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BAB I 

PENDAHALUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam 

kehidupan sehari-hari entah untuk kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder 

maupun kebutuhan tersier manusia melakukan suatu hal yang disebut dengan 

kerja, banyak jenis pekerjaan yang ada di Indonesia baik dalam bentuk jasa 

maupun dalam bentuk menghasilkan suatu produk tertentu. 

Tenaga kerja diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan, “Tenaga kerja adalah setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat”. 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 

bahwa semua orang boleh bekerja baik laki-laki  maupun perempuan, mampu 

untuk melakukan kegiatan kerja, menghasilkan suatu barang atau jasa yang 

bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun masyarakat luas yang ada. Arti dari 

tenaga kerja di sini sangatlah luas meliputi semua pejabat negara seperti 

Presiden, Ketua dan Anggota DPR, DPA, MPR, Menteri, semua pegawai 

negara baik sipil maupun militer dan kepolisian, semua pengusaha, buruh, 

swa-pekerja, pengangguran, dan sebagainya.
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Namun dalam hal ini penulis akan membahas mengenai tenaga kerja 

buruh  outsourcing, tenaga kerja outsourcing atau yang sering disebut alih 

daya dalam undang-undang tidak dijelaskan secara langsung namun 

pengaturannya terlihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 

64 dikatakan “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan 

kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 

penyediaan jasa pekerja buruh yang dibuat secara tertulis”, dan di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata 1601 huruf b dikatakan bahwa “outsourcing 

disamakan dengan perjanjian pemborongan”. 

Selanjutnya, di dalam negara Indonesia banyak sekali tenaga kerja 

outsorcing dan juga banyak tenaga kerja outsourcing/alih daya melakukan 

aksi demonstrasi karena merasa perusahaan kurang memperhatikan 

kesejahteraan para tenaga kerjanya dan berharap perusahaan membuat 

kebijaksanaan perusahaan yang lebih memperhatikan hak-hak dari para tenaga 

kerja outsourcing/alih daya dan juga memberi perlindungan terhadap hak-hak 

para tenaga kerja outsourcing/alih daya. 

Masa kerja dari para tenaga kerja outsorcing dimulai dari awal saat 

terjadi kontrak kesepakatan dengan kontrak kerja antara perusahaan dengan 

para tenaga kerja, walaupun masa kerja sudah bertahun-tahun tetap masa 

pengabdian dihitung sejak kontrak disepakati untuk diperbarui hal ini 

merugikan para tenaga kerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak 

oleh perusahaan karena tenaga kerja tidak dapat menuntut hak-hak normatif 

layaknya tenaga kerja buruh biasa. 
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Hak pesangon diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UMPK (Pasal 156 ayat(3)), uang 

pengganti perumahan dan pengobatan (Pasal 156 ayat (4)) dan uang pengganti 

cuti tahunan yang bersangkutan saat penghentian kerja, serta uang gaji yang 

dihitung sejak diberhentikan merupakan bukan hak dari buruh outsourcing.
2
 

Para tenaga kerja buruh outsourcing/alih daya dengan perjanjian 

kontrak dalam waktu tertentu telah merugikan buruh, dalam hal gaji buruh 

hanya mendapatkan gaji pokok dan uang makan yang besarnya minim, tidak 

memperoleh tunjangan kesejahteraan dan kesehatan, dan juga buruh 

outsourcing juga terancam PHK secara sepihak dari perusahaan, namun buruh 

harus menerima perlakuan tersebut karena sulitnya mencari pekerjaan. 

Sistem kerja kontrak outsourcing/alih daya yang mengutamakan 

angkatan kerja yang sangat muda akan menyebabkan kesempatan kerja bagi 

buruh usia > 30 tahun makin menyempit. Bila peluang kerja di sektor formal 

bagi angkatan kerja tua makin menyempit, maka akan terjadi ledakan sektor 

informal yang selama ini pun sudah mendominasi struktur angkatan kerja 

Indonesia. 

Sementara itu, pada operasional sehari-hari dalam melakukan kegiatan 

kerja di dalam suatu perusahaan tentu saja terdapat suatu kesalahan yang 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja atau terjadi kerugian fisik yang 

dialami oleh para tenaga kerja yang dimana hal tersebut sangat mengganggu 

bagi tenaga kerja. 
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Hubungan baik antara para buruh outsourcing/alih daya dengan 

perusahaan akan menimbulkan hubungan kerja yang lebih berkualitas dimana 

para buruh akan merasa lebih dihargai dan dilindungi hak-haknya sehingga 

buruh akan melakukan kewajiban-kewajiban kerja secara maksimal karna 

semua hak-haknya terpenuhi dengan baik. Untuk itulah diperlukan peran 

pemerintah sebagai pihak yang terlibat langsung dalam hubungan kerja, dapat 

bersifat netral dan dapat menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak 

dalam hubungan kerja, seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenegakerjaan yang isinya “setiap pekerja/buruh berhak 

memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. 

Berbagai permasalahan terhadap perlindungan hukum para tenaga 

kerja pada kenyataan dalam pelaksanaannya masih kurang dari harapan. Hal 

ini terlihat dari pelaksanaan yang di luar apa yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dimana masih didapati 

pengusaha yang membuat peraturan sendiri untuk kepentingan perusahaan 

yang kurang memperhatikan hak-hak dari para buruh sendiri, yang mana para 

buruh tidak bisa menuntut haknya di era sekarang ini dimana banyak 

perusahaan yang menggunakan sistem kontrak dengan buruh waktu tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, begitu pentingnya perlindungan hukum 

terhadap tenaga kerja untuk keberlangsungan sehari-hari oleh para pekerja, 

maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi dengan judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA 

OUTSOURCING (Studi PT Lor Internasional Hotel Solo)”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah satu 

hal yang sangat penting guna menghindari terjadinya kekaburan dan 

penyimpangan terhadap pokok permasalahan. Oleh sebab itu, penulis 

membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu perlindungan hukum 

terhadap tenaga kerja outsourcing. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis berpendapat 

bahwa rumusan masalah yang diperlukan untuk mengetahui secara praktis dan 

sistematis penulisan yang dibuat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja 

outsourcing yang bekerja di PT Lor International Hotel Solo bila dikaitkan 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 

2. Bagaimana cara mengatasi bila terjadi permasalahan antara buruh 

outsourcing dengan perusahaan? 

3. Dari peraturan hukum yang ada apa saja yang dilanggar dengan adanya 

tenaga kerja outsourcing? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang 

hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses dan isi dari perjanjian kontrak antara buruh 

outsourcing dengan bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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2. Mengetahui penyelesaian masalah yang terjadi antara buruh dan 

perusahaan dan juga masalah yang sering terjadi. 

3. Mengetahui tentang sistem tenaga kerja outsourcing bila dikaitkan dengan 

peraturan hukum yang ada di Indonesia. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat yang ingin 

diperoleh dari penelitian hukum ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

penjelasan bagi masyarakat mengenai proses dan juga isi dari 

perjanjian bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. 

b. Memberikan gambaran penyelesaian masalah yang terjadi antara buruh 

dengan perusahaan juga mengenai masalah-masalah yang sering 

timbul antara buruh outsourcing/alih daya dengan perusahaan. 

c. Memberikan gambaran pada masyarakat mengenai tanggung jawab 

perusahaan ketika terjadi kecelakaan kerja. 

d. Memberikan gambaran mengenai sistem tenaga kerja outsourcing/alih 

daya. 

e. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya, dan memberikan 

sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang 

Ilmu Hukum yang kaitannya dengan ketenagakerjaan outsourcing/alih 

daya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini. 

b. Mengembangkan penalaran dan juga pola pikir yang sistematis dan 

dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenaga kerja di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan, “Tenaga kerja adalah setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat”. 

Terdapat beberapa jenis mengenai tenaga kerja, di sini penulis fokus 

meneliti mengenai tenaga kerja outsourcing/alih daya. Peran pemerintah 

Tenaga Kerja 
Tenaga Kerja 

Outsourcing 

Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

Praktik antara peraturan 

dengan kenyataan? 
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sebagai pihak yang terlibat langsung dalam hubungan kerja, dapat bersifat 

netral dan dapat menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam 

hubungan kerja, hubungan baik antara para buruh outsourcing/alih daya 

dengan perusahaan akan menimbulkan hubungan kerja yang lebih berkualitas 

dimana para buruh akan merasa lebih dihargai dan dilindungi hak-haknya 

sehingga buruh akan melakukan kewajiban-kewajiban kerja secara maksimal 

karna semua hak-haknya terpenuhi dengan baik. 

Dari peraturan hukum yang ada seperti pada Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Tenaga Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai 

pelaksanaan yang ada dalam masyarakat dalam menjalankan operasional 

perusahaan dalam memperlakukan tenaga kerja baik dalam perekrutan tenaga 

kerja, pelaksanaan kerja, maupun setelah berhentinya tenaga kerja sudah 

sesuaikah dengan peraturan yang ada maupun harapan dari tenaga kerja itu 

sendiri. 

 

F. Metode Penelitian 

Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, penelitian hukum 

merupakan kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran 

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu dengan jalan menganalisisnya.
3
 Maka penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

                                                 
3
Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004. Metode Penelitian Hukum. Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4. 
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1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakam penelitian 

deskriptif yakni gambaran tentang sesuatu keadaan secara objektif 

mengenai penelitian ini sesuai dengan judul dan juga rumusan masalah. 

2. Metode Pendekatan 

Metode penelitian yang digunakan penulisan skripsi ini yaitu 

pendekatan yuridis empiris atau penelitian yang bersifat kualitatif yang 

menggunakan sumber data primer atau penulis memperoleh dengan cara 

observasi lapangan dan wawancara. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis akan 

melakukan penelitian dalam pembuatan skripsi di PT Lor Internasional 

Hotel Solo. 

4. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang terdapat dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau 

sumber pertama di lapangan.
4
  Yakni penulis mengadakan interview 

atau wawancara langsung di lokasi penelitian yakni di PT Lor 

Internasional Hotel Solo. 

 

                                                 
4
Burhan Bungin, 2013. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format 

Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan 

Pemasaran. Jakarta: Kencana, hal. 128. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
5
 

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dari dua bahan hukum, 

yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai 

berikut: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, dan literatur 

karya ilmiah yang terkait dengan penelitian mengenai tenaga kerja 

outsorcing. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data-data dari penelitian skripsi ini, akan 

dikumpulkan melalui dua teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Studi Lapangan 

Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara (interview), wawancara merupakan proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan jalan tanya jawab yang 

dilakukan secara sistematis. 
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Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. Penggemar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: 

Rajawali Pers, hal. 30. 
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b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari dan juga 

menginventarisasi serta menganalisis bahan-bahan yakni berupa 

perundang-undangan, doktrin-doktrin, maupun makalah yang 

berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. 

6. Metode Analisa Data 

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisa kualitatif. Analisa dalam penelitian kualitatif terdiri 

dari tiga tahapan pokok yaitu:
6
 

a. Reduksi data (data reduction). 

b. Penyajian data (data display). 

c. Penarikan kesimpulan (conclution drawing and verification). 

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, 

penganalisisan data juga penjabarannya yang penulis susun ini terbagi dalam 4 

bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berkaitan, adapun 

sistematika skripsi adalah sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai 

isi skripsi yakni latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran 

dan sistematika skripsi. 
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Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University 

Press, hal. 46. 
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Bab II adalah tinjauan pustaka yang didalamnya berisikan mengenai 

uraian dasar teori tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja 

outsourcing/alih daya. 

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan 

menguraikan dan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga 

kerja outsourcing yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. 

Bab IV adalah penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan 

diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari akhir penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

 

 

 

 


