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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilik modal dan buruh merupakan dua hal yang hingga saat ini

masih menjadi kontroversi. Ibarat dua sisi mata uang, kedua pihak tersebut

tidak pernah cocok dalam beberapa hal, khususnya hal yang terkait dengan

hak dan kewajiban. Kehadiran Negara pada awalnya diharapkan dapat

memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh, tetapi

faktanya malah justru terjadi sebaliknya, kehadiran negara lebih terkesan

represif bahkan eksploitatif terhadap kepentingan pekerja/buruh. Sementara

peran Negara dalam hubungan industrial terkesan fasilitatif dan akomodatif

terhadap kepentingan pemodal.

Fenomena 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 dieksploitasi. Problema

outsourcing di Indonesia semakin parah seiring dilegalkannya praktik
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outsourcing dengan Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

yang banyak menuai kontroversi itu. Ditengah kekhawatiran masyarakat akan

lahirnya kembali bahaya kapitalisme, pemerintah justru melegalkan praktik

outsourcing yang secara ekonomi dan moral merugikan pekerja/buruh.

Dalih yang di gunakan oleh pemerintah sebagai alasan pelegalan

tersebut bahwa outsourcing bermanfaat dalam pengembangan usaha, memacu

tumbuhnya bentuk-bentuk usaha baru (kontraktor) yang secara tidak langsung

membuka lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja, dan bahkan di berbagai

negara praktik seperti ini bermanfaat dalam hal peningkatan pajak,

pertumbuhan dunia usaha, pengentasan pengangguran dan kemiskinan serta

meningkatkan daya beli masyarakat, sedangkan bagi perusahaan sudah pasti,

karena setiap kebijakan bisnis tetap berorientasi pada keuntungan.

Problematika mengenai outsourcing memang cukup bervariasi. Hal ini

dikarenakan penggunaan outsourcing dalam dunia usaha di Indonesia kini

semakin marak dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda

oleh pelaku usaha, sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk

mengatur tentang outsourcing yang telah berjalan tersebut.

Legalisasi outsourcing memang bermasalah jika ditinjau dari hal

berlakunya hukum secara sosiologis yang berintikan pada efektivitas hukum,

dimana berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh

mereka kepada siapa hukum tadi tertuju. Nyatanya legalisasi system

outsourcing ditolak oleh sebagian besar masyarakat, karena bertentangan

dengan progesivitas gerakan pekerja/buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
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(SPSB) yang selama ini menghendaki perbaikan kualitas secara signifikan

terhadap pemenuhan standar hak-hak dasar mereka.

Lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja Outsourcing menjadi

dasar dalam penolakan system ini. Indikasi lemahnya perlindungan hukum

terhadap pekerja/buruh, utamanya pekerja kontrak yang bekerja pada

perusahaan outsourcing pada beberapa perusahaan keuangan seperti Bank,

BPR dan koperasi di Kota Surakarta dapat dilihat dari banyaknya

penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap norma kerja dan norma

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh pengusaha dalam

menjalankan bisnis outsourcing. Penyimpangan dan/atau pelanggaran tersebut

dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak melakukan klasifikasi terhadap pekerjaan utama (core

business) dan pekerjaan penunjang perusahaan (non core bussiness) yang

merupakan dasar dari pelaksanaan outsourcing (Alih Daya). Akibatnya,

pekerja/buruh dipekerjakan untuk jenis-jenis pekerjaan pokok atau

pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi untuk

perusahaan produksi dan proses pelayanan untuk perusahaan jasa bukan

kegiatan penunjang sebagaimana yang dikehendaki oleh regulasi yang

ada

2. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh

outsourcing sangat minim jika dibandingkan dengan pekerja/buruh

lainnya yang bekerja langsung pada perusahaan. Fakta yang sering terjadi

berupa :
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a. Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan vendor tidak dibuat

dalam bentuk Perjanjian Kerja secara tertulis, sehingga status

pekerja/buruh menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan status ini yang

memberikan peluang perusahaan untuk memberhentikan buruh

sewaktu-waktu (PHK) tanpa uang pesangon. 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.1

b. Upah yang dibayarkan vendor tidak sesuai dengan standar upah

minimum dan kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

c. Tidak  adanya penerapan waktu kerja dan waktu istirahat bagi

pekerja/buruh, serta perhitungan upah kerja lembur yang tidak sesuai

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.102/MEN/VI/2004 tentang

Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

1Sehat Damanik, Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. DSS Publishing, 2006,Hal.6
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d. Pekerja/buruh outsourcing tidak diikutsertakan dalam program

jamsostek yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan

Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) maupun Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

e. Sebagai pekerja kontrak, pekerja/buruh outsourcing tidak ada job

security dan jaminan pengembangan karier, tidak ada jaminan

kelangsungan kerja, tidak memperoleh THR dan tidak diberikan

pesangon setelah di PHK.

Kesenjangan antara das sollen (keharusan) dan das sain

(kenyataan) dalam praktik outsourcing ini menuntut campur tangan

pemerintah untuk melakukan perlindungan 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 dalammewujudkan kesejahteraan”.

Menurut Senjun H. Manulang, sebagaimana dikutif oleh Hari

Supriyanto, tujuan hukum perburuhan adalah:2

1. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang

ketenagakerjaan

2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas

dari pengusaha, misalnya dengan membuat perjanjian atau

menciptakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa agar

2 Hari Supriyanto, 2004, Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik, Studi Hukum Perburuhan di
Indonesia, Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal 19
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pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tenaga kerja

sebagai pihak yang lemah.

Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh diberikan mengingat

adanya hubungan diperatas (dienstverhoeding) antara pekerja/buruh

dengan pengusaha, dienstverhoeding menjadikan pekerja/buruh sebagai

pihak yang lemah dan termarjinalkan dalam hubungan kerja. Kelompok

yang termarjinalkan tersebut sebagian besar dapat dikenali dari parameter

kehidupan ekonomi mereka yang sangat rendah, meskipun tidak secara

keseluruhan marjinalisasi tersebut berimplikasi ekonomi.

Sesuai dengan uraian diatas maka peneliti berminat untuk

melakukan penelitian untuk membuka tabir kompleksitas pelaksanaan

penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (pemborongan

pekerjaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 dengan judul “Perlindungan Hukum dan Hak Tenaga

Kerja Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Study Kasus CV.

Komunikasi Putera Sentosa Di Kota Surakarta)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum dan hak tenaga kerja dalam praktek

outsourcing menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan?
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2. Bagaimanakah permasalahan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja

bagi Pekerja/Buruh outsourcing di CV. Komunika Putera Sentosa

Surakarta?

3. Bagaimanakah model perlindungan hukum dan hak tenaga kerja bagi

pekerja/ buruh outsourching di CV. Komunika Putera Sentosa Surakarta?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam praktek outsourcing di CV.

Komunika Putera Sentosa Surakarta

b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat

kerja bagi Pekerja/Buruh outsourcing di CV. Komunika Putera Sentosa

Surakarta

c. Untuk mengetahui model perlindungan hukum dan hak tenaga kerja

bagi pekerja/ buruh outsourcing di CV. Komunika Putera Sentosa

Surakarta

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis.

1) Menganalisa implementasi sistem outsourcing dalam dunia kerja

dan mengkaji kebijakan hukum ketenagakerjaan tersebut.
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2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

hukum pada umumnya dan hukum ketenagakerjaan, khususnya

mengenai sistem outsourcing di Indonesia.

b. Manfaat Praktis.

1) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan

untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu

yang diperoleh.

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

D. Originalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada penelusuran dan informasi

kepustakaan di internet, diantaranya sebagai berikut :

1. Rosmanasari, Evi (2008) dengan judul penelitian “Pelaksanaan

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing PT.

INKANINDO yang bekerja di PT. PERTAMINA (Persero) UP-VI

BALONGAN” Persamaan penelitian Rosmanasari dengan penelitian ini

terletak pada tema penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum

pekerja Outsourcing yang secara otomatis sama juga pada spesifikasi

penelitiannya yaitu yuridis empiris. Perbedaannya terletak pada tujuan

penelitian, dimana penelitian Rosmanasari hanya menguraikan

pelaksanaan, hambatan serta upaya yang telah dilakukan oleh obyek

penelitian terkait perlindungan hukum bagi pekerja Outsourcing,

sedangkan penelitian ini mempunyai ulasan yang dalam dengan
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menyajikan model perlindungan hukum dan hak tenaga kerja bagi pekerja/

buruh Outsourcing di Kota Surakarta.

2. Martins, Manuel (2013) dengan judul penelitian “Implementasi

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Outsourcing Di Kota

Yogyakarta”. Persamaan penelitian Martisn dengan penelitian ini terletak

pada tema yang sama juga yaitu perlindungan hukum pada pekerja

Outsourcing dengan jenis/ spesifikasi penelitian yang sama yaitu yuridis

empiris. Perbedaannya dengan penelitian ini hanya terletak pada lokasi

penelitian yang di pilih, dimana penelitian Martins menggunakan Kota

yogyakarta sebagai obyek penelitian sedangkan penelitian ini berlokasi di

Kota Surakarta.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar

pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.3

Peristiwa sebagaimana dimaksud didalam penelitian tersebut adalah Izin

Lingkungan. Dalam penelitian hukum kerangka teori diperlukan untuk

membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan

filosofisnya yang tertinggi.Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai

kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang

demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.

Pendekatan teori yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut :

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.  Hal. 520.
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1. Teori Hans Kalsen menyatakan, hukum itu adalah seperangkap norma atau

aturan yang bersusun-susun, dan setiap susun-susun itu memiliki tingkatan

masing-masing, dimana aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan

dengan aturan yang, atau aturan yang setingkat tidak tinggi, dan juga aturan

yang satu tidak boleh saling menabrak antara satu dengan yang lain secara

horizontal. Semua aturan itu harus bersumber pada pada satu aturan dasar

yaitu konstitusi dan falsafah bangsa (groundnoum). Selain stufentheorie

dari Hans Kalsen. Dalam tulisan ini pendekatan teori yang digunakan juga

adalah teri Hans Nawiaski yang mengembangkan teori gurunya gans

kalsen. The tehorie vom stuferdnoung de de rechtsnormen yang

dikembangkan Naewiansky menyatakan suatu norma hukum dari negara

manapun selalu berlapis-lapis dan dan berjenjang-jenajang. Norma yang

dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi,

norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber pada norma yang lebih tinggi

lagi, sampai pada yang tertinggi yang disebut norma dasar. Ia menyatakan

selain berlapis-lapis norma suatu negara juga berkelompok-kelompok,

untuk itu ia menglompokkan normr menjadi empat: (1) norma fundamental

negara (staatfundamentalnorm), (2) aturan dasar negara (staatsgundgesetz),

(3) undang-undang formal (formel gesetz), (4) aturan pelaksana dan aturan

otonom (verodnung and autonome satzung).4

4. Maria farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan (1): Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,
Yogyakarta, Kanisius, Edisi Revisi 2007. Hal. 44-45.
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2. Karl Marx (1818-1883) dengan Teori Nilai Kerja nya menyatakan “bahwa

laba kapitalis didasarkan pada eksploitasi buruh”.5 Menurut Karl Marx,

nilai tambah, yaitu keuntungan yang bertambah dari nilai upah yang

dibayarkan pada para buruh, telah dicuri dari mereka dan masuk ke

kantong-kantong para kapitalis atau pemodal, karena perbedaan di antara

upah yang dibayarkan kepada seorang buruh menghasilkan komoditas, dan

di antara harga jual komoditas itulah (nilai) tambahnya-maksudnya

keuntungan-yang tidak dinikmati kaum buruh dan hanya dikuasai para

pemilik modal yang menurut teori ini hidup bergantung pada kaum buruh.6

Teori Marx inilah yang cocok untuk menggambarkan bagaimana

perlakuan pengusaha terhadap pekerja/buruh dalam praktik outsourcing.

Teori ini dipengaruhi oleh gambaran ekonomi politis tentang kejamnya

sistem kapitalis dalam mengeksploitasi buruh. Selanjutnya menurut Marx:

“Para kapitalis menjalankan tipuan yang agak sederhana dengan membayar

pekerjanya lebih rendah daripada yang seharusnya mereka terima, karena

mereka menerima upah yang lebih rendah daripada yang seharusnya

mereka terima, karena mereka menerima upah yang lebih rendah daripada

nilai yang benar-benar mereka hasilkan dalam satu periode kerja. Nilai-

surplus, yang diperoleh dan diinventarisasikan kembali oleh kapitalis,

adalah basis bagi seluruh sistem kapitalis.7

5George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai
Perkembaangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, Penerjemah: Nurhadi, Cetakan Kedua,
2009, Hal.23

6 Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam, Penerjemah: Ali
Yahya, Penerbit Al-Huda, 2007, Hal. 71.

7 Ibid.
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F. Sistematika Penulisan.

BAB I Pendahuluan,

Menguraikan mengenai, latar belakang penelitian, perumusan

permasalahan, tujuan dan manfaat, originalitas penelitian,

kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Terdiri dari teori-teori dan konsep yang tepat dan mempunyai

keterkaitan dengan penelitian, yang berfungsi sebagai kerangka

analisis dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan

dan tujuan penelitian.

1. Tinjauan Umum Mengenai Pekerja .

a. Berdasarkan bentuknya,

b. Berdasarkan jangka waktunya

c. Berdasarkan statusnya

d. Berdasarkan pelaksanaanya.

2. Tinjauan Umum Mengenai Outsourcing.

a. Pengaturan Outsourcing.

b. Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh.

c. Makna Outsourcing.

d. Manfaat Outsourcing.

e. Kompleksitas Outsourcing.

3. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Kerja dan Syarat-

Syarat Kerja.
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4. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.

a. Makna Perlindungan Hukum.

b. Makna Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.

c. Penegakan Hukum.

BAB III Metode Penelitian

Desain, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel,

variabel penelitian, instrumen dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berupa deskripsi hasil penelitian kepustakaan, dokumentasi dan

hasil penelitian lapangan mengenai fenomena outsourcing serta

pembahasan untuk memberikan jawaban atas permasalahan guna

membangun suatu konsep baru bagi perlindungan hukum

pekerja/buruh outsourcing.

BAB V Penutup,

Berisi kesimpulan dan saran.


