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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAR TEORI 

2.1 Sistem Outsourcing 

Sejak diterapkanya pengaturan sistem outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, permasalahan outsourcing dalam sistem 

ketenagakerjaan di Indonesia menarik untuk dikaji. Hal ini bukan saja permasalahan 

pengaturan dalam8peraturan perundang-undangan0yang menjadi dasar diberlakukanya 

outsourcing, tetapi lebih jauh hal ini menarik karena0terkait dengan sistem 

ketenagakerjaan outsourcing tersebut, yakni mekanisme yang0ditata oleh pemerintah 

untuk menerapkan pola pemberlakukan dan penerapanya dalam dunia usaha termasuk 

respon buruh dan pengusaha, serta8perlindungan0buruh9dalam kegiatan tersebut dikaitkan 

dengan perlindungan paska putusan Mahkamah8Konstitusi (MK) (Fathoni, 2014:11).  

Di satu sisi pemerintah, yang mempunyai kewenangan dalam sisi public untuk 

memberikan pengaturan pelaksanaan dan pengontrolan dalam pelaksanaan outsourcing 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, faktanya belum mampu 

menciptakan sistem ketenagakerjaan outsourcing yang sehat. Akibatnya tujuan hakiki yang 

diinginkan Undang-Undang masih jauh dari harapan. Padahal pemerintah melakukan 

pengontrolan tidak hanya di hilir akan tetapi jauh mulai dari hulu, mulai dari perizinan 

perusahaan yang melakukan outsourcing, jenis pekerjaan penunjang yang akan disahkan, 

sampai dengan penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan (Fathoni, 2014:12). 
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Pelaksanaan sistem outsourcing ini ternyata banyak menimpulkan persoalan-

persoalan hukum yang menyebabkan para buruh melakukan demo, mogok kerja sampai 

pada gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Persoalan hukum ini sering 

dilatarbelakangi dengan adanya pro kontra mengenai pelaksanaan hak-hak pekerja yang 

tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Boong, 

2018:172).  

Sistem outsourcing juga bertujuan untuk menyeleksi sumber daya manusia yang 

akan menjadi calon pekerja didalam sebuah perusahaan tersebut, penyeleksian tersebut 

meliputi tingkat intelektual, pengalaman kerja dan masih banya lagi, namun fakta lapangan 

yang peneliti temui saat ini adalah para calon pekerja yang memiliki tingkat intelektual 

rendah akan diposiskan sebagai pekerja keras yang seolah-olah hanya untuk diandalkan 

ototnya saja, melihat kenyataan yang ada bahwa sistem outsourcing  jauh dari kata adil, 

dimana Sistema outsourcing ini merampas hak-hak buruh. Buruh dengan status 

outsourcing selain dirampas upahnya oleh pengusaha yang memberikan pekerjaan dengan 

status kontrak, buurh uga harus dirampas lagi upahnya oleh pihak Yayasan atau perusahaan 

penyalur tenaga kerja (Sauala, 2015:224).   

Selain itu juga persoalan tenaga kerja Indonesia di beberapa negara juga semakin 

menambah catatan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, upaya desentralisasi melalui 

otonomi daerah kemudian belum menjanjikan adanya usaha menciptakan kesejahteraan 

pekerja. (Wijaya, 2017:95).  
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Dalam pelaksanaan perjanjian kerja seyogyanya merupakan hubungan yang saling 

menguntungkan dan dikembangkan jalan tengah bahwa kedua belah pihak menyadari 

bahwa mereka saling membutuhkan. Karena jika buruh menuntut upah tinggi, sedangkan 

di pihak lain perusahaan tidak sanggup maka jalan terakhir adalah perusahaan akan tutup. 

Jika hal ini terjadi maka pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan. Disinilah 

dimulainya saling tidak mengenal antara majikan dengan para buruhnya. Hubungan buruh 

dengan majiakn menajdi formal, keterikatan buruh dengan majikan menjadi renggang dan 

tidak pribadi, majikan menjadi dingin, dan sebaliknya buruh menjadi semakin merasa 

berhak menuntut majikan (Purwanto, 2015:66). t. 

Lahirnya outsourcing untuk menciptakan produktivitas perusahaan dan 

mengakibatkan keuntungan semakin berlipat. Outsourcing sendiri sudah menjadi anak 

kandung dari kapitalisme. Oleh karena itu secara tidak langsung munculnya fenomena 

outsourcing di Indonesia tidak lepas dari konspirasi asing agar mereka lebih mudah untuk 

masuk ke Indonesia dan mendapatkan tenaga murah dan berkualitas. Dalam pengambilan 

kebijakan outsourcing seharusnya dilihat dari berbagai sisi serta disertai kajian akademis. 

Pro dan kontra atas fenomena tersebut senantiasa mengiringinya, masing-masing 

menyatakan pendapat yang mencoba membenarkan atas argumentasi yang dikemukakan  

(Purwanto, 2015:64).  

Penerapan outsourcing di Indonesia telah menimbulkan perdebatan. Menurut 

Herlambang terdapat0beberapa masalah terkait dengan kerja kontrak0dan outsourcing. 

Pertama, secara ideologis lahirnya pasal-pasal0kerja kontrak dan outsourcing yang 

merugikan buruh adalah9produk dominan neo-liberalisme9yang bertentangan0Penerapan 

outsourcing di Indonesia0telah menimbulkan9perdebatan. Menurut9Herlambang terdapat 



 

26 
 

beberapa masalah terkait9dengan kerja kontrak dan outsourcing. Pertama, secara ideologis, 

lahirnya pasal-pasal kerja0kontrak dan outsourcing yang merugikan0buruh0adalahproduk 

dominan neo-liberalisme yang bertentangan dengan watak ekonomi bangsa Indonesia yang 

dianut9dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu0asas 

kekeluargaan dan kebersamaan. Pasal kerja9kontrak dan outsourcing yang8dikaitkan 

dengan9daya0kompetitifinvestasi berarti9pemberian peluang kekuatan bebas para 

pemodal untuk mendeprivasi asas-asas9ekonomi9kerakyatan. Kedua, dari sisi jaminan 

bagi pekerja, konsekuensi kerja kontrak dan outsourcing berarti mengurangi9hak-hak 

buruh, utamanya menyangkut berbagai0tunjangan, jaminan sosial dan keamanan9bekerja 

secara layak. Ketiga, inkonsistensi penerapan hubungan kerja karena9jika dilihat dari 

definisi Hubungan Kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

khususnya8Pasal 1 Ayat (15) yang menyatakan, “hubungan8kerja9adalah hubungan 

hukum8yang0timbul antara pekerja dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang 

memiliki ciri-ciri9adanya upah, adanya perintah, dan adanya pekerjaan.” Tetapi dalam 

Pasal 66 Ayat (2) Huruf a dinyatakan bahwa antara perusahaan penyedia jasa pekerja 

dipersyaratkan harus ada hubungan9kerja. Padahal antara perusahaan penyedia jasa 

pekerja dengan8pekerja9hubungan8hukumnya tidak memenuhi unsur perintah, pekerjaan 

dan upah. Keempat, buruh0terlalu mudah0untuk dipecat0dan direkrut8dikarenakan buruh 

ditempatkan semata-mata7sebagai faktor produksi semata (seperti halnya barang 

dagangan) dalam skema kerja kontrak maupun5outsourcing. Kelima, jaminan hukum 

penjualan manusia modern atau sebagai perbudakan9zaman modern. Legalisasi 

outsourcing sebagaimana9diatur dalam Pasal 64-66, merupakan8praktek jual beli manusia 

yang memanfaatkan7situasi keterpurukan ekonomi, sehingga buruh yang harus menjadi 
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korban dalam politik6investasi. Keenam, paradigma konflik padahal seharusnya 

menerapkan kemitraan yang harus dijadikan landasan teoritis untuk menyusun undang-

undang, melainkan paradigma konflik (Saefuloh, 2011:348) 

Penetapan0jenis kerja yang dapat di outsourcing juga masih menjadi perdebatan, 

hal itu terkait dengan0batasan, pemgertian, dan pemahaman0mengenai0jenis pekerjaan inti 

dan pendukung yang0berbeda. Oleh karena itu, berbagai0perusahaan0tentunya memiliki 

pertimbangan sendiri dalam menetapkan pekerjaan inti dan pendukung, dengan0berbagai 

pertimbangan seperti efisiensi, keuntungan, kebiasaan perusahaan, dan0pertimbangan lain 

seperti keamanan, selain itu yang menjadi pertimbangan pokok adalah apakah yang 

dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Berbagai bentuk perjanjian kerja saat ini lebih 

mengarah ke outsourcing yang banyak ditentang oleh kaum buruh. Akan tetapi, 

pertentangan suatu kebijakan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan, di sisi lain 

terdapat pihak yang mendukung (Triyono, 2011:48).    

Permasalahan ini memang dilematis karena menyangkut penyerapan tenaga kerja. 

Di satu sisi0sistem0outsourcing merupakan tuntutan dunia industri demi efisiensi. Di sisi 

lain, dalam tatanan0internasional outsourcing telah menjadi bagian dalam pasar tenaga 

kerja. Hal ini dikarenakan0selain tuntutan pasar, dunia usaha juga memerlukan tenaga kerja 

yang murah dan berkualitas. Oleh karena itu, outsourcing merupakan tuntutan yang tidak 

dihapus. Indonesia pun sudah masuk0dalam masyarakat0global. Selain0itu, dunia usaha 

memerlukan outsourcing demi meningkatkan keuntungan di saat usaha sulit dan birokrasi 

yang masih9tumpang tindih menyebabkan biaya0produksi tinggi. 
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Perusahaan sebagai faktor produksi memerlukan biaya produksi yang efisien dan 

murah. Perusahaan merupakan badan yang bergerak untuk mendapatkan keuntungan dan 

memperluas investasi dan pasar. Seiring dengan persaingan perusahaan yang begitu ketat 

maka jalan0paling mudah untuk menekan efisiensi dengan cara menekan biaya buruh. Ada 

beberapa0alasan mengapa hal ini terjadi karena menekan biaya buruh9merupakan cara 

termudah0untuk mengurangi beban pengeluaran perusahaan. Jika beban perusahaan dapat 

ditekan0maka keuntungan akan didapat dan bisa untuk diinvestasikan. Oleh karena itu 

efisiensi0dan peningkatan produktivitas buruh merupakan faktor terpenting apakah 

perusahaan0akan memperpanjang kontrak ataupun tidak. Faktor ini akan9menentukan 

keberlangsungan0perusahaan dalam produksi. Jika buruh tersebut memiliki kualitas yang 

bagus dan0berkompeten maka perusahaan juga akan meraka kehilangan jika memutus 

kontrak. Dengan0memutus kontrak maka perusahaan harus merekrut buruh yang setara 

dan memerlukan0waktu dan biaya yang tinggi untuk melatih buruh yang0baru agar 

terampil dan kompeten  

Dalam perusahaan outsourcing diperlukan jaminan untuk keberlangsungan 

perusahaan dan mampu menumpuk kapital. Hal tersebut menunjukan bahwa sistem 

outsourcing sangat mendukung0kapitalisme. Oleh karena itu perusahaan sebagai badan 

yang0mencari0keuntungan, akan0memaksimalkan sumber daya yang ada demi eksistensi 

perusahaan0tersebut. Hal ini menjadi dilematis karena0penghapusan outsourcing justru 

akan0membuat lesu dunia usaha. Lesunya dunia usaha akan mengakibatkan pemutusan 

hubungan kerja secara besar-besaran. Efek domino tidak sejalan dengan posisi kaum buruh 

yang0membutuhkan pekerjaan yang pasti. Ketidakpastian hanya akan melemahkan posisi 

buruh0dan semakin mendorong buruh pada psosisi yang sulit. 
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Kebijakan yang ditetapkan pemerintah seyogyanya memberikan perlindungan 

yang seimbang antara buruh dan perusahaan. Dengan demikian, perjanjian kerja 

outsourcing yang selama ini terkesan eksploitatif dapat diminimalisir dan tujuan 

outsourcing yang sebenarnya bagus untuk meningkatkan sumber daya manusia dan 

meningkatkan produktivitas perusahaan dapat tercapai. 

2.3 Kehidupan Sosial 

Dalam kehidupan bersosial masyarakat pada umumnya adalah melakukan aktivitas 

-aktivitas yang sangat menunjang mobilitas dan menjalin relasi satu sama lainya begitupun 

dengan kehidupan sosial buruh pabrik, selain kehidupan sosial mereka dihabiskan dengan 

pekerjaan dan terikat sistem outsourcing banyak juga elemen-elemen kehidupan sosial 

buruh pabrik yang direlakan untuk bekerja. Kedudukan buruh sangat penting dalam 

pembangunan industri, jasa dan perdagangan, serta ekonomi, aspek yang penting dalam 

pengaturan ketenagakerjaan yaitu hubungan antara buruh dan pengusaha dalam hubungan 

kerja. Menurut Marx pada dasarnya manusia itu produktif. Produktifitas manusia adalah 

cara yang sangat alamiah yang digunakan untuk mengekspresikan dorongan kreatif yang 

diekspresikan secara bersama-sama dengan manusia lain (Laode, 2017:78)  

Diantara aktivitas-aktivitas diluar pekerjaan dapatlah disebutkan antara lain 

aktivitas biologis dan yang mengenai kehidupan berumah tangga beserta pemeliharaanya 

(makan, tidur, dan sebagainya), selanjutnya berbagai kelakuan, kelaziman dan upaya yang 

bercorak kekeluargaan, berbagai praktik-praktik dan kewajiban meditasi.  Beribadah 

sampai akhirnya pula rekreasi. Perincian segala aktivitas ini secara lebih lengkap adalah 

cukup luas dan beraneka ragam. (Polak, 1966:110). 
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Penggambaran secara umum mengenai kehidupan sosial buruh pabrik juga 

merupakan dampak dari sistem outsourcing, kehidupan sosial yang biasa dilakukan 

masyarakat pada umumnya tidak dirasakan oleh buruh pabrik. Kehidupan buruh pabrik 

selalu dihabiskan dalam pekerjaan dan tidak memiliki ruang dalam kehidupan sosial 

mereka sendiri (Martini, 2014:51). 

Waktu yang telah dihabiskan buruh untuk bekerja selama 8 jam kerja atau bahkan 

dapat melebihi itu sangat menguras tenaga apalagi buruh dengan sistem outsourcing yang 

pada dasarnya sama seperti buruh kasar dengan pekerjaan yang langsung bersentuhan 

dengan alat produksi. Dengan tenaga yang telah dihabiskan di pabrik, para buruh ini pulang 

setelah bekerja tidak dapat menikmati kehidupan pribadinya secara bebas, tidak seperti 

para pekerja kantoran yang memiliki ruangan sendiri untuk bekerja lengkap dengan 

fasilitas yang nyaman untuk menunjang pekerjaan mereka agar lebih efektif dan sepanjang 

hari tidak terlalu memforsir tenaganya, terlihat jelas perbedaan diantara keduanya hal ini 

ada karena memang buruh dengan sistem outsourcing dibutuhkan hanya saat ada proyek 

besar dengan masa kerja yang telah ditentukan perusahaan sehingga buruh harus siap 

secara fisik maupun mental agar proyek tersebut dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi 

setelah proyek tersebut nasib buruh masih belum jelas apakah akan diperpanjang kontrak 

kerja atau harus dihentikan kontrak kerjanya tersebut (Azis, 2016:240). 

Penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan oleh berbagai faktor, antara lain aalah 

perkembangan perekonomiam yang demikian cepat sehingga perusahaan dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang serba lebih baik dengan biaya yang lebih murah untuk dapat 

menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.  
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Hal itu mengakibatkan banyak perusahaan yang mengubah struktur manajemen 

perusahaan agar menjadi efektif dan efisien, serta biaya yang dikeluarkan perusahaan 

dalam melakukan kegiatan produksinya lebih kecil, dimana salah satunya adalah dengan 

cara memborongkan pekerjaan kepada pihak lain atau dengan cara mempekerjakan buruh 

outsourcing (Azis, 2016:240).  

2.2 Buruh Pabrik 

Ketenagakerjaan0merupakan masalah yang sangat vital karena terkait langsung 

dengan kesejahteraan0hidup masyarakat. Oleh karena itu, ketenagakerjaan tidak dapat 

terlepas dari bidang yang lain seperti sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya. 

Namun yang menjadi0problema dalam kajian ini adalah0tentang dampak sistem 

outsourcing dalam kehidupan sosial buruh, menekankan pada0kehidupan0sosial tidak 

lepas dari lingkungan masyarakat secara mikro maupun makro (Triyono, 2011:45). 

Berbagai dampak yang diakibatkan dari sistem outsourcing dalam buruh pabrik 

sangatlah beragam mulai dari kontak kerja, pengupahan, jaminan sosial, keselamatan kerja, 

Berbeda dengan pekerja yang sudah tetap, buruh kontrak tidak mendapatkan porsi yang 

sama dengan pekerja tetap, upah yang diberikan jauh dibawah pekerja tetap, keselamatan 

kerja sampai jaminan sosial pun buruh kontrak tidak mendapatkan hak normatifnya secara 

utuh, demi mengurangi biaya buruh perusahaan seringkali melakukan pelanggaran tersebut 

(Solikin, 2017:88). 

Kemajuan jaman yang berimbas pada tingginya standar untuk menjadi seorang 

buruh dan tingkat0pengangguran yang tinggi turut menjadi andil semakin ketatnya 

persaingan kerja diberbagai sektor, tidak hanya ditingkat rendah tetapi juga ditingkat 
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professional. Jumlah0penawaran tenaga kerja atau buruh dan jumlah permintaan kerja yang 

tidak seimbang0membuat para pemilik modal leluasa0untuk memilih, memilih bahkan 

mengganti tenaga kerja atau buruh0dengan leluasa.  

Keleluasaan ini menyebabkan kekhawatiran0tenaga kerja atau buruh 

tentang0diterima atau tidaknya ia sebagai tenaga kerja disuatu9perusahaan. Persaingan ini 

secara logis akan menimbulkan persaingan ketat dilingkungan tenaga kerja dimanapada 

akhirnya para buruh entah sengaja atau tidak sengaja sementara atau selamanya akan 

melupakan hak wajarnya sebagai seorang buruh tentang tunjangan yang seharusnya 

didapat demi mendapat pekerjaan walaupun sebenarnya tidak begitu ia inginkan, yang 

penting mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan (Solikin, 2017:90). 

 Dalam sistem outsourcing buruh menjadi sebuah komoditas karena ia dijual oleh 

para penyedia0tenaga kerja kepada pembeli tenaga kerja dengan ditutupi oleh perjanjian 

yang sejak awal memang tidak berpihak kepada buruh. Dalam sistem kerja ini keadaan 

buruh jauh lebih sulit daripada biasanya karena0ia tidak memiliki kepastian kerja, sewaktu-

waktu ia dapat diberhentikan0dari pekerjaanya tanpa pesangon meskipun ia telah bekerja 

cukup lama. Selain itu, ia juga tidak mendapatkan tunjangan kesehatan0dan cuti atau libur 

dengan alasan apapun (Martini, 2014:49).  

Permasalahan mengenai buruh, sampai saat ini masih menjadi persoalan yang 

belum bisa ditemukan ujung pangkalnya, dimana antara buruh dan pengusaha dikendalikan 

oleh kepentingan yang saling bertentangan. Peristiwa buruh merupakan fenomena gunung 

es, yaitu persoalan buruh yang terlihat hanya permukaan saja namun faktanya akan 

masalahnya cukup banyak. (Affandi, 2015:2). 
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2.4 Kesejahteraan Buruh  

Buruh merupakan salah satu unsur pendukung dari unit produksi yang memegang 

peran penting dalam menghasilkan suatu produk. Berbicara tentang produksi tidak akan 

lepas dari konteks upah dan kebutuhan fisik minimum buruh.  

Dalam suatu proses produksi, buruh hanya akan menghasilkan produktivitas yang 

tinggi apabila keadaan fisiknya cukup memadai. Kesejahteraan buruh kemudian menjadi 

poin penting ketika kita membicarakan tentang buruh. Merujuk pada UU ketenagakerjaan 

No 25 tahun 1997 kesejahteraan buruh meliputi upah, kesejahteraan dan jaminan sosial 

tenaga kerja. Kesejahteraan buruh suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang 

bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik selama maupun di luar hubungan kerja, yang secara 

langsung dan tidak dapat mempertinggi produktivitas kerja. Kenyamanan dan ketentraman 

dengan berbagai fasilitas yang disediakanoleh pemilik modal merupakan salah satu bentuk 

kesejahteraan yang diterima buruh (Hendrastomo, 2010:10).  

Di Indonesia, kesejahteraan buruh secara kasat mata dilihat dari upah minimum 

yang diberikan, baik itu upah minimum regional, upah minimum propinsi atau upah 

minimum kabupaten. Upah minimum ini dikatakan mencerminkan “hubungan” antara 

buruh, pemilik modal dan negara. Tetapi, menurut Squire (1982) penetapan upah minimum 

merupakan ciri menonjol intervensi negara pada pasar tenaga kerja dibanyak negara sedang 

berkembang. Tujuan upah minimum adalah menghilangkan bagian dari kemiskinan yang 

disebabkan adanya tingkat upah yang tidak memungkinkan pekerja memperoleh 

penghasilan untuk mencapai standar minimum kehidupan. Ketidakmungkinan ini 

disebabkan oleh surplus tenaga kerja, sumber daya manusia yang rendah dan kondisi fisik 
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buruh. Upah minimum dirancang untuk menghilangkan kompetisi yang tidak fair 

(Hendrastomo, 2010:11). 

Kesejahteraan buruh merupakan hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup 

buruh. Mewujudkanya dalam bentuk pemberian upah, jaminan sosial, dan fasilitas 

kesejahteraan yang baik. Produktivitas buruh yang meningkat juga harus dibarengi dengan 

peningkatan kesejahteraan sosial perusahaan. Buruh memiliki peran di dalam perusahaan 

untuk melaksanakan kewajiban dan mendapat haknya dari pengusaha (Sejati, 2015:22).  

Hak utama tersebut meliputi upah, jaminan sosial, dan fasilitas kesejahteraan. Hak 

yang diberikan pengusaha, dan peningkatan produktivitas. Hak yang diberikan pengusaha 

kepada buruh juga sudah harus terpenuhi dengan layak. Peran buruh berhubungan langsung 

dengan kondisi tempat kerja, perintah atasan, kesehatan keselamatan kerja, upah, jaminan 

sosial, status pekerjaan, waktu kerja, beban kerja, dan sebagainya. Peran buruh terbentuk 

oleh hubungan sosial yang berlangsung di tempat kerja mereka (Sejati, 2015:23). 

2.5 Kebijakan Tentang Tenaga Kerja 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari dari pembangunan 

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nasional Republik Indonesia Tahun 

1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan0manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan 

harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, 

baik, materiil maupun spiritual. 

Pembangunan0ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi 

hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada 
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saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia 

usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. 

Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga0kerja selama, sebelum0dan 

sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan 

masyarakat.  

Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komperehensif, antara lain 

mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing 

tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja , pelayanan penempatan tenaga 

kerja dan pembinaan hubungan industrial.  

Dalam Pasal 65 dan 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur 

mengenai: 

1. Penyerahan sebagain0pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan 

melalui perjanjian0pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. 

2. Pekerjaan yang0dapat diserahkan kepada perusahaan lain dengan syarat-syarat 

dilakukan secara terpisah0dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau 

tidak langsung dari pemberi0pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara 

keseluruhan, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. 

3. Perusahaan lain (provider) harus berbentuk badan hukum. 

4. Perlindungan kerja dan0syarat-syarat kerja bagi buruh pada perusahaan provider 

sekurang-kurangnya sama0dengan perlindungan  kerja dan syarat-syarat kerja pada 
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perusahaan pemberi0pekerjaan atau sesuai dengan perturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

5. Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian kerja secara 

tertulis antar perusahaan lain dan buruh yang dipekerjakanya. 

6. Hubungan kerja dapat didasarkan atas perjanjian-perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

atau perjanjian kerja tertentu  

7. Dalam keadaan tertentu status hubungan kerja buruh dengan perusahaan penerima 

pemborongan dapat beralih menjadi hubungan kerja buruh dengan perusahaan pemberi 

kerja. 

8. Buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja 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. 

9. Penyedia jasa buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak 

berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat: adanya hubungan 

kerja antara buruh dan perusahaan penyedia jasa buruh, perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak perlindungan upah 

dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung 

jawab perusahaan penyedia jasa buruh, perjanjian antara perusahaan pengguna jasa buruh 

dibuat secara tertulis. 
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10. Penyedia jasa buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin 

dari instansi yang bertanggung jawab di bindang ketenagakerjaan. (Saefuloh, 2011:345) 

2.6 Kebijakan Tentang Sistem Outsourcing 

Dalam melihat0bagaimana pelaksanaan outsourcing di Indonesia, hal pertama yang 

harus dilihat adalah aspek legalnya. Selama ini, pengaturan tentang outsourcing merujuk 

pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di dalam0undang-undang0tersebut 

memang tidak disebutkan secara tegas mengenai istilah dari outsourcing.  

Namun demikian, berdasarkan0ketentuan pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan dijelaskan tentang suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha 

dengan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainya melalui perjanjian pemborongan 

pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Jadi, perjanjian outsourcing dapat disamakan dengan 

perjanjian pemborongan pekerjaan. 

Selanjutnya sistem outsourcing dikuatkan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang tata 

cara perizinan perusahaan0penyedia jasa buruh pabrik. Berdasarkan penjelasan di atas 

maka sistem outsourcing dibolehkan untuk dilaksanakan di Indonesia. Namun kebebasan 

penyerahan sebagian0pelaksanaan pekerjaan melalui outsourcing tersebut dibatasi dalam 

beberapa hal antara lain menyangkut syarat pekerjaan0yang dapat dilakukan sistem 

outsourcing dan syarat perusahaan pemborong, serta akibat0hukum atas pelanggaran 

syarat-syarat tersebut. Tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi berbagai permasalahan 

antara lain akibat masih adanya perbedaan penafsiran terhadap9syarat pekerjaan yang 
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dapat dilakukan dengan sistem outsourcing. Adanya perbedaan penafsiran tersebut ada 

kalanya dilandasi oleh unsur kepentingan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah 

sistem outsourcing. (Saefuloh, 2011:346)  

2.7 Serikat Buruh 

Untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam 

pekerjaan, maka kaum buruh mendirikan asosiasi yang dinamakan serikat buruh. 

Disamping serikat-serikat buruh masih ada juga asosiasi-asosiasi dari tipe lain. Misalnya 

ada berbagai golongan pekerja-pekerja seperti pegawai-pegawai, dan anggota-anggota. 

Dalam kategori ini kita mejumpai pertama suatu model serikat buruh yang terbatas 

pada satu perusahaan, yaitu apa yang dinamakan “Syndicat-Maison” di Prancis, atau 

“Closed-Shop” di Amerika Serikat. Serikat-serikat buruh demikian  tidak jarang suatu alat 

bagi majikan untuk menguasai kaum buruhnya, yang menjadi anggota dan tidak 

diperbolehkan mengadakan afiliasi-afiliasi dengan vaksentral-vaksentral diluar 

perusahaanya sendiri. Larangan terakhir ini amat memperkecil kemungkinan untuk 

mengadakan suatu pemogokan, karena untuk itu diperlukan sokongan dan solidaritas dari 

pihak serikat-serikat buruh lainya. Sungguhpun demikian, maka serikat-serikat buruh 

lainya yang tidak dipengaruhi oleh majikan mempunyai juga sebagai cita-cita dan tujuan 

untuk mengorganisasikan semua kaum buruh dari sesuatu perusahaan dalam satu 

organisasi. Tidak diperdulikan apakah keahlian mereka masing-masing seperti dalam 

serikat-serikat dahulu yang mengumpulkan orang-orang dari satu keahlian atau satu 

pertukangan. Seriakt buruh modern bersifat massal dan mempunyai cita-cita untuk 
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mengumpulkan semua buruh dari segala keahlian dan pekerjaan dalam satu organisasi. 

(Polak, 1966:68). 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Penulis dan Judul Hasil Relevansi 

1 Amiruddin A. 

Wahab. 2014. 

“Praktek 

Outsourcing Pada 

PT. PLN (Persero) 

Pusat Listrik Leung 

Bata Banda Aceh”. 

Jurnal Ilmu Hukum. 

Vol. 02. No. 02. 

 

Kebijakan perusahaan dengan 

memberlakukan sistem 

outsourcing memberikan 

dampak terhadap para 

pekerjanya. Sistem outsourcing 

yang selama ini diberlakukan 

oleh perusahaan dinilai sangat 

merugikan buruh pabrik  

Relevansi yang terdapat 

pada penelitian ini adalah 

mengenai dampak akibat 

sistem outsourcing 

terhadap pekerja buruh 

pabrik seperti beban kerja 

tidak merata sehingga 

buruh outsourcing 

mendapatkan porsi kerja 

yang lebih banyak namun 

tidak imbang dengan 

upah yang didapat yang 

pada akhirnya berdampak 

pada kehidupan sosial 

buruh.  

2 M. Arif Affandi. 

2015. “Gerakan 

Perlawanan Serikat 

Buruh Dalam 

Sistem Outsourcing 

dan Sistem 

Pengupahan di PT 

Japfa Comfeed 

Sulitnya posisi buruh dalam 

memperjuangkan kepentingan 

kesejahteraanya tidak hanya 

disebabkan pada faktor internal 

sebuah perusahaan saja, akan 

tetapi adanya sistem yang 

menyebabkan kondisi 

penindasan yang dilakukan 

Relevansi yang terdapat 

pada penelitian ini adalah 

terletak pada hubungan 

kerja antara perusahaan 

dengan buruh pabrik yang 

merugikan bagi buruh 

sehingga dapat 

menyebabkan buruh 
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Sidoarjo” Jurnal 

Paradigma. Vol. 03. 

No. 01. 

pemeritah melalui Undang-

Undang Ketenagakerjaan.  

semakin tertindas dengan 

adanya sistem 

outsourcing. 

3 Laksanto Utomo, 

2014, permasalahan 

outsourcing dalam 

sistem 

ketenagakerjaan di 

indonesia. 

  

Hasil dari penelitian ini adanya 

permasalahan dalam 

pelaksanaan pemberian hak 

kerja dan juga hubungan 

industrial dalam model kerja 

outsourcing, menjadikan buruh 

tidak mempunyai kejelasan 

dalam hubungan yang berimbas 

pada tidak jelasnya posisi buruh 

bagaimana mereka menuntut 

haknya.  

Relevansi yang terdapat 

pada penelitian ini 

terletak pada pemberian 

hak kerja yang tidak jelas 

dimana para pekerja tidak 

diberi kepastian dalam 

bekerja apakah akan 

diperpanjang ataukah 

akan diputus hubungan 

kerja. 

4 M. Yazid Fathoni, 

2014, Outsourcing 

Batu Sandungan 

Dalam 

Kesejahteraan 

Buruh, Jurnal IUS  

Untuk menjamin kegiatan 

Outsourcing tersebut dilakukan 

pada pekerjaan penunjang atau 

kegiatan yang tidak 

berhubungan langsung dengan 

proses produksi, atau agar 

kegiatan tersebut sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

maka negara melakukan 

pengontrolan kegiatan tersebut 

mulai dari hulu sampai hilir. 

Namun demikian dalam 

realitasnya, mekanisme yang 

sudah ditata oleh pemerintah 

tidak mampu menjamin hak-

hak pekerja, namun hal tersebut 

Relevansinya adalah 

burub pabrik yang 

langsung bersentuhan 

dengan alat-alat produksi 

tersebut tidak 

mendapatkan jaminan 

seperti pekerja tetap pada 

umumnya dan disini 

terdapat bentuk 

diskriminasi yang ada 

didalam perusahaan 

padahal sesuai dengan 

ketentuan pemerintah 

bahwa semua pekerja 

haruslah mendapatkan 

hak yang sama namun 

dalam prakteknya tidak 



 

41 
 

masih saja meragukan sebagian 

pihak terutama buruh pabrik.  

demikian, terdapat 

kecurangan-kecurangan 

yang dilakukan oleh 

pihak perusahaan namun 

pemerintah kurang 

memperhatikan hal 

tersebut. 

5 R. Herlambang 

Perdana 

Wiratraman, SH., 

MA. Dampak Kerja 

Kontrak dan 

Outsourcing 

Dilihat Dari Segi 

Hak Asasi Manusia. 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Airlangga. 

Outsourcing dinilai merugikan 

buruh pabrik dikarenakan 

adanya perbedaan mengenai 

hak-hak buruh pabrik dari 

aspek kelayakan kerja, jaminan 

sosial, dan juga hak-hak lainya 

yang sangat berdampak pada 

kehidupan sosial sehari-hari 

mereka.  

Kajian yang dilakukan 

peneliti tentang dampak 

sistem outsourcing 

terhadap kehidupan sosial 

buruh pabrik sendiri juga 

mengacu pada 

ketidakjelasaan hubungan 

antara pihak perusahaan 

dan pekerja dimana buruh 

pabrik tidak diberikan 

kepastian dalam 

pekerjaannya dan 

sewaktu-waktu dapat di 

PHK oleh pihak 

perusahaan dan tentunya 

akan berdampak pada 

kehidupan sosial buruh 

pabrik. 
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Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat dikaitkan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti sebagai referensi sehingga dapat mempermudah peneliti 

melakukan penelitian yang terkait dengan judul yaitu “Dampak Kerja Kontrak dan 

Outsourcing Dilihat Dari Segi Hak Asasi Manusia”. 

2.9 Perspektif Teori  

Teori yang dipakai peneliti untuk menjadi landasan dalam penelitianya, peneliti 

memakai teori dari Georg Simmel mengenai subordinat dan superordinat, Georg Simmel 

menjelaskan mengenai superordinasi dan subordinasi dalam kerangka masyarakat. 

Subordinasi ini berupa ketaatan atau ketundukan pada superordinat yang berkedudukan 

lebih tinggi.  

Superordinasi dan subondinasi mempunyai hubungan timbal balik. Sang pemimpin 

tidak ingin menentukan secara lengkap pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan orang 

lain. Lebih tepatnya, sang pemimpin mengharapkan bahawanya bereaksi baik secara positif 

maupun negatif. Bentuk interaksi tersebut ataupun setiap bentuk lainya, tidak akan pernah 

bisa ada tanpa hubungan timbal-balik. Bahkan, di dalam bentuk dominasi yang paling 

menindas pun, orang-orang subordinat setidaknya sampai derajat tertentu mempunyai 

kebebasan pribadi (Ritzer, 2012:290). 

Simmel menegaskan bahwa orang dapat menjadi subordinat bagi seorang individu, 

suatu kelompok, atau daya objektif. Kepemimpinan oleh individu tunggal umumnya 

menyebabkan suatu kelompok yang terikat erat baik untuk mendukung maupun untuk 

melawan sang pemimpin. Bahkan, ketika muncul perlawanan di dalam kelompok 

demikian, perselisihan dapat diselesaikan dengan lebih mudah bila pihak-pihak yang 
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berselisih berdiri di bawah satu kekuasaan yang lebih tinggi. Subordinasi di bawah suatu 

pluralitas dapat mempunyai efek-efek yang sangat berbeda. Di satu sisi, objektivitas 

kekuasaan yang dijalankan oleh suatu pluralitas dapat menghasilkan kesatuan yang lebih 

besar di dalam kelompok daripada kekuasaan yang lebih sewenang-wenang yang 

dijalankan seorang individu. Di sisi lain, permusuhan lebih mungkin timbul di kalangan 

subordinat jika mereka tidak mendapat perhatian pribadi dari seorang pemimpin (Ritzer, 

2012:290). 

Simmel menemukan bahwa subordinasi di bawah suatu prinsip objektif adalah 

yang paling menyakitkan, mungkin karena hubungan-hubungan manusia dan interaksi-

interaksi sosial dilenyapkan. Orang-orang merasa mereka ditentukan oleh suatu hukum 

yang tidak berpribadi yang tidak dapat mereka pengaruhi. Simmel melihat subordinasi 

kepada seorang individu lebih membebaskan dan lebih spontan: “subordinasi di bawah 

seseorang mempunyai suatu unsur kebebasan dan martabat dibandingkan dengan segala 

kepatuhan depada hukum-hukum yang mekanis dan pasif”. Bahkan, lebih buruk lagi adalah 

subordinasi adalah kepada onjek-objek (contohnya, ikon-ikon), yang ditemukan Simmel 

merupakan suatu jenis subordinasi yang keras dengan cara yang merendahkan dan tidak 

bersyarat.  

2.9.1 Superordinasi 

Superordinasi dapat diartikan sebagai seseorang atau kelompok yang memiliki 

kuasa dari berbagai aspek sehingga mereka memiliki kontrol atas apa yang ingin mereka 

kendalikan. Dalam kajian mengenai dampak sistem outsourcing dalam kehidupan sosial 

buruh pabrik yang menjadi superordinasi adalah korporasi yang berkuasa atas buruh pabrik 

sehingga mereka memegang penuh atas kinerja mereka. 
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2.9.2 Subordinasi 

Subordinasi dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki kuasa atas 

superordinasi karena mereka memiliki keterbatasan untuk melawan superordinasi dan yang 

menjadi subordinasi adalah kaum buruh pabrik yang di kontrol penuh oleh superordinasi 

(korporasi). 

 


