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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi membawa dampak 

timbulnya persaingan usaha yang sangat ketat. Kondisi ekonomi yang semakin 

terpuruk memaksa pemerintah dan dunia usaha untuk lebih kreatif dalam 

menciptakan iklim usaha yang kondusif agar mampu membuka peluang 

investasi baru dan memajukan usaha-usaha yang telah ada. Untuk itu 

diperlukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha agar menjadi 

lebih efektif, efisien dan produktif.  

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum 

materiil) atau negara kesejahteraan (welfare state). Dalam negara hukum yang 

dinamis dan luas ini, para penyelenggara negara dituntut untuk berperan luas 

demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.  Pada saat ini, seiring dengan 

kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta dengan meningkatnya 

kebutuhan masyarakat, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang 

dapat memudahkan serta menunjang kegiatan masyarakat. Dengan 

membaiknya perekonomian negara Indonesia dan berkembangnya  

pembangunan, sangat dibutuhkan suatu pekerjaan yang cepat, tepat dan 

berkualitas oleh tenaga-tenaga ahli dibidangnya, dalam pelaksanaan dan 

penyelesaian suatu proyek pembangunan, termasuk di dalamnya pembuatan 

sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pemerintah dan masyarakat.  

Di negara berkembang khususnya Indonesia yang mengalami krisis 

multi dimensi berkepanjangan masih menitikberatkan pembangunan dalam 

bidang ekonomi sehingga kebutuhan akan berbagai bentuk prasarana yang 

mendukung serta menunjang pembangunan di bidang tersebut seperti 

pembangunan jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung, perumahan, segala 

sarana dan prasarana berserta infrastrukturnya menjadi sangat diperlukan 

untuk berjalannya pembangunan nasional di segala bidang.  
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Seiring dengan pesatnya pembangunan sektor riil di Negara Indonesia, 

maka kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi juga semakin tumbuh dan 

berkembang. Bentuk bidang usaha jasa konstruksi ini wujudnya adalah 

bangunan infrastruktur berupa prasarana fisik seperti gedung, jalan, jembatan, 

saluran drainase air, dermaga, bandara, terminar, penerangan jalan, dan lain 

sebagainya. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dengan pekerjaan 

kontruksi yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kontruksi bangunan, jalan layang atau pembuatan wujud fisik lainnya. 

Pembangunan di bidang fisik dewasa ini perkembangannya seiring dengan 

tuntutan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pembangunan fisik seperti gedung sekolah, jalan tol, rumah sakit dan lain-lain 

adalah obyek dari perjanjian pemborongan bangunan. Perjanjian pemborongan 

bangunan dilihat dari sistem hukum merupakan salah satu komponen dari 

hukum bangunan (bouwrecht). Bangunan di sini mempunyai arti yang luas, 

yaitu segala sesuatu yang didirikan di atas tanah. Dengan demikian yang 

dinamakan hukum bangunan adalah seluruh perangkat peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan bangunan, meliputi pendirian, perawatan, 

pembongkaran, penyerahan, baik yang bersifat perdata maupun publik.  

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat 

dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin 

secara adil dan makmur. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung 

partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan 

seluruh rakyat secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang diatur dalam Undang-

Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan 

Nasional Tahun 2005-2025, adalah dokumen perencanaan pembangunan 

nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara 

Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah 

pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun 
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waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 yang disepakati bersama 

sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat 

sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya didalam satu 

pola sikap dan pola tindak.  

Untuk memberikan kesempatan berpartisipasi serta memberikan 

kesempatan berusaha bagi swasta, maka dapat dibedakan darimana asal 

pekerjaan pemborongan pekerjaan tersebut, yaitu perjanjian pemborongan 

pekerjaan yang berasal dari pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa 

dilakukan melalui proses lelang seperti yang telah diatur dalam Keputusan 

Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, dan perjanjian pemborongan pekerjaan yang  berasal 

dari swasta yang diperoleh langsung sebagai hasil perundingan antara pemberi 

tugas (swasta) dengan pemborong (swasta).   

Borongan pekerjaan yang berasal dari pihak swasta dan dikerjakan 

oleh perusahaan jasa konstruksi (pemborong) tersebut perlu dibuat suatu 

perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Secara garis besar, 

tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya 

bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang 

dianggap perlu bagi tujuannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 

KUHPerdata yang menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Menyikapi hal tersebut R. Subekti menjelaskan, “bahwa kita diperbolehkan 

membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) 

dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-

undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan 

membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian 

hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan 

sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.
1
 

Di indonesia, proyek-proyek pembangunan fisik tersebut datang dari 

pemerintah, swasta domestik maupun asing. Sedangkan pelaksanaannya hanya 

                                                
1
R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 14. 
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sebagian kecil yang ditangani pemerintah, selebihnya sangat diharapkan peran 

serta pihak swasta baik sebagai investor maupun sebagai kontraktor. Dalam 

hal ini, kontraktor bekerja dengan sistem pemborongan pekerjaan. Itulah 

sebabnya kontraktor disebut rekanan karena kontraktor dianggap sebagai 

rekan kerja. Untuk itu, para pihak tersebut melakukan kerjasama yang diikat 

dengan suatu perjanjian ataupun kontrak kerja. 

Di sini, masyarakat yang terdiri dari individu-individu dan setiap 

individu mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda satu dengan 

yang lain, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya sering melakukan 

tindakan yang merugikan pihak lain. Agar terdapat suatu ketertiban dan 

ketentraman hidup itu perlu adanya peraturan-peraturan, norma-norma serta 

kaedah-kaedah hukum. Hukum adalah segala ketentuan yang mengatur 

tingkah laku orang didalam masyarakat.
2
 Hukum Perjanjian diatur dalam  

Buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai 

bagian dari KUHPerdata. KUHPerdata terdiri dari empat buku yang mana Bab 

Kedua dari Buku Ketiga KUHPerdata memuat ketentuan-ketentuan umum 

dari perjanjian. Bab kelima sampai dengan Bab kedelapanbelas menerangkan 

masalah-masalah perjanjian khusus. Perjanjian ini di dalam KUH Perdata 

adalah perjanjian yang bersifat obligor, yaitu perjanjian yang menimbulkan 

hak dan kewajiban.  

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah perbuatan, 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih. Artinya harus ada perbuatan dari orang yang bersangkutan, 

maka perjanjian itu hanya mengikat  terhadap orang-orang yang mendapat 

perjanjian itu sendiri.
3
 Dalam Pasal 1338 alenia pertama  KUHPerdata 

dinyatakan bahwa semua perjanjian  yang  dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka  jelas bahwa perjanjian 

yang dibuat secara sah itu mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-

undang. Hal ini dimaksud untuk menyatakan  tentang kekuatan perjanjian, 

                                                
2Hapsoro Hadiwidojo, B.P.H. Hukum Perdata, FH. UNDIP, Semarang, 1986, hlm. 12. 
3
Sri Soedewi, Hukum Badan Pribadi, Seksi Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada Press, 

Yogyakarta, 1999, hlm. 212. 
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yaitu perjanjian mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu undang-

undang, maksudnya  supaya janji  itu ditepati. 

Hukum perjanjian dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah 

dibutuhkan, karena dalam setiap interaksi antara individu dengan individu, 

individu dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum sangat 

erat kaitannya dengan suatu kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu 

contoh dari suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mana pasti 

akan melahirkan suatu hak dan kewajiban. Suatu hak dan kewajiban biasanya 

akan dituangkan di dalam suatu akta atau surat perjanjian. Surat perjanjian  

berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang berbunyi, bahwa “para pihak dalam membuat 

kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana 

bentuknya.” Meskipun demikian, adanya asas kebebasan berkontrak tetap 

tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata. 

Syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam  Pasal 1320 sampai 

dengan Pasal 1337 KUHPerdata. 

Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan 

dalam tiga macam, yaitu (1) Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, (2) 

Perjanjian kerja/perburuhan, dan (3) Perjanjian pemborongan pekerjaan.
 4

 

Tentang isi perjanjian ini telah diutarakan diatas, yaitu bahwa pihak yang satu 

menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang 

lainnya untuk diserahkannya dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, 

dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.
5
 

Sebelum pembuatan perjanjian, terdapat suatu proses pendahuluan. 

Proses pendahuluan di dalam perjanjian pemborongan merupakan proses 

dimana pihak yang memborongkan mencari pemborong yang dianggap 

mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang diinginkan. Setelah proses 

pendahuluan terdapat proses pelaksanaan perjanjian. Dalam pelaksanaan 

perjanjian terdapat kemungkinan terjadi wanprestasi. Menurut M. Yahya 

                                                
4
R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57. 

5
Ibid, hlm. 65. 
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Harahap, pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban 

yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, 

apabila di dalam melaksanakan wanprestasi perjanjian telah lalai sehingga 

terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan 

prestasi tidak menurut selayaknya. Jadi seseorang dapat dikatakan telah 

melakukan wanprestasi, apabila (1) tidak melakukan apa yang disanggupi 

akan dilakukannya, (2) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 

sebagaimana yang dijanjikan, dan (3) terlambat melakukan prestasi.
6
  

Selain itu, beberapa tahun terakhir ini, muncul kecenderungan 

penggunaan outsourcing dalam pemborongan pekerjaan. Outsourcing diatur 

dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Pengaturan tentang  outsourcing dalam undang-undang tersebut pada satu sisi 

telah menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di 

bidang jasa, dan pada sisi lain telah memungkinkan perusahaan-perusahaan 

yang telah berdiri untuk melakukan efisiensi melalui pemanfaatan jasa 

perusahaan outsourcing untuk memproduksi produk-produk atau jasa-jasa 

tertentu yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama perusahaan.
7
  

Penggunaan sistem  outsourcing ini sudah menjadi trend tersendiri di 

berbagai perusahaan. Banyak perusahaan besar yang mempekerjakan pekerja 

dengan menggunakan sistem  outsourcing, baik yang berstatus swasta nasional 

atau perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) dan bahkan di instansi-

instansi pemerintahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh strategi perusahaan untuk 

melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production). Perusahaan  berusaha 

untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang bekerja di perusahaannya. Hal tersebut disebabkan karena 

kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan perusahaan untuk memberi gaji 

kepada pekerja tetap dalam jumlah banyak. 

Pada dasarnya tidak semua jenis pekerjaan dapat diberikan dengan 

menggunakan sistem outsourcing. Outsourcing hanya dapat dilakukan pada 

                                                
6
M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 60. 

7
Sehat Damanik, Outsourcing & Perjanjian Kerja, DSS Publishing, Jakarta, 2006, hlm. 2. 
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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 pengguna tenaga 

kerja dan juga perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing untuk seluruh 

jenis pekerjaan. Selama ini penerapan sistem outsourcing lebih banyak 

merugikan pekerja atau buruh. Hal ini dilihat dari hubungan kerja yang selalu 

dalam bentuk tidak tetap atau kontrak, upah lebih rendah, minimnya jaminan 

sosial, tidak adanya perlindungan kerja serta jaminan pengembangan karir. 

Maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum yang merupakan hak bagi 

setiap pekerja yang dijamin negara, yang apabila hak tersebut dilanggar dapat 

menimbulkan konsekuensi hukum.
8
 

Berdasarkan pada beberapa uraian yang telah diketengahkan 

sebelumnya, maka penulis ingin mengambil topik kajian tentang wanprestasi 

outsourcing pada perjanjian pemborongan pekerjaan, khususnya dalam jasa 

konstruksi, dan mengambil judul: “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja 

Non-Kontraktual: Studi tentang Perjanjian Pemborongan Jasa 

Konstruksi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kondisi yang telah diketengahkan pada latar belakang 

masalah tersebut, maka fokus penelitian ini adalah pada penyelesaian secara 

hukum terhadap konflik yang terjadi pada perjanjian pemborongan. Beranjak 

dari fokus penelitian tersebut, selanjutnya dirumuskan pokok-pokok 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam perjanjian 

pemborongan menurut hukum ketenagakerjaan? 

2. Bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja jasa konstruksi non-

kontraktual jika mengalami kecelakaan kerja? 

                                                
8
 Muzni Tambusai, Outsourcing, http: //www.nakertrans.go.id/, diakses pada tanggal  3 Maret 

2013, 09.16 WIB. 
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C. Tujuan Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto tujuan penulisan dirumuskan secara 

deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak 

dicapai dengan penulisan tersebut.
9
 Dengan menelaah latar belakang dan 

perumusan masalah di atas, dapat dikemukakan beberapa tujuan dari 

pelaksanaan penulisan tesis ini adalah berikut. 

1. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan dan menganalisis tentang 

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam perjanjian pemborongan 

menurut hukum ketenagakerjaan.  

2. Penelitian ini berusaha untuk mencari cara untuk menjamin dan 

melindungi tenaga kerja jasa konstruksi non-kontraktual jika terjadi 

kecelakaan kerja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berikut. 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan 

pengetahuan dalam bidang jasa konstruksi dan perjanjian 

pemborongan pekerjaan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan 

pengetahuan tentang tenaga kerja non-kontraktual dalam perjanjian 

pemborongan pekerjaan. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah sumbangan  

pemikiran terhadap pengembangan dan pendalaman teori-teori hukum 

mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam konteks hukum tata negara 

khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian 

pemborongan pekerjaan.  

                                                
9
Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 118. 



9 

 

b. Sebagai sumber bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum 

dan Magister Ilmu hukum atau masyarakat yang ingin mengetahui 

tentang tenaga kerja non-kontraktual dalam pemborongan pekerjaan. 

c. Penelitian ini juga berfungsi sebagai elaborasi hukum dan perjanjian 

pemborongan, dan hasil penelitian ini tentunya dapat menjadi masukan 

guna perbaikan sistem hukum perjanjian yang ada. 

d. Hasil penelitian ini dapat menjadi bekal bagi seluruh pemakai jasa 

konstruksi maupun pemborongan pekerjaan lainnya. 

 

E. Posisioning Penelitian 

Studi tentang perjanjian pemborongan dan tenaga kerja jasa konstruksi 

sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti, antara lain penelitian 

yang dilakukan oleh Apit Nur Widijanto, pada tahun 2007, dengan judul 

Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan pada PT. Puri Kencana 

Mulya Persada di Semarang, yang mengetengahkan tentang beberapa hal, di 

antaranya perjanjian dan perjanjian pemborongan bangunan, perjanjian 

pemborongan pekerjaan, tanggungjawab kontraktor dalam pemborongan 

pembangunan, hambatan dalam pelaksanaan pemborongan bangunan, dan 

upaya yang ditempuh oleh para pihak dalam perjanjian pemborongan 

bangunan. Penelitian lain dilaksanakan oleh Hanafi Darwis, pada tahun 2012, 

yang mengambil tema Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pemborongan. 

Penelitian tersebut mengetengahkan tentang subjek dan objek dari perikatan, 

perjanjian dalam bidang pemborongan, perjanjian pemborongan dalam 

KUHPerdata, Perjanjian Pemborongan dalam AV41, Prinsip korelasi 

tanggungjawab para pihak, prinsip ketegasan tanggungjawab pemborong, 

prinsip larangan perubahan harga perjanjian, dan prinsip kebebasan 

pemutusan perjanjian secara sepihak. 

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Dedi Pahroji dan Holyness 

N. Singadimedja, pada tahun 2012, yang mengangkat topik Perbandingan 

Sistem Hukum Ketenagakerjaan Negara Malaysia dan Negara Indonesia 

dalam Perlindungan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini 
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membicarakan tentang beberapa hal berikut, antara lain sistem hukum 

ketenagakerjaan di negara Malaysia dan sistem hukum ketenagakerjaan 

Indonesia dalam mewujudkan penegakan hak asasi buruh migran, persamaan 

dan perbedaan sistem hukum ketenagakerjaan pada negara Malaysia dan 

Indonesia, serta perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Malaysia dan 

pemerintah Indonesia bagi buruh migran Indonesia di negara Malaysia dalam 

rangka penegakan hak asasi manusia menurut UUD 1945.  

Selain itu, Laksanto Utomo, Taufiqurrahman Syahuri, dan Liza 

Marina, pada tahun 2014, juga melakukan penelitian dengan topik 

Permasalahan Outsourcing dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia. 

Dalam penelitian tersebut, dibahas mengenai beberapa hal yang berhubungan 

dengan perjanjian kerja waktu tertentu, tenaga kontrak outsourcing, 

permasalahan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, pelaksanaan 

pemberian hak pekerja dalam outsourcing, jenis pekerjaan yang dapat di-

outsourcing-kan, hubungan kontrak kerja antara perusahaan outsourcing 

dengan pengguna jasa outsourcing, dan tenaga kerja non-kontraktual. 

Selanjutnya, Fidya Ramadhani, pada tahun 2015, melakukan penelitian yang 

mengambil tema Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian antara 

Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen, mengetengahkan 

mengenai tinjauan umum tentang perjanjian dan perjanjian pemborongan, 

kontrak kerja konstruksi, kedudukan para pihak dalam kontrak kerja 

konstruksi, penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian antara penyedia 

jasa konstruksi dan pejabat pembuat komitmen, serta perlindungan hukum 

terhadap penyedia jasa konstruksi dan pejabat pembuat komitmen. 

Akan tetapi studi tentang hukum perlindungan tenaga kerja jasa 

konstruksi tersebut masih jarang dilakukan penelitian, atau mungkin masih 

belum ada yang melakukan penelitian terhadapnya. Dari hasil penelitian 

pendahuluan, selanjutnya muncul pokok penelitian yang dirumuskan dalam 

judul penelitian di atas, yaitu Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Non-

Kontraktual: Studi tentang Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi. 

Selanjutnya muncul fokus penelitian, yang meliputi beberapa aspek, 
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sebagaimana telah disebutkan di depan, yang secara ringkas dapat 

diketengahkan kembali, yang meliputi: tenaga kerja jasa konstruksi, perjanjian 

pemborongan, perjanjian pemborongan jasa konstruksi, tenaga kerja non-

kontraktual, perlindungan hukum bagi tenaga kerja jasa konstruksi non-

kontraktual, dan lain sebagainya. Pendekatan penelitian ini bersifat 

komprehensif, dan diawali dengan penelitian pendahuluan, dengan mengkaji 

data sekunder yang telah ada, yang nantinya akan diperkuat dengan data 

primer. 

 

F. Alur Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir  

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi dan Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan 

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 

 

Peraturan Pelaksana:  

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No. Kep.102/Men/VI/2004; No. 

Kep.226/Men/2000; dan No. Kep.233/Men/2003. 

Kendala-Kendala 

Solusi 

Kelebihan Kelemahan 

Pemakaian tenaga kerja 

berdasarkan perjanjian 

pemborongan 

Ketidakpastian jaminan 

kerja 

Tenaga kerja tidak 

memiliki bargaining 

power 

Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan 

Jaminan Kematian 

Jaminan Kecelakaan 

Kerja 

Jaminan Hari Tua 
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G. Sistematika Penyajian 

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Non-

Kontraktual: Studi tentang Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi” 

ini disusun secara sistematis dan terdiri dari beberapa bab, yakni: 

Bab I, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah yang akan 

diteliti, fokus studi dan pokok-pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, posisioning penelitian, dan sistematika penyajian. 

 

Bab II, penulis menguraikan dan memaparkan tentang tinjauan pustaka, yang 

berisi tentang teori perjanjian, teori perlindungan hukum, outsourcing, 

perjanjian pemborongan jasa konstruksi, dan asuransi tenaga kerja (BPJS 

Ketenagakerjaan). 

 

Bab III, penulis menguraikan dan memaparkan tentang metode penelitian, 

jenis data, narasumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

Bab IV, penulis menjabarkan tentang hasil dan pembahasan atas permasalahan 

yang diperoleh. 

 

Bab V, penulis mengetengahkan tentang simpulan dan rekomendasi. 

 


