adalah kegiatan penunjang (non core business), sedangkan 

kegiatan pokok (core business) pada umumnya (tidak semuanya) tetap 

dilakukan oleh perusahaan sendiri. Namun ada potensi masalah yang 

timbul. Potensi masalah yang timbul adalah apakah pembuat dan 

penegak undang-undang di satu pihak dan para pengusaha dan 

industriawan di lain pihak mempunyai pengertian dan interpretasi 

yang sama mengenai istilah-istilah tersebut, namun sepertinya dari 

ketentuan diatas antara para pengusaha dan industriawan apalagi para 

pembentuk Undang-undang dan penegak hukum belum memiliki 

keseragaman pemikiran atas Outsourcing tersebut.”
16

 

 

Problema outsourcing di Indonesia semakin parah seiring 

dilegalkannya praktik outsourcing dengan Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan yang banyak menuai kontroversi dan kritikan dari 

berbagai pihak. Ditengah kekhawatiran masyarakat akan lahirnya kembali 

bahaya kapitalisme, pemerintah justru melegalkan praktik outsourcing yang 

secara ekonomi dan moral merugikan pekerja/buruh, sehingga hak-hak 

pekerja Outsourcing dirampas dengan mudah oleh pengusaha sebagai 

perusahaan pengguna jasa.  

Selanjutnya pembahasan terkait dengan hak-hak Outsourcing ini 

sangat menarik untuk ditelusuri lebih mendalam sebagai perlindungan hukum 

dan kepastian hukum terhadap pekerja outsourcing di indonesia, oleh sebab 

itu berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik 

                                                             
15

 Dalam materi seminar hukum Perburuhan yang di laksanakan pada tahun 2012 
16

 R.Djokopranoto, Outsourcing (Alih Daya) dalam No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Perspektif Pengusaha), Materi Seminar disampaikan pada Seminar Outsourcing: Process and 

Mangement, World Trade Center Jakarta,13-14 oktober 2005, hal.5. 
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untuk menelusurinya melalui pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

27/PUU-IX/2011 dengan judul: “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 Tentang Hak-

Hak Pekerja Outsourcing Di Indonesia” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pemikiran dan uraian di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana hak-hak pekerja Outsourcing di Indonesia pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui ketentuan hak-hak pekerja outsorcing menurut 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

2. Untuk mengetahui hak-hak pekerja Outsourcing pasca putusan MK 

Nomor 27/PUU-IX/2011. 

D. Manfaat Penulisan 

Berdasarkan tujuan penulisan hukum diatas, maka penulis 

mengklasifikasikan manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Secara Teoretis 

Sebagai usaha untuk menambah dan memperluas pengetahuan 

dalam hal perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing, dimana dalam 

penelitian ini mencoba untuk menganalisis dampak hak-hak pekerja 

outsourcing pasca putusan MK. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Masyarakat, sebagai proses transformasi kepada masyarakat 

untuk mengetahui hak-hak dan perlindungan hukum bagi pekerja 

outsourcing. Dengan ide tersebut juga mencoba untuk menggambarkan 

bahwa perlindungan hukum merupakan hak untuk semua pekerja 

khususnya pekerja outsourcing. 

b.  Bagi Pemerintah, DPR RI, dan lembaga-lembaga penegakan hukum, 

sebagai masukan bagi masing-masing lembaga tersebut agar mampu 

merumuskan, mensosialisasikan dan menjalankan peraturan tersebut 

serta mampu memberikan solusi yang solutif dalam hal perlindungan 

hak-hak pekerja outsourcing demi terpenuhinya hak-hak pekerja yang 

berkeadilan. 

c. Bagi Penulis, yaitu untuk menambah pembendaharaan keilmuan 

penulis terkait dengan perlindungan hukum hak-hak pekerja 

outsourcing pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Secara khusus 

penulisan ini untuk menyelesaikan syarat kelulusan studi strata satu 

sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penulisan ini, penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum 

normatif, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-

ketentuan ptusan Mahkamah Konstitusi dan perundang-undangan serta 

literatur-literatur bacaan yang berhubungan dengan penulisan ini. 
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2. Jenis atau Bahan Hukum 

Data yang hendak didapatkan untuk menopang hasil penelitian 

ini adalah data primer, sekunder, dan data tersier,  yaitu: 

a. Bahan-bahan Primer 

  Berupa bahan hukum primer yang didapatkan dari sumber 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/puu-ix/2011 tentang hak-

hak pekerja outsourcing di indonesia. 

b. Bahan-bahan Sekunder  

  Berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku 

literatur yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung 

dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini didapatkan melalui 

studi kepustakaan, dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil-hasil 

penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan 

masalah perlindungan hukum hak-hak  bagi pekerja outsourcing di 

Indonesia.. 

c. Bahan Hukum Tersier 

  Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan 

sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. 

 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada penulisan ini yang digunakan adalah model studi 

kepustakaan (library research), yang dimaksud dengan studi 

kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum 
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yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta 

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,
17

yaitu penulisan yang 

didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti 

buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin, tentang 

segala hal yang sesuai dengan skripsi ini yang akan disusun dan dikaji 

secara komprehensif. 

4. Analisis Bahan Hukum 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan analisis 

isi serta kesesuaian dengan analisis yang diuji dengan norma-norma 

dan kaidah-kaidah hukum yang bekaitan dengan masalah yang 

dibahas. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini 

terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara berurutan mulai dari Bab I 

sampai dengan Bab IV, secara garis besar diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan topik dari penelitian 

ini, yaitu tentang  pekerja waktu tertentu (PKWT). Selanjutnya dipaparkan 
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tentang teori-teori yang berkaitan dengan hak-hak pekerja Outsourcing 

sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil pembahasan dari analisa data 

dengan permasalahan: Bagaimana Dampak adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 27/puu-ix/2011 terhadap hak-hak pekerja Outsourcing di 

Indonesia? 

BAB IV PENUTUP 

 Penelitian ini akan diakhiri dengan Bab IV yang merupakan Penutup 

yang di dalamnya akan ditarik kesimpulan tentang permasalahan dalam 

penelitian ini dan diberikan beberapa saran pemecahannya. 

 

 

 


