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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perseroan Terbatas (PT) Telkom Cabang Solo merupakan salah satu badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang telekomunikasi. 

Permintaan layanan sambungan telepon yang semakin meningkat dan layanan 

penggunaan data yang semakin besar membuat PT. Telkom Cabang Solo tidak 

dapat melayani seluruh pelanggan dengan maksimal. Pertimbangan merekrut 

pegawai tidak menjadi pilihan karena pertimbangan efisiensi dan beban keuangan 

dalam jangka panjang untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) hingga 

menanggung pensiun. Oleh karena itu PT. Telkom Cabang Solo dapat 

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis atau disebut dengan 

sistem outsourcing. 

Selanjutnya PT. Telkom cabang Solo menjalin kerja sama dengan salah 

satu perusahaan penyedia tenaga kerja yakni PT. Sandhy Putra Makmur di 

Surakarta. Perusahaan penyedia tenaga kerja PT. Sandhy Putra Makmur membuat 

perjanjian dengan PT. Telkom sebagai pengguna jasa tenaga kerja. PT. Sandhy 

Putra Makmur memperkerjakan pekerjanya untuk bekerja di PT. Telkom sesuai 

dengan jenis pekerjaan yang menjadi obyek pekerjaan dalam perjanjian 

outsourcing tersebut.  Bentuk pekerjaan yang dilimpahkan kepada perusahaan jasa 

outsourcing PT. Sandhy Putra Makmur adalah pemasangan kabel sambungan 
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telepon, perbaikan sambungan, dan pekerjaan lainnya. Pelimpahan pekerjaan dari 

PT. Telkom ke PT. Sandhy Putra Makmur adalah melalui suatu perjanjian jasa 

pemborongan pekerjaan.  

Beberapa tahun terakhir ini memang sistem outsourcing banyak menjadi 

pilihan bagi perusahaan dalam menerapkan suatu hubungan kerja. Hal ini dapat 

dilihat dari prosentase penggunaan tenaga kerja kontrak (outsourcing) pada 

perusahaan nasional dan multinasional skala menengah ke atas di Indonesia 

diperkirakan mencapai 60% dari total kebutuhan tenaga kerja mereka pada tahun 

ini. Prosentase tersebut dipastikan akan terus meningkat hingga mencapai 80% 

dari total kebutuhan tenaga kerjanya pada tahun depan.
1
  

Sistem outsourcing menjadi pilihan karena ditinjau dari segi pengusaha 

adalah menguntungkan yaitu pengusaha dapat mengkonsentrasikan pemikirannya 

untuk menangani inti bisnisnya, sedangkan pekerjaan-pekerjaan penunjang dapat 

diserahkan kepada penyedia jasa tenaga kerja. Dengan demikian perusahaan tidak 

perlu memiliki organisasi yang besar dengan jumlah tenaga kerja yang banyak. 

Demikian juga permasalahan ketenagakerjaan dapat dieliminir dengan adanya 

perusahaan lain yang menangani pekerjaan penunjang, dimana hubungan kerja 

ditangani pemborong atau penyedia jasa tenaga kerja. Artinya tidak ada hubungan 

secara langsung antara pekerja dengan perusahaan pengguna jasa tenaga kerja. 

Outsourcing merupakan pendelegasian operasi dan manajemen harian dari 

suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing). 

Melalui pendelegasian, maka pengelolaan tak lagi dilakukan oleh perusahaan, 
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melainkan dilimpahkan kepada perusahaan jasa outsourcing.
2
 Pendapat lain 

menyatakan bahwa Outsourcing adalah penyerahan pekerjaan tertentu suatu 

perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi 

risiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Penyerahan pekerjaan tersebut 

dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama operasional antara perusahaan pemberi 

kerja (principal) dengan perusahaan penerima pekerjaan (perusahaan 

outsourcing).
3
  

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) 

belum menyebutkan secara tegas mengenai istilah dari outsourcing. Tetapi 

pengertian dari outsourcing ini sendiri dapat dilihat dalam ketentuan pasal 64 

UUK yang isinya menyatakan “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara 

tertulis”.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 

lainnya atau outsourcing adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara 

pengusaha dengan tenaga kerja, dimana suatu perusahaan menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Berlakunya perjanjian 

pemborongan pekerjaan pada perjanjian outsourcing adalah karena perusahaan 

yang menyerahkan pelaksanaan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain.  

                                                           
2
 Sehat Damanik. 2006. Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Jakarta: DSS Publishing, Hal.6 
3
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Menurut Pasal 1601 b KUH Perdata, outsourcing disamakan dengan 

perjanjian pemborongan pekerjaan. Sehingga pengertian outsourcing adalah suatu 

perjanjian dimana pemborong mengikat diri untuk membuat suatu kerja tertentu 

bagi pihak lain yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu dan pihak 

yang lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaan 

kepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu.  

Penggunaan sistem outsourcing yang seakan sudah menjadi trend tersendiri 

di berbagai perusahaan besar baik yang berstatus swasta nasional atau perusahaan-

perusahaan milik negara (BUMN) dan bahkan juga instansi-instansi pemerintahan 

ini dilatarbelakangi oleh stategi perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya 

produksi. Perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dan pembiayaan 

dalam membiayai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di perusahaanya. 

Ini disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan perusahaan 

untuk memberi gaji kepada para pekerja tetap dalam jumlah yang banyak 

sehingga salah satu cara penghematan yang dapat dilakukan adalah dengan 

menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan 

atau penyediaan jasa pekerja/buruh atau dikenal dengan istilah outsourcing. 

Pada dasarnya tidak semua jenis pekerjan dapat diberikan dengan 

menggunakan sistem outsourcing. Outsourcing hanya dapat dilakukan pada jenis 

pekerjaan tertentu saja, seperti pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjang 

perusahaan. Namun dalam praktek sehari-hari jenis pekerjaan tertentu itu tidaklah 

terlalu diperhatikan oleh perusahaan penyedia tenga kerja maupun dari perusahaan 
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pengguna tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang 

menggunakan tenaga outsourcing untuk hampir seluruh jenis pekerjaan.  

Hubungan kerja yang terjadi dalam praktik outsourcing ini berbeda dengan 

hubungan kerja pada umumnya, karena dalam outsourcing terdapat hubungan 

kerja segi tiga karena terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam hubungan kerja 

outsourcing, yaitu Pihak perusahaan pemberi pekerjaan (Principal), Pihak 

perusahaan penyedia jasa/penerima pekerjaan (Vendor) dan terakhir adalah Pihak 

pekerja/buruh. Karena bersifat segi tiga maka hubungan kerja yang terjalin 

diantara ketiganya adalah Hubungan Kerja antara principal dan vendor, dan 

hubungan kerja antara vendor dan pekerja/buruh. 

Selama ini penerapan sistem outsourcing lebih banyak merugikan para 

pekerja, yang mana hal ini dapat dilihat dari hubungan kerja yang selalu dalam 

bentuk kontrak atau tidak tetap, hak-hak pekerja yang kurang diperhatikan, 

perpanjangan masa kerja yang tidak pasti, upah yang lebih rendah, minimnya 

jaminan sosial, tidak adanya perlindungan kerja serta jaminan perkembangan 

karir. Permasalahan-permasalahan tersebut selalu mengiringi kontroversi 

penggunaan tenaga kerja outsourcing. Memang dengan adanya pekerja/buruh 

outsourcing dilihat dari sisi pengusaha sangat menguntungkan, sebab mereka bisa 

mendapatkan tenaga kerja dengan hubungan yang mudah dan murah, akan tetapi 

apabila dilihat dari sisi pekerja/buruh hal ini tentu saja sangat merugikan.  

Permasalahan-permasalahan tersebut muncul karena kurangnya sosialisasi 

antara pengusaha dan pekerja dalam pelaksanaan perjanjian dengan sistem 

outsourcing. Oleh karena itu diperlukan suatu perlindungan hukum yang 
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merupakan hak-hak para pekerja yang dijamin oleh pemerintah, yang bila 

dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Pemerintah perlu mengatur 

perjanjian kerja outsourcing yang juga mengatur perlindungan terhadap pekerja 

agar tidak terjadi tindakan yang sewenang wenang dari pengusaha. 

Perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing perlu diupayakan untuk 

menjamin para pekerja agar hak-haknya benar-benar terpenuhi sesuai dengan nilai 

keadilan dan nilai kemanusiaan. Walaupun diakui bahwa pengaturan outsourcing 

dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 belum dapat 

menjawab semua permasalahan outsourcing yang begitu luas dan kompleks, 

namun setidak-tidaknya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap 

pekerja/buruh terutama yang menyangkut syarat-syarat kerja, kondisi kerja serta 

jaminan sosial dan perlindungan kerja lainnya serta dapat dijadikan acuan dalam 

menyelesaikan apabila terjadi permasalahan. 

Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja adalah 

dengan adanya pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja. Perjanjian kerja 

tersebut harus dibuat secara tertulis karena perjanjian kerja merupakan suatu 

pernyataan yang sangat penting, yaitu antara pekerja dan pengusaha yang berisi 

tentang setujunya seseorang untuk bergabung dalam perusahaan sebagai pekerja. 

Bagi pekerja, perjanjian kerja lebih berfungsi sebagai pemberi jaminan rasa aman. 

Sehingga perjanjian kerja ini menimbulkan adanya suatu hubungan kerja antara 

pengusaha dan pekerja. Dalam perjanjian kerja ini diatur pula mengenai hak dan 

kewajiban antar pemberi kerja dengan penerima kerja. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan 

judul: “Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama antara PT. Telkom Cabang Surakarta 

dengan PT. Sandhy Putra Makmur dalam Penggunaan Tenaga Kerja”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk mempermudah 

pembahasan dalam penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah peraturan, proses, dan bentuk perjanjian kerja sama antara 

PT.Telkom dengan PT.Sandhy Putra Makmur dalam penggunaan tenaga 

kerja? 

2. Bagaimanakah hak dan kewajiban PT.Telkom dengan PT.Sandhy Putra 

Makmur dalam penggunaan tenaga kerja? 

3. Bagaimakah tanggung jawab hukum pada perjanjian kerja sama antara 

PT.Telkom dengan PT.Sandhy Putra Makmur dalam penggunaan tenaga kerja  

jika salah satu pihak melakukan kesalahan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan peraturan, proses, dan bentuk perjanjian kerja 

sama antara PT.Telkom dengan PT.Sandy Putra Makmur dalam 

penggunaan tenaga kerja 
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2. Untuk menganalisa hak dan kewajiban PT.Telkom dengan PT.Sandy Putra 

Makmur dalam penggunaan tenaga kerja. 

3. Untuk menganalisa tanggung jawab hukum pada perjanjian kerja sama 

antara PT.Telkom dengan PT.Sandy Putra Makmur dalam penggunaan 

tenaga kerja jika salah satu pihak melakukan kesalahan 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk mengembangkan 

konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan rasional dalam 

meneliti permasalahan terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

pekerja dalam perjanjian kerjasama outsourcing. 

2. Bagi masyarakat 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran 

bagi masyarakat pada umumnya dan pengusaha pada khususnya 

tentang bentuk perjanjian kerja sama outsourcing serta perlindungan 

hukum yang dapat diberikan kepada pekerja outsourcing.  

b. Memberikan masukan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

pengusaha dan serikat pekerja/buruh mengenai hal-hal yang harus 

segera dilaksanakan untuk meminimalisir perselisihan hubungan 

industrial dalam perjanjian outsourcing.dengan tetap menjunjung 

tinggi penegakan hukum ketenagakerjaan. 
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c. Memberikan masukan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja 

yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian outsourcing., serta upaya 

untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

3. Bagi ilmu pengetahuan  

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan tambahan 

pengetahuan yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan berupa penelitian hukum 

normatif. Pendekatan hukum normatif mengidentifikasi aspek hukum, asas 

hukum, dan kaidah hukum atau sering disebut penelitian hukum doktrinal. 

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai 

norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Penelitian hukum 

normatif mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan patokan berperilaku masyarakat.
4
 

Penelitian hukum normatif meneliti aspek hukum, asas hukum, kaidah 

hukum, doktrin dan lain-lain. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum 

yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam 

                                                           
4
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj. 2014. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:  PT.Raja 

Grafindo Persada, hal.12 
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masyarakat. Pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan 

perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.
5
 

2. Sifat penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan sifat penelitian diskriptif yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran data yang selengkap-lengkapnya mengenai bentuk 

perjanjian kerja sama antara PT.Telkom dengan PT.Sandy Putra Makmur 

dalam penggunaan tenaga kerja serta perlindungan hukum terhadap pekerja 

outsourcing. 

3. Sumber data 

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya 

dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak 

diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut: 

a. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:  

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berlakunya 

bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 

                                                           
5
 Ibid, hal 14 
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c) Keputusan Menteri Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

d) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 220/MEN/X/2004 

Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 

Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 

e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP.101/MEN/VI/2004 

Tentang Tata cara Perijinan Perusahaan Jasa Pekerja/ Buruh 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berlakunya tidak mengikat atau bahan hukum 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam 

penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum 

yang bukan dokumen resmi meliputi jurnal hukum, buku teks, 

komentar atas putusan pengadilan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini adalah kamus, 

kamus hukum, dan ensiklopedia. 

b. Data Primer  

1) Lokasi penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di PT. Telkom Cabang 

Surakarta yang beralamat di Jl. Mayor Kusmanto No 1, Gladag, Solo 

serta di PT. Sandhy Putra Makmur di Surakarta yang beralamat di Jl. 

Adi Sucipto No.58, Laweyan, Kota Surakarta. 
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2) Subjek penelitian 

Subjek penelitian mencakup semua pihak yang dapat memberikan 

informasi yang diperlukan dalam penelitian. Agar tercapai tujuan yang 

diharapkan, maka peneliti mengambil sampel penelitian dengan 

menggali sumber informasi tersebut kepada: 

a) Pimpinan PT. Telkom Cabang Surakarta 

b) Pimpinan PT. Sandhy Putra Makmur Cabang Surakarta 

c) Pekerja outsourcng di PT. Telkom Cabang Surakarta 

4. Metode pengumpulan data 

a. Studi Pustaka 

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku 

kepustakaan untuk mengumpulkan, mencari dan mempelajari dari ke tiga 

bahan hukum tersebut di atas (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) 

yang berkaitan dengan bentuk perjanjian kerja sama antara perusahaan 

pengguna jasa dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja serta 

perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing. 

b. Studi lapangan yang melalui: 

1) Membuat Daftar Pertanyaan. 

Penulis mempersipakan terlebih dahulu pertanyaan yang akan 

diajukan kepada narasumber. Kemudian penulis menyiapkan 

pertanyaan yang berkaitan dengan bentuk perjanjian kerja sama antara 

perusahaan pengguna jasa dengan perusahaan penyedia jasa tenaga 

kerja serta perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing. 
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2) Wawancara 

Wawancara ini merupakan pencarian dan pengumpulan data 

primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dengan cara 

penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan mengadakan tanya 

jawab dengan pihak-pihak terkait yakni dengan pimpinan dan pekerja 

outsourcing di PT. Telkom Cabang Surakarta. 

5. Metode analisis data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu 

dengan melakukan analisis data terhadap peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang 

berkaitan dengan bentuk perjanjian kerja sama antara perusahaan pengguna 

jasa dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja serta perlindungan hukum 

terhadap pekerja outsourcing. Selanjutnya dikaitkan dengan pendapat 

responden yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Hasil analisis 

kemudian disusun secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat 

yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

 

F. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan 

mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari 

seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan 

ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Pembatasan 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,  Metode 

Penelitian, dan Sistematikan Penulisan.  

BAB II Tinjauan pustaka,  terdiri dari: Pengertian PT.Telkom, 

Pengertian PT.Sandy Putra Makmur, Pengertian Tenaga Kerja, Pengertian 

Perjanjian Kerja Sama, Hubungan antara Perjanjian kerja sama dengan 

Outsourcing, Hubungan antara PT.Telkom dengan PT.Sandy Putra Makmur, 

Perjanjian Kerja Sama antara PT.Telkom dengan PT.Sandy Putra Makmur, 

Hak dan Kewajiban PT.Telkom dengan PT.Sandy Putra Makmur, Tanggung 

Jawab Hukum Terhadap (Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum), serta 

Berakhirnya Perjanjian Kerja. 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: Peraturan, 

Proses, dan Jenis perjanjian kerja sama antara PT.Telkom dengan PT.Sandy 

Putra Makmur dalam penggunaan tenaga kerja. Hak dan kewajiban 

PT.Telkom dengan PT.Sandy Putra Makmur dalam penggunaan tenaga kerja. 

Tanggung jawab hukum pada perjanjian kerja sama antara PT. Telkom dengan 

PT. Sandy Putra Makmur dalam penggunaan tenaga kerja jika salah satu pihak 

melakukan kesalahan. BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.  

 


