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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang demikian

cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan

terjadi di semua lini. Lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia

usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respons

yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan.

Karena persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan

harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk

dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Untuk itu diperlukan suatu

perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang

kendali manajemen, dengan memangkas sedemikian rupa sehingga dapat

menjadi lebih efektif, efisien dan produktif1.

Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari

perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa memiliki kualitas yang

memiliki daya saing di pasaran. Dalam iklim persaingan usaha yang makin

ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of

production)2. Salah satu solusinya adalah dengan sistem outsourcing, dimana

1 Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, hal 76
2 Wirawan, Rubrik Hukum Teropong :”Apa yang dimaksud dengan sistem outsourcing?”,
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/31/teropong/komenhukum..htm, tanggal akses 1 November
2010.

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/31/teropong/komenhukum
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dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai

SDM (sumber daya manusia) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Outsourcing atau yang kita sebut dengan Alih Daya diartikan sebagai

pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan

penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses

administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah

disepakati oleh para pihak3. Outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan di

Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa

tenaga kerja pengaturan hukum outsourcing di Indonesia diatur dalam

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pasal 64, 65 dan 66,

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia

No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan

Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004). Pengaturan tentang

outsourcing ini sendiri masih dianggap pemerintah kurang lengkap.

Dalam kerja sama outsourcing ini, selain pengguna jasa dan penyedia

jasa pihak lain yang terkait langsung adalah layanan SDM itu sendiri. Dalam

melaksanakan tugasnya mereka tetap harus mendapatkan perlindungan kerja

dan syarat-syarat kerja yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Perjanjian

kerja antara PT. Usaha Patra Lima Jaya selaku penyedia jasa tenaga kerja

dengan pekerja outsourcing sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan

oleh undang-undang yang berlaku mengenai syarat-syarat perjanjian kerja,

3 Ibid.
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perlindungan hukum, dan lain-lain. Namun dalam realitanya tidak dilakukan

oleh PT. Usaha Patra Lima Jaya yakni pada perjanjian kerja yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak yakni pekerja dengan PT. Usaha Patra Lima

Jaya selaku penyedia jasa outsourcing menyatakan pada Pasal 16 ayat (1)

bahwa “surat perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010”,

namun pekerja outsourcing di PT. Usaha Patra Lima Jaya baru melakukan

tanda tangan kontrak pada bulan april. Sehingga para pekerja sudah bekerja,

akan tetapi belum menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu pada tahun

2010. Oleh karena itu, selama bulan januari s/d april (selama pekerja belum

menandatangani perjanjian kerja) upah yang diterima adalah sesuai dengan

perjanjian kerja (kontrak) yang lama yakni tahun 2009, padahal pada

perjanjian kerja yang baru upah pekerja/buruh naik sesuai dengan kenaikan

UMR (Upah Minimum Regional). Disamping itu, tunjangan yang mereka

terima seperti lembur juga masih memakai gaji/upah lembur dengan perjanjian

kerja/kontrak yang lama. Terkait dengan hal tersebut, dimana tidak sesuai

dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan pasal 88 yang berbunyi:

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh.
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(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
a. upah minimum;
b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar

pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-

peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini

hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan

hukum yang semakin meluas kedalam bidang kehidupan masyarakat

menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting

untuk diperhitungkan. Itu artinya hukum harus bisa menjadi institusi yang

bekerja secara efektif di dalam masyarakat4.

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu

dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan

masyarakat kearah yang lebih baik, sebab melalui norma hukum yang

dimaksud maka diharapkan ketertiban dan kepastian dapat terpenuhi sehingga

mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat.

4 Wiwoho Soedjono, 1991, Hukum Perjanjian Kerja, Penerbit Rineka Cipta, jakarta, hal 73
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Demikian juga apa yang telah dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) Area

Jatim Dan Balinus selaku BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam

perkembangannya untuk melaksanakan pembangunan telah banyak melakukan

aktivitas bisnis, sehingga harus ada ketentuan-ketentuan hukum yang dapat

dijadikan payung agar apa yang dilakukan sebagai suatu bentuk usaha yang

memberikan rasa aman sebab selaku pelaku bisnis ketertiban dan kepastian

hukum harus mampu mengemban misi dengan sebaik-baiknya, apalagi bila

perhatian yang tertuju pada persoalan globalisasi perdagangan yang

merupakan persaingan pasar terbuka yang menjadi kata kunci yang paling

krusial.

Terminologi outsourcing terdapat dalam Pasal 1601 b KUH Perdata

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang mengatur perjanjian-perjanjian

pemborongan pekerjaan yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang kesatu,

pemborong, mengikatkan diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak

yang lain, yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan secara eksplisit tidak ada istilah outsourcing, tetapi praktek

outsourcing dimaksud dalam Undang-undang ini dikenal dalam 2 (dua)

bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/ buruh

sebagaimana diatur dalam Pasal 64 yang berbunyi “perusahaan dapat

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya
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melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh

yang dibuat secara tertulis”.

Terkait hal diatas, Pasal 65 menjelaskan praktek outsourcing dalam

Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan

persyaratan yang sangat ketat yakni, pertama, perjanjian pemborongan

pekerjaan dibuat secara tertulis. Kedua, bagian pekerjaan yang dapat

diserahkan kepada perusahaan penerima pekerjaan, diharuskan memenuhi

syarat-syarat. Ketiga, apabila bagian pekerjaan yang tersebut terpisah dari

kegiatan utama, bagian pekerjaan itu merupakan kegiatan penunjang dilakukan

secara terpisah dari kegiatan utama perusahaan secara keseluruhan sehingga

kalau dikerjakan pihak lain tidak akan menghambat proses  produksi secara

langsung dan dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari

pemberi pekerjaan. Semua persyaratan di atas bersifat kumulatif sehingga

apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka bagian pekerjaan tersebut tidak

dapat dioutsourcingkan.

Keempat, perusahaan penerima pekerjaan harus berbadan hukum.

Ketentuan ini diperlukan karena banyak perusahaan penerima pekerjaan yang

tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban terhadap hak-hak

pekerja/buruh sebagaimana mestinya sehingga pekerja/buruh menjadi

terlantar. Oleh karena itu berbadan hukum menjadi sangat penting agar tidak

bisa menghindar dari tanggung jawab. Dalam hal perusahaan penerima

pekerjaan tidak berbadan hukum dan bagian pekerjaan yang dioutsourcingkan
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tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, maka status hubungan

kerja yang semula dengan perusahaan penerima pekerjaan, demi hukum

beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan.

Kelima, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh

pada perusahaan penerima pekerja sekurang-kurangnya sama dengan

pekerja/buruh pada perusahaan pemberi kerja dimaksudkan agar terdapat

perlakuan yang sama terhadap pekerja/buruh baik di perusahaan pemberi

maupun di perusahaan penerima pekerjaan karena pada hakekatnya bersama-

sama untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga tidak ada lagi syarat-syarat

kerja, upah, perlindungan kerja yang lebih rendah.

Pelaksanaan perjanian kerja dalam hubungan kerja outsourcing juga

diatur dalam Pasal 66 UU nomor.13 Tahun 2003 yang berbunyi:

(1)pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak
boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan
pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses
produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
(2)penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan

penyedia jasa pekerja/buruh;
b.perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana

dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara
tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

c.perlindungan upah dankesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh;dan

d.perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan
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perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

(3)penyedia jasa pekerja/buruh meruapakan bentuk usaha yang
berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan.
(4)dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2)
huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi
hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara
pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

“Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh” yang merupakan salah satu

bentuk dari outsourcing, harus dibedakan dengan “Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja Swasta” (Labour Supplier) sebagaimana diatur dalam Pasal 35,

36, 37 dan 38 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

dimana apabila tenaga kerja telah ditempatkan, maka hubungan kerja yang

terjadi sepenuhnya adalah pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja

bukan dengan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta tersebut.

Dalam pelaksanaan penyediaan jasa pekerja/buruh dalam hubungan

kerja outsourcing, setiap perusahaan pemberi kerja tidak boleh

mempekerjakan pekerja/buruh untuk melaksanakan kegiatan pokok atau

kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi dan hanya boleh

digunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang

tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Seperti pekerjaan pada

PT. Pertamina (Persero) Area Jatim dan Balinus, yaitu usaha pelayanan

kebersihan (cleaning service), usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh
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(catering), usaha tenaga pengamanan/satuan pengamanan (security), usaha

jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan serta usaha penyedia

angkutan pekerja/buruh, administrasi perkantoran, pengelolaan limbah, dan

lain-lain5. Disamping persyaratan yang berlaku untuk pemborongan pekerjaan,

perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh bertanggungjawab dalam hal

perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan

hubungan industrial yang terjadi.

Terkait dengan hal diatas dan pada beberapa perusahaan, seperti yang

terjadi pada kabupaten kudus, pelanggaran yang sering banyak terjadi adalah

pada bidang pekerjaannya, dimana pekerja/buruh outsourcing sering banyak

dimanfaatkan untuk kegiatan pokok produksi secara langsung padahal dalam

Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya boleh mengerjakan pekerjaan yang

termasuk dalam kegiatan penunjang produksi6. Oleh karena itu, praktek sehari-

hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/buruh,

karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak, upah lebih

rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job

security serta tidak adanya jaminan pengembangan karir dan lain-lain sehingga

memang benar kalau dalam keadaan seperti itu dikatakan praktek outsourcing

5 Wawancara dengan Mochammad Nafik, SH, Manager HR Area Jatim & Balinus, 23 Februari 2011.
6 Ruli Aditio, “Aturan tenaga kerja “outsourcing” sering dilanggar”,
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/07/24/60519/Aturan-Tenaga-Kerja
Outsourcing-Sering-Dilanggar, tanggal akses 03 Maret 2001

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/
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akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya hubungan

industrial.

Pengaturan pelaksanaan outsourcing bila dilihat dari segi hukum

ketenagakerjaan seperti apa yang disebutkan di atas adalah untuk memberikan

kepastian hukum pelaksanaan outsourcing dan dalam waktu bersamaan

memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, sehingga adanya anggapan

bahwa hubungan kerja pada outsourcing selalu menggunakan Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu/Kontrak sehingga mengaburkan hubungan industrial adalah

tidak benar. Pelaksanaan hubungan kerja pada outsourcing telah diatur secara

jelas dalam Pasal 65 ayat (6) dan (7) dan Pasal 66 ayat (2) dan (4) Undang-

undang Ketenagakerjaan. Memang pada keadaan tertentu sangat sulit untuk

mendefinisikan/menentukan jenis pekerjaan yang dikategorikan penunjang.

Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan persepsi dan adakalanya juga

dilatarbelakangi oleh kepentingan yang diwakili untuk memperoleh

keuntungan dari kondisi tersebut.

Disamping itu bentuk-bentuk pengelolaan usaha yang sangat bervariasi

dan beberapa perusahaan multi nasional dalam era globalisasi ini membawa

bentuk baru kemitraan usahanya, menambah semakin kompleksnya kerancuan

tersebut. Oleh karena itu melalui Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 ayat (5) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun

2003 diharapkan mampu mengakomodir/memperjelas dan menjawab segala
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sesuatu yang menimbulkan kerancuan tersebut dengan mempertimbangkan

masukan dari semua pihak pelaku proses produksi barang maupun jasa.

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar

yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) yang

menyatakan bahwa“ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas

kekeluargaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi

merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Mengamati “perusahaan” sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan,

menjadi jelas secara inheren, struktur dan fungsinya adalah anti-tesis bagi

perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, selalu

dijumpai kesenjangan antara das sollen (keharusan) dan das sain (kenyataan) dan

selalu muncul diskrepansi antara law in the books dan law in action. Kesenjangan

antara das sollen dengan das sain ini disebabkan adanya perbedaan pandangan

dan prinsip antara kepentingan hukum (perlindungan terhadap pekerja/buruh)

dan kepentingan ekonomi (keuntungan perusahaan), sementara hukum

menghendaki terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh secara maksimal, bagi

perusahaan hal tersebut justru dirasakan sebagai suatu rintangan karena akan

mengurangi laba atau keuntungan.

Kontradiksi antar kepentingan yang berbeda antara pekerja/buruh dengan

pengusaha menuntut campur tangan pemerintah untuk melakukan perlindungan
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hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “tujuan pembangunan

ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam

mewujudkan kesejahteraan”.

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 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 dieksploitasi.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah

melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu

maka penulis memilih judul: “ANALISA PEMENUHAN HAK-HAK

PEKERJA OUTSOURCING DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM

BAGI PEKERJA OUTSOURCING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Di

PT. Usaha Patra Lima Jaya dan PT. Pertamina (Persero) Area Jatim Dan

Balinus)”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan

diteliti lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemenuhan persyaratan perjanjian kerja outsourcing

sebagaimana diatur dalam Pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

2. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing terkait dengan

sifat perjanjian kerjanya, pengupahannya, jaminan sosialnya, keamanan

kerjanya (job security), jaminan pengembangan karirnya?

3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi pekerja di PT. Pertamina

(Persero) Area Jatim Dan Balinus?

C. Tujuan penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan

yang diharapkan mampu dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan pelaksanaan pemenuhan

persyaratan perjanjian kerja outsourcing sebagaimana diatur dalam Pasal 64,

65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan.

2. Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan pelaksanaan pemenuhan

hak-hak pekerja outsourcing terkait dengan sifat perjanjian kerjanya,
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pengupahannya, jaminan sosialnya, keamanan kerjanya (job security),

jaminan pengembangannya, serta karirnya.

3. Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan upaya perlindungan

hukum pekerja outsourcing di PT. Pertamina (Persero) Area Jatim Dan

Balinus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini dapat memberikan

manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan

bagi pendalaman kajian sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat

pembaharuan masyarakat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian

pemborongan outsourcing pada khususnya. Hasil penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan referensi bagi dilakukannya penelitian

lanjutan dengan obyek yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan

dan ketrampilan penulis  dalam bidang hukum  khususnya Hukum

Ketenagakerjaan, serta merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk
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dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang.

b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sarana tambahan informasi

terhadap pihak-pihak pelaku bisnis yang terkait dengan aktivitas

outsourcing dan membutuhkan pengetahuan tentang norma hukum yang

mengaturnya, sehingga mampu memahami segala aspek-aspek yuridis

yang menyangkut dengan pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja

outsourcing.

E. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam

rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut

nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu: pendekatan dari aspek

hukum. Dalam penelitian yang bersifat yuridis sosiologis hanya

menempatkan hukum sebagai gejala sosial dengan mengaitkan hukum pada
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masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.7 Disini yang

dimaksud dengan pendekatan yuridis, yaitu dilihat dari aspek hukum, yaitu

mengenai perjanjian kerja outsourcing serta peraturan-peraturan yang

mendasari perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing.

Sedangkan yang dimaksud pendekatan sosiologis, yaitu dalam

kenyataan yang ada pada masyarakat yang ditemukan dengan penelitian

lapangan (field research). Dalam hal ini penulis mengkaji pelaksanaan

pemenuhan persyaratan perjanjian kerja outsourcing sebagaimana diatur

dalam Pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan upaya

perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing dengan cara menggabungkan

data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan segala informasi yang

diperoleh dari responden serta literatur-literatur yang ada sehingga diperoleh

jawaban dari permasalahan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu, PT. Pertamina (Persero)

Area Jatim Dan Balinus dan PT. Usaha Patra Lima Jaya. Hal ini dengan

pertimbangan untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan yang akurat.

7 Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 87
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3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber

pertama8. Dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara

memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-

pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang,

mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum pekerja

outsourcing PT. Usaha Patra Lima Jaya di PT. Pertamina (Persero) Area

Jatim Dan Balinus terutama penekanan ditujukan pada pekerja untuk

pekerjaan administrasi perkantoran pada bagian layanan SDM.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang

kelengkapan data primer, dengan mempelajari data sekunder yang berupa

bahan-bahan pustaka, peraturan, ketentuan-ketentuan hukum yang

berhubungan dengan permasalahan dan/atau perihal yang diteliti, antara

lain :

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

8 Amiruddin & Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hal.30
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2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik

Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara

Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

3) Artikel-artikel

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan supaya peneliti

dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun teknik

pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penentuan Populasi dan Sampel Responden

Populasi merupakan jumlah dari keseluruhan objek yang akan

diteliti pada wilayah tertentu9. Dalam penelitian ini populasinya adalah

seluruh pekerja outsourcing PT. Usaha Patra Lima Jaya di Surabaya.

Mengingat terbatasnya waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki oleh

penulis, tidak mungkin untuk meneliti seluruh pekerja outsourcing PT.

Usaha Patra Lima Jaya di Surabaya. Oleh karena itu akan diambil sampel

dari populasi tersebut.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya

hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi.

Penarikan sampel dilakukan dengan simple random sampling atau dengan

cara undian 5 (lima) orang pekerja outsourcing PT. Usaha Patra Lima

Jaya.

9 Bambang Dwiloka, Rati Riana, Teknik Menulis Karya Ilmiah, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) hlm. 47
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Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1) Mahmudi Lesman

2) Aris Rahmawan

3) Rendra Dwi cahya

4) Mohammad Baharuddin

5) Andi Permana

Guna melengkapi data dalam penelitian ini, penulis juga mencari

data dengan teknik purpossive sampling. Purpossive sampling atau sampel

bertujuan diartikan bahwa dalam penentuan sampel itu peneliti secara

subjektif mengambil sampel dengan anggapan bahwa sampel yang

diambil tersebut mencerminkan (representative) bagi penelitiannya10.

Adapun responden yang diperoleh dengan teknik purpossive sampling,

yaitu:

1) Drs.H.Subijantoro (Direktur PT. Usaha Patra Lima Jaya sebagai

Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh);

3) Mochamad Nafik,. SH (PT. Pertamina (Persero) Area Jatim Dan

Balinus sebagai Pemberi Pekerjaan diwakili oleh Manager HR Area

Jatim & Balinus PT. Pertamina (Persero) Surabaya).

b. Wawancara

Dalam mencari data dari responden diperoleh dengan wawancara

atau interview. Wawancara atau interview adalah situasi peran antar

10 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosilogi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, hal.109
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pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang

responden11. Dalam melakukan wawancara kebebasan masih

dipertahankan, sehingga memudahkan diperoleh data secara mendalam

(indep interview).

Dalam teknik wawancara dengan 5 (lima) orang responden sampel

pekerja outsorcing PT. Usaha Patra Lima Jaya yang telah disebutkan

sebelumnya dengan menggunakan wawancara secara tertutup (closed

interview), dimana pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa

sehingga kemungkinan untuk menjawab dari responden sangat terbatas.

Misalnya, jawaban “ya” atau “tidak”. Wawancara secara tertutup ini

dilakukan kepada sebagian pekerja outsourcing di PT. Usaha Patra Lima

Jaya.

Wawancara kepada responden bertujuan dengan menggunakan

wawancara secara terbuka (open interview), yaitu lawan dari wawancara

tertutup. Dalam hal ini pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa

bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “iya”

atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia

menjawab “ya” atau “tidak”. Hal ini bertujuan digunakan untuk mencari

11 Fred Kerlinger, 1996, Asas-asas Penelitian Behavioral, diterjemahkan Landung R. Simatupang,
Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cet. V, hal. 770
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data terkait dokumen-dokumen mengenai perlindungan hukum terhadap

pekerja outsourcing. Wawancara tersebut dilakukan oleh penulis dengan

Direktur PT. Usaha Patra Lima Jaya sebagai Perusahaan Penyedia Jasa

Pekerja/Buruh, serta Manager HR di PT. Pertamina (Persero) Area Jatim

Dan Balinus.

5. Teknik Analisa Data

Metode analisis data adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam

suatu penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati

kebenaran yang ada. Dalam penulisan skripsi  ini digunakan teknik analisis

kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis

dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan

penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara Induktif.

Penulis menggunakan model penelitian yang pernah digunakan oleh

Milles dan Hubberman(1992)12, yakni dengan menggunakan terdiri dari 3

(tiga) tahap, yaitu, pertama, reduksi data (seleksi data yang harus diambil),

yang mana sebelum sampai pada analisis data terlebih dahulu dilakukan

pengumpulan bahan-bahan, kemudian diadakan pengorganisasian diseleksi

dan disusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam

menganalisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan disusun

terpisah dan sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang

12 Muhammad Idrus, 2007, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif), UII
Press, Yogyakarta. hal. 180-181
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menyeluruh mengenai kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan materi

penelitian. Kedua, penyajian data. Ketiga, penarikan kesimpulan atau

verifikasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penulis membagi 4 (empat) Bab

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB   I   PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika

Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang ketentuan mengenai tinjuan tentang perlindungan

hukum tenaga kerja, tinjauan umum tentang perjanjian kerja, tinjauan

umum tentang dengan tenaga kerja, tinjauan umum tentang

pengusaha, serta tinjauan umum tentang outsourcing, tinjauan umum

tentang perjanjian kerja dan hubungan kerja outsourcing.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan penyajian data yang memberikan

gambaran tentang perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing,

yang mana selanjutnya berupa pembahasan yang menyangkut

pelaksanan pemenuhan persyaratan perjanjian kerja outsourcing
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sebagaimana diatur dalam Pasal 64, 65, dan 66 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pelaksanaan

pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing terkait dengan sifat

perjanjian kerjanya, pengupahannya, jaminan sosialnya, keamanan

kerjanya (job security), jaminan pengembangannya, serta karirnya

serta bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pekerja

outsourcing di PT. Pertamina (Persero) Area Jatim dan Balinus.

BAB IV PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran-saran demi perbaikan penulisan

skripsi dimasa masa yang akan datang.


