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KATA SAMBUTAN 
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN 

 

TRADISI keilmuan di Perguruan Tinggi tidak pernah dapat dilepaskan dari 

penulisan buku sebagai bagian dari tridharma. Tokoh-tokoh besar dalam 

sejarah keilmuan selalu berkaitan dengan buku. Filsuf Plato menulis buku 

Republik (Politeia) sekitar 360 SM, hingga saat ini namanya abadi dan buah 

pikirnya dikaji masyarakat ilmiah di jagat raya ini. Di samping itu, buku 

sering digadang-gadang sebagai jendela ilmu, pintu masuk memandang 

cakrawala dunia. Melalui buku pula, kapasitas dan kapabilitas seorang 

penulis buku diapresiasi, diuji, dan didiskusikan. 

Bagi seorang dosen, menulis merupakan suatu keharusan dan kewajiban, 

termasuk menulis buku sebagai indikator keseriusan dan komitmen 

terhadap bidang keahliannya. Saya selaku Rektor Universitas Pakuan 

mengapresiasi terbitnya buku yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan 

Dalam Perspektif Perlindungan Pekerja Alih Daya yang ditulis oleh para 

dosen Fakultas Hukum, Universitas Pakuan ini.Jika dikaitkan dengan 

fenomena pandemi covid 19 yang belum jelas kapan berakhirnya dan 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi minus dan berdampak pada 

nasib para pekerja, terutama nasib pekerja alih daya, maka penerbitan buku 

ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi upaya memperkuat 

hubungan industrial yang kondusif bagi meningkatnya investasi, 

produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor dan tingkatan perekonomian.  

Buku Hukum Ketenagakerjaan  Dalam Perspektif Perlindungan Pekerja Alih 

Daya ini hadir pada saat yang tepat. Oleh karenanya, di tengah krisis 

hubungan industrial yang berdampak luas pada kondisi ketenagakerjaan di 

Indonesia, diharapkan dapat menjadi pelita penerang ranah hukum, 

menyumbangkan pemikiran kritis, dari perspektif akademik untuk 

terjalinnya suatu hubungan industrial yang adil bagi setiap pihak dan 

menjamin terwujudnya iklim investasi yang kondusif. 

i 



Selaku Rektor Universitas Pakuan, saya menyambut baik dan mengucapkan 

selamat atas terbitnya buku ini. Semoga buku ini memberi inspirasi kepada 

khalayak sidang pembaca.  

Selamat membaca. 

Bogor, Desember 2020 

Rektor Universitas Pakuan  

Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 



KATA SAMBUTAN                                                                                                                      

GURU BESAR ILMU HUKUM   

UNIVERSITAS PADJADJARAN 

 

Iklim  usaha    nasional    yang   kondusif   mencakup    juga  pengertian 

terbentuknya iklim investasi yang kondusif yang mendukung 

terselenggaranya sistem investasi yang menjamin produktivitas dan 

efisiensi secara optimal  di berbagai sektor dan tingkatan.  Iklim investasi 

yang kondusif  dapat dinyatakan sebagai salah satu kebutuhan dasar 

pembangunan untuk meningkatkan perekonomian di berbagai sektor dan 

tingkatan. Peningkatan perekonomian di berbagai sektor dan tingkatan 

tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun memperluas juga 

lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya 

memperluas pemerataan hasil pembangunan.  

Salah satu upaya penting yang bernilai strategis agar angka investasi atau 

penanaman modal dapat terus meningkat adalah mewujudkan hubungan 

industrial yang harmonis di antara para pengusaha dengan para pekerja, 

termasuk pekerja alih daya. Hubungan industrial yang harmonis di antara 

para pengusaha dengan para pekerja hanya bisa diwujudkan apabila 

dipenuhinya beberapa persyaratan kondisional yang diperlukan untuk 

mendukung terwujudnya harmoni hubungan industrial tersebut.  Beberapa 

persyaratan kondisional yang dimaksud antara lain kebijakan hukum yang 

mengatur secara akurat dan konsisten terhadap hubungan industrial di 

antara para pengusaha dengan para pekerja, komitmen dan konsistensi 

para pengusaha dalam melaksanakan hubungan industrial, dan komitmen 

dan konsistensi para pekerja dalam melaksanakan hubungan industrial 

tersebut.  

Memang tidak mudah memenuhi persyaratan-persyaratan kondisional 

tersebut, karena pemenuhan persyaratan-persyaratan kondisional tersebut 

tentu tidak hanya mengacu pada sudut pandang dan kepentingan para 

pengusaha saja; namun mengacu juga  pada sudut pandang dan kepentingan 

para pekerja, termasuk sudut pandang dan kepentingan para pekerja alih 

iii 



daya yang seringkali merasa terabaikan. Perbedaan sudut pandang dan 

kepentingan di antara para pengusaha dengan para pekerja yang tidak 

mendapat penanganan yang semestinya dari pemerintah, pada akhirnya 

menimbulkan ketidakharmonisan hubungan industrial yang berdampak 

juga pada iklim investasi di Indonesia. Ketidakharmonisan  yang dimaksud 

antara lain terungkap dari kegiatan unjuk rasa para pekerja/buruh yang 

menyuarakan berbagai tuntutan yang salah satunya adalah hapus 

outsourcing.  

Jauh hari sebelum terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja, pada tahun2016, Saudara Nuradi sudah meneliti dan membahas 

betapa pentingnya perlindungan hukum pekerja alih daya dalam 

pelaksanaan hubungan industrial guna mendukung terwujudnya iklim 

investasi yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja. Hasil 

akhirnya adalah tersusunnya suatu konsep teoritik tentang Perlindungan 

Pekerja Alih daya Dalam Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif. Ada 

tiga komponen konsep yang menjadikan buku ini menarik untuk dibaca, 

yaitu: Pertama, perlindungan hukum  pekerja alih daya yang berkeadilan 

bagi semua pihak; kedua, perlindungan hukum pekerja alih daya untuk 

mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif; dan ketiga,  

perlindungan hukum pekerja alih daya  yang mendukung tercapainya 

kesejahteraan pekerja. 

Selain itu, Saudara Nuradi juga berhasil melakukan studi komparasi 

pelaksanaan pekerjaan alih daya di Indonesia dan di sejumlah negara serta 

perkembangan kekinian bisnis alih daya. Dengan muatan suatu konsep 

teoritik tentang perlindungan pekerja alih daya dalam mewujudkan iklim 

investasi yang kondusif, dan komparasi pelaksanaan pekerjaan alih daya di 

Indonesia dan di sejumlah negara, buku ini menarik untuk dibaca, dan 

menjadi bahan rujukan studi untuk memperdalam telaah hukum 

ketenagakerjaan dalam perspektif penyelenggaraan pekerjaan alih daya. 

Bandung, Desember 2020 

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 

Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. 
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KATA PENGANTAR 

 

Maraknya unjuk rasa menentang undang-undang cipta kerja yang dilakukan 

sejumlah elemen serikat pekerja di berbagai daerah tampak menjadi suatu 

fenomena ketenagakerjaan yang menarik untuk dikritisi. Unjuk rasa 

tersebut tidak hanya menunjukkan adanya suatu kebijakan ketenagakerjaan 

yang tidak sesuai dengan harapan para pekerja; namun sekaligus juga 

menunjukkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan belum sesuai dengan 

landasan, asas dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana 

dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.                                  

Salah satu persoalan ketenagakerjaan yang menarik untuk ditelaah secara 

menyeluruh adalah masalah pekerjaan alih daya (outsourcing). Masalah ini 

tumbuh dan berkembang menjadi perhatian para pekerja alih daya karena 

pelaksanaan pekerjaan alih daya dianggap tidak adil dan merugikan pekerja 

alih daya. Karena itu, bagaimana anggapan itu bisa muncul dan menjadi issu 

publik di kalangan pekerja menjadi hal yang menarik sekali untuk dibahas 

secara mendalam menurut konsep perlindungan pekerja alih daya dalam 

perspektif penyelenggaraan negara kesejahteraan. 

Buku ini merupakan hasil pengembangan Disertasi dengan judul  

“Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya Dalam Pelaksanaan Hubungan 

Industrial Guna Mendukung Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif 

Bagi Tercapainya Kesejahteraan Pekerja”, Program Studi Doktor Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.  

Pokok-pokok isi buku ini adalah berikut: 

- Konsep Negara Kesejahteraan, Hukum Dalam Negara Kesejahteraan, 
Keadilan Sosial Dalam Negara Kesejahteraan, dan Perlindungan 
Hukum Pekerja Dalam Negara Kesejahteraan;  

- Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan, 
Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Keadilan, Hukum 
Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Perlindungan Pekerja, dan 
Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Pekerjaan Alih Daya; 
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- Pekerjaan Alih Daya Dalam Dimensi Teori, dan Pekerjaan Alih Daya 
dan Pekerja Alih Daya Dalam Dimensi Praktek; 

- Pelaksanaan Pekerjaan Alih Daya di Indonesia, Pelaksanaan 
Pekerjaan Alih Daya di Beberapa Negara, dan Komparasi 
Pelaksanaan Pekerjaan Alih Daya; 

- Ketentuan Hukum Yang Mengatur Perlindungan Pekerja Alih Daya 
Dalam  Pelaksanaan  Hubungan  Industrial, Bentuk-Bentuk 
Perlindungan Pekerja Alih Daya Dalam Pelaksanaan Hubungan 
Industrial, dan Konsep Perlindungan Pekerja Alih Daya Dalam 
Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif. 

 
Dengan terbitnya buku ini, diharapkan kajian terhadap fenomena hukum 
ketenagakerjaan dalam perspektif negara kesejahteraan semakin dalam dan 
meluas. Buku ini diharapkan juga dapat memberi sumbangsih bagi 
perkembangan Ilmu Hukum. 
 
Depok, Desember 2020 
 
Penulis 
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BAB I 

NEGARA KESEJAHTERAAN  

 

 

1.1 Konsep Negara Kesejahteraan 
Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) tentu tidak asing bagi kalangan ahli 
hukum, ahli ekonomi dan ahli politik. Akan tetapi karena begitu luasnya ruang 
lingkup Negara Kesejahteraan maka kajian hukum tentu akan berbeda dari kajian 
ekonomi dan kajian politik terhadap perspektif negara kesejahteraan. Menurut 
sejarahnya, konsep welfare state merupakan sebuah solusi kebijakan yang 
bersifat top-down terhadap permasalahan jaminan sosial dalam penyelenggaraan 
sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi ini, upah buruh dipengaruhi 
oleh kondisi pasar serta dihadapkan pada persoalan yang berada di luar kendali 
pekerja. Barr (1987) berpendapat:  

First, the state is not the only source of welfare. Most people find support 
through the labour market for most of their lives.  Individuals can secure 
their own well-being through private insurance; and private charities, 
family and friends also provide welfare. Second it does not follow that if a 
service is financed by the state it must necessarily be publicly produced.  
Welfare is thus a mosaic, with diversity both in its source and in the 
manner of its delivery.  The term ‘welfare state’ can  be thought of ‘as a 
shorthand for the state’s role in education, health, housing, poor relief, 
social insurance and other social services.1 

              Menurut Barr, pertama, negara bukanlah satu-satunya sumber 
kesejahteraan. Kebanyakan orang mendapatkan dukungan melalui pasar tenaga 
kerja untuk sebagian besar hidup mereka. Individu dapat mengamankan 
kesejahteraannya sendiri melalui asuransi swasta; dan badan amal pribadi, 
keluarga dan teman juga memberikan kesejahteraan. Kedua, tidak berarti bahwa 
jika suatu layanan dibiayai oleh negara, maka layanan tersebut harus diproduksi 
secara publik. Dengan demikian, kesejahteraan merupakan suatu mozaik, dengan 
keragaman baik sumbernya maupun cara penyampaiannya. Istilah 'negara 
kesejahteraan' dapat dianggap sebagai 'kependekan dari peran negara dalam 
pendidikan, kesehatan, perumahan, bantuan sosial, asuransi sosial, dan layanan 
sosial lainnya. Karena itu, sistem negara kesejahteraan tidak homogen dan statis. 
Ia beragam dan mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Menurut 

                                                           
1Dalam Geoff Bertram, Assesing the Structure of Small Welfare States, London: Commonwealth Secretariat and 

United Nations Research Institute for Social Development, 2011, hlm.4 
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Black's Law Dictionary:2 “Welfare State a nation in which the government 
underiakes various social insurance programs, such as unemployment 
compentation, old age pensions, family allowances,  food sfamps, and aid to the 
blind or deaf - also termed welfare -regulatory state.  Negara Kesejahteraan adalah 
suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program asuransi 
sosial, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, 
kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli -juga pengertian 
kesejahteraan- negara sebagai pengatur. Sedangkan definisi Welfare State dalam 
Collin Colbuid English Dictionary adalah:3 

Welfare State as a system in which the government provides free social 
service, such as health and education, and gives money to people when 
they are unable to work  for example because they are old, unemployed, or 
sick.  

              Negara Kesejahteraan adalah sebagai suatu sistem pemerintahan yang 
menyediakan pelayanan sosial secara gratis (bebas biaya) dalam hal kesehatan, 
pendidikan, dan bantuan keuangan bagi warga yang tidak mampu bekerja karena 
usia lanjut, pengangguran atau sakit. 

              Titmus (1958) membagi welfare state menjadi dua model umum, yaitu 
tipe residual dan tipe universal. Sedangkan Esping-Andersen (1990) 
mengklasifikasikan menjadi tiga tipe berdasarkan kaitannya dengan kepentingan 
elite berkuasa dan atau kelas-kelas sosial, yaitu tipe konservatif atau korporatis 
atau Bismarckian, tipe liberal, dan tipe sosialis demokratik.  Terdapat empat 
model negara kesejahteraan berikut ini: 4 

1. Model universal atau The Scandinavian Welfare States. Model ini  
pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh 
penduduknya, baik kaya maupun miskin. Negara yang menerapkan 
model ini adalah Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. 

2. Model korporasi atau Work Merit Welfare States.  Model ini mirip 
dengan model universal namun kontribusi terhadap berbagai skema 
jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha, 
dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh 
negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu 
memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial. Model yang 
dianut oleh Jerman dan Austria ini sering disebut sebagai model 

                                                           
2Bryan A Garner, 8/ack's Law Dictionary Seventh Edlflon, West Group St Paul, Minn, 1990, hal.1588 

3Ibid, hal.'1588 

4Ibid, 2011, hlm.4 
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Bismarck, karena idenya pertama kali dikembangkan oleh Otto von 
Bismarck. 

3. Model residual. Model ini, pelayanan sosial, khususnya dalam hal 
kebutuhan dasar diberikan terutama kepada kelompok-kelompok 
yang kurang beruntung (disadvantage groups), seperti orang miskin, 
penganggur, penyandang cacat, orang lanjut usia yang tidak kaya, dan 
sebagainya. Ada tiga elemen dalam model ini di Inggris: (a) jaminan 
standar minimum, termasuk pendapatan minimum; (b) perlindungan 
sosial pada saat munculnya resiko-resiko; dan (c) pemberian 
pelayanan sebaik mungkin. Model ini mirip dengan model universal 
yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara 
dan memiliki cakupan luas. Namun jumlah tanggungan dan 
pelayanan relatif lebih kecil dan berjangk pendek. Perlindungan 
sosial dan pelayanan sosial diberikan secara ketat, temporer dan 
efisien. Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon meliputi 
Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. 

4. Model minimal. Model ini ditandai dengan pengeluaran pemerintah 
untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan 
dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal 
dan umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota 
militer dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Model ini 
umumnya diterapkan di negara-negara Latin, seperti Spanyol, Italia, 
Chile, dan Brazil, dan negara-negara Asia, seperti Korea Selatan, 
Filipina, Srilanka, dan Indonesia. 

               Selain itu, didasarkan pada pembangunan ekonomi dan pembangunan 
sosial terdapat empat bentuk negara kesejahteraan, yakni:5 

1. Negara sejahtera, yakni negara yang memiliki pembangunan ekonomi 
tinggi dan pembangunan sosial yang tinggi pula. Negara yang 
menerapkan prinsip ini adalah negara-negara Skandinavia dan Eropa 
Barat yang menerapkan model kesejahteraan universal dan 
korporasi. 

2. Negara baik hati, yakni negara yang memiliki pembangunan ekonomi 
relatif rendah, namun mereka tetap melakukan investasi sosial. 

3. Negara pelit, yakni negara yang memiliki pembangunan ekonomi 
tinggi, namun pembangunan sosialnya rendah. Contoh negara yang 
termasuk kategori ini adalah Jepang dan Amerika Serikat. 

4. Negara lemah, yakni negara yang pembangunan ekonomi dan 
pembangunan sosialnya rendah. Indonesia, Kamboja, Laos, dan 
Vietnam termasuk dalam kategori ini. 

                                                           
5Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan 

Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 26. 
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Cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan rakyat jelas 
tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik sebelum maupun 
sesudah diamandemen. Konsep negara kesejahteraan yang diselenggarakan 
dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia tidak hanya bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia namun bertujuan pula mewujudkan kesejahteraan umum. 
Secara lengkap tujuan negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:6 

      Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 
Dasar Negara yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil beradab, Persatuan 
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
keadialan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

            Berdasarkan pernyataan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
demikian itu, maka tujuan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan oleh 
lembaga-lembaga pemerintahan negara mewujudkan kesejahteraan sebagaimana 
yang dimaksud oleh Thomas Hobbes (dalam Leviathan) yang mengatakan 
”....government exist to promote welfare , the welfare of the people is the highet law” 
(Solus popule suprema est lex). 7 Promosi kesejahteraan ini tentu mengacu pada 
definisi negara kesejahteraan. Menurut Spicker :8 

The welfare state is an attempt to break away from the stigma of the poor 
law. It was not designed for the poor, it was supposed to offer social 
protection for everyone, to present people from becoming poor. 

    Dengan demikian fungsi negara adalah membebaskan warga negara dari 
kemiskinan serta memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warga negara. 
Untuk itu negara wajib melaksanakan berbagai kebijakan dan kegiatan untuk 
membebaskan setiap warga negara dari kemiskinan. Mencermati hal ini, peran 
negara telah ada dalam era laissez faire sekalipun yang diusung oleh bapak ilmu 
ekonomi modern Adam Smith melalui bukunya The Wealth of Nation.  Walaupun 
dalam konsepnya sendiri Smith  mengelak masuknya negara dalam 

                                                           
6Lihat isi Pembukaan UUD 1945Alinea Keempat 
7Leviathan, Harmonds word, Penguin 1968, dalam Paul Spicker, The Welafere State, Sage Publications, London, 

2000, hlm. 134 
8Ibid. hlm 134  
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perekonomian namun beliau mengakui fungsi dan peran negara yang dinyatakan 
dalam bukunya dengan memberikan tiga tugas negara : pertama perlindungan 
kebebasan undividu terhadap agresi asing dan perbudakan; kedua melindungi 
anggota masyarakat terhadap ketidakadilan  dari anggota masyarakat lainnya; 
ketiga negara harus menjaga pekerjaan dan institusi publik seperti jalan, 
pelabuhan, bendungan, pendidikan dan kesehatan publik.  Dalam hal ekonomi, 
Smith juga mempersilahkan negara untuk mengendalikan harga dalam hal pelaku 
pasar memegang sebuah monopoli yang berakibat pada persaingan tidak sehat 
atau menghalangi orang untuk masuk ke pasar.9 

 Prinsip utama welfare state adalah pertama pengakuan bahwa setiap 
anggota masyarakat mendapatkan minimum standart of living; kedua, menjaga 
kemajuan dan stabilitas ekonomi (economic stability and progrss); ketiga, sepakat 
untuk mencapai kesempatan kerja yang maksimal (full emploment).10 

  Sidney Webb dalam pidato Presiden pada Perkumpulan Pendidikan Sosial 
dan Politik pada tahun 1908 mengatakan bahwa terdapat 4 dasar suatu standar 
kehidupan minimum di negera kesejahteraan yang harus dilakukan oleh 
pemerintah negara tersebut yaitu : 11 

(1) The terms and conditions of employment, including a minimum rate of 
wages. 

(2) Leisure and recreation. Adequate time must be assured by law to every 
wage leaner for sleep, recreation, exercise of body and mind, the duties 
of citizenship and family life. 

(3) Health. This involved on the one hand a sanitary environment secured 
by a pure water supply, drainage and so fort, and on the other, medical 
services, hospital and skill nursing for the sick. 

(4) Education. There must be schools and colleges of every grade, and an 
adequate system of scholarship providing maintenance and tuition up 
to the postgraduate level for every scholar fitted to received it. 

            Empat dasar suatu standar kehidupan minimum di negera kesejahteraan 
yang harus dilakukan oleh pemerintah negara tersebut adalah : (1) Syarat dan 
ketentuan kerja, termasuk tingkat upah minimum.  (2) Waktu luang dan rekreasi. 
Hukum harus memastikan waktu yang memadai untuk setiap gaji yang lebih 
ramping untuk tidur, rekreasi, olahraga tubuh dan pikiran, tugas 
kewarganegaraan dan kehidupan keluarga.(3) Kesehatan. Hal ini di satu sisi 
menyangkut lingkungan sanitasi yang dijamin dengan suplai air bersih, drainase 
dan sebagainya, dan di sisi lain, pelayanan medis, rumah sakit dan ketrampilan 
merawat orang sakit.(4) Pendidikan. Harus ada sekolah dan perguruan tinggi 
untuk setiap kelas, dan sistem beasiswa yang memadai yang menyediakan 

                                                           
9The Welfare State, Great Political Thinkers from Prof William Ebenstein, dikutip oleh Taufik Bawazir, dan 

diakses pada tanggal 26 Feruari 2013, hlm 34 
10Ibid, hlm 34 
11William A. Robson, Welafare State and Welafare Society, Illusion and Reality, George Allen &Unwin,London, 

1977, hlm. 21. 
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pemeliharaan dan biaya kuliah hingga tingkat pascasarjana untuk setiap sarjana 
yang cocok untuk menerimanya. 

   Dengan menggunakan referensi literatur lain, maka ide dasar negara 
kesejahteraan menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, beranjak dari abad ke-
18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa 
pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatesthappiness 
(atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan 
istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau 
kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham 
berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah 
sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. 
Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan 
kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi 
hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan 
sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak kesejahteraan negara” (father of 
welfare states). 12 Dalam konteks ini, menurut Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 
Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat 
melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua 
individu.13 

    Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea keempat menetapkan Tujuan Negara 
Republik Indonesia yaitu “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Menurut 
Husni, dari ketentuan ini setidaknya ada empat tujuan bernegara, yaitu :14 

1. Protection function, negara melindungi seluruh tumpah darah 
Indonesia; 

2. Welfare function, negara wajib mewujudkan kesejahteraan bagi 
seluruh rakyat; 

3. Educational function, negara memiliki kewajiban mencerdaskan 
kehidupan bangsa; 

4. Peacefulness function, wajib menciptakan perdamaian dalam 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke 
luar.  

  Guna mencapai empat tujuan negara tersebut tentu diperlukan suatu 
tatanan hukum yang menjamin terselenggaranya suatu negara hukum 

                                                           
12Ibid.hlm. 21 

13Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 61 

14Lalu Husni, Hukum......, op cit., hlm.15 
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kesejahteraan secara efektif. Menurut ahli ekonom Inggris John Maynard Keynes, 
negara hukum kesejahteraan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :15 

1. Dalam negara hukum kesejahteraan yang diutamakan adalah 
terjaminnya hak-hak asasi sosial-ekonomi rakyat; 

2. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih 
diutamakan dibandingkan pembagian kekuasaan yang berorientasi 
politis, sehingga peranan eksekutif lebih besar daripada legislatif; 

3. Hak milik tidak bersifat mutlak; 
4. Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan atau sekedar 

penjaga malam (Nachwakerstaat), melainkan negara turut serta 
dalam usaha-usaha sosial maupun ekonomi; 

5. Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial 
ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu kepada warga 
negara; 

6. Peranan hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai 
konsekuensi semakin luasnya peranan negara; 

7. Lebih bersifat negara hukum materiil yang mengutamakan keadilan 
sosial materiil pula. 

   Kranenburg adalah salah satu diantara ilmuwan yang menganut teori 
negara hukum kesejahteraan. Menurut dia, tujuan negara bukan sekadar 
memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan 
kesejahteraan warganya. Hal ini tentunya sejalan dengan pemikiran Aristoteles 
yang mengatakan bahwa negara yang didasarkan kepada hukum bukan 
merupakan alternatif yang paling baik dari negara yang dipimpin oleh orang-
orang cerdik cendikiawan, melainkan satu-satunya cara yang paling praktis untuk 
mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera dalam masyarakat.16 

Negara kesejahteraan pada hakekatnya bukan merupakan bentuk dominasi 
negara. Tetapi wujud dari adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang 
yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberi mandat 
untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. 
Karakter-karakter negara kesejahteraan yang berbentuk di masing-masing 
negara adalah unik. Tiap negara mengalami dan memiliki tingkat atau tahap 
pembangunan yang khas yang mempengaruhi tingkat kesejahteraannya.17 

    Spicker berpendapat bahwa kesejahteraan tergantung kepada 
perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Ekonomi bukanlah satu-
satunya untuk mencapai suatu kesejahteraan suatu negara, tetapi hal ini 
merupakan kebutuhan karena perkembangan ekonomi merupakan dasar bagi 
tercapainya suatu kesejahteraan materiil. Hanya melalui perkembangan 

                                                           
15Ibid, hlm.20 
16  Satjipto Rahardjo¸Ilmu Hukum, Cet. VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 263 
17Kuhnle S, “Survival of The European State” Working Paper No.19, 1999, dalam Darmawan Triwibisono dan 

Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm.18 
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ekonomilah persoalan-persoalan penting dalam perwujudan kesejahteraan 
masyarakat akan tercapai. 18 

    Secara normatif landasan sistem ekonomi indonesia adalah Pancasila dan 
UUD Tahun 1945. Keadilan dalam pembangunan sistem ekonomi Indonesia 
merupakan titik tolak, proses dan juga tujuan yang harus dicapai. Sesuai dengan 
Pasal 33 UUD Tahun 1945, perekonomian Indonesia berdasar atas demokrasi 
ekonomi. Hal ini berarti bahwa baik sistem ekonomi, tujuan yang ingin dicapai, 
pembangunan ekonomi, kebijakan maupun program semuanya berdasarkan atas 
demokrasi ekonomi.  

    Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945, perekonomian berdasar 
atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Oleh sebab itu cabang-
cabang produksi yang terpenting bagi negara dan yang menguasai hidup orang 
banyak harus dikuasi oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan 
orang perorangan yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Kata berkuasa 
dalam Pasal 33 (ayat 2 ) ini mempunyai arti bahwa negara bukan hanya memiliki 
kekuasaan politik saja, tetapi juga kekuasaan ekonomi melalui kekuatan yang 
dimilikinya dalam penguasaan pasar dan faktor-faktor produksi. Oleh karena itu 
hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh 
ditangani oleh perorangan. Penguasaan oleh negara memang tidak perlu 
diartikan sebagai sepenuhnya pemilikan, tetapi bahwa negara harus menjamin 
adanya kemampuan bagi negara untuk menegakkan kedaulatan serta melindungi  
kepentingan umum dan kepentingan ekonomi rakyat. 19 Menyermati hal  ini, 
penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara (BMUN), Badan Usaha Milik Daerah 
(BMUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah kebijakan dan upaya 
Negara untuk mengelola cabang-cabang produksi yang terpenting dan strategis 
bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak. 

  Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa tanah air 
dan kekayaan alam adalah karunia Allah bagi rakyat Indonesia dan menjadi 
sumber bagi kemakmurannya. Dengan keterbatasan yang ada pada negara, 
pengembangan sumber-sumber kekayaan alam tersebut dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan orang perorangan atau usaha swasta, tetapi harus tetap dalam 
pengawasan pemerintahan dan pemilikan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, 
potensi kekayaan alam dikembangkan dengan cara yang dapat memberikan 
imbalan yang layak bagi yang mengusahakan sesuai dengan pengorbanan dan 
risiko yang diambilnya, tetapi juga menjamin bahwa hasil akhir adalah 
kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Konsep pengelolaan sumber 
daya alam seperti ini tentu yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila.    
Menurut Emil Salim, ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi 

                                                           
18Paul Spicker, The Welafare State, a General Theory, Sage Publication, London, 2000, hlm.84 

19Gunawan Sumodiningrat, Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif, Impac Wahana Cipta, Jakarta, 1999, 
hlm.50 



9 | Hukum Ketenagakerjaan 

selain  yang  tercantum   dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun  1945, 
terdapat beberapa ciri lain yaitu: 20 

        Pertama, peranan negara beserta aparatur ekonomi negara adalah 
penting. Tetapi tidak dominan agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme. 
Peranan negara adalah penting, tetapi juga tidak dominan agar dicegah 
tumbuhnya free fight. Dalam sistem ekonomi pencasila, usaha negara dan 
swasta tumbuh berdampingan dengan perimbangan tanpa dominansi 
berlebihan satu terhadap yang lain. 

        Kedua, dalam sistem ekonomi Pancasila maka hubungan kerja antar 
lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominansi modal, juga 
tidak didasarkan pada dominansi buruh tetapi juga berdasarkan asas 
kekeluargaan. Hubungan seperti ini mengelak konfrontasi kepentingan 
modal versus buruh. 

        Ketiga, masyarakat sebagai suatu kesatuan memegang peranan 
sentral dalam sistem ekonomi pancasila. Produksi dikerjakan oleh semua, 
untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. 
Masyarakat adalah bagian dari unsur ekonomi non negara, yaitu ekonomi 
swasta. 

   Berdasarkan uraian Pasal 33 ayat (1) Tahun UUD 1945 jelas terungkap 
suatu pertautan diantara Hukum dan Ekonomi. Pertautan ini terungkap dari 
kalimat “...perekonomian disusun..”. Kata disusun menunjukan pada sesuatu 
pernyataan yang bersifat normatif, sehingga perekonomian tidak diserahkan 
begitu saja pada kekuatan pasar, namun ada pengaturan atau hukum yang 
mengaturnya. Oleh karena itu berdasarkan sistem ekonomi Indonesia yang 
berdasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila, terlihat bahwa dalam pembangunan 
ekonomi, hukum harus menjadi figura ekonomi dan sebaliknya ekonomi juga 
tidak boleh meninggalkan hukum. 21 

    Dalam sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara terdapat 
hubungan hukum yang sangat erat dan mempunyai pengaruh timbal balik. 
Pembaharuan-pembaharuan dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah 
dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan 
azas-azas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur 
ekonomi yang dikehendaki. Sebaliknya penegakan azas-azas hukum yang tidak 
sesuai akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan. Oleh 
karena itu dalam rangka usaha menuju ke struktur ekonomi pancasila, kaidah-

                                                           
20Emil Salim, “Membangun Koperasi dan Sistem Ekonomi Pancasila” dalam Sri Edi Swasosno, Sistem Ekonomi dan 

Demokrasi Ekonomis, UI Press, Jakarta 1987, hlm.60 

21Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm.XIV 
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kaidah hukum yang melandasinya harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai 
yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. 22 

    Realisasi dari sistem ekonomi Pancasila yang tertuang dalam UUD Tahun  
1945 dan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional. Pasal 2 (ayat 1) Undang-
undang tersebut menyatakan bahwa “Pembangunan Nasional diselenggarakan 
berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, 
berkelanjutan berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.” Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 
menyatakan:  

       Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang 
berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, 
serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakkan dan 
perlindungan hukum.  

       Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem 
hukum nasional yang mantap bersumber pada pancasila dan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup 
pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, 
sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai 
kesadaran hukum dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka 
mewujudkan negara hukum; serta menciptakan kehidupan masyarakat 
yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui 
pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan 
tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya 
untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakkan 
hukum dan hak asasi manusia. 

      Pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi 
hukum harus diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek 
yang mempengaruhi, baik di dalam masyarakat itu sendiri maupun dalam 
pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan 
meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang 
dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan bangsa, dan negara 
serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman. 

   Dari uraian konsep negara kesejahteraan jelas terungkap suatu konsep 
pemahaman bahwa upaya mewujudkan negara kesejahteraan membutuhkan 
dukungan suatu sistem hukum. Dengan dukungan suatu sistem hukum yang 

                                                           
22Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Bandung, 1982, hlm.6 
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dimaksud, maka proses implementasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan 
pembangunan menjadi terarah dan terkendali untuk terwujudnya kesejahteraan.    

 

1.2 Hukum Dalam Negara Kesejahteraan  
Bagi Jan M. Boekman, Welfare State dimaknai sebagai integrasi fakta 

ekonomi dan gagasan umum tentang keadilan. Di dalamnya terjabar keberadaan 
dan fungsi hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, fungsi hukum 
selalu terkait dengan negara kesejahteraan di mana keadilan menjadi tujuan 
utama. Lebih jelasnya Boekman mengatakan berikut :23 

The welfare state is generally understood as the integrations of economic 
facts and general ideas about justice. lt also includes the pervasive presence 
and functioning of law in various aspects of social life. lt is thus evident that 
law is interwined with the welfare state. 

            Dengan pandangan Boekman yang demikian itu  maka dengan sendirinya 
fungsi hukum dalam penyelenggaraan negara kesejahteraan menjadi penting 
sekali. Dikatakan penting karena fungsi hukum secara langsung atau tidak 
langsung memandu tertib dan terarahnya kinerja pembangunan mewujudkan 
kesejahteraan umum. Salah satu pendekatan teori hukum yang banyak 
mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah Teori Hukum 
Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmaja. Ada beberapa argumentasi krusial 
mengapa Teori Hukum Pembangunan Mochtar banyak mengundang banyak 
atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai 
berikut: 24 

        Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori 
hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia 
dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena 
itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, 
tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka 
hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan 
kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.  

        Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan 
memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (way of life) masyarakat 
serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat 
kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang 
terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah 

                                                           
23Jan M. Boekman, Legal Subjectivity as a Precondition farthe lntertwinement of Las and the Welfare State, dalam 

lbid, hal..79. 

24Lilik Mulyadi, Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dan Negara serta Implementasinya Terhadap 
Perlndungan Hak Asasi Manusia (Kajian Dari Perspektif Teori),  http://pn-kepanjen.go.id, hlm.2  

http://pn-kepanjen.go.id/
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merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur), culture (kultur) 
dan substance (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. 
Friedman.  

         Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan  
dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a 
tool social engeneering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat 
diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang 
berkembang. 

Dikaji dari perspektif filsafat hukum, menurut Otje Salman, bahwa konsep hukum 
dalam pengertian fungsinya yaitu sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang 
merupakan modifikasi dan konsep Roscoe Pound: “law as a tool of social 
engineering”. Menurutnya, pengertian sarana (konsep Mochtar) mengandung 
pengertian yang luas yaitu:25 

a. Menuju kemakmuran (adil dan makmur) dengan tertib dan adil; 
b. Sumber hukum formil yang utama adalah undang-undang juga 

yurisprudensi atau kombinasi; 
c. Pembinaan dalam arti legal engineering (perubahan undang-undang 

yang sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan masyarakat yang 
sedang membangun), juga social engineering (perubahan masyarakat 
dan tradisional menuju modernisasi). 

Mochtar Kusumaatmadja mengolah semua masukan tersebut dan 
menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.  Ada sisi menarik dari teori yang 
disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya 
kerjasama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya 
(scholars) serta pengemban hukum praktis (specialists in decision) dalam proses 
melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun 
di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu Teori Hukum 
Pembangunan dari  Mochtar  memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan 
keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut. 26 

              Penjelasan di atas, sejalan dengan pendapat Romli Atmasasmita, 
menurutnya Mochtar Kusumaatmadja menganjurkan agar sistem pendidikan 
hukum ditujukan untuk meningkatkan kemampuan menganalisis kasus (studi 
kasus) sehingga lulusan pendidikan hukum telah dipersiapkan sebagai ahli 
hukum yang juga mengenal ilmu-ilmu non hukum (ilmu sosial).27 

                                                           
25Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm. 

27-28 

26 Lilik Mulyadi, .....op cit,  hlm.2-3  

27 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori 
Hukum Progresif, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm. 63 
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            Cita-cita Mochtar Kusumaatmadja, hanya akan dapat dicapai jika lulusan 
pendidikan hukum sungguh-sungguh memiliki pemikiran kritis dan memegang 
teguh etika profesi dan tanggung jawab profesi yang memadai dalam penyusunan 
perundang-undangan; tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek-
aspek non-hukum (ilmu sosial lainnya), pendapat mengenai pentingnya aspek 
non-hukum dalam menilai bekerjanya hukum dalam masyarakat juga telah 
dikemukakan oleh Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich.28 

           Hukum dalam konsep Mochtar tidak diartikan sebagai “alat” tetapi sebagai 
“sarana” pembaruan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep 
tersebut adalah: 1) bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha 
pembangunan dan pembaruan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan 2) 
bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan 
manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu. Untuk 
itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik perundang-
undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus 
sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. 29 

Lebih jauh lagi, Mochtar berpendapat bahwa pengertian “sarana” lebih luas 
daripada “alat” (tool) alasannya:30 

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaruan 
hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika 
Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan  
Supreme Court) pada tempat lebih penting. 

2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak 
jauh berbeda dari penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan 
pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang 
menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan 
konsep seperti itu. 

3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, konsep 
hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sudah diterapkan jauh 
sebelum konsep ini diterima resmi sebagai landasan kebijakan hukum 
nasional.     

            Pandangan Mochtar tentang fungsi dan peranan hukum dalam 
pembangunan nasional, kemudian dikenal sebagai teori Hukum Pembangunan, 
diletakkan di atas  premis  yang  merupakan  inti  ajaran atau prinsip,  sebagai  
berikut :31 

                                                           
28 Ibid, hlm. 64 

29 Darji Darmodiharjo, Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, 
Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 198-199 

30Ibid, hlm. 199 

31 Romli Atmasasmita,  op cit., hlm. 65-66 
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1. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh 
perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa 
perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang 
teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan 
atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak 
perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan 
semata-mata. 

2. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan 
tujuan awal dari masyarkat yang sedang membangun, maka hukum 
menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam 
proses pembangunan. 

3. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban 
melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) 
harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam 
masyarakat. 

4. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang 
hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula 
atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam 
masyarakat itu. 

5. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan 
jika hukum dijalankan oleh kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu 
sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di 
dalam hukum itu. 

            Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, 
Mochtar memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja 
merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidahyang mengatur kehidupan 
manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga 
(institution) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-
kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-
mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum 
secara menyeluruh. Pada bagian lain, Mochtar juga mengemukakan bahwa 
“hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu 
perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam 
masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institution)dan proses 
(processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. 32 

Pokok-pokok pikiran Mochtar terkait dengan fase kedua dari Teori 
Hukum Pembangunan dapat dideskripsikan sebagai berikut: 33 

                                                                                                                                                          
 
32Lilik Mulyadi, op cit., hlm.6 

33 Shidarta, dkk, , Mochtar Kusuma Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi. Jakarta: 
HuMa, 2012, hlm. 124-128 
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1. Filsafat Pancasila digunakan sebagai landasan fundamental untuk 
menggantikan posisi teori-teori dari pemikir asing, seperti Northrop, 
Pound, Lassswell, dan McDougal yang sebelumnya diakui Mochtar 
sempat mempengaruhi pandangannya. Ia mulai menulis dan 
menggunakan istilah cita hukum Pancasila, filsafat hukum Pancasila, 
dan Negara hukum Pancasila. 

2. Mochtar tetap setuju bahwa tujuan utama hukum pada umumnya 
adalah ketertiban dan keadilan. Tujuan keadilan ini dikaitkan Mochtar 
dengan tujuan hukum dalam suatu negara hukum Pancasila. Dalam 
setiap negara hukum, kekuasaan diatur dan oleh karena itu, harus 
pula tunduk pada hukum. Tujuan keadilan ini mencakup di dalamnya 
keadilan sosial (sila kelima dari Pancasila) 

3. Selain itu keadilan sebagai tujuan hukum juga berkaitan dengan 
kedudukan dan hak yang sama bagi semua orang di dalam hukum. Hal 
ini dapat dihubungkan dengan sila kerakyatan dalam Pancasila (asas 
persamaan). Apabila tujuan hukum dalam negara Pancasila pada 
analisis di atas adalah keadilan sosial, maka fungsi hukum jadinya 
adalah untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita dalam kenyataan. 

4. Hukum suatu negara, bagaimanapun baiknya tujuannya, tidak akan 
bermanfaat bagi kehidupan masyarakat kalau tidak ditegakkan. 
Penegakkan hukum dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran hukum, 
yaitu ketika hukum yang mengatur tidak berhasil atau terganggu 
dalam menjalankan fungsinya. Instansi terakhir dalam penegakkan 
hukum ini dijalankan oleh hakim. Hakim memeriksa perkara dan 
memberi keputusannya berdasarkan hukum dan demi keadilan. 

5. Penegakkan hukum tidak hanya menjadi urusan aparat penegak 
hukum (polisi, jaksa, atau advokat) melainkan pada instansi terkait 
terakhir juga bergantung pada pencari keadilan itu sendiri. Untuk 
itulah perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa berperkara itu adalah 
demi menegakkan hukum dan keadilan, tidak semata-mata demi 
memenangkan perkara. 

6. Dalam menumbuhkan kesadaran ini, ada peran etika di dalamnya. 
Etika dan hukum sama-sama merupakan kaidah yang mengatur 
kehidupan  manusia di dalam masyarakat. Etika mengatur tindakan 
manusia dari dalam diri manusia tersebut, sedangkan hukum 
mengatur aspek tindakan lahiriah manusia dalam masyarakat. Khusus 
bagi aparat penegak hukum, etika ini berhubungan dengan etika 
profesi, yang dijalankan demi penegakkan undang-undang dan 
hukum, demi melindungi/membela kepentingan terdakwa atau klien, 
dan demi memegang kerahasiaan profesi. 

7. Mochtar mengakui ada penekanan tahap pertama pembangunan yang 
diberikan pada upaya pelembagaan (institutionalization) pada usaha-
usaha besar pembinaan bangsa (a great nation building effort). Pada 
tahap pertama memang tekanan diberikan pada pelembagaan usaha-
usaha atau proses ini, sehingga orang perorangan mungkin terdesak, 
namun hal ini tidak berarti individualitas dari orang perorangan 
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tersebut tidak boleh diberi kesempatan untuk berkembang, 
mengingat analisis terakhir terhadap satuan-satuan masyarakat itu 
akan berujung pada individu juga. 

8. Persoalan manusia di dalam pembangunan Indonesia tersebut 
didasarkan pada asumsi penerimaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai 
suatu kenyataan dan landasan berpikir dan bertindak manusia 
Indonesia. 

9. Pembangunan manusia Indonesia harus dilakukan dengan prinsip-
prinsip sebagi berikut: 
a. Selain percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, juga harus percaya 

pada kemampuan diri sendiri dan pada hari depan Indonesia yang 
lebih baik; 

b. Sebagai insan politik, harus committed pada sistem politik Negara 
yang pada titik puncaknya telah menerima pancasila sebagai asas 
tunggal yang cocok bagi bangsa Indonesia; dan 

c. Sadar pada hak dan kewajiban, baik sebagai orang perorangan 
maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga pengertian 
individu tidak bisa dilepaskan dari pengertian masyarakat tempat 
individu itu mendapat kesempatan berkembang sepenuhnya. 

10. Manusia Indonesia “masa kini” yang terlibat dalam pembangunan 
tersebut diupayakan agar memiliki karakter sebagai insan modern, 
yang mencakup sifat-sifat ideal sebagai berikut: 
a. Cermat, sebagai lawan dari kecerobohan dan “asal saja”; 
b. Hemat, dalam arti dapat mengatur kekayaannya (termasuk 

Negara, pikiran, dan waktu) untuk tujuan-tujuan produktif; 
c. Rajin, dalam arti suka bekerja untuk memenangkan persaingan; 
d. Jujur, sebagai sifat terpuji yang menjadi keharusan untuk 

mendapatkan kepercayaan sebagai modal dalam berusaha, 
terlepas dari apakah ada tidaknya anjuran sifat jujur ini dalam 
agama atau norma-norma etika; 

e. Tepat waktu (tepat janji), sebagai sifat untuk menghormati rekan 
pergaulan dan hal ini juga menjadi modal dasar yang penting 
dalam usaha dan perdagangan; 

f. Tegas tetapi bijaksana, mengingat tegas penting untuk 
menghilangkan keragu-raguan pada pihak ketiga dalam 
berhubungan dengan kita dan bijaksana perlu karena terkait 
dengan pihak ketiga yang menjadi sasaran ketegasan tersebut; 

g. Berani tetapi berhati-hati, dalam arti siap menghadapi resiko 
demi perubahan dan perbaikan serta berhati-hati agar resiko 
tersebut dilandasi perhitungan yang matang; 

h. Teguh memegang prinsip (prinsipiil), yakni sifat untuk tidak 
mudah goyah atau tergoda melakukan hal-hal yang kurang baik 
dan menjerumuskan.  

            Mochtar  tetap setuju bahwa tujuan utama hukum pada umumnya adalah 
ketertiban dan keadilan. Tujuan keadilan ini dikaitkan Mochtar dengan tujuan 
hukum dalam suatu Negara hukum Pancasila. Dalam setiap Negara hukum, 
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kekuasaan diatur dan oleh karena itu, harus pula tunduk pada hukum. Tujuan 
keadilan ini mencakup di dalamnya keadilan sosial (sila kelima dari Pancasila). 
Apabila tujuan hukum dalam Negara Pancasila adalah keadilan sosial, maka 
fungsi hukum jadinya adalah untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita dalam 
kenyataan. Tujuan atau cita-cita yang dimaksud sesuai dengan Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah tewujudnya kesejahteraan umum. Dalam 
konteks inilah keadilan sosial dalam negara kesejahteraan dapat dinyatakan 
sebagai salah satu prinsip demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila. 
 

1.3 Keadilan Sosial Dalam Negera Kesejahteraan 
  Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Bahwa tujuan hukum 

memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan.34    
Friedmann menyatakan bahwa salah satu kontribusi aristoteles adalah keadilan 
menurut hukum dan keadilan menurut alam. Keadilan yang pertama mendapat 
kekuasaannya dari apa yang ditetapkan sebagai hukum, apakah adil atau tidak; 
keadilan yang kedua mendapatkan kekuasaannya dari apa yang menjadi sifat 
dasar manusia, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.35 

Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-
individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. 
Sebagian menyebutnya dengan istilah legal justice atau keadilan  hukum yang 
merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan 
dalam negara hukum. Ada pula istilah social justice  atau keadilan sosial yang 
didefinisikan sebagai konsepsi-konsepsi umum mengenai social firmness atau 
keadilan sosial yang mungkin dapat dan mungkin tidak berselisih dengan 
konsepsi keadilan individu atau keadilan secara umum. 36 

  Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus 
diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, 
yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, 
mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut 
sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan 
prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu 
pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan 
bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama 
(keadilan sosial). 37 

                                                           
34Darji Darmodiharjo dan sidharta, Pokok-pokok....., op cit., hlm. 155 

35 W. Friedmann, Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, 
hlm. 11 

36Agus Santoso,  Hukum, Moral & Keadilan – Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, 2012, hlm. 85-86 

37Ibid, hlm. 87 
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Hukum sangat erat  hubungannya  dengan keadilan, bahkan  ada pendapat 
bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti 
sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa 
keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk 
keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi 
berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua 
orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara 
hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apa 
pun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-
hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.38 

  Suatu  tata  hukum  dan  peradilan  tidak  bisa  dibentuk  begitu  saja  tanpa 
memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata 
hukum dan peradilan, oleh karena itu dalam pembentukan tata hukum dan 
peradilan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-
prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, 
yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu 
kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai 
kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang yang sebesar mungkin, justru 
berpikir secara hukum berkaitan erat dengan ide bagaimana keadilan dan 
ketertiban dapat terwujud. 39 

  Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, Kemanusiaan Yang 
Adil dan Beradab, di samping itu juga termuat dalam sila kelima, Keadilan Sosial 
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai   kemanusiaan  yang  adil  dan  keadilan 
sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang 
berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya 
dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa 
dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa. Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan 
martabat manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-
nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:40 

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara 
terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi 
keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk 
kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup 
bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban; 

2. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan 
antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak 

                                                           
38Ibid, hlm. 87 

39Ibid, hlm. 91 

40Ibid, hlm. 93 
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wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan 

3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu 
dengan lainnya secara timbal balik. 

   Dalam tata hukum Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala 
sumber hukum atau sumber tertib hukum, di samping menempatkan Pancasila 
sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa sumber tertib hukum Republik 
Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita 
moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Kedudukan 
Pancasila sebagai sumber tertib hukum dan sebagai dasar negara menempatkan 
Pancasila berada pada urutan paling atas pada susunan atau hierarki perundang-
undangan di Indonesia. 41 

Pancasila sebagai dasar negara merupakan unsur-unsur pokok dalam 
kaidah negara yang fundamental, merupakan norma hukum yang pokok, 
sehingga semua perundang-undangan yang ada baik tertulis maupun tidak 
tertulis tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang berisi nilai-nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan 
Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia. Pancasila sebagai hukum dasar di dalamnya memuat keadilan, 
sehingga antara hukum dan keadilan mempunyai hubungan yang tidak bisa 
dipisahkan.42 

   Dengan   berfikir filsafat Pancasila,   maka   keadilan Pancasila 
diaktualisasikan  juga dalam pembangunan sektor ketenagakerjaan yang 
bertujuan mendukung terwujudnya kesejahteraan. Pembangunan ini 
berpedoman   pada  Pasal 27  ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945  yang 
menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini dipertegas kembali dalam 
Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (hasil amandemen kedua)  yang 
mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat 
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan 
bekerja setiap orang dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraannya. 
Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan adalah proses terwujudnya 
kesejahtaraan. Kesejahteraan yang dimaksud tentu tidak terbatas pada individu 
dan keluarga; namun mencakup juga kesejahteraan masyarakat yang lebih 
dikenal dengan sebutan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, keadilan sosial 
bagi setiap individu dan keluarga dalam negara kesejahteraan secara bertahap 
dapat diwujudkan hingga pada kondisi kesejahteraan tertentu yang dianggap 
optimal bagi individu dan keluarga itu sendiri. Untuk itu, negara 
menyelenggarakan berbagai usaha kesejahteraan sosial. Usaha yang dimaksud 
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antara lain diwujudkan oleh pemerintah dengan menyelenggarakan 
perlindungan sosial dan pelayanan sosial terhadap warga Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta melaksanakan berbagai kebijakan, program 
dan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. Pemberdayaan keluarga miskin 
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ini antara lain dilakukan dengan 
meningkatkan usaha ekonomis produktif kelompok-kelompok binaan serta 
perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang dapat lebih banyak 
menyerap tenaga kerja.  

 

1.4 Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Negera Kesejahteraan  
   Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk 

melindungi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan 
politik untuk memperoleh keadilan sosial.43  Sebutan “mereka” yang lemah dan 
belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial 
tentu mengacu pada perorangan atau kelompok-kelompok masyarakat yang 
lemah, tidak memilik sumber daya  dan akhirnya terposisikan pada kedudukan 
yang lemah. Kelemahan yang dimaksud antara lain kelemahan intelektual yang 
menyebabkan perorang atau kelompok masyarakat tersebut tidak memiliki 
pengetahuan hukum dan terbatasnya aksebilitas informasi yang  menyebabkan 
mereka tidak memahami hak dan kewajiban hukum serta tidak memahami 
bagaimana melakukan upaya hukum. Tidak memiliki sumber daya yang 
dimaksud bisa mencakup sumber daya sosial, sumber daya ekonomi dan sumber 
daya politik. Sedangkan yang dimaksud terposisikan adalah posisi sosial normatif 
perseorang atau kelompok masyarakat yang memang tidak memiliki sumber 
daya sosial, sumber daya ekonomi dan sumber daya politik. Pada struktur 
perekonomian, perorang atau kelompok masyarakat yang dimaksud disebut 
kelompok usaha mikro atau warga  miskin. Sedangkan pada struktur perusahaan, 
perorangan atau kelompok masyarakat yang dimaksud adalah orang-orang yang 
berkedudukan sebagai buruh atau pekerja dengan segala atribut yang 
disandangnya. Perorangan atau kelompok masyarakat inilah yang sangat 
membutuhkan perlindungan hukum.     

    Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa 
hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, 
perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan  dengan cara 
membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.44 Kepentingan hukum adalah 
mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 
tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 
dilindungi.45 

                                                           
43 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 55 
44Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum’, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53 
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    Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-
hak yang diberikan oleh hukum.46     Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan 
hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan 
represif.47  Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh 
manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni 
adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun 
pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun 
haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.48  Fungsi 
primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya  dan tindakan yang dapat 
merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun 
penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta   
menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 
Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek 
hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.49 

Upaya perlindungan  hukum  yang  diamanatkan oleh konstitusi  merujuk    
pada   Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945  yang menyatakan bahwa 
“tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan”. Sedangkan, Pasal 28 D ayat (2) hasil Amandemen kedua Undang-
Undang Dasar mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 
kerja”.Dengan demikian kewajiban konstitusional Pemerintah tidak hanya 
menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi warga negara, namun 
berkewajiban pula memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang 
bekerja.  

   Perlindungan hukum kepada warga negara yang bekerja tentu terkait 
dengan upaya penegakkan hukum yang antara lain dilakukan oleh pemerintah. 
Penegakan hukum dapat dikatakan efektif bila proses penegakan hukum itu 
mengefektifkan juga pelaksanaan fungsi hukum dan pencapaian tujuan hukum. 
Karena itu, menelaah fungsi hukum dan menelaah tujuan hukum adalah hal-hal 
pokok sebelum menelaah efektivitas penegakkan hukum. Sebagaimana halnya 
pembahasan tentang fungsi hukum, maka pembahasan tentang tujuan hukum 
juga telah melahirkan berbagai konsep dan teori tentang tujuan hukum.  Dalam  
mencapai tujuan,  hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu. 
Apakah fungsi dari hukum? Jawabannya tergantung yang ingin kita capai apa? 
Dengan lain perkataan, fungsi hukum itu luas, tergantung tujuan-tujuan hukum 
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umum dan tujuan-tujuan yang spesifik yang ingin dicapai. Berikut ini di uraikan 
tentang fungsi hukum antara lain: 50 

1. Fungsi hukum sebagai, a tool of social control. Fungsi ini sebagai alat 
pengendalian sosial, dapat diterapkan sebagai fungsi untuk 
menetapkan, tingkah laku mana yang dianggap merupakan 
penyimpangan terhadap aturan hukum, dan sanksi atau tindakan 
yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.  

2. Fungsi hukum sebagai, a tool of social engineering. Fungsi ini 
menjadikan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam 
arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai suatu alat atau agent 
of change, atau pelopor perubahan sosial yang dikehendaki 
sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, fungsi ini sangat 
penting terutama untuk melakukan perubahan terhadap kultur 
masyarakat (dari masyarakat sederhana yang masih hidup dengan 
tradisi) menuju masyarakat modern mengikuti perkembangan kultur 
akibat pengembangan ilmu pengetahuan (misalnya berkembangnya 
teknologi komunikasi dan internet dengan segala kemudahannya).  

3. Fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi yang memberikan simbol-
simbol hukum sehingga masyarakat lebih mudah memahami apa 
yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di tengah masyarakat, 
misalnya simbol atau istilah: pencurian, pembunuhan dan atau 
korupsi dan yang lainnya.  

4. Fungsi hukum sebagai, a political instrument. Fungsi ini dijalankan 
oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara 
didalam menjalankan pemerintahan dengan tetap bersandar pada 
konstitunsi sebagai dasar utamanya.  

5. Fungsi hukum sebagai, integrator. Fungsi untuk menyelesaikan 
konflik-konflik yang ada ditengah masyarakat.  

 Keseluruhan fungsi-fungsi hukum tersebut di atas juga diharapkan dapat 
merealisir  fungsi  sosial dari  hukum.  Menurut  Joseph Raz,  fungsi sosial hukum  
dibedakan ke dalam hal-hal berikut : 51 

1. Fungsi langsung yang bersifat primer yang mencakup: pencegahan 
perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan 
tertentu, penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat, 
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penyediaan servis dan pembagian kembali barang-barang, 
penyelesaian perselisihan di luar jalur regular.  

2. Fungsi langsung yang bersifat sekunder, mencakup: Prosedur bagi 
perubahan hukum dan prosedur bagi pelaksanaan hukum.  

3. Fungsi tidak langsung, termasuk di dalam fungsi hukum yang tidak 
langsung ini, memperkuat atau juga memperlemah kecenderungan 
untuk menghargai nilai-nilai norma tertentu.  

              Dalam kajian Ilmu Negara  dikenal adanya teori perjanjian masyarakat 
yang disampaikan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, tujuan negara adalah 
melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga 
negara terbina dan terpelihara. Untuk itu diperlukan undang-undang yang 
merupakan penjelmaan kehendak umum (volonte general), dan karenanya harus 
ditaati oleh siapa pun, rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara tersebut 
dapat terpelihara, Kant menyetujui azas pemisahan kekuasaan menjadi tiga 
potestas (kekuasaan): legislatoria, rectoria, iudiciaria (pembuat, pelaksana, dan 
pengawas hukum).52   Teori Kant tentang negara hukum disebut teori negara 
hukum murni atau negara hukum dalam arti sempit karena peranan negara 
hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak dan kebebasan 
warga negara, tak lebih dari nightwatcher (penjaga malam). Negara tidak turut 
campur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.53 Pendapat Kant 
ini sangat sesuai dengan zamannya, yaitu tatkala terjadi pemujaan terhadap 
liberalisme (dengan semboyannya: laissez faire, laissez aller). Namun teori Kant 
mulai ditinggalkan karena persaingan bebas ternyata makin melebarkan jurang 
pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin. Para ahli berusaha 
menyempurnakan teorinya dengan teori negara hukum dalam arti luas atau 
negara kesejahteraan (Welfare State). Menurut teori ini, selain bertujuan 
melindungi hak dan kebebasan warganya, negara juga berupaya mewujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh warga negara.54 Negara hukum yang bertujuan 
melindungi hak dan kebebasan warganya serta berupaya mewujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh warga negara tentu mempunyai ciri-ciri tertentu. 

            Ciri-ciri rechtsstaat adalah sebagai berikut:  (1) Adanya Undang-undang 
Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara 
penguasa dan rakyat; (2) Adanya pembagian kekuasaan Negara; dan (3)  Diakui 
dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.55 Sebagai suatu negara yang 
demokratis, Indonesia memiliki ciri-ciri rechtsstaat tersebut. Ciri-ciri rechtsstaat 
menunjukkan bahwa ide sentral rechtsstaat adalah pengakuan dan perlindungan 
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hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. 
Adanya Undang-undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan 
konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan 
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu 
tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cenderung 
bertindak mengekang kebebasaan dan persamaan yang menjadi ciri khas Negara 
hukum. 56 

              Ciri-ciri rechtsstaat tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah 
Negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum tidak dapat 
dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian 
ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum 
diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan ; 
dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam 
alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua 
istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan 
Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan. Pengertian keadilan yang 
dimaksud dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan 
hukum (legal justice), tetapi juga keadilan sosial (sociale justice). 57 
Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan 
kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.58 Menurut 
Aristoteles,yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan 
pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu 
hukum.59 Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang 
diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.  

            Aristoteles mengemukakan tiga unsur pemerintahan berkonstitusi. 
Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, 
pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-
ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang 
mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi 
yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.60  Pernyataan bahwa pemerintahan 
dilaksanakan menurut hukum dapat juga dimaknai bahwa pelaksanaan seluruh 
fungsi pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku. Pemaknaan ini tentu berlaku juga untuk  penyelenggaraan 
perlindungan hukum terhadap pekerja.  

  Dalam dimensi pemaknaan tersebut, pemerintah mempunyai kewajiban 
memberikan perlindungan kepada para pekerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 
Pekerja mempunyai peranan penting bagi perusahaan, sebab tanpa pekerja tidak 
mungkin perusahaan itu bisa berproduksi, dan berpartisipasi dalam 
pembangunan, dan sebaliknya mana mungkin kesejahteraan pekerja bisa 
meningkat manakala perusahaan tidak mendapatkan keuntungan. Menyadari 
akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka 
perlu diaktualisasikan pemikiran agar pekerja diberikan perlindungan hukum 
untuk mendapatkan hak-hak normatifnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 
27 ayat (2) jo Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.  

   Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan 
bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan. Artinya setiap pekerja/buruh berhak atas perlindungan hukum 
terkait dengan hak-hak normatif yang harus diperoleh serta kewajiban-
kewajiban yang dilakukan  sesuai peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku termasuk di dalamnya berlaku bagi  pekerja/buruh alih daya 
(outsourcing). Mendukung pernyataan dimaksud,  ditegaskan kembali 
berdasarkan  Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki 
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan 
setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 
diskriminasi dari pengusaha. Perlindungan hukum terhadap pekerja adalah salah 
satu jenis perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara kepada para 
pekerja. Dengan demikian perlindungan hukum pekerja itu harus dilihat dari 
perspektif pengertian pekerja itu sendiri serta perspektif kebijakan perlindungan 
pekerja.  Menurut Muchsin, perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk 
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-
kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban 
dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.61 Mencermati hal ini, 
perlindungan hukum terhadap pekerja dapat juga diartikan sebagai suatu konsep 
perlindungan pekerja yang diatur dengan aturan hukum yang tertulis. Menurut 
Kartasapoetra dan Indraningsih, perlindungan pekerja mencakup:62 

a. Norma keselamatan kerja, yang meliputi: keselamatan kerja yang 
bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan dan proses 
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pengerjaanya, keadaan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-
cara melakukan pekerjaan. 

b. Norma keselamatan kerja dan Heigiene kesehatan perusahaan, yang 
meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, 
dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan 
tenaga kerja yang sakit, serta mengatur persediaan tempat, cara, dan 
syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan 
kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat 
kerja atau penyakit umum serta menempatkan syarat kesehatan bagi 
perumahan pekerja. 

c. Norma kerja, yang meliputi: perlindungan terhadap pekerja yang 
bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat cuti, 
kerja anak, kerja wanita, kesusilaan, ibadah menurut agama dan 
keyakinan masing-masing yang dianut pekerja dan yang diakui oleh 
pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan, dan sebagainya guna 
memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna 
kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan 
martabat manusia dan moral. 

d. Kepada pekerja yang mendapatkan kecelakaan kerja dan/atau 
menderita penyakit umum akibat pekerjaan berhak atas ganti rugi 
perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan/atau penyakit 
akibat pekerjaan ahli warisnya berhak mendapatkan ganti kerugian. 

   Menurut Soepomo, perlindungan pekerja dapat dibagi menjadi tiga 
macam, yaitu : 63 

a. Perlindungan Ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam 
bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak 
mampu bekerja di luar kehendaknya. 

b. Perlindungan Sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 
jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan 
hak untuk berorganisasi. 

c. Perlindungan Teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 
keamanan dan keselamatan kerja. 

   Ketentuan hukum yang mengatur ketiga jenis perlindungan tersebut 
dapat pula dikatakan sebagai penjelasan obyek perlindungan hukum. Menurut 
Winahyu64, perlindungan hukum bagi wanita secara umum dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu perlindungan hukum  pasif  dan perlindungan hukum aktif. 
Perlindungan hukum pasif berupa tindakan-tindakan dari luar (selain 
buruh/pekerja) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk 
pengaturan dan kebijaksanaan berkaitan dengan hak pekerja wanita.  

                                                           
63 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, penyunting Helena Poerwanto dan Suliati Rachmat, 

Djambatan, Bandung, 1992, hlm. 138-139  

64Winahyu Erwiningsih,  Masalah-Masalah Tenaga Kerja di Sektor Informal dan Perlindungan Hukumnya, artikel 
pada Jurnal Hukum, Vol.1 Nomor 3, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995, hlm 24-25  
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Perlindungan hukum aktif berupa tindakan dari pekerja wanita yang berkaitan 
dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif ini dibagi 
menjadi dua yaitu: 1) Perlindungan hukum aktif-preventif, yaitu berupa hak-hak 
yang diberikan oleh pekerja wanita berkaitan dengan penerapan aturan ataupun 
kebijaksanaan pemerintah ataupun pengusaha yang akan diambil sekiranya 
mempengaruhi atau merugikan hak -hak pekerja wanita; dan 2) Perlindungan 
hukum aktif-represif, yaitu berupa tuntutan kepada pemerintah atau pengusaha 
terhadap pengaturan maupun kebijakan yang telah diterapkan kepada pekerja 
wanita yang dipandang menimbulkan kerugian. Dengan demikian perlindungan 
hukum terhadap pekerja dapat juga mencakup perlindungan hukum pasif  dan 
perlindungan hukum aktif. Perlindungan hukum ini tentu dibutuhkan oleh para  
pekerja yang sering terposisikan sebagai pihak yang lemah dan belum kuat 
secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Karena itu, 
penyelenggaraan negara kesejahteraan dapat dinyatakan belum efektif menurut 
tujuan hukum apabila masih terdapat perseorangan atau kelompok pekerja yang 
tidak mendapat perlindungan hukum secara adil sesuai dengan kedudukan, hak 
dan kewajibannya dalam pelaksanaan hubungan industrial. 
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BAB II 

HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF  
KESEJAHTERAAN, KEADILAN, PERLINDUNGAN, PEKERJAAN 
ALIHDAYA    

 

 

2.1 Hukum Ketenagakerjaaan Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan 
  Bentham menekankan bahwa ajaran sosiologi hukum dengan menegaskan 

tujuan pemerintah dan tujuan hukum haruslah “kebahagiaan terbesar 
komunitas” atau “kebahagiaan masyarakat”. Apapun kerumitan yang melingkupi 
istilah kebahagiaan sosial, penekanan Bentham yang terus menerus dilakukan 
pada prinsip ini mengingatkan kita akan hubungan hukum dan masyarakat.65  
Dengan demikian hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk 
mewujudkan ketertiban masyarakat namun hukum juga berfungsi untuk 
mendukung terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Proses 
perwujudan ketertiban serta kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat yang 
dimaksud tentu terikat oleh suatu sistem distribusi hak dan kewajiban sosial.   

  Dalam mendistribusikan hak dan kewajiban, menurut Bentham, tujuan 
legislator adalah kebahagiaan masyarakat. Dalam menelaah secara lebih jelas 
tentang hal-hal yang terkandung dalam kebahagiaan, kita akan menemukan 
empat  tujuan yang didalamnya, yaitu  Sumber Nafkah;  Kemakmuran;  
Kesetaraan; dan  Rasa Aman.  Semakin sempurna kesenangan dalam semua aspek 
ini, semakin besar kebahagiaan sosial secara keseluruhan, khususnya kebahagian 
yang tergantung pada hukum. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan, 
semua fungsi hukum dapat dirujuk berdasarkan empat  tujuan tersebut. 66 Semua 
fungsi hukum yang dimaksud tentu termasuk fungsi perlindungan hukum pekerja 
dalam penyelenggaraan negara kesejahteraan. 

Spicker mengemukakan lima ciri negara kesejahteraan. Lima ciri yang 
dimaksud adalah (1)  legitimate governments protect the welfare of their citizens 
(pemerintah yang sah melindungi kesejahteraan warganya); (2) salus populi 
suprema est lex (pemerintah ada untuk mempromosikan kesejahteraan); (3) 
Governments have to secure the preconditions for welfare (pemerintah harus 
mengamankan prasyarat untuk kesejahteraan); (4) Governments have to foster 
economic development (pemerintah harus mendorong pembangunan ekonomi);  

                                                           
65Bentham, Jeremy, Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. 

Diterjemahkan oleh: Nurhadi. Bandung: Nusa Media, 2006, hlm.2-3 

66Ibid, hlm. 3 
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dan (5) The provision of welfare commits governments to redistribution 
(Komitmen pemerintah menyediakan kesejahteraan untuk redistribusi).67 

           Pendapat Spicker tentang Pemerintah yang sah melindungi kesejahteraan 
warganya, adalah berikut : 

If governments serve the interests of their citizens, they will do the kinds of 
things which the citizens want them to do, or from which they believe the 
citizens will benefit. These activities will often include action related to 
social protection. Social protection is necessary for welfare, it requires 
collective action, and it is not sufficiently provided through the market. In 
consequence, it is something which an economically rational, self-interested 
group of citizens will probably want. (This may imply that the government 
develops a system of social protection, but the question of whethera 
government should provide social protection itself is distinct) 68 

  Jika pemerintah melayani kepentingan warganya, menurut Spicker, 
mereka akan melakukan hal-hal yang ingin warga mereka lakukan, atau dari yang 
dipercaya warga akan mendapatkan keuntungan. Kegiatan ini akan sering 
menyertakan tindakan yang berhubungan dengan perlindungan sosial. 
Perlindungan sosial diperlukan untuk kesejahteraan, membutuhkan tindakan 
kolektif, dan tindakan itu tidak cukup disediakan melalui pasar. Karenanya, itu 
sendiri merupakan suatu rasionalisasi kepentingan kelompok ekonomis warga. 
Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah mengembangkan sistem perlindungan 
sosial, tapi pertanyaan apakah pemerintah harus memberikan perlindungan 
sosial itu sendiri berbeda. Selanjutnya, Spicker mengungkapkan Salus populi 
suprema est lex  (pemerintah ada untuk mempromosikan kesejahteraan), yaitu : 

One of the most ancient precepts of political science is the argument that 
governments exist to promote welfare: the welfare of the people is the 
highest law'. That principle is consistentwith the argument that government 
has an instrumental purpose, but it goes beyond it. The legitimacy of a 
government depends, in large part, on whether it seeks to promote the 
welfare of its people. 69 

  Salah satu aturan yang paling kuno dalam ilmu politik adalah argumen 
bahwa pemerintah ada untuk mempromosikan kesejahteraan: kesejahteraan 
rakyat adalah hukum tertinggi. Prinsip yang konsisten dengan argumen adalah 
bahwa pemerintah tidak hanya memiliki tujuan instrumental, tetapi lebih dari itu. 
Sebagian besar legitimasi pemerintah tergantung pada apakah pemerintah itu 
berusaha untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian tanggung 

                                                           
67Spicker, Paul, The Welfare State a General Theory, London, Sage Publication, 2000, hlm. 134 

70Ibid 
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jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat 
mempengaruhi legitimasi peran pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-
fungsi pemerintahan.  

Kemudian, Spicker mengatakan “Governments have to secure the 
preconditions for welfare.” Prakondisi untuk mewujudkan kesejahteraan ini jelas 
memerlukan berbagai persyaratan. Untuk itu, Spicker menjelaskan: 

If governments have to secure welfare, and there are preconditions for 
welfare to be achieved, governments have to secure those preconditions. The 
preconditionswhich were identified earlier had three main elements: 
economic development, social cohesion and security, and a structure of 
rights. 70 

   Jika pemerintah harus menjamin kesejahteraan, dan ada prasyarat untuk 
mencapai kesejahteraan, pemerintah harus mengamankan prasyarat yang 
menjadi prakondisi kesejahteraan tersebut. Prasyarat yang teridentifikasi 
sebelumnya, menurut Spicker, menunjukkan tiga unsur utama yaitu 
pembangunan ekonomi, kohesi sosialdan keamanan, dan struktur hak.  

Securing preconditions is not necessarily equivalent to meeting conditions 
directly; the conditions may be met in other ways, through existing social 
arrangements. The responsibility of government does imply, though, a 
responsibility to monitor circumstances, and to intervene as appropriate to 
ensure that the conditions are met The idea that governments 'have' to do 
this is ambiguous. Part of the obligation is moral; rights exist because there 
are moral obligations which validate the claims. Part is political. One 
implication of accountability to an electorate is that a government that fails 
to undertake these functions adequately is liable to lose power.71 

  Dalam pandangan Spicker, pengamanan prasyarat belum tentu sama 
dengan pemenuhan kondisi secara langsung, kondisi dapat dipenuhi dengan cara 
lain, misalnya melalui pengaturan sosial yang ada. Tanggung jawab pemerintah 
adalah memantau keadaan, dan melakukan intervensi yang sesuai untuk 
memastikan bahwa kondisi yang dimaksud terpenuhi. Gagasan bahwa 
pemerintah harus melakukan ini adalah sikap yang ambigu. Bagian dari 
kewajiban moral adalah hak eksis karena adanya kewajiban moral yang 
memvalidasi klaim. Bagian lain adalah politik. Salah satu implikasi dari 
akuntabilitas untuk pemilih adalah bahwa pemerintah yang gagal untuk 
melakukan fungsi-fungsi ini secara memadai adalah kehilangan tanggung jawab 
kekuasaan.  
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 Karena itu, menurut Spicker mengatakan: “Governments have to foster 
economic development.” Dalam konteks ini, Spicker mengemukakan: 

The responsibility of governments to foster economic development is very 
much of this type. There are strongly opposing schools of thought among 
economists: some 'neo-classicists' hold that most of the mechanisms of the 
economy are self-regulating if left to their own devices, while others argue 
(after Keynes) that many economic systems are unstable, and intervention 
and management are essential to development. Historically, the devel-
opment of the modern welfare states was strongly linked with the latter 
point of view. In the post-war period, the provision of welfare was seen as an 
economic regulator, directly complementing the management of the 
economy. The 'New Right' rejected that view, arguing that public 
expenditure represented a threat to economic stability; and Marxist critics 
seized on the same arguments to claim that this position revealed 
fundamental contradictions in the nature of the welfare state.72 

   Menurut Spicker, sangat banyak jenis tanggung jawab pemerintah untuk 
mendorong pembangunan ekonomi. Ada sekolah yang sangat menentang 
pemikiran kalangan ekonom neo-Classicists yang berpandangan  bahwa jika 
dibiarkan sebagian besar mekanisme ekonomi mengatur diri sendiri dengan 
perangkat mereka sendiri; yang lain berpendapat (setelah Keynes) bahwa banyak 
sistem ekonomi yang tidak stabil, karena itu intervensi dan manajemen sangat 
penting untuk pembangunan. Secara historis, perkembangan negara 
kesejahteraan modern sangat terkait dengan titik terakhir pandang. Dalam 
periode pasca-perang, penyediaan kesejahteraan dipandang sebagai regulator 
ekonomi yang langsung melengkapi pengelolaan ekonomi. Ada pihak yang 
menolak pandangan itu, dengan alasan bahwa pengeluaran publik merupakan 
ancaman terhadap stabilitas ekonomi, dan kritikus Marxis mengaitkannya pada 
argumen yang sama untuk mengklaim bahwa posisi ini mengungkapkan 
kontradiksi mendasar dalam sifat negara kesejahteraan.  

   Penjelasan kelima, menurut Spicker diperlukan “the provision of welfare 
commits governments to redistribution.” Artinya, pemerintah perlu menetapkan 
komitmen kesejahteraan  untuk melakukan kebijakan redistribusi. Dalam hal ini 
Spicker mengatakan: 

Governments may be committed to redistribution as a matter of principle: if 
there is a general social objective of social justice, however it is understood, 
then governments are responsible for it. Redistribution is intrinsic to the 
maintenance of social protection, and governments, once they have become 
responsible for the provision of welfare, must inevitably be concerned with 
distributive issues. In so far as they are providing welfare themselves, they 
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are altering the distribution of resources, and by their actions they come to 
bear a responsibility for the distributive consequences. 73 

   Pemerintah dapat berkomitmen untuk redistribusi sebagai suatu 
permasalahan prinsip: jika terdapat tujuan sosial yang secara umum untuk 
keadilan sosial, pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Redistribusi adalah 
intrinsik untuk pemeliharaan perlindungan sosial, dan pemerintah, setelah 
mereka bertanggung jawab untuk penyediaan kesejahteraan, mau tidak mau 
harus peduli terhadap isu-isu distributif. Sejauh mereka memberikan 
kesejahteraan sendiri, mereka mengubah distribusi sumber daya, dan tindakan 
mereka itu tentu mendatangkan tanggung jawab atas konsekuensi distributif. 
Dalam konteks ini, Spicker mengemukakan: 

There are two principles here - social justice, and social protection - and 
potentially they may conflict. In both cases there is an initial presumption in 
favour of equality, because fair dealing implies equality unless there are 
reasons to the contrary, However, the general objective of social justice 
implies a concern with distributive outcomes overall. By contrast the 
requirement to deal fairly with people usually refers specifically to the 
sphere of activity in which the government is engaged. (An example Is the 
distribution of health care provision.) Social justice cannot be achieved just 
by ensuring that social services act equitably, because an equitable 
approach in one sphere which fails to address inequities elsewhere 
mayproduce inequitable results overall. It may even reinforce those 
inequities.74 

   Menurut Spicker, ada dua prinsip di sini -keadilan sosial dan 
perlindungan sosial- dan berpotensi keduanya mungkin bertentangan. Dalam 
kedua kasus ada anggapan awal mendukung kesetaraan, karena adil menyiratkan 
kesetaraan kecuali ada alasan yang bertentangan. Namun, tujuan umum dari 
keadilan sosial menyiratkan juga keprihatinan terhadap hasil distributif secara 
keseluruhan. Sebaliknya persyaratan untuk berurusan secara adil dengan orang-
orang biasanya secara khusus mengacu pada bidang kegiatan di mana 
pemerintah bergerak. Contohnya adalah distribusi penyediaan pelayanan 
kesehatan. Keadilan sosial tidak dapat dicapai hanya dengan memastikan bahwa 
pelayanan sosial bertindak secara adil, karena pendekatan yang adil dalam satu 
lingkup yang gagal untuk mengatasi ketidaksetaraan di tempat lain dapat 
mendatangkan hasil yang adil secara keseluruhan, atau bahkan mungkin mereka 
memperkuat ketidakadilan.  

                                                           
73Ibid, hlm.143 

 
74Ibid, hlm.143-144 

 



34 | Hukum Ketenagakerjaan 

            Dengan tujuan pemerintah dan tujuan hukum mewujudkan kebahagiaan 
masyarakat (Bentham), dan menerapkan prinsip keadilan sosial dan 
perlindungan sosial (Spicker),  maka sesungguhnya kebahagian masyarakat itu 
dapat direalisasikan antara lain dengan cara memberi perlindungan hukum. 
Perlindungan hukum yang dimaksud termasuk perlindungan hukum pekerja. 
Tujuannya agar tercipta suatu keadilan distributif sesuai dengan kedudukan dan 
peran masing-masing pihak. Dengan demikian maka perlindungan hukum 
pekerja dalam perspektif teori negara kesejahteraan merupakan telaah upaya 
perlindungan hukum yang diselenggarakan oleh negara atas pemberlakuan hak 
dan kewajiban warga negara yang menjadi pekerja  dalam suatu ikatan perjanjian 
kerja. Karena motif bekerja adalah mendapat imbalan finansial dan imbalan 
lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan atau 
kebahagiaannya, maka perlindungan hukum pekerja yang dimaksud tentu terkait 
dengan pemenuhan hak dan kewajiban setiap warga negara yang menjadi 
pekerja  dalam suatu ikatan pekerjaan. Selain terdapat hak dan kewajiban negara 
dalam memberi perlindungan hukum kepada setiap warga negara yang menjadi 
pekerja agar pelaksanaan hubungan industrial selaras dengan tujuan 
penyelenggaraan negara kesejahteraan. Dalam perspektif penyelenggaraan 
negara kesejahteraan ini, telaah perlindungan hukum pekerja merujuk pada 
konstitusi negara  dalam mengatur kesejahteraan warga negara.   

           Kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia” yang tercantum dalam 
Pembukaan UUD 1945 tidak hanya bermakna bahwa penyelenggaraan negara 
bertujuan memberi perlindungan kepada setiap warga negara sebagai individu, 
namun bermakna juga bahwa penyelenggaraan negara juga bertujuan memberi 
perlindungan kepada keseluruhan warga negara sebagai suatu bangsa. 
Perlindungan yang dimaksud tentu tidak terbatas hanya dalam pengertian 
perlindungan fisik saja, namun mencakup juga perlindungan sosial. Artinya, 
penyelenggaraan negara juga bertujuan memberi perlindungan sosial kepada 
setiap warga negara. Dalam perlindungan sosial tercakup juga perlindungan 
hukum. Dalam dimensi ini Spicker mengemukakan: 

Social protection is redistributive, in the sense that the services people 
receive are paid from a common pool, not from individual funds. People do 
not in general pay for a service at the point of delivery; they contribute to a 
scheme, and they draw on it when they are in need. Social services are also 
commonly redistributive over time - the point at which people pay for 
services is different from the point at which they will receive help. In a 
situation where all parties benefit, it may not seem important whether the 
previous distributive balance is maintained. A concern with social justice, 
however, argues for a focus on redistributive outcomes. 75 

   Dalam pandangan Spicker, perlindungan sosial redistributif, dalam arti 
bahwa layanan yang diterima orang dibayar dari (retribusi) kolam renang umum, 
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tidak dari dana individu. Orang tidak dikenakan pembayaran umum untuk 
layanan yang diterimanya; kontribusi mereka untuk skema, dan mereka menarik 
pada saat mereka butuhkan. Pelayanan sosial juga sering bersifat redistributif 
dari waktu ke waktu-titik di mana orang membayar untuk layanan berbeda dari 
titik di mana mereka akan menerima bantuan. Dalam situasi di mana semua 
pihak mendapatkan keuntungan, mungkin tidak tampak penting apakah 
keseimbangan distributif sebelumnya dipertahankan. Perhatian terhadap 
keadilan sosial, bagaimanapun, menurut Spicker keadilan sosial terfokus pada 
hasil redistribusi. Dalam konteks ini, Spicker menjelaskan: 

Redistribution is conventionally classified as 'horizontal' or 'vertical'. 
Horizontal redistribution is redistribution from one category of people to 
another: from people of working age to old people, from people without 
children to people with children, from people who rent houses to those who 
buy them, and so forth. Vertical redistribution alters the distribution of 
income or wealth between rich and poor: progressive redistribution 
transfers resources from rich to poor, and regressive distribution transfers 
resources from poor to rich. Because social services and social protection 
are focused on need and conditions of dependency, they tend to be 
progressive in their intentions. There is however some debate as to whether 
they are progressive in effect, Collective action, and in particular mutual 
aid, requires the ability to contribute, and that in turn implies a degree of 
economic stability. Where people are excluded, they are likely to be poor, or 
in precarious occupations. Solidarity tends, then, to redistribute 
horizontally; the development of vertical solidarity is far less firmly 
established, and more fragile.76 

Menurut Spicker, redistribusi secara konvensional diklasifikasikan sebagai 
“horisontal” atau “vertikal”. Redistribusi horizontal adalah redistribusi dari satu 
kategori orang yang lain: dari orang-orang usia kerja untuk orang tua; dari orang-
orang tanpa anak-anak untuk orang-orang dengan anak-anak; dari orang-orang 
yang menyewa rumah untuk orang-orang yang membeli mereka; dan sebagainya. 
Redistribusi vertikal mengubah distribusi pendapatan atau kekayaan antara kaya 
dan miskin, sumber transfer redistribusi yang progresif adalah dari yang kaya 
untuk yang miskin, dan sumber daya transfers distribusi yang regresif adalah dari 
yang miskin kepada yang kaya. Karena pelayanan sosial dan perlindungan sosial 
yang terfokus pada kebutuhan dan kondisi ketergantungan, maka hal itu 
cenderung progresif. Namun ada beberapa perdebatan mengenai apakah 
progresif itu berlaku, menjadi tindakan kolektif, dan khususnya saling membantu, 
membutuhkan kemampuan untuk berkontribusi, dan pada gilirannya 
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menyiratkan tingkat stabilitas ekonomi. Di mana orang yang dikecualikan, 
mereka cenderung menjadi miskin, atau dalam pekerjaan yang berbahaya. 
Solidaritas cenderung untuk melakukan distribusi horizontal, pengembangan 
solidaritas vertikal jauh lebih mapan.  

Pandangan Spicker yang demikian itu, dalam praktek pemerintahan 
dinyatakan dengan “Urusan Pemerintahan”. Urusan Pemerintahan adalah 
kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
urusan pemerintahan tersebut dibagi menjadi dua kategori, yakni Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan 
Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua 
Daerah; dan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.  

Urusan pemerintahan wajib yang dimaksud antara lain diberlakukan 
dengan menyelenggarakan pelayanan dasar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan 
publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Menurut Pasal 12 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah, Urusan 
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana 
dimaksud meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan 
ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, 
ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial. 

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 
meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. 
pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan 
informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; m. 
kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. 
perpustakaan; dan r. kearsipan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan 
meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. 
energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. 
transmigrasi. Pelaksanaan seluruh Urusan Pemerintahan tersebut jelas terarah 
untuk “memajukan kesejahteraan umum”. 

           Kalimat “memajukan kesejahteraan umum” yang tercantum dalam 
Pembukaan UUD 45 tidak hanya bermakna bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan setiap warga negara 
saja; namun bermakna juga bahwa penyelenggaraan negara juga bertujuan 
mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara sebagai suatu bangsa. Capaian 
kesejahteraan yang dimaksud tentu tidak  terbatas hanya dalam pengertian 
terpenuhinya kebutuhan fisik dan kebutuhan sosial,  namun terpenuhi pula 
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kebutuhan psikologis yang mendukung perkembangan seseorang mencapai 
pribadi yang optimal. Pemenuhan kebutuhan fisik diperoleh dari kegiatan 
ekonomi, pemenuhan kebutuhan sosial antara lain diperoleh dari usaha 
kesejahteraan sosial, dan pemenuhan kebutuhan psikologis diperoleh antara lain 
dari perlidungan, perhatian, penghargaan, dan pendidikan. Dalam perspektif 
perekonomian, salah satu indikator keberhasilan “memajukan kesejahteraan 
umum” adalah tingkat produktivitas dan tingkat pendapatan masyarakat. 
Semakin tinggi tingkat produktivitas dan tingkat pendapatan masyarakat berarti 
semakin tinggi pula kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan kesejahteraannya. Dalam konteks ini, dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan umum, negara dituntut untuk dapat mewujudkan kesejahteraan 
seluruh warga negara. Artinya,  pemerintah yang sah melindungi kesejahteraan 
warganya sebagaimana dimaksud oleh Spicker berikut: 

If governments serve the interests of their citizens, they will do the kinds of 
things which the citizens want them to do, or from which they believe the 
citizens will benefit. These activities will often include action related to 
social protection. Social protection is necessary for welfare, it requires 
collective action, and it is not sufficiently provided through the market. 77 

   Dalam pandangan Spicker, jika pemerintah melayani kepentingan warga 
negara mereka, mereka akan melakukan hal-hal yang warga mereka ingin 
lakukan, atau dari yang dipercaya warga akan mendapatkan keuntungan. 
Kegiatan ini termasuk tindakan yang berhubungan dengan perlindungan sosial. 
Perlindungan sosial yang diperlukan untuk kesejahteraan, membutuhkan 
tindakan kolektif, dan itu tidak cukup disediakan melalui pasar. Dengan demikian 
pemerintah dituntut untuk berada pada posisi yang dapat menghubungkan 
kepetingan semua pihak secara proporsional dan adil. 

The corollary of this position isthat governments which wish to be seen as 
legitimate may pursue welfare policy in order to demonstrate it. If the 
purpose of government is to serve the interest of its citizens, a government 
which acts to secure social protection is more legitimate than one that does 
not.78 

  Akibat wajar dari posisi iniadalah bahwa pemerintah yang ingin 
dipandang sebagai yang sah dapat mengeluarkan kebijakan kesejahteraan untuk 
menunjukkan posisi itu. Jika tujuan pemerintah adalah untuk melayani 
kepentingan warganya, pemerintah yang bertindak untuk mengamankan 
perlindungan sosial lebih sah. Dalam praktek pemerintahan, ragam kebijakan 
kesejahteraan yang dimaksud antara lain diterjemahkan ke dalam berbagai 
program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin, pelayanan sosial 
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terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pelayanan 
kesehatan,  pelayanan pendidikan, perluasan lapangan kerja dan peningkatan 
pendapatan masyarakat. Implementasi kebijakan kesejahteraan yang dimaksud 
terkait juga dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.  

             Kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa”  yang tercantum dalam 
Pembukaan UUD Tahun 1945 tidak hanya bermakna bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan negara bertujuan mewujudkan keahlian dan keterampilan setiap 
warga negara saja, namun bermakna juga bahwa penyelenggaraan negara juga 
bertujuan mewujudkan keahlian dan ketrampilan seluruh warga negara sebagai 
suatu bangsa. Dalam dimensi perekonomian, kecerdasan yang mencakup 
keahlian dan ketrampilan profesonal yang terkait dengan produktivitas 
pekerjaan dan nilai tambah produk tidak hanya berfungsi menjadi sumber daya 
produktif dan sumber daya efisiensi, namun sekaligus juga berfungsi sebagai 
modal sosial untuk meningkatkan dan memperluas aktivitas perekonomian.      

              Dengan penggambaran cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan 
UUD 1945, maka tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara 
merupakan konsep pengejawantahan negara kesejahteraan yang didasarkan 
pada ideologi Pancasila. Menurut Satjipto Rahardjo, pembacaan terhadap UUD 
1945 memunculkan satu nilai moral penting, yaitu menghadirkan dan 
membangun “suatu negara dengan komitmen kuat untuk membahagiakan 
rakyatnya”. Semua hal yang tercantum dalam Pancasila menunjukkan komitmen 
moral tersebut.79 Idealnya, komitmen moral ini menjadi komitmen seluruh 
komponen bangsa, utamanya menjadi komitmen para pejabat penyelenggara 
negara.   

             Dari analisis hukum ketenagakerjaan dalam perspektif negara 
kesejahteraan dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum ketenagakerjaan menjadi 
salah satu legalitas formal pemerintah dalam mewujudkan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagai suatu negara kesejahteraan sebagaimana 
dikemukakan oleh Spicker yaitu (1) pemerintah yang melindungi kesejahteraan 
warganya; (2) pemerintah ada untuk mempromosikan kesejahteraan; (3) 
pemerintah harus mengamankan prasyarat untuk terwujudnya kesejahteraan; 
(4) pemerintah harus mendorong pembangunan ekonomi;  dan (5) komitmen 
pemerintah dalam menyediakan kesejahteraan untuk redistribusi. Pada dasarnya 
lima ciri negara kesejahteraan yang dimaksud oleh Spicker ini tercakup juga 
dalam hukum ketenagakerjaan yang antara lain bertujuan mewujudkan 
kesejahteraan pekerja sebagai bagian integral kesejahteraan masyarakat yang 
menjadi tujuan penyelenggaraan negara kesejahteraan. Tujuan ini antara lain 
dilakukan dengan mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum dalam 
penyelenggaraan hubungan industrial yang dikenal dengan sebutan hubungan 
industrial Pancasila.   

                                                           
79Satjipto Rahardjo, Negara Hukum......, Op Cit, hlm. 85 



39 | Hukum Ketenagakerjaan 

2.2 Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Keadilan                              

           Keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang paling dituntut, namun 
keadilan bersifat abstrak dan sulit diukur. Karena itu, meskipun dalam suatu 
perkara satu pihak merasa diperlakukan secara adil,namun pihak lain dalam 
perkara yang sama belum tentu merasa diperlakukan secara adil. Karena sifat 
yang demikian itu, dari akar permasalahan keadilan tumbuh berbagai teori 
keadilan. Beberapa teori keadilan yang dimaksud adalah teori keadilan John 
Rawls, teori keadilan Robert Nozick, teori keadilan John Stuart Mill, dan Teori 
keadilan Aristoteles. Masing-masing teori keadilan tersebut tentu mempunyai 
fokus telaah yang agak berbeda dalam menilai konsep dan praktek keadilan. 
Bagaimana keadilan ditegakkan atau didistribusikan menurut pendekatan suatu 
teori keadilan tentu tidak lepas dari pengaruh latarbelakang, keadaan saat teori 
tersebut lahir, ideologi dan filsafat yang dianut oleh teori tersebut. 

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan ada dalam karyanya 
yaitu nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Buku yang sepenuhnya ditujukan 
untuk keadilan, didasarkan pada filsafat umum Aristoteles. Buku ini merupakan 
inti filsafat hukumnya, karena menurut Aristoteles hukum hanya bisa ditetapkan 
dalam kaitannya dengan keadilan.  Yang sangat penting dari pandangan 
Aristoteles adalah bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. 
Namun demikian, Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan 
numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan 
setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang 
kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga 
adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa 
yang menjadi haknya sesuai dengan kedudukannya, kemampuannya, prestasinya, 
dan sebagainya.80 

  Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis keadilan, yaitu 
keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum 
publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan  distributif dan 
keadilan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau 
kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan 
distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas 
pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah 
bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran 
kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. 81 

  Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, 
kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam 
masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa 
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apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga 
lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh 
jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya 
bagi masyarakat. 82 

   Keadilan korektif terfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu 
pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif 
berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika 
suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu 
diberikan kepada pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan 
terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan 
korektif berfungsi membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini 
terungkap bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan 
keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. 83 

            Mendukung penjelasan di atas, menurut Darji Darmodiharjo, bahwa 
Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia 
membedakannya dalam dua jenis keadilan korektif dan keadilan distributif. Jenis 
keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif, atau 
disebut juga dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif 
yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. 
Keadilan ini didasarkan pada transaksi (sunallagamata) baik yang sukarela 
maupun tidak. Keadilan ini terjadi di lapangan hukum perdata, misalnya dalam 
perjanjian tukar-menukar.84 

  Dalam pandangan penulis, keadilan korektif yang terfokus pada 
pembetulan sesuatu yang salah agaknya dapat dijadikan model pendekatan 
hukum untuk menyikapi kasus pelanggaraan perjanjian kerja yang kerapkali 
terjadi dalam pelaksanaan hubungan industrial.  Dalam konteks, jika suatu  
pelanggaran atau kesalahan terjadi, maka keadilan korektif berusaha 
memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Karena 
pekerja cenderung berada pada posisi tawar yang lemah, maka pemberian 
kompensasi dimaksud bisa dijadikan model pendekatan hukum untuk memenuhi 
rasa keadilan pekerja yang hak-haknya karena sesuatu terlanggar atau diabaikan. 
Model ini bisa diaktualisasikan bila kasusnya memang dapat diselesaikan dengan 
pemberian kompensasi.  

Pandangan lain tentang keadilan juga dikemukakan oleh John Rawls, ia 
mengatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat 
merupakan tujuan dari kesepakatan. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua 
persetujuan lebih lanjut, mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa 
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dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang 
terhadap prinsip keadilan ini disebut keadilan sebagaifairness.85John Rawls 
mengkonsepkan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas,  bahwa 
“orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk 
mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu 
kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat 
yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka 
kehendaki”.86 

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa keadilan adalah ukuran yang kita pakai 
dalam memberikan perlakuan terhadap objek di luar diri kita. Objek yang ada di 
luar kita ini adalah manusia, sama dengan kita.  Oleh karena itu ukuran tersebut 
tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau 
kemanusiaan, tentang konsep kita  mengenai manusia. Itulah yang akan 
membuahkan ukuran-ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan 
teerhadap orang lain. Apabila manusia itu kita anggap sebagai mahluk yang 
mulia, maka perlakuan kita kepadanya pun akan mengikuti anggapan yang 
demikian itu dan hal ini akan menentukan ukuran yang akan kita pakai dalam 
menghadapi mereka.87 

Paul Scholten punya pandangan lain tentang keadilan, ia berpendapat 
bahwa “kita memiliki kesadaran tentang hukum, perasaan hukum jika orang 
menghendakinya, sesuatu di dalam diri kita yang membedakan yang adil (sesuai 
dengan hukum) dari yang tidak adil (yang melawan hukum), yang menginginkan 
bahwa keadilan (yang sesuai hukum) diwujudkan dan ketidakadilan (yang 
melawan hukum) ditindak.88Ahli-ahli hukum filasafat lainnya, seperti Thomas 
Aquinas dan Kranenburg mempunyai pendapat yang sama tentang keadilan, 
termasuk pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja tentang keadilan yang 
dijelaskan oleh Otje Salman.89 

Suatu penelitian terhadap masalah keadilan menurut Soerjono Soekanto 
akan menarik karena adanya beberapa asas keadilan. Menurutnya kadang-
kadang keadilan didasarkan pada asas kesamarataan, di mana setiap orang 
                                                           
85 Friedrich, Carl Joachim, Filsafat..., op cit., hlm. 196 

86 Satjipto Rahardjo, op cit.., hlm 174-175 

87 Ibid, hlm. 175 

88 Penjelasan ini diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta dalam bukunya Scholten, Paul, yaitu De Structure Der 
Rechtswetenschap yang kemudian diterjemahkan menjadi judul buku Struktur Ilmu Hukum, Bandung, 
Cetakan ke-2, 2005, hlm. 18 

89Thomas Aquinas mengemukan bahwa ada keadilan menurut Tuhan dan keadilan menurut ukuran manusia 
seperti terlihat dalam lex aeterna, lex divina, lex naturalis, dan lex positive, kemudian Kranenburg 
berpendapat bahwa keadilan adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban (teori ev 
postulat), begitu pula dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja bahwa keadilan adalah suatu keadaan 
yang mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Lihat di 
bukunya Otje Salman, Filsafat Hukum..., Op cit., hlm. 11 
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mendapat bagian yang sama. Adakalanya keadilan didasarkan pada kebutuhan, 
sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang 
hukum. Tidak jarang dipergunakan asas kualifikasi untuk mengukur keadilan, 
serta asas objektif yang melihat dari sudut prestasi seseorang. Asas subjektif juga 
lazim diterapkan, apabila yang dipermasalahkan adalah ketekunan untuk 
mencapai sesuatu, tanpa melihat hasilnya.90 

Pendapat-pendapat para ahli dimaksud adalah untuk memperjelas 
prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat, tumbuh dan berkembang di 
masyarakat yang ingin memiliki kesadaran tentang hukum, serta ingin 
memahami dalam membedakan yang adil dan yang tidak adil.  

Hukum sangat erat  hubungannya  dengan keadilan,  bahkan   ada   
pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-
benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah 
tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada 
tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga 
hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif 
berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka 
menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang 
gampang. Sesulit apa pun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan 
peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh 
peradilan.91 

             Melanjutkan penjelasan tentang fairness, menurut Rawls, bahwa ia tidak 
berharap jawaban yang dikatakannya akan meyakinkan bagi semua orang. 
Karena itu, perlu kiranya untuk menyatakan sejak awal bahwa keadilan sebagai 
fairness, seperti pandangan-pandangan kontrak lainnya, terdiri dari dua bagian: 
(1) interpretasi atas situasi awal dan atas persoalan pilihan yang ada, dan (2) 
seperangkat prinsip yang akan disepakati. Orang bisa menerima bagian pertama 
atau sebagian variannya, namun tidak menerima bagian lain, dan sebaliknya.92 

Konsep situasi kontraktual awal barangkali tampak masuk akal kendati prinsip-
prinsip yang diajukan ditolak. Tentu, Rawls ingin katakan bahwa konsep yang 
paling pas mengenai situasi ini mengarah pada prinsip keadilan yang 
berkebalikan dengan utilitarianisme dan perfeksionisme, serta bahwa doktrin 
kontrak memberikan alternatif bagi pandangan-pandangan ini. Namun, orang 
masih bisa menyangkal penegasan ini kendati menyatakan bahwa metode 
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kontrak adalah cara yang sangat berguna dalam mempelajari teori-teori etik dan 
mengemukakan asumsi yang mendasarinya.93 

Dalam perspektif  pelaksanaan hubungan industrial, menurut penulis, 
konsep situasi kontraktual awal dapat dijadikan sarana untuk menilai apakah  
perlindungan hukum pekerja sudah merepresentasikan pembagian keuntungan 
yang menggambarkan kehendak kerjasama semua orang yang ada di dalamnya 
secara proporsional menurut kedudukan, peran dan tanggungjawab masing-
masing pihak. Dengan demikian praktek perlindungan hukum pekerja berkaitan 
dengan upaya perlindungan sosial dan keadilan sosial di lingkungan kerja. 

John Rawls menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the difference principle dan 
the principle of fair equality of opportunity. Inti the difference principle adalah 
bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat 
yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan 
sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam 
prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, 
dan otoritas. Sedangkan the principle of fair equality of opportunity menunjukkan 
pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek 
kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi 
perlindungan khusus. Rawls mengajarkan teori mengenai prinsip-prinsip 
keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana 
dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam 
masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan 
kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama 
akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari 
apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta 
pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa 
pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang 
beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus 
diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan 
golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. 
Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum dan  minimum bagi 
golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian 
rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi 
golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan 
yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang 
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diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini 
semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain 
yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan 
bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah 
memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan 
kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan 
yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan 
sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat 
timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari 
kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dengan demikian, prinsip 
berbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa 
sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, 
pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling 
kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: 
Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang 
dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan 
politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri 
sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi 
ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. Kaum lemah yang dimaksud mungkin 
saja pekerja yang hak-hak normatifnya diabaikan. Dan hal ini bisa terjadi karena 
pekerja sering terposisikan sebagai pihak berada pada posisi tawar yang lemah; 
dan merasa diperlakukan tidak adil.  

  Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pekerja merupakan fenomena 
perselisihan hubungan industrial di antara pengusaha dengan para pekerja. yang 
mungkin merasa diperlakukan tidak adil. Oleh sebab itu, timbul perbedaan 
pendapat, perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan yang terjadi di 
antara pengusaha dengan para pekerja. Peselisihan ini pada akhirnya 
menimbulkan ketidakhamonisan hubungan kerja yang berdampak luas. Dampak 
dari tidak harmonisnya hubungan kerja di antara para pengusaha dengan para 
pekerja tentu tidak terbatas hanya pada pengusaha dan para pekerja itu sendiri. 
Dampak luas yang dimaksud jelas tidak hanya menyentuh kepentingan individu-
individu para pekerja itu sendiri, akan tetapi menyentuh juga kepentingan 
keluarga, kepentingan masyarakat, dan bahkan menyentuh juga kepentingan 
Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum dalam arti yang seluas-
luasnya. 

   Antisipasi dampak yang timbul dari fenomena tidak harmonisnya 
hubungan industrial di antara para pengusaha dengan para pekerja menjadi 
suatu upaya yang sangat penting dan strategis bagi terwujudnya keadilan dalam 
pengaturan hubungan industrial. Upaya ini antara lain dapat dilakukan dengan 
menerapkan aturan hukum yang lebih menjamin terpenuhinya hak-hak dasar 
para pekerja secara adil, tanpa harus mengabaikan kepentingan para pengusaha 
dalam melaksanakan kebijakan dan strategi perusahaan. 
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  Upaya  penerapan  aturan hukum yang demikian itu perlu dilakukan oleh 
Pemerintah.  Mengapa demikian,  karena  instansi yang   bertanggungjawab di 
bidang ketenagakerjaan ”wajib menawarkan kepada para pihak untuk 
menyepakati memilih penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi atau melalui 
arbitrase”. Namun kewajiban tersebut sulit dilaksanakan secara efektif apabila 
pemerintah tidak menjamin terpenuhinya hak-hak dasar para pekerja secara adil, 
tanpa harus mengabaikan kepentingan para pengusaha dalam melaksanakan 
kebijakan dan strategi perusahaan. Timbulnya gerakan-gerakan unjuk rasa para 
pekerja yang menuntut perlakuan yang lebih adil; dan bahkan menolak undang-
undang cipta kerja yang dianggap semakin memperlemah posisi pekerja 
mengindikasikan bahwa hak-hak dasar para pekerja dalam pelaksanaan 
hubungan industrial belum terpenuhi secara adil. Hal ini menunjukkan juga 
adanya kelemahan perlindungan hukum yang memperlemah posisi tawar para 
pekerja di hadapan pengusaha.  

    Dari analisis Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perpektif Keadilan dapat 
ditarik kesimpulan bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia 
belum tercapai secara optimal, karena para pekerja masih merasa diperlakukan 
tidak adil. Hal ini antara lain terungkap dari berbagai aksi unjuk rasa dilakukan 
oleh para pekerja. Pencapaian yang belum optimal ini mengacu pada teori 
keadilan sosial  John Rawls yang mengatakan bahwa keadilan sosial sebagai the 
difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti the 
difference principle adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur 
agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang 
beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju 
pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok 
kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan the principle of fair equality 
of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai 
peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka 
inilah yang harus diberi perlindungan khusus. “Mereka”  yang dimaksud John 
Rawls paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek 
kesejahteraan, pendapat dan otoritas adalah para pekerja yang terposisikan 
sebagai pihak yang lemah. 

 

2.3 Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Perlindungan Pekerja 
            Pemikiran Hans Kelsen tentang hukum dan negara serta implementasinya 
terhadap perlindungan hak asasi manusia relevan untuk dijadikan acuan 
perlindungan pekerja, karena hak asasi manusia yang dimaksud juga melekat 
pada pekerja. Menurut Lilik Mulyadi, adanya kewajiban pertanggungjawaban 
pemerintah atau organ negara ini secara contrario merupakan wujud 
perlindungan hukum dari negara melalui aparatnya terhadap warga negara atau 
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rakyatnya.94 Perlindungan hukum ini tentu berlaku juga bagi pekerja yang terikat 
dalam suatu perjanjian kerja.  Pandangan ini merujuk pada Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan : 

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati 
melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 
dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. 

            Terkait dengan hak asasi pekerja, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 menyatakan: 

i. Setiap warga negara, sesua dengan bakat, kecakapan, dan 
kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. 

ii. Setip orang dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan 
berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. 

iii. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan 
yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta 
syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. 

iv. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan 
yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah 
yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin 
kelangsungan kehidupan keluarganya. 

            Pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Setiap 
orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk 
menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingan serta 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

  Negara beserta pemerintahnya berkewajiban untuk melindungi hak asasi 
manusia. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia sebagai negara hukum. 95 Hal 
ini tentunya merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. 
Mengingat perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu 
syarat negara hukum. Pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia 
dalam konstitusi suatu negara sejalan dengan hasil penelitian K. C Wheare 96 yang 
menunjukkan bahwa dari sebagian besar konstitusi negara-negara di dunia, 
hampir semuanya memuat tentang perlindungan hak asasi manusia.  

   Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa 
hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

                                                           
94 Lilik Mulyadi, Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dan Negara serta Implementasinya Terhadap 

Perlndungan Hak Asasi Manusia (Kajian Dari Perspektif Teori),  http://pn-kepanjen.go.id, hlm.5  

95 Ibid, http://pn-kepanjen.go.id, hlm.7  

96 K.C. Wheare, Modern Constitutional, Oxpford University Press, London, 1975, hlm.33 
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kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, 
perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan  dengan cara 
membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.97 Kepentingan hukum adalah 
mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 
tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 
dilindungi.98 

    Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 
perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 
hak-hak yang diberikan oleh hukum.99 

    Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai 
tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.100 

    Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah 
terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati 
dalam pengambilan keputusan bedasarkan diskresi, dan perlindungan yang 
represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 
penanganannya di lembaga peradilan.101 

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh 
manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni 
adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun 
pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun 
haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.102 

   Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya  dan tindakan 
yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat 
maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan 
serta   menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 
Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek 
hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.103 

            Pemahaman  perlindungan hukum dari para ahli, menurut Iman Soepomo, 
hukum perburuhan meliputi lima bidang, yaitu:104 

1. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja, 

                                                           
97Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum’, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53 
98Idem 
99Ibid, hlm. 54 
100Phillipus M. Hadjon, “Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia”, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.2 
101Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam 

Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, 
hlm.18 

102Idem 
103Supanto, Perlindungan Hukum Wanita, “http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/”,  (Diakses Pada Tanggal  07 

Januari 2011). 
104Imam Soepomo, Pengantar....., op cit, hlm. IX 
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2. Bidang hubungan kerja, 
3. Bidang kesehatan kerja,  
4. Bidang keamanan kerja, dan 
5. Bidang jaminan sosial buruh. 

            Asri Wijayanti menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pendapat Imam 
Soepomo sebagaimana uraian diatas,  bahwa pemberian perlindungan hukum 
bagi pekerja meliputi lima bidang hukum perburuhan, yaitu:  

1. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja, adalah perlindungan 
hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum ia menjalani hubungan 
kerja. Masa ini sering disebut dengan masa pra penempatan atau 
pengerahan.   

2. Bidang hubungan kerja, yaitu masa yang dibutuhkan oleh pekerja 
sejak ia mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan 
kerja itu didahului oleh perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat 
dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang 
disebut dengan pekerja tetap.  

3. Bidang kesehatan kerja, adalah selama menjalani hubungan kerja 
yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan 
atas kesehatannya. Apakah lingkungan kerjanya dapat menjamin 
kesehatan tubuhnya dalam jangka waktu yang relatif lama.  

4. Bidang keamanan kerja, adalah adanya perlindungan hukum bagi 
pekerja atas alat-alat kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam 
waktu relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan 
keselamatan bagi pekerja.  

5. Bidang jaminan sosial buruh.  Telah diundangkan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.105 

            Indiarso dan MJ Saptenno berpendapat, bahwa perlindungan hukum bagi 
pekerja/ buruh adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap 
pekerja/buruh atas tindakan-tindakan pengusaha pada saat sebelum bekerja 
(pre-employment), selama bekerja (during employment), dan masa setelah bekerja 
(post employment). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dilakukan agar 
hak-hak pekerja/buruh tidak dilanggar oleh pengusaha, mengingat dalam 
hubungan kerja kedudukan/posisi para pihak tidak sejajar, dimana pekerja/ 
buruh berada pada posisi yang lemah baik dari segi ekonomi maupun sosial, 
sehingga dengan posisinya yang lemah tersebut tidak jarang terjadi pelanggaran 
atas hak-hak mereka.106 Demikian pula dinyatakan oleh Abdul Khakim, 
menurutnya, tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin 
berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya 
tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha 
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wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai 
peraturan perundang-undangan.107 

 Perlindungan hukum terhadap pekerja adalah salah satu jenis perlindungan 
hukum yang wajib diberikan oleh negara kepada para pekerja. Hal ini tercakup  
dalam pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi terbitnya Undang-
Undang Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pertimbangan yang 
dimaksud adalah  berikut: 

a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 
masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun 
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja 
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai 
pelaku dan tujuan pembangunan; 

c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan 
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga 
kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan 
perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan; 

d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk 
menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan 
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya 
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 

Dengan pertimbangan yang mengatakan ”diperlukan pembangunan 
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya 
dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan 
keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan” tercakup 
pandangan tentang pentingnya upaya perlindungan pekerja. Dengan demikian 
maka secara umum perlindungan pekerja, termasuk pekerja alih daya, terkait 
erat dengan upaya untuk menghormati harkat dan martabat kemanusiaan yang 
sejak lahir sudah melekat pada diri setiap pekerja. Secara khusus  perlindungan 
pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin 
kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap 
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Hal penting yang harus 
diperhatikan dalam menjamin hak-hak dasar pekerja adalah pentingnya 
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Artinya, upaya 
perlindungan hukum pekerja hendaknya tidak sampai mengabaikan kepentingan 
para pengusaha dan perusahaan dimana para pekerja itu bekerja.  Karena itu, 
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upaya perlindungan hukum pekerja hendaknya dipandang sebagai bagian 
integral pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Pasal 4 
Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembangunan 
ketenaga-kerjaan bertujuan : a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga 
kerja secara optimal dan manusiawi; b. mewujudkan pemerataan kesempatan 
kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan 
nasional dan daerah; c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 
mewujudkan kesejahteraan; dan d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan 
keluarganya. Tujuan pembangunan ketenagakerjaan ini jelas terarah untuk 
mewujudkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian integral kesejahteraan 
masyarakat yang menjadi tujuan penyelenggaraan negara kesejahteraan.   

            Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
menyatakan, bahwa :   

(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, 
bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.  

(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja 
pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, 
minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak 
asasi, dan perlindungan hukum.  

(3) Penempatan    tenaga kerja   dilaksanakan   dengan   memperhatikan 
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai 
dengan kebutuhan program nasional dan daerah. 

             Dari  ketentuan  hukum  di  atas,  jelas  terungkap  bahwa perlindungan 
hukum merupakan salah satu asas penempatan pekerja yang diatur oleh undang-
undang. Praktek perlindungan hukum ini hendaknya diberlakukan dengan asas 
keterbukaan, kebebasan, obyektivitas, keadilan, kesetaraan dan tanpa 
diskriminasi. Dengan aturan hukum ini, pentingnya perlindungan hukum bagi 
pekerja sudah diberlakukan sejak awal penempatan pekerja. Instrumen untuk 
mengetahui bagaimana perlindungan hukum pekerja yang diberlakukan adalah 
dituangkan dalam  naskah perjanjian kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak 
yang terikat pada perjanjian kerja tersebut. Bagi pekerja alih daya, perjanjian 
kerja yang dimaksud tercermin dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
sesuai syarat-syarat yang tertuang pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun  2003 atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana 
kesepakatan dari kedua belah pihak. Perjanjian kerja ini dibuat oleh kedua belah 
pihak melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dipandang sebagai 
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan satu perusahaan kepada 
perusahaan lain dan penyerahan kepada perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh. Sejalan dengan penjelasan ini,  menurut Adrian Sutedi bahwa 
hubungan kerja pada outsourcing tidak selalu dalam bentuk perjanjian kerja 
waktu tertentu/kontrak, apalagi akan sangat keliru kalau ada yang beranggapan 
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bahwa outsourcing selalu dan/atau sama dengan perjanjian kerja waktu 
tertentu.108 

           Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan 
menyatakan:  

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat 
secara tertulis.  

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: a) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b) 
dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 
pekerjaan; c)  merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara 
keseluruhan; dan d)  tidak menghambat proses produksi secara 
langsung.  

(3) Perusahaan   lain sebagaimana   dimaksud dalam ayat (1) harus 
berbentuk badan hukum.  

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada 
perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-
kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja 
pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Menteri.  

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara 
perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.  

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat 
didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian 
kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59.  

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat 
(3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja 
pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih 
menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi 
pekerjaan.  

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja 
pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan 
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7). 

                                                           
108 Adrian Sutedi, Hukum....., Op cit., hlm. 221 
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            Perlindungan kerja pada perusahaan lain yaitu perusahaan pelaksana 
pekerjaan alih daya sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan 
syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan hukum yang 
menegaskan bahwa perlindungan kerja menjadi tanggungjawab  semua pihak 
yang terikat pada perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan yang diserahkan 
oleh satu perusahaan kepada perusahaan lain. Agar setiap pihak memahami 
tanggungjawabnya atas upaya perlindungan kerja, maka tanggungjawab yang 
dimaksud hendaknya dijelaskan dan disepakati oleh semua pihak dalam naskah 
perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Kejelasan 
tanggungjawab setiap pihak atas upaya perlindungan kerja; dan kesepakatan 
para pihak terhadap upaya perlindungan kerja merupakan langkah awal 
perlindungan hukum pekerja. Langkah awal perlindungan hukum pekerja ini 
sudah harus terakomodasi dalam naskah perjanjian kerja yang disepakati oleh 
semua pihak, sebelum pekerja itu ditempatkan pada pekerjaan tertentu. 

            Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan 
menyatakan, bahwa :  

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 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.  

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau 
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) adanya hubungan kerja 
antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 
b)  perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara 
tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; c) perlindungan 
upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang 
timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh; dan d) perjanjian antara perusahaan pengguna jasa 
pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan 
wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini.  

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan 
hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan.  
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(4) Dalam hal    ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) 
huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi 
hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. 

            Berdasarkan penjelasan di atas, Menurut Abdul Khakim,  walaupun 
outsourcing merupakan hak pengusaha, pelaksanaan hak itu ada persyaratan 
tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Artinya, dalam melakukan outsourcing di samping harus memenuhi 
syarat materiil dan formil, juga secara substansial  tidak boleh mengurangi hak-
hak normatif  pekerja/buruh. Hak-hak normatif pekerja/buruh, antara lain, 
berupa: 1. Hak atas upah yang layak; 2. Hak perlindungan atas keselamatan dan 
kesehatan kerja, termasuk hak istirahat dan cuti; 4. Hak atas PHK; 5. Hak untuk 
mogok kerja, dan sebagainya.109 

         Aturan hukum yang menegaskan bahwa perlindungan upah dan 
kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi 
tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja, yaitu perusahaan penyalur 
tenaga kerja atau pelaksana pekerjaan alih daya. Artinya, meskipun secara 
praktis pekerja alih daya bekerja pada perusahaan yang memberi pekerjaan alih 
daya, namun secara prinsip perlindungan tersebut tetap menjadi tanggungjawab 
perusahaan penyedia jasa pekerja. Karena itu, setiap pekerja alih daya tentu tidak 
hanya mendapat perlindungan dari perusahaan yang menjadi penyalur jasa 
pekerja, namun mendapat juga perlindungan dari perusahaan dimana pekerja itu 
bekerja. Perlindungan apa saja yang diterima setiap pekerja dalam pelaksanaan 
hubungan industrial menjadi penting untuk diketahui dan disepakati oleh para 
pihak yang terikat pada perjanjian kerja. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan,:  

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan atas: a) keselamatan dan kesehatan kerja; b) moral dan 
kesusilaan; dan c)  perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 
manusia serta nilai-nilai agama.  

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan 
dan kesehatan kerja.  

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

            Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas  
keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang 
sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama merupakan 
aturan hukum yang memperjelas cakupan kinerja perlindungan pekerja. Kinerja 

                                                           
109 Abdul Khakim, Dasar-Dasar...., Op cit., hlm. 65 
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perlindungan pekerja inilah yang menjadi acuan pelaksanaan perlindungan 
hukum pekerja, termasuk perlindungan hukum pekerja alih daya. Tidak hanya 
itu, perlindungan hukum pekerja juga merujuk pada aspek-aspek perlindungan 
lainnya yang terkait dengan kebijakan pengupahan bagi pekerja. Pendapat lain 
terkait dengan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja, didukung 
oleh Abdul Khakim, bahwa eksistensi peraturan perundang-undangan 
keselamatan dan kesehatan kerja adalah: 110 

a. Melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja; 
b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh; 
c. Agar pekerja/buruh dan orang-orang sekitarnya terjamin 

keselamatannya; 
d. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara 

aman dan berdaya guna. 
            Pendapat lain, dikemukakan oleh Adrian Sutedi, menurutnya “perwujudan 
program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditujukan sebagai program 
perlindungan khusus bagi tenaga kerja, maka dibuatlah Jamsostek, yaitu suatu 
program perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang 
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan 
pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja 
berupa kecelakan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.”111 

            Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan 
menyatakan, bahwa:  

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang   
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 
pekerja/buruh. 

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a) upah minimum; b) upah kerja 
lembur; c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d) upah tidak 
masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e) 
upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f) bentuk dan 
cara pembayaran upah; g) denda dan potongan upah; h)  hal-hal yang 
dapat diperhitungkan dengan upah; i) struktur dan skala pengupahan 
yang proporsional; j) upah untuk pembayaran pesangon; dan k) upah 
untuk perhitungan pajak penghasilan.  

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan 
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
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            Ketentuan hukum yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan 
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja semakin memperjelas 
kedudukan, peran dan tanggungjawab pemerintahan dalam pelaksanaan 
hubungan industrial. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja yang 
dimaksud antara lain meliputi: upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak 
masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan 
kegiatan lain di luar pekerjaannya; dan upah karena menjalankan hak waktu 
istirahat kerjanya. Dengan demikian peran dan tanggungjawab pemerintah dalam 
pelaksanaan hubungan industrial menjadi sangat penting dan strategis bagi 
tercapainya tujuan-tujuan perlindungan hukum pekerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan para pekerja. Pendapat Adrian Sutedi, bahwa kebijakan penetapan 
upah minimum dalam kerangka perlindungan upah dewasa ini masih menemui 
banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya suatu keseragaman upah, baik 
secara regional/wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan sektor wilayah 
provinsi atau kabupaten/kota, maupun secara nasional.112 Pihak pemerintah 
keterlibatannya dalam soal upah karena kewajibannya dalam mengatur tata 
kehidupan dalam segala bidang, yang dalam hal ini pihak Pemerintah 
mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum, perundang-undangan dan segala 
peraturan pelaksanaannya, sehingga pihak yang satu tidak akan dirugikan oleh 
pihak yang lain.113 

            Menurut Soepomo, jika setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama  
nilainya berhak atas yang sama, yaitu upah yang menjamin kehidupannya 
bersama dengan keluarganya, maka upah itu juga harus ditetapkan sesuai dengan 
sifat, bakat dan kecakapan buruh masing-masing. Pengupahan yang layak bagi 
kemanusiaan ini tidak boleh diserahkan semata-mata kepada rasa keluhuran 
(etika) dari pengusaha saja, tetapi harus dijamin oleh penguasa supaya 
dilaksanakan oleh pengusaha sebagai suatu kewajiban sosial.114 Artinya, sejalan 
apa yang dijelaskan Soepomo, bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan pekerja 
ini tentu tidak hanya terkait dengan peran pemerintahan saja, tetapi juga perlu 
peran pengusaha untuk bersinergi dengan pekerja/buruh. 

             Perlindungan hukum bagi pekerja secara kolektif diatur dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 
Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari terbitnya undang-undang ini 
antara lain berikut: a) bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan 
pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang 
sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara; b) bahwa dalam rangka 
mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan 
mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, 
demokratis, dan bertanggungjawab; c) bahwa serikat pekerja/serikat buruh 
merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela 
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113 G. Kartasapoetra, dkk, Hukum Perburuhan...., Op cit., hlm. 96-97 
114 Iman Soepomo, Pengantar....., Op cit., hlm. 137-138 



56 | Hukum Ketenagakerjaan 

kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta    
mewujudkan  hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.  

          Aturan hukum di atas menetapkan  bahwa serikat pekerja sebagai sarana 
bagi pekerja untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan 
kesejahteraan pekerja beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan 
industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Aturan hukum ini tidak 
hanya memberi peluang yang seluas-luasnya kepada para pekerja untuk 
memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingannya namun sekaligus 
juga mengingatkan para pekerja akan tanggungjawabnya dalam mewujudkan 
hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Hubungan 
industrial yang hamonis, dinamis dan berkeadilan hanya bisa diwujudkan jika di 
antara para pihak terjalin suatu pola komunikasi yang saling menghormati sesuai 
dengan masing-masing peran dan tanggungjawabnya. Dalam konteks inilah peran 
pemerintah sebagai mediator menjadi sangat penting dalam mewujudkan 
hubungan industrial yang hamonis, dinamis dan berkeadilan, terutama 
berkeadilan  bagi para pekerja yang berada pada posisi tawar yang lemah, bila 
dibanding dengan posisi tawar pengusaha. Bila peran pemerintah sebagai 
mediator dapat dilakukan secara efektif, maka berbagai kemungkinan timbulnya 
konflik di antara para pekerja dan pengusaha tentu akan lebih mudah diatasi. 
Menurut Djumadi, ia mengemukakan bahwa untuk melindungi buruh yang bukan 
anggota perlu kepastian itu diadakan. Kepastian itu sifatnya tidak lagi semata-
mata mengatur atau regelend tetapi memaksa atau dwinged. Maksudnya untuk 
melindungi buruh yang bukan menjadi anggota serikat buruh, agar mereka yang 
bukan anggota serikat buruhpun juga ikut merasakan kemajuan dan peranan 
yang telah dicapai oleh Serikat Buruh.115 

           Mempertegas manfaat keberadaan organisasi serikat pekerja/buruh di 
perusahaan, pendapat G. Kartasapoetra menyatakan “bahwa bagi pihak buruh  
adanya organisasi itu sudah jelas manfaatnya, karena organisasi buruh 
merupakan kemanunggalan usaha dan perbuatan yang tertib dan teratur agar 
perlindungan dan perbaikan dapat tercapai dengan penuh keberhasilan.”116    
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja 
menyatakan, bahwa:  

(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 
pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, 
pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan 
yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.  

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat 
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 
pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi: a) Sebagai pihak dalam 
pembuatan perjanjian kerja bersama dalam penyelesaian perselisihan 
industrial; b) Sebagai wakil pekerja/ buruh dalam lembaga kerja sama 
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di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c) Sebagai 
sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, 
dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; d) Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan 
hak dan kepentingan anggotanya; e) Sebagai perencana, pelaksana 
dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; f) Sebagai wakil 
pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di 
perusahaan. 

             Aturan hukum di atas memperjelas bahwa berbagai upaya yang dilakukan 
oleh serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 
pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan 
kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh 
dan keluarganya. Artinya, secara organisasional para pekerja memang dapat 
melakukan gerakan perlindungan terhadap kepentingannya. Gerakan 
perlindungan ini dapat dikatakan sebagai bagian integral dari upaya 
perlindungan hukum yang dilakukan oleh para pekerja secara terorganisir 
melalui aksi-aksi tertentu. Aksi-aksi tersebut pada dasarnya merupakan tekanan 
dan desakan yang dilakukan secara kolektif terhadap perusahaan atas kebijakan 
ketenagakerjaan yang dianggap merugikan para pekerja. Aksi-aksi yang  
demikian itu dapat dikatakan sebagai bentuk pembelaan atas hak pekerja yang 
memang secara konstitusional dijamin oleh undang-undang. Artinya, 
perlindungan pekerja mencakup juga perlindungan hukum pekerja. Upaya 
perlindungan hukum ini dapat dilakukan oleh para pekerja melalui organisasi 
yang dibentuk oleh para pekerja itu sendiri. Dalam dimensi, Soepomo 
berpendapat bahwa “melindungi dan memperjuangkan kepentingan buruh 
hendaknya jangan diartikan semata-mata sebagai usaha ke luar untuk melindungi 
kepentingan-kepentingan buruh terhadap dan memperjuangkan kepentingan 
buruh kepada majikan, tetapi harus pula diartikan sebagai usaha ke dalam untuk 
meringankan penghidupan buruh dengan jalan mengadakan koperasi, 
memajukan pendidikan, kebudayaan, kesenian dan sebagainya.”117 

    Dari analisis Hukum Ketenagakerjaan Dalam perspektif Perlindungan 
Pekerja dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan 
di Indonesia belum tercapai secara optimal, karena para pekerja masih merasa 
diperlakukan tidak adil. Hal ini antara lain terungkap dari berbagai aksi unjuk 
rasa dilakukan oleh para pekerja. Pencapaian yang belum optimal ini mengacu 
pada teori keadilan sosial  John Rawls yang mengatakan bahwa keadilan sosial 
sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti 
the difference principle adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus 
diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling 
kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan 
menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur 
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pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan the principle of fair 
equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang 
mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan 
otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. “Mereka”  yang 
dimaksud John Rawls yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai 
prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas adalah para pekerja yang 
terposisikan sebagai pihak yang lemah. 

 

2.4 Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Pekerjaan Alihdaya 
Menurut Saunders and Gebelt (dalam Franceschini et. al.), ada dua aktor pokok 
dalam proses outsourcing, yakni “outsourced” dan “outsourcer”. Yang pertama 
menunjuk pada perusahaan yang menyerahkan pekerjaan, yang kedua 
merupakan perusahaan yang menerima pekerjaan. 118 

    Dapat juga dikatakan outsourcing sebagai penyerahan kegiatan 
perusahaan baik sebagian ataupun secara menyeluruh kepada pihak lain yang 
tertuang dalam kontrak perjanjian. Penyerahan kegiatan ini dapat meliputi 
bagian produksi, beserta tenaga kerjanya, fasilitas, peralatan, teknologi dan aset 
lain serta pengambilan keputusan dalam kegiatan perusahaan. Penyerahan 
kegiatan ini kepada pihak lain merupakan hasil dari keputusan internal 
perusahaan yang bertujuan meningkatkan kinerja agar dapat terus kompetitif 
dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi global. 119 

   Menurut Lalu Husni, outsourcing diartikan sebagai pemanfaatan tenaga 
kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu 
perusahaan, melalui perusahaan penyedia/pengerah tenaga kerja. Ini berarti ada 
perusahaan yang secara khusus melatih/mempersiapkan, menyediakan, 
mempekerjakan tenaga kerja untuk kepentingan perusahaan lain. 120 Pendapat 
lain,  Much. Nurachmad menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat dua jenis 
perjanjian kontrak, yaitu perjanjian kerja untuk pekerjaan yang diborongkan dan 
perjanjian kerja untuk pekerja yang diborongkan. Dari sinilah muncul istilah 
outsourcing (alih daya), yaitu sebuah proses penyerahan pekerjaan kepada pihak 
ketiga.121 Pendapat-pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa dari sisi ekonomi 
dan produksi bagi perusahaan pengguna  dapat memperoleh manfaat berupa 
efisiensi waktu dan biaya, sedangkan bagi perusahaan pemborong atau penyedia 
dapat membuka kesempatan/lapangan  kerja bagi pekerja/buruh yang memiliki 
keahlian di bidang tertentu sesuai kebutuhan bagi perusahaan-perusahaan 
pengguna. 
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Menurut Priambada, Komang dan Agus, tipe outsourcing dibedakan 
menjadi dua kelompok yaitu Business Process Outsourcing dan Outsourcing 
Sumber Daya Manusia.  Business Process Outsourcing (BPO), jika di Indonesia 
dikenal dengan pemborongan pekerjaan. Outsourcing jenis ini mengacu pada 
hasil akhir yang dikehendaki. Jika sebuah perusahaan manufaktur ingin 
mengalihkan penjualan produknya pada perusahaan lain, maka pembayaran 
kompensasinya berupa jumlah unit yang terjual. Outsourcing Sumber Daya 
Manusia. Outsourcing ini mengacu pada kebutuhan penyediaan dan pengelolaan 
sumber daya manusia. Untuk contoh, perusahaan manufaktur akan bekerja sama 
dengan perusahaan outsourcing (vendor) yang memberikan jasa penyediaan dan 
pengelolaan tenaga penjual.Kompensasi kepada vendor berupa management fee 
sesuai kesepakatan.122  Banyak alasan dikemukakan dalam mengambil keputusan 
untuk melakukan strategi outsourcing. Berbagai manfaat yang diperoleh 
merupakan hal yang sering ditonjolkan, meski tentu saja banyak resiko yang 
harus dihadapi. Kremic et al.  telah melakukan studi literatur terhadap isi lebih 
dari 200 publikasi dan hasilnya tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh 
Embleton dan Wright, sebagai  berikut: 123 

1. Penghematan biaya (cost saving). Bisa terjadi karena vendor lebih 
fokus mengelola aktifitas yang dibutuhkan oleh outsourced. Rata-rata 
perusahaan merealisasikan 9 persen penghematan biaya dan 15 
persen peningkatan kapasitas dan kualitas melalui outsourcing. 

2. Penghematan waktu (time saving). Lebih dari sepertiga (37 persen) 
perusahaan yang disurvei menyatakan bahwa penghematan waktu 
merupakan pertimbangan utama. Biaya tersembunyi (hidden cost). 
Banyak organisasi mempunyai biaya tersembunyi yang tidak 
diketahui sampai dilakukannya strategi outsourcing. 

3. Aktifitas inti (core activity). Jika perusahaan ingin fokus pada aktifitas 
inti, maka pengurangan aktifitas yang lain untuk diserahkan kepada 
pihak luar merupakan pilihan yang harus diambil. 

4. Pemasukan kas (cash infusion). Karena ada aktifitas yang diserahkan 
pada pihak luar, maka akan ada fasilitas atau aset yang dijual, 
sehingga memberikan pemasukan uang kas. 

5. Ketersediaan bakat (talent availability). Outsourcing menyediakan 
akses untuk memperoleh sumberdaya yang berbakat yang tidak bisa 
disediakan perusahaan.      

  Selanjutnya, Embleton & Weight maupun Kremic et.al. juga menunjukkan 
beberapa resiko   yang   dihadapi bila menggunakan strategi outsourcing.  Resiko 
yang dimaksud adalah berikut : 124 
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1. Perusahaan harus lebih hati-hati karena telah menyerahkan aktivitas 
pengendalian proses kepada vendor. 

2. Sekali aktivitas dipercayakan kepada pihak luar, sulit dan 
membutuhkan biaya yang cukup besar untuk kembali dipegang 
perusahaan. 

3. Kontrak awal mungkin sangat kompetitif, namun dengan berjalannya 
waktu jika ketergantungan kepada vendor menjadi besar bisa 
menelan biaya yang lebih  mahal. 

4. Kemungkinan bisa merusak moral karyawan yang dimiliki. Aspek 
kemanusiaan ini sering diabaikan dalam outsourcing. Sementara 
untuk karyawan yang berbakat dan dibutuhkan pasar kerja akan 
mudah mencari tempat lain dan keluar dari perusahaan. 

5. Waktu yang dibutuhkan untuk mengelola kontrak kemungkinan bisa 
lebih mahal. 

   Outsourcing adalah salah satu hasil samping dari Business Process 
Reengineering (BPR). BPR adalah perubahan yang dilakukan secara mendasar 
oleh suatu perusahaan dalam proses pengelolaannya, bukan hanya sekedar 
melakukan perbaikan. BPR adalah pendekatan baru dalam managemen yang 
bertujuan meningkatkan kinerja, yang sangat berlainan pendekatan lama yaitu 
continuous improvement process. BPR dilakukan untuk memberikan respons atas 
perkembangan ekonomi secara global dan perkembangan teknologi yang 
demikian cepat sehingga berkembang persaingan yang bersifat global dan 
berlangsung sangat ketat.125 

Setiap pengusaha tentu telah mempertimbangkan secara cermat 
keuntungan dan resiko yang timbul dari pelaksanaan outsourcing. Lebih dari itu, 
pengusaha juga perlu mempertimbangkan regulasi yang mengatur pelaksanaan 
outsourcing.  Pertimbangan ini penting sekali agar bila terjadi perselisihan 
pengusaha mempunyai dasar pertimbangan yang jelas. Sementara itu meskipun 
tidak disebutkan secara khusus dengan istilah “outsourcing” namun kebijakan 
yang mengatur pelaksanaan outsourcing sudah ada dalam undang-undang 
ketenagakerjaan. Meskipun belum sebesar negara-negara maju, implementasi 
outsourcing di Indonesia kini semakin marak dan telah menjadi kebutuhan yang 
tidak dapat ditunda-tunda oleh pelaku usaha. Namun di sisi lain, regulasi yang 
ada belum terlalu memadai untuk mengatur tentang outsourcing yang telah 
berjalan tersebut. Secara garis besar permasalahan hukum yang terkait dengan 
penerapan outsourcing di Indonesia, menurut Yasar, dapat diidentifikasi sebagai 
berikut:126 

Pertama, belum adanya batasan yang jelas mengenai klasifikasi terhadap 
pekerjaan utama (core business) dan pekerjaan penunjang perusahaan 
(non-core busniness) yang merupakan dasar dari pelaksanaan outsourcing. 
Memang pada keadaan tertentu sangat sulit untuk mendefinisikan atau 
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menentukan jenis pekerjaan yang dikategorikan sebagai penunjang. Hal 
tersebut dapat terjdi karena perbedaan persepsi dan ada kalanya juga 
dilatar belakangi oleh kepentingan yang di wakili untuk memperoleh 
keuntungan dari kondisi tersebut. 
Kedua, bentuk-bentuk pengolahan usaha yang sangat bervariasi dan 
beberapa perusahaan multinasional dalam era globalisasi ini membawa 
bentuk baru pola kemitraan usahanya. Hal ini menambah semakin 
kompleksnya kerancuan tersebut. 
Ketiga, hubungan hukum antara karyawan outsourcing dengan 
perusahaan pengguna jasa outsourcing juga tidak diatur secara rinci 
dalam sebuah peraturan perundang-undangan. 
Keempat, belum ada mekanisme penyelesaian sengketa bila seorang 
karyawan outsourcing melanggar aturan kerja pada lokasi perusahaan 
pemberi kerja. 

  Menurut Lalu Husni, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan mengatur dan melegalkan outsourcing. Istilah yang dipakai 
dalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa buruh/pekerja. 
Dalam pasal 64 disebutkan perusahaan dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara 
tertulis.127 

 Sedangkan menurut Iftida Yasar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,  yang mengatur tentang alih daya   
(outsourcing) adalah pasal 64, pasal 65 (terdiri dari 9 ayat), dan pasal 66 (terdiri 
dari 4 ayat). Pasal 64 adalah dasar dibolehkannya outsourcing. Dalam pasal 64 
dinyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan 
atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Sedangkan 
Pasal 65 memuat beberapa ketentuan diantaranya adalah:  128 

- Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan keapada perusahaan lain 
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat 
secara tertulis (ayat 1); dan 

- Pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, seperti yang dimaksud 
dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; 
- Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 
- Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari 

pemberi pekerjaan; 
- Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; 
- Tidak menghambat proses produksi secara langsung (ayat 2); 
- Perusahaan lain ( yang menerima penyerahan pekerjaan) harus 

berbentuk badan hukum (ayat 3); 
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- Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan lain 
sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada 
perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan (ayat 4); 

- Perubahan atau penambahan syarat-syarat tersebut diatas diatur 
lebih lanjut dalam keputusan menteri (ayat 5); 

- Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam 
perjanjian tertulis antara perusahaan lain dan pekerja yang 
dipekerjakannya (ayat 6); 

- Hubungan kerja antara perusahaan lain dengan pekerja atau buruh 
dapat didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu (ayat 7); 

- Bila beberapa syarat tidak terpenuhi, antara lain: syarat-syarat 
mengenai pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, dan syarat yang 
menentukan bahwa perusahan lain itu harus berbadan hukum, maka 
hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan 
penyedia jasa tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja antara 
pekerja atau buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (ayat 8). 

Berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 diatur bahwa pekerja atau 
buruh dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan oleh 
pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang 
berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa 
penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. 
Perusahaan penyedia jasa untuk tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung 
dengan produksi juga harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: 129 

- Adanya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia 
jasa tenaga kerja; 

- Perjanjian kerja yang berlaku antara pekerja dan perusahaan penyedia 
jasa tenaga kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau 
tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua 
belah pihak; 

- Perlindungan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta 
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia 
jasa pekerja atau buruh; 

- Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja atau buruh dan 
perusahan penyedia jasa pekerja atau buruh dibuat secara tertulis. 

Yang dapat menentukan mana pekerjaan utama dan bukan pekerjaan 
utama adalah perusahaan itu sendiri. Bersama dengan tim manajemen 
perusahaan dapat menentukan dan membuat surat keputusan mengenai anak 
pekerjaan yang dianggap utama dan mana yang bukan utama. Ketentuan ini 
dapat ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan kebutuhannya. Perlu diingat 
bahwa walaupun perusahaan mempunyai kewenangan untuk menentukan hal di 
atas, bukan berarti perusahaan dapat semena-mena dalam menentukan 
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pekerjaan yang dapat di-outsource. Jangan hanya mempertimbangkan 
penghematan segi biaya saja, tapi melupakan pengembangan sumber daya 
manusia untuk membangun perusahaan. Outsourcing benar-benar hanya 
ditujukan untuk membantu kelancaran operasional sesuai kebutuhan. Ada 
pendapat yang menyatakan bahwa praktek sehari-hari pekerjaan alih daya 
(outsourcing) dapat merugikan pekerja/buruh. Menurut Adrian Sutedi, praktik 
sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/buruh, 
karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (perjanjian kerja 
waktu tertentu), upah lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas 
minimal, tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan pengembangan 
karier, dan lain-lain.130 

Permasalahan yang sering terjadi di lapangan pada saat ini adalah 
maraknya  demo yang dilakukan oleh karyawan dan serikat pekerja yang 
menolak praktek outsourcing.Outsourcing dianggap sebagai perbudakan gaya 
baru. Yang menjadi persoalan dalam masalah ini adalah bentuk hubungan kerja 
yang hanya sebentar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu 
maksimum 5 tahun. Seharusnya bagi negara Indonesia yang begitu banyak 
jumlah penganggurannya, outsourcing adalah salah satu alternatif perluasan 
kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Lagi pula, tidak semua 
pekerjaan bisa dilakukan secara terus menerus.131 

  Masalah yang terjadi dalam hubungan kerja di pekerjaan outsourcing di 
berbagai daerah seringkali terjadi akibat kurang harmonisnya dalam pelaksanaan 
hubungan industrial antara perusahaan pemborong atau penyedia, 
pekerja/buruh dan perusahaan pengguna. Hubungan Industrial pada dasarnya 
dilaksanakan oleh majikan/pemberi kerja dengan buruh/penerima kerja. 
Majikan dalam melaksanakan hubungan industrial dapat meliputi majikan 
perorangan, perkumpulan orang, badan hukum atau gabungan atau asosiasi 
pengusaha.132 

  Menurut Abdul Khakim, hubungan industrial terbentuk antara pelaku 
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, 
pekerja/buruh, dan pemerintah. Dari ketiga unsur tersebut tentu sangat 
mempengaruhi pelaksanaan hubungan industrial, baik dalam perspektif sistem 
maupun dalam perspekif kepentingan.133 Menurutnya, dalam perspektif 
kepentingan, tentu masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda, 
tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya persamaan kepentingan. 
Persamaan kepentingan inilah yang harus selalu dibangun dan dipelihara 
bersama. Kepentingan pemerintah dalam harmonisasi pelaksanaan hubungan 
industrial, tentu tidak hanya sebatas peningkatan devisa dan tumbuhnya 
investasi, tetapi juga terciptanya ketenangan usaha dan peningkatan keuntungan 
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perusahaan. Sedangkan kepentingan pekerja/buruh adalah kelangsungan bekerja 
dan peningkatan kesejahteraan.134 

   Pendapat serupa dijelaskan oleh Asri Wijayanti, bahwa pelaksanaan 
hubungan industrial yang baik selalu diawasi oleh pemerintah. Objek dari 
hubungan industrial tertuang di dalam perjanjian kerja, perjanjian 
perburuhan/kesepakatan kerja bersama/perjanjian kerja bersama. PKB pada 
intinya memenuhi syarat-syarat kerja yang meliputi dua tujuan pokok, yaitu 
terjadinya peningkatan produktivitas dan terjaminnya kesejahteraan buruh.135 

             Paradigma baru hubungan Industrial menekankan perusahaan sebagai 
kepentingan bersama. Baik pengusaha, maupun pekerja, demikian juga 
masyarakat dan pemerintah sama-sama mempunyai kepentingan atas setiap 
perusahaan. Dengan demikian tujuan pembinaan hubungan industrial adalah 
menciptakan hubungan yang aman dan harmonis antara pengusaha dan pekerja 
dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas 
usaha. Hanya melalui peningkatan produktivitas perusahaan kesejahteraan 
pekerja dan pengusaha dapat ditingkatkan. enurut Subekti, Undang-Undang 
membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu :136 

          a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu; 

          b. Perjanjian kerja/perburuhan; dan  

          c. Perjanjian pemborongan pekerjaan. 

    Perjanjian kerja/perburuhan, dimasukkan perjanjian antara seorang 
“buruh” dengan seorang “majikan”, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri : 
adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu 
“hubungan diperatas” (bahasa Belanda “dienstverhouding”) yaitu suatu hubungan 
berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-
perintah yang harus ditaati oleh yang lain. Sedangkan, yang dinamakan perjanjian 
“pemborongan pekerjaan” adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang 
memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong 
pekerjaan) , dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang 
disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga 
pemborongan.137 

   Menurut Imam Soepomo,  yang dimaksud perjanjian kerja adalah 
perjanjian oleh buruh dengan majikan, di mana buruh menyatakan 
kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan di 
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mana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh 
dengan membayar upah.138 

  Menurut Lalu Husni, perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut 
Arbeidsoverenkoms, mempunyai beberapa pengertian, yaitu Pasal 1601 a 
KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut bahwa Perjanjian kerja 
adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh)   mengikatkan dirinya 
untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu 
melakukan pekerjaan dengan menerima upah, sedangkan menurut Pasal 1 angka 
14 UUK, memberikan pengertian yakni perjanjian kerja adalah suatu perjanjian 
antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi pemberi kerja yang memuat 
syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.139 

Pemahaman terhadap Pasal 1601a KUHPerdata, menurut Djumadi 
dinyatakan dengan tegas tentang adanya dua ketentuan, yaitu tentang satu pihak 
yang mengikatkan diri dan hanya satu pihak pula di bawah perintah orang lain, 
pihak ini adalah pihak buruh atau pekerja. Sebaliknya pihak yang menurut 
ketentuan tersebut tidak mengikatkan dirinya dan berhak pula untuk 
memerintah kepada orang lain, adalah pihak Majikan atau Pengusaha.140 Prinsip 
yang menonjol dalam perjanjian kerja, yaitu adanya keterikatan seseorang 
(pekerja/buruh) kepada orang lain (pengusaha) untuk bekerja di bawah perintah 
dengan menerima upah. Jadi, apabila seseorang telah mengikatkan diri dalam 
suatu perjanjian kerja, berarti ia secara pribadi otomatis harus bersedia bekerja 
di bawah perintah orang lain. 141 

Menurut Lalu Husni, sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka 
perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 52 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang 
menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar : 1) Kesepakatan kedua 
belah pihak; 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3)  
Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 4) Pekerjaan  yang  diperjanjikan  
tidak   boleh   bertentangan   dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan  
peraturan   perundang-undangan yang berlaku.142   Isi dari perjanjian kerja 
adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja serta hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban majikan. Hak dari si tenaga kerja merupakan kewajiban 
dari si majikan yaitu upah. Sebaliknya apa yang merupakan kewajiban tenaga 
kerja adalah hak dan majikan (yaitu pekerjaan, dimana tenaga kerja wajib 
melakukan pekerjaan dan majikan memepekerjakan tenaga kerja). 143 

                                                           
138 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan..........., op cit., hlm. 52 
139 Lalu Husni, Pengantar..........., op cit., hlm. 62 
140 Djumadi, Hukum Perburuhan........., op cit., hlm. 31-32 
141 Abdul Khakim, Dasar-Dasar........., op cit., hlm. 49 
142Lalu Husni, Pengantar............, op cit., hlm. 64 
143 Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta,    Jakarta, Cetakan 
ketiga, 2001, hlm. 67-68 
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Dalam konteks kerjasama antara pengusaha dan pekerja alih daya 
(outsourcing), maka perjanjian yang dimaksud merupakan perikatan kerjasama 
pemborongan pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah  pihak yaitu pihak 
pengusaha dan pihak pekerja. Dengan demikian terjadilah perikatan hubungan 
hukum di antara kedua belah pihak tersebut. 

Pertimbangan yang melatar-belakangi penjalinan hubungan hukum dalam 
pemborongan pekerjaan antara pemberi kerja dan pelaksana 
pekerjaan/pemborong yaitu kebutuhan akan tenaga-tenaga ahli atau tenaga-
tenaga spesialis  yang   dapat membantu pelaksanaan pekerjaan.  Sebaliknya 
pelaksana pekerjaan/pemborong memberikan jasa sesuai dengan kemampuan 
dan keahlian yang dibutuhkan.  Pembagian perjanjian  menurut Pasal 1601 KUH 
Perdata adalah : 

a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu ialah suatu perjanjian 
di mana 1 (satu) pihak menghendaki dari pihak lainnya agar 
dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu 
salah satu pihak bersedia membayar honorarium atau upah.  

b. Perjanjian kerja ialah perjanjian antara seorang buruh dan seorang 
majikan, perjanjian mana ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau 
gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas 
(dienstverhoeding), di mana pihak majikan berhak memberikan 
perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain. 

c. Perjanjian pemborongan kerja, ialah suatu perjanjian antara pihak 
yang satu dan pihak yang lain, di mana pihak yang satu (yang 
memborongkan pekerjaan) menghendaki sesuatu hasil pekerjaan 
yang disanggupi oleh pihak lain, atas pembayaran suatu uang tertentu 
sebagai harga peborongan. 

  Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa yang dimaksud perjanjian kerja adalah 
perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 
memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pemberi kerja adalah 
orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang 
memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lain. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 
upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hubungan kerja adalah hubungan antara 
pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Berdasarkan ketentuan-
ketentuan hukum yang dikemukakan di atas, maka suatu perjanjian 
pemborongan pekerjaan sekurang-kurangnya memuat kesepakatan dan 
perikatan para pihak mengenai syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para 
pihak. Syarat-syarat kerja yang dimaksud bisa terdiri prosedur kerja, teknis kerja, 
waktu kerja, biaya kerja serta bahan-bahan atau alat-alat untuk menghasilkan 
suatu barang atau jasa tertentu dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Hak dan 
kewajiban para pihak yang dimaksud adalah hak dan kewajiban masing-masing 
pihak terhadap pelaksanaansyarat-syarat kerja tersebut. Selain itu, perjanjian 
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pemborongan perkerjaan juga memuat hal-hal yang terkait dengan konsekuensi 
pekerjaan serta sanksi bila dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan salah 
satu pihak tidak dapat dan atau tidak mampu memenuhi syarat-syarat kerja yang 
diperjanjikan.   

Menurut Subekti, perjanjian pemborongan-pekerjaan dibedakan dalam dua 
macam, yaitu a. Dimana pihak pemborong diwajibkan memberikan bahannya 
untuk pekerjaan tersebut, dan b, dimana si pemborong hanya akan melakukan 
pekerjaannya saja.144 

Pendapat serupa dinyatakan oleh Budiono, dalam pasal 1601 b 
KUHPerdata perjanjian pemborongan pekerjaan hanya ada dua pihak yang 
terikat, yaitu pihak ke satu pihak yang memborongkan atau prinsipal 
(aanbesteder, bouwheer), dan pihak kedua yang disebut pemborong atau rekanan 
atau kontraktor (annemer).145 

Menurut Setiawan, perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi 
Pasal 1320 KUH Perdata, dalam hal ini ada empat persyaratan, yaitu : (a) Adanya 
kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya; (b) Kecakapan untuk 
membuat perjanjian; (c)  Sesuatu hal tertentu atau objek tertentu, dan (d) Adanya 
suatu sebab (causa) yang halal. Dua syarat yang pertama yaitu nomor 1 dan 2 
dinamakan syarat subjektif, karena menyangkut orang-orang atau subjek yang 
mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu nomor 3 dan 4 
dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek perjanjian itu sendiri. 
Perbedaan antara syarat subjektif dan objektif, adalah bahwa syarat subjektif 
apabila tidak dipenuhi maka perjanjan itu dapat dibatalkan (vernietigbar).  

Sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal 
demi hukum (nietig van rechtswege), perjanjian tersebut sejak semula dianggap 
batal dan hakim berkuasa untuk menyatakan pembatalan itu meskipun tidak ada 
permintaan dari pihak lain.146 Agar lebih jelas keempat syarat tersebut, Setiawan 
menguraikannya sebagai berikut :147 

a. Adanya kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan diri 
Maksudnya, adalah kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan 
dirinya, yaitu kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian 
bersepakat dan setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang 
mereka adakan. Dapat mengenai orang atau barang dengan siapa 
perjanjian itu diadakan. Perjanjian itu dapat dibatalkan apabila terdapat 
hal-hal, sebagai berikut : 

                                                           
144 Subekti,  Aneka......, op cit., hlm. 65  

145 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan........., op cit., hlm. 26 

146 Setiawan R., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 4   

147 Ibid.hlm.4 
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1) Adanya kekeliruan/kekhilafan(dwaling) 
Yaitu jika kehendak seseorang pada saat membuat perjanjian 
dipengaruhi oleh kesan atau pandangan yang palsu, misalnya : 
Seseorang membeli lukisan yang disangkanya lukisan Abdullah,  
akan tetapi bukan. 

2) Adanya paksaan (dwang) 
Dalam pasal 1324 KUH Perdata, paksaan adalah keadaan dimana 
seseorang melakukan perbuatan dalam hal ini membuat perjanjian 
karena takut ancaman, baik fisik maupun dengan cara-cara lain 
misalnya, rahasianya mau dibocorkan. (ancaman tersebut bukan 
merupakan suatu upaya hukum). 

3) Adanya penipuan (bedrog) 
Penipuan menurut pasal 1328 KUH Perdata, mensyaratkan adanya 
tipu muslihat atau ketidakjujuran, dapat terjadi pula jika salah satu 
pihak mengarahkan kemauan pihak lainnya ke jalan yang salah, 
dengan memberikan keterangan yang tidak benar disertai tipu 
muslihat, sehingga pihak lawannya mendapat suatu gambaran yang 
tidak benar dan akhirnya membujuk pihak lawannya untuk 
memberikan persetujuan. 

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian 
Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada 
asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya, 
adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-
Undang  Nomor  1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan) batas usia 
dewasa 18 tahun atau sudah kawin. Adapun yang tidak cakap menurut 
hukum diantaranya orang yang belum dewasa, tidak sehat akal 
pikirannya. Orang yang berada dibawah pengampunan/curatele masih 
mungkin mengadakan perjanjian melalui pengampuannya/curator. 

c. Suatu hal tertentu atau objek tertentu 
Dinyatakan, bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu 
atau objek tertentu atau barang tertentu, sehingga yang diperjanjikan 
harus cukup jelas, masing-masing pihak mengetahui hak-hak dan 
kewajibannya. Pasal 1333 ayat (2) KUH Perdata, menyatakan bahwa : 
Jumlah barang tidak harus disebutkan asal saja kemudian dapat 
dihitung atau ditetapkan. Sedangkan Pasal 1334 KUH Perdata, 
menyatakan bahwa : Objek perjanjian dapat pula berupa barang-barang 
yang baru diharapkan kemudian, misalnya mengenai hasil panen yang 
belum diketahui. 

d. Suatu sebab (causa) yang halal 
Menurut R.Subekti yang dimaksud dengan sebab atau causa dari 
perjanjian, adalah isi perjanjian itu sendiri. Yang dimaksud isi daripada 
perjanjian itu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-
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undang, ketertiban umum, dan kesusilaan atau nilai-nilai yang ada 
dalam masyarakat. 

Dari uraian tentang syarat sahnya perjanjian dapat diambil kesimpulan, 
bahwa keempat syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam 
setiap perjanjian. Apabila salah satu unsur tidak dipenuhi sebagaimana mestinya 
maka perjanjian tersebut bisa dianggap tidak sah menurut hukum. Karena itu, 
para pihak perlu cermat memahami, kritis dan hati-hati dalam menyusun naskah 
perjanjian kerja.  

Sahnya suatu perikatan perjanjian tentu harus didasarkan pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku terhadap perikatan perjanjian. Aturan hukum 
ini diatur dalam KUHPerdata yaitu Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun syarat 
sahnya suatu perjanjian atau persetujuan  telah  ditentukan  didalam Pasal 1320    
KUHPerdata, yang menyebutkan  bahwa  untuk   sahnya   perjanjian-perjanjian    
diperlukan   empat syarat: 148 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 
Kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian 
tersebut haruslah bersepakat, setuju dan seia sekata atas hal-hal yang 
diperjanjikan. 

2. Kecakapan membuat suatu perjanjian 
Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum 
dan yang bisa melakukan suatu hubungan hukum adalah mereka yang 
bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, pihak yang 
dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang atau 
badan hukum. 

3. Suatu hal tertentu 
Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu yang di 
dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati. 
Sesuai ketentuan yang disebutkan pada Pasal 1333 KUHPerdata 
bahwa barang yang menjadi obyek Suatu perjanjian harus ditentukan 
isinya. 

4. Suatu sebab yang halal  
Menurut undang-undang sebab yang halal adalah jika tidak dilarang 
oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan 
ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan pada Pasal 1337 
KUHPerdata. 

                                                           
148 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.15  
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Jika salah satu dari syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, 
maka ketentuan tentang syarat-syarat tersebut, bisa dibedakan menjadi dua 
macam, yaitu : 149 

1. Syarat subyektif 
Maksudnya, karena menyangkut mengenai suatu subyek yang 
disyaratkan dalam hal ini termasuk syarat-syarat pada huruf a dan b 
yaitu tentang syarat sepakat antara pihak yang mengikatkan diri dan 
syarat tentang kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

2. Syarat obyektif 
Maksudnya adalah obyek yang diperjanjikan tersebut, yaitu yang 
termasuk dalam syarat-syarat pada huruf c dan d, dalam hal ini 
tentang syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 

   Salah satu jenis perjanjian kerja terkait dengan pelaksanaan pekerjaan 
alih daya (outsourcing) di antara suatu perusahaan penyedia pekerjaan dengan 
perusahaan lain sebagai pelaksana pekerjaan dan perusahaan pelaksanaan 
pekerjaan tersebut disebut sebagai perusahaan penyedia jasa alih daya 
(outsourcing). 

    Undang-undang yang ada tidak  disebutkan  secara  tegas   mengenai 
istilah outsourcing. Tetapi pengertian outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan 
Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  yang 
isinya menyatakan bahwa alih daya (outsourcing)adalah suatu perjanjian kerja 
yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut 
dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya 
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.150 

    Terminologi outsourcing   terdapat    dalam pasal 1601 b KUHPerdata 
yang mengatur perjanjian-perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu suatu 
perjanjian di mana pihak yang kesatu, pemborong mengikatkan diri untuk 
membuat suatu kerja tertentu bagi pihak yang lain, yang memborongkan dengan 
menerima bayaran tertentu. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan secara eksplisit tidak ada istilah outsourcing. Akan 
tetapi, praktek outsourcing dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan ingin dikenal dalam dua bentuk, yaitu 
pemborongan pekerjaan dan penyediaan pekerja/buruh sebagaimana diatur 
dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66.151  Berdasarkan pengertian ini diperoleh 
suatu pemahaman bahwa  perjanjian outsourcing adalah suatu bentuk perjanjian 

                                                           
149Ibid. hlm.15 

150H.Zulkarnain Ibrahim, Praktek Outsourcing Dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja, Internet : Simbur Cahaya No. 
27 Tahun X Januari 2005), hlm.80 

151Adrian Sutedi, Hukum.........., op cit., hlm. 220 
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kerja antara perusahaan pengguna jasa dengan perusahaan penyedia jasa, 
dimana perusahaan pengguna jasa meminta kepada perusahaan penyedia jasa 
untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 
tertentu yang diborongkan kepada perusahaan penyedia jasa, dan perusahaan 
jasa  tersebut membayar upah atau gaji kepada tenaga kerja yang bekerja untuk 
itu.  

Menurut Iftida Yasar, ada beberapa faktor yang menyebabkan outsourcing 
masih mendapat tantangan dari pekerja, yaitu: 

Yang pertama adalah beroperasinya perusahaan outsourcing yang 
tidak profesional dan menaati ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. 
Perusahaan seperti ini memperlakukan buruh sebagai sapi perahan, 
memanfaatkan bargaining position mereka yang lemah. Demi 
memenangkan tender mereka kadang memasang harga yang sangat 
murah, yang dalam pelaksanaannya tidak dapat memenuhi standar mutu 
pelayanan yang baik. Ujung-ujungnya terjadi pemotongan upah, atau 
pembayaran upah yang terlambat, karena mereka tidak mempunyai 
cadangan modal yang dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu. Jika 
perusahaan pemberi pekerjaan terlambat membayarkan upah melalui 
perusahaan outsourcing, maka pembayaran upah kepada pekerja iuga 
terlambat. 

Yang kedua adalah lemahnya ketentuan ketenagakerjaan tentang 
outsourcing yang digunakan dalam penyusunan perjanjian outsourcing 
baik antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna 
maupun antara perusahaan outsourcing dengan pekerja outsourcing. Hak 
dan kewajiban kedua belah pihak tidak diatur secara rinci, banyak 
perjanjian kerja sama hanya memuat perjanjian yang sifatnya umum 
dalam 2 atau 3 lembar kertas. Sehingga jika ada permasalahan tidak jelas 
siapa yang bertanggung jawab. Kemampuan perusahaan outsourcing 
dalam menterjemahkan kemampuan perusahaan pemberi pekerjaan juga 
tidak seimbang. Biasanya perusahaan outsourcing akan menuruti saja apa 
yang diminta perusahaan pemberi kerja, tanpa mengerti risiko yang 
dihadapi. 

Yang ketiga adalah kemampuan pemerintah dalam hal ini terutama 
pemerintah daerah dalam mengawasi praktek pelaksanaan outsourcing 
yang  sangat lemah. Alasannya selalu klasik, kurangnya jumlah pegawai 
pengawas ditambah kemampuan mereka dalam menguasai masalah. 
Sudah menjadi rahasia umum dengan adanya otonomi daerah pegawai 
pengawas ketenagakerjaan bukan mereka yang menguasai bidangnya. 
Banyak yang berasal dari departemen lain seperti pariwisata, agama, 
pertanian dan sebagainya.Jika mereka mau belajar tidak ada masalah, tapi 
kadang baru setahun atau dua tahun ditempatkan sudah diganti lagi oleh 
pegawai lain. Di lapangan hal ini membuat tidak adanya jaminan 
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kepastian hukum, karena mereka yang bertugas sebagai pegawai 
pengawas tidak mengerti dan mempunyai kompetensi bagaimana 
menerapkan peraturan. 

           Yang keempat adalah masih banyak pengusaha yang berfikir bahwa 
outsourcing adalah penghematan dan jalan keluar satu satunya bagi 
efisiensi finansial. Oleh sebab itu banyak terjadi pelanggaran hukum, 
dimana pekerja diminta agar kontrak terus menerus, walaupun sudah 
melebihi peraturan UU. Pekerja yang seharusnya dijadikan karyawan 
tetap pada perusahaan outsourcing tetap di kontrak, karena perusahaan 
pemberi pekerjaan tidak mau membayar komponen biaya pesangon, dan 
lain-lain. Akibatnya terjadi pelanggaran peraturan, dan jika pekerja 
menuntut hak nya kepada perusahaan outsourcing, maka karena 
ketiadaan dana perusahaan outsourcing juga akan menuntut kepada 
perusahaan pemberi kerja atau melarikan diri meninggalkan pekerjanya 
yang demo dan menuntut kepada perusahaan pemberi kerja. Padahal 
secara hukum pekerja perusahaan outsourcing tidak mempunyai 
hubungan kerja langsung dengan perusahaan pemberi pekerjaan.152 

           Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan outsourcing diberbagai daerah 
tidak berjalan lancar, muncul gelombang unjuk rasa agar outsouring dihapuskan.  
Kemudian, pekerja juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) 
untuk meminta agar ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pemberlakuan 
outsourcing segera dicabut.   

          Gugatan ke Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh warga Surabaya bernama 
Supriyadi yang merupakan  Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pembaca Meter 
Listrik (AP2ML) Indonesia pada tanggal 4 April 2011. Sedangkan ketentuan yang  
digugat  adalah Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66.153Pasal 59 Undang-Undang  Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, bahwa :   

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk 
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. pekerjaan 
yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang 
diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama 
dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; 
atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 
penjajakan.  

                                                           

152 Iftida Yasar, Apakah benar Outsourcing Bisa Dihapus ?Revisi dari Buku “Outsourcing tidak akan pernah bisa 
dihapus”,Yogyakarta, 2013, Pohon Cahaya, hlm.97-98 

153 Ibid, hlm. 99 
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(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk 
pekerjaan yang bersifat tetap.  

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau 
diperbaharui.  

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu 
tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya 
boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 
(satu) tahun.  

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu 
tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja 
waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara 
tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.  

(6) Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan 
setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari 
berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan 
perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali 
dan paling lama 2 (dua) tahun.  

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu.  

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Menteri. 

            Pasal 64 Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
menyatakan, bahwa“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan 
atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Sedangkan 
Pasal 65 menyatakan, bahwa: 

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat 
secara tertulis. 

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b. 
dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 
pekerjaan; c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara 
keseluruhan; dan d. tidak menghambat proses produksi secara 
langsung. 

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
berbentuk badan hukum. 

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada 
perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-
kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja 
pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Menteri. 

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara 
perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya. 

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat 
didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian 
kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59. 

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat 
(3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja 
pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih 
menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi 
pekerjaan. 

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja 
pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan 
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7). 

Pasal 66  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
menyatakan, bahwa : 

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 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. 

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau 
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. adanya hubungan kerja 
antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara 
tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; c. perlindungan 
upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang 
timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh; dan d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa 
pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan 
wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini. 

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang 
berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan.  
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(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) 
huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi 
hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. 

 Penggugat menyatakan pasal pasal tersebut harus dibatalkan dengan alasan 
sebagai berikut:154 

1. Penekanan terhadap efisiensi secara berlebihan untuk semata-mata 
meningkatkan investasi guna mendukung pembangunan ekonomi 
melalui kebijakan upah murah ini berakibat pada hilangnya 
keamanan kerja (job security) bagi buruh/pekerja Indonesia, karena 
sebagian besar buruh/pekerja tidak akan lagi menjadi buruh/pekerja 
tetap, tetapi menjadi buruh/pekerja kontrak yang akan berlangsung 
seumur hidupnya. Hal inilah yang oleh sebagian kalangan disebut 
sebagai satu bentuk perbudakan zaman modern. 

2. Bahwa status sebagai buruh/pekerja kontrak ini pada kenyataannya 
berarti juga hilangnya hak-hak, tunjangan-tunjangan kerja, jaminan-
jaminan kerja dan sosial yang biasanya dinikmati oleh mereka yang 
mempunyai status sebagai buruh/pekerja tetap, yang dengan 
demikian amat potensial menurunkan kualitas hidup dan 
kesejahteraan buruh/pekerja Indonsia dan karenanya buruh/pekerja 
merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia, pada akhirnya juga 
akan menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia 
pada umumnya. 

3. Dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada 
perusahaan lain (outsourcing) sebagaimana juga diatur dalam Pasal 
64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, buruh/pekerja dilihat 
semata-mata sebagai komoditas atau barang dagangan, di sebuah 
pasar tenaga kerja. Buruh/ pekerja dibiarkan sendirian menghadapi 
ganasnya kekuatan pasar dan kekuatan modal, yang akhirnya akan 
timbul kesenjangan sosial yang semakin menganga antara yang kaya 
dan yang miskin dan tidak menutup kemungkinan kelak anak cucu 
kita akan menjadi budak di negeri sendiri dan diperbudak oleh 
bangsa sendiri dan ini jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) 
UUD 1945, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang Iayak bagi kemanusiaan". Dan Pasal 28D ayat (2) 
"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

4. Dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada 

                                                           
154 Ibid, hlm. 104-108 
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perusahaan lain sebagaimana juga diatur dalam Pasal 64 Undang-
Undang Homor 13 Tahun 2003 (outsourcing) buruh/pekerja 
ditempatkan sebagai faktor produksi semata, dengan begitu mudah 
dipekerjakan bila dibutuhkan dan diputus hubungan kerjanya ketika 
tidak dibutuhkan lagi. Dengan demikian komponen upah sebagai 
salah satu dari biaya-biaya(cost) bisa tetap ditekan seminimal 
mungkin. Inilah yang akan terjadi dengan dilegalkannya sistem kerja 
"pemborongan pekerjaan” (outsourcing), yang akan menjadikan 
buruh/pekerja semata sebagai sapi perahan para pemilik modal dan 
ini adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang 
menyatakan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 
atas asas kekeluargaan", Di dalam penjelasannya ditegaskan lagi 
bahwa ini artinya perekonomian kita berdasarkan pada demokrasi 
ekonomi, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua 
dengan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan Di sinilah 
persis perbudakan modern dan degradasi nilai manusia, 
buruh/pekerja sebagai komoditas atau barang dagangan, akan terjadi 
secara resmi dan diresmikan melalui sebuah Undang-Undang. 
Kemakmuran masyarakat yang diamanatkan konstitusi pun akan 
menjadi kata-kata kosong atau merupakan hiasan kata mutiara saja. 

5. Sistem outsourcing, konstruksi hukumnya yaitu adanya suatu 
perusahaan jasa pekerja merekrut calon pekerja untuk ditempatkan 
di perusahaan pengguna. Jadi di sini diawali suatu hubungan hukum 
atau suatu perjanjian antara perusahaan penyedia jasa pekerja 
dengan perusahaan pengguna pekerja. Perusahaan penyedia jasa 
pekerja meningkatkan dirinya untuk menempatkan pekerja di 
perusahaan pengguna dan perusahaan pengguna meningkatkan 
dirinya untuk menggunakan pekerja tersebut. Berdasarkan perjanjian 
penempatan tenaga kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja akan 
mendapatkan sejumlah uang dari pengguna. Untuk 100 orang 
misalnya Rp. 10.000.000, kemudian perusahaan penyedia jasa pekerja 
akan mengambil sekian persen, sisanya dibayarkan kepada pekerja 
yang bekerja di perusahaan pengguna. Jadi konstruksi hukum 
semacam ini mempakan perbudakan, karena pekerja-pekerja tersebut 
dijual kepada pengguna dengan jumlah uang. Hal ini merupakan 
perbudakan modern. 

6. Di lain pihak outsourcing juga menggunakan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu jelas tidak menjamin 
adanya job security, tidak adanya kelangsungan pekerjaan karena 
seorang pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pasti tahu 
bahwa pada suatu saat hubungan kerja akan putus dan tidak akan 
bekerja lagi disitu, akibatnya pekerja akan mencari pekerjaan lain lagi. 
Sehingga kontinitas pekerjaan menjadi persoalan bagi pekerja yang di 
outsourcing dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Kalau job 
security tidak terjamin, jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) 
UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. 
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7. Outsourcing di dalam Pasal 64 menunjukkan adanya dua macam 
outsourcing, yaitu outsourcing mengenai pekerjaannya yang dilakukan 
oleh pemborong dan outsourcing mengenai pekerjanya yang 
dilakukan oleh perusahaan jasa pekerja. Outsourcing yang pertama 
mengenai pekerjaan, konstruksi hukumnya yaitu ada maincontractor 
yang mensubkan pekerjaan pada sub contractor. Sub contractor untuk 
melakukan pekerjaan yang disubkan oleh main contractor yang 
membutuhkan pekerja. Disitulah sub contractor merekrut pekerja 
untuk mengerjakan pekerjaan yang disubkan oleh maincontractor 
Sehingga ada hubungan kerja antara sub contract nya, dengan 
pekerjanya. 

8. Bahwa kalau dikaitkan dengan konstitusi, jelas hal ini memaksakan 
adanya hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja 
dengan pekerjanya, yang sebenarnya tidak memenuhi unsur-unsur 
hubungan kerja yaitu adanya perintah, pekerjaan dan upah, maka 
menunjukkan bahwa pekerja hanya dianggap sebagai barang saja 
bukan sebagai subjek hukum. 

9. Bahwa perbudakan terhadap outsourcing mutlak, karena di sini 
perusahaan penyedia jasa pekerja pada dasarnya menjual manusia 
kepada user. Dengan sejumlah uang akan mendapatkan keuntungan 
dengan menjual manusia. 

10. Bahwa Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 
28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena manusia yang 
harus dilindungi adalah manusia yang seutuhnya. Bekerja seharusnya 
adalah untuk memberikan kehidupan yang selayaknya tetapi ketika 
itu pekerja hanya sebagai bagian produksi dan terutama dengan 
kontrak-kontrak yang dibuat, maka hanya sebagai salah satu bagian 
dari produksi, sehingga perlindungan sebagai manusia menjadi 
lemah. 

            Pemerintah tentu saja menolak argumen yang diajukan penggugat dan 
menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai outsource telah menjamin 
kepentingan pekerja dan pengusaha. Pemerintah meminta gugatan ditolak sebab 
jika sistem outsource dilarang maka akan berpengaruh terhadap iklim usaha dan 
investasi serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan.155 

           Menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan 
telah sejalan dengan amanat konstitusi khususnya yang terkait dengan hak setiap 
orang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, karena itu 
ketentuan a quo tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 
28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau 
kewenangan konstitusional Pemohon.156 

                                                           
155 Ibid, hlm. 108 
156 Ibid, hlm. 108 



78 | Hukum Ketenagakerjaan 

           Sedangkan terhadap ketentuan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-
Undang a quo, Pemerintah berpendapat bahwa terhadap materi pengujian 
ketentuan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan, telah diperiksa, 
diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan menolak 
permohonan para Pemohon (vide Putusan Nomor 012/PUU-I/2003, atas 
permohonan pengujian yang diajukan oleh Saepul Tavip, dan kawan-kawan).157 

           Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa terhadap materi muatan, bagian pasal, 
maupun ayat-ayat Undang-Undang yang pernah dimohonkan untuk diuji tidak 
dapat diajukan permohonan kembali (ne bis in idem), walaupun sebagaimana 
ditentukan dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 
Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, yang 
menyatakan bahwa terhadap materi muatan norma yang pernah dimohonkan 
untuk diuji dapat dimohonkan pengujian kembali, asalkan permohonannya 
menggunakan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berbeda dengan permohonan 
sebelumnya.158 

            Menurut Pemerintah, permohonan pengujian yang dimohonkan oleh 
Pemohon saat ini (Didik Suprijadi), seolah-olah menggunakan batu uji yang 
berbeda dengan permohonan terdahulu, namun demikian pada dasarnya 
memiliki kesamaan maksud dan tujuan, atau dengan perkataan lain, Pemohon 
saat ini berpendapat seolah-olah berbeda dan asal berbeda (vide Pertimbangan 
dan Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 012/PUU- 1/2003).159 

 Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis 
Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus 
permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, memberikan putusan sebagai berikut:160 

1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal 
standing); 

2. Menolak permohonan pengujian Pemohon atau setidak-tidaknya 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 

3.  Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 
4. Menyatakan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan ketentuan 
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. 

5. Menyatakan Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang 
Ketenegakerjaan tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 

 Setelah menimbang berbagai hal akhirnya Mahkamah Konstitusi 
mengeluarkan putusan No. 27-PUU/DC/2011  tertanggal  17  Januari  2012   yang  

                                                           
157 Ibid, hlm. 108 
158 Ibid, hlm. 109 
159 Ibid. hlm. 109 
160 Ibid, hlm. 109-110 
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isinya sebagai berikut:161 

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
- Frasa "... perjanjian kerja waktu tertentu dalam Pasal 65 ayat (7) dan 

frasa .. perjanjian keija untuk waktu tertentu dalam Pasal 66 ayat (2) 
huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4279) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak 
disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi 
pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi 
pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan 
borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh; 

- Frasa .. perjanjian kerja waktu tertentu dalam Pasal 65 ayat (7) dan 
frasa .. perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam Pasal 66 ayat (2) 
huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam 
perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan 
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap 
ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan 
sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh; Menolak permohonan Pemohon untuk 
selain dan selebihnya; 

               Menurut Iftida Yasar, putusan MK bertujuan adanya jaminan 
kesejahteraan dan hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena selama ini masih ada pembayaran hak 
pekerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan. Dengan 
adanya putusan MK ini jelas bahwa karyawan outsourcing harus mendapatkan 
haknya sesuai dengan UU dan masa kerjanya juga diperhitungkan, sehingga tidak 
layak jika setiap tahun upahnya sama dengan UMP. Hal ini juga sesuai dengan 
konvensi ILO "Non discrimination" dan juga peraturan ketenagakerjaan yang ada, 
di mana karyawan tanpa membedakan apakah ia karyawan langsung maupun 
melalui perusahaan outsourcing harus dibayarkan haknya sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Dengan demikian tercipta adanya kepastian aturan main 
yang jelas bagi perusahaan outsourcing dan bagi perusahaan pemberi kerja. 
Sehingga untuk jangka panjang akan ada keuntungan terciptanya perusahaan 
outsourcing yang bonafid, taat hukum dan juga pemberi kerja yang taat hukum 
sehingga pekerja dan pengusaha menjadi sejahtera.162 

                                                           
161 Ibid, hlm. 110-111 
162 Ibid, hlm. 111-112 
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            Dari analisis Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Pekerjaan Alih 
Daya dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan pelaksanaan aturan hukum ketenagakerjaan kurang efektif dalam 
pelaksanaan pekerjaan alih daya. Beberapa aktor yang dimaksud adalah:  
pertama, adanya aturan hukum yang membatasi pekerjaan alih daya hanya pada 
jenis-jenis pekerjaan yang unskills  dan tidak memberi kepastian status kerja;  
kedua, adanya perusahaan pekerjaan alih daya yang kurang mematuhi  aturan 
hukum ketenagakerjaan yang terkait dengan perlindungan pekerja; ketiga, 
lemahnya aturan hukum dalam perjanjian kontrak kerja antara perusahaan 
pemberi pekerjaan alih daya dengan perusahaan pelaksana pekerjaan alih daya 
maupun antara perusahaan pekerjaan alih daya dengan pekerja alih daya; 
keempat, kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 
pelaksanaan pekerjaan alih daya belum optimal; kelima,  pekerja outsourcing 
yang terposisikan sebagai pihak yang lemah dan memiliki keterbatasan sulit 
menuntut kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak-haknya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Dengan kondisi pelaksanaan pekerjaan alih 
daya yang demikian itu, pelaksanaan pekerjaan alih daya dianggap merugikan 
para pekerja alih daya dan menimbulkan gelombang unjuk rasa ketidakpuasan 
pekerja alih daya. Bahkan ada pekerja alih daya yang mengajukan gugatan ke 
Mahkamah Konstitusi untuk meminta agar ketentuan-ketentuan hukum yang 
menjadi dasar pemberlakuan pekerjaan alih daya dicabut.   
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BAB III 

PEKERJAAN ALIH DAYA DAN PEKERJA ALIH DAYA  
DALAM DIMENSI TEORI DAN PRAKTEK 

 

 

3.1 Pekerjaan Alih Daya Dalam Dimensi Teori  
Pekerjaan alih daya dalam dimensi teori mengacu pada pengertian dan ruang 
lingkup  outsourcing  serta model dan teori outsourcing.  Deskripsi dimensi teori  
tersebut adalah berikut : 

3.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Outsourcing 
Outsourcing berasal dari bahasa Inggris yang berarti "alih daya". Outsourcing 
mempunyai nama lain, yaitu contracting out artinya sebuah pemindahan operasi 
dari satu perusahaan ke tempat lain di mana menurut Ivancevich, outsourcing 
juga disebut sebagai staff sourcing.163 

             Dalam pengertian umum, istilah outsourcing atau alih daya diartikan 
sebagai contract (work) out. Menurut definisi Maurice Greaver, outsourcing 
dipandang sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak 
pengambilan keputusannya kepada pihak lain (outside provider), dimana 
tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama. 164 

             Istilah outsourcing dari kata “out” dan “source” yang berarti sumber dari 
luar, merupakan pendekatan manajemen yang memberikan kewenangan pada 
sebuah agen luar (pihak ketiga) untuk bertanggung jawab terhadap proses atau 
jasa yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan. Bisa juga didefinisikan sebagai 
membeli barang atau jasa yang sebelumnya disediakan secara internal. 165 

              Komang Priambada mendefinisikan outsourcing sebagai pengalihan 
sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna 
mendukung strategi pemakai jasa outsourcing baik pribadi, perusahaan, divisi 
ataupun sebuah unit dalam sebuah perusahaan. Sedangkan Candra Suwondo 
(2004: 2), mendefinisikan outsourcing sebagai pendelegasian operasi dan 
manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan 
penyedia jasa outsourcing).166 

                                                           
163John M. Ivancevich, Human Resources Management, New York: McGraw, Hill,International Edition, 2007 : 
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164 Iftida Yasar, Sukses Implementasi Outsourcing , Jakarta : PPM Menajemen, 2008,  hlm.1 
165 Franceschini, F., M.Galetto, A.Pignatelli, and M.Varetto (2003). Outsourcing: guidelines for a structured 
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Outsourcing diartikan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi 
atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan 
penyedia/pengerah tenaga kerja. Ini berarti ada perusahaan yang secara khusus 
melatih/mempersiapkan, menyediakan, mempekerjakan tenaga kerja untuk 
kepentingan perusahaan lain. Perusahaan inilah yang mempunyai hubungan 
kerja secara langsung dengan buruh/pekerja yang dipekerjakan. Outsourcing 
merupakan bisnis kemitraan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama, 
membuka peluang bagi berdirinya perusahaan-perusahaan baru di bidang jasa 
penyedia tenaga kerja, serta efisiensi bagi dunia usaha. Pengusaha tidak perlu 
disibukkan dengan urusan yang tidak terlalu penting yang banyak memakan 
waktu dan pikiran karena hal tersebut bisa diserahkan kepada perusahaan yang 
khusus bergerak di bidang itu.167 

            Menurut Maurice Greaver, outsourcing dipandang sebagai tindakan 
mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya 
kepada pihak lain, di mana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerja 
sama.168 Outsourcing dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, 
sedangkan pengertiannya yakni sebagai berikut : Pendelegasian operasional dan 
manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh).169Outsourcing adalah proses pemindahan 
pekerjaan dan layanan yang sebelumnya dilakukan di dalam perusahaan ke pihak 
ketiga. 170 

            Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan rinci 
memberikan definisi outsourcing menurut penulisan suatu definisi.  Namun 
demikian, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenegakerjaan terdapat ketentuan yang dapat dijadikan rujukan ruang lingkup 
outsourcing. Pasal 64 menyatakan : Perusahaan dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara 
tertulis.   

           Berdasarkan pada Pasal 64 tersebut di atas,  pengertian hubungan kerja 
sistem outsourcing hanya dapat dilakukan melalui dua bentuk perjanjian kerja 
yang dibuat secara tertulis, yaitu (1) pemborongan pekerjaan, atau (2) penyedia 
jasa pekerja/buruh. Dengan demikian, praktik hubungan kerja sistem outsourcing 
menimbulkan pihak ketiga dalam hubungan kerja antara pekerja dengan 
perusahaan, yakni perusahaan pemborongan atau perusahaan penyedia jasa 
tenaga kerja/buruh. Berbeda dengan outsourcing pemborongan pekerjaan, jenis 
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kegiatan outsourcing penyediaan jasa pekerja/buruh merupakan bentuk bam 
dalam pengertian outsourcing. Jenis outsourcing melalui penyediaan jasa tenaga 
kerja juga sering disebut dengan istilah insourcing, yaitu membawa masuk 
pekerjalburuh dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja ke dalam perusahaan 
untuk melakukan pekerjaan tertentu. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
tersebut hanya menyediakan jasa tenaga kerja dan mengurusi sumber daya 
manusia serta administrasinya saja, sementara fasilitas seperti tempat, 
pengawas, dan semua alat produksi berada di perusahaan pengguna.171 

          Ketentuan outsourcing se1ain diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 juga diatur dalam aturan turunan, yaitu Kepmenakertrans Republik 
Indonesia No. 220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian 
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan Kepmenakertrans Republik 
Indonesia No. 101/MENNI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan 
Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Pemborongan pekerjaan yang merupakan salah 
satu dari jenis kegiatan hubungan kerja sistem outsourcing sebenamya telah 
diatur secara khusus dalam KUH Perdata Buku III Bab 7 A bagian VI . 

          Secara legal formal, legitimasi terhadap pelaksanaan hubungan kerja sistem 
outsourcing juga diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
Republik Indonesia No.012/PUU-112003 tanggal 28 Oktober 2004 yang pada 
intinya menyatakan bahwa pemberlakuan hubungan kerja sistem outsourcing 
tidak melanggar hak konstitusi warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi ini 
sekaligus menjawab permohonan gugatan hak uji materiil (judicial review) isi 
Pasal 64-66 yang diajukan oleh sekitar 33 federasi serikat buruh nasional. 172 
Selain tidak melanggar hak konstitusi warga negara, pelaksanaan outsourcing 
telah berkembang menjadi lapangan kerja tersendiri; dan melahirkan Asosiasi 
Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI). Bahkan di sejumlah negara outsourcing 
berkembang menjadi lapangan usaha dan lapangan kerja yang menyerap cukup 
banyak tenaga kerja.   

3.1.2 Model dan Teori Outsourcing 
          Fenomena kegiatan industrial yang terjadi pada phase revolusi industri 
antara lain  terindikasi dari perusahaan-perusahaan yang berupaya menemukan 
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terobosan-terobosan tertentu dalam memenangkan persaingan bisnis. Pada 
phase ini, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu saja tidak cukup untuk sukses 
secara kompetitif, akan tetapi  harus juga disertai dengan kesanggupan untuk 
meningkatkan produktivitas untuk menghasilkan  produk yang berkualitas 
dengan tingkat biaya yang bisa ditekan lebih rendah. Pihak perusahaan pada 
phase ini tentu perlu menyusun strategi menghadapi persaingan global dengan 
kondisi kesulitan keuangan, dan  kebutuhan akan tenaga kerja yang meningkat.  
Kondisi tersebut menimbulkan pemikiran untuk memenuhi kebutuhan tenaga 
kerja dengan  strategi alih daya (outsourcing). Dari strategi alih daya inilah 
kemudian timbul berbagai pekerjaan alih daya dan pekerja alih daya. Mengacu 
pada fenomena tersebut, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud outsourcing 
dan bagaimana kedudukan dan peran pekerja dalam outsourcing serta bagaimana 
pelaksanaan outsourcing dalam perspektif teoritis? Anthi and  Nikolaos 
mengemukakan outsourcing theoriesberikut: 

 Outsourcing has a very complex structure, which consists of numerous 
activities and functions giving rise to series of administrative and 
managerial dilemmas. A number of theories have been used to help 
scientists understand the nature of these operations and activities, as well 
as to help the managers of enterprises and organisations handle these 
processes in an effective manner. It is commonly accepted that any 
phenomenon can be described through a series of theoretical frameworks 
based on the corresponding approaches. Naturally enough, outsourcing 
has been approached applying a series of different theories, which can 
often lead to confusion among researchers (Busi & McIvor, 2008). This 
presentation will focus, with a few exceptions, on the models published 
during the past 25 years as they contain the solid knowledge of previous 
researchers and they ensure the minimum required timeliness. 173 

Teori Outsourcing, menurut Anthi and  Nikolaos, outsourcing memiliki struktur 
yang sangat kompleks, yang terdiri dari berbagai aktivitas dan fungsi yang 
menimbulkan serangkaian dilema administrasi dan manajerial.Sejumlah teori 
telah digunakan untuk membantu para ilmuwan memahami sifat operasi dan 
aktivitas ini, serta untuk membantu manajer perusahaan dan organisasi 
menangani proses ini secara efektif.Secara umum diterima bahwa fenomena apa 
pun dapat dijelaskan melalui serangkaian kerangka teoritis berdasarkan 
pendekatan yang sesuai.Secara alami, outsourcing telah didekati dengan 
menerapkan serangkaian teori yang berbeda, yang seringkali dapat 
menyebabkan kebingungan di antara para peneliti (Busi & McIvor, 
2008).Presentasi ini akan fokus, dengan beberapa pengecualian, pada model yang 
diterbitkan selama 25 tahun terakhir karena model tersebut berisi pengetahuan 
yang kuat dari para peneliti sebelumnya dan memastikan ketepatan waktu 
minimum yang dibutuhkan. 
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Transaction Cost Economics:  The Transaction Cost Economics (TCE) 
theory has traditionally been the most widely-used outsourcing theory. It 
is considered that the TCE theory provides the best decision-making tools 
in order to assist organisations in deciding which of their operations 
should be outsourced and, thereafter, to prepare themselves in order to 
implement the necessary organisational changes arising from outsourcing. 
The characteristics of this model allow for its implementation both at the 
relationship management phase and at the reconsideration phase. 
Another extremely useful feature of the TCE theory is that it can be used 
for the analysis and selection of outsourcing contracts, which are often of 
great complexity. A number of researchers have approached the 
phenomenon of outsourcing using the TCE theory. Firstly, in their research 
on decision-making with regard to the outsourcing of IT operations, 
researchers Lacity and Willcocks (1995) explored the phases of 
preparation, vendor selection, relationship management and 
reconsideration, from the viewpoint of the TCE theory.174 

Teori Ekonomi Biaya Transaksi: Transaction Cost Economics (TCE), dalam 
pandangan Anthi and  Nikolaos, secara tradisional menjadi teori outsourcing yang 
paling banyak digunakan. Dianggap bahwa teori TCE memberikan alat 
pengambilan keputusan terbaik untuk membantu organisasi dalam memutuskan 
operasi mana yang harus di-outsourcing-kan dan, setelah itu, mempersiapkan diri 
untuk menerapkan perubahan organisasi yang diperlukan yang timbul dari 
outsourcing. Karakteristik model ini memungkinkan penerapannya pada fase 
manajemen hubungan dan pada fase pertimbangan ulang. Fitur lain yang sangat 
berguna dari teori TCE adalah bahwa teori ini  dapat digunakan untuk analisis 
dan pemilihan kontrak outsourcing, yang seringkali sangat kompleks. Sejumlah 
peneliti telah melakukan pendekatan terhadap fenomena outsourcing dengan 
menggunakan teori TCE. Pertama, dalam penelitian mereka tentang pengambilan 
keputusan yang berkaitan dengan outsourcing operasi TI, peneliti Lacity dan 
Willcocks (1995) mengeksplorasi tahapan persiapan, pemilihan vendor, 
manajemen hubungan dan pertimbangan ulang, dari sudut pandang teori 
TCE.Menurut Martina et.al.: 175 

Outsourcing research is dominated by the theories transaction cost theory 
(TCE) and resourcebased view (RBV). Whereas these theories are one of the 
most influential ones in relation to outsourcing, a major limitation of TCE 
and RBV is that these theories are largely based on economic rationale 
(McIvor, 2009). Traditional theories have some major shortcomings for 
services/business process outsourcing (Balakrishnan, 2008; Levy et al., 
2005; Mol et al., 2004). However, besides TCE and RBV there are also other 
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important theories, which have implications for sourcing such as the 
resource dependence theory and network theory. 

  Menurut Martina et.al., penelitian outsourcing didominasi oleh teori biaya 
transaksi teori (TCE) dan melihat resource based (RBV). Sedangkan teori ini salah 
satu yang paling berpengaruh dalam kaitannya dengan outsourcing, keterbatasan 
utama dari TCE dan RBV adalah bahwa teori-teori ini sebagian besar didasarkan 
pada alasan ekonomi. Teori tradisional memiliki beberapa kelemahan utama 
untuk layanan/proses bisnis outsourcing. Namun, selain TCE dan RBV ada juga 
teori penting lainnya, yang memiliki implikasi untuk sumber seperti teori 
ketergantungan sumber daya dan teori jaringan. Dalam hal teori biaya transaksi, 
Martina et.al. mengemukakan: 176 

Transaction cost theoryspecifies the conditions under which an 
organization should manage economic exchange internally (within its 
boundaries) or externally (i.e. outsourcing) (Coase, 1937; Willamson, 1987). 
TCE holds that transaction-specific investment with regard to the economic 
exchange should determine whether it should be managed internally or 
externally (McIvor, 2009). TCE advises to keep processes that are highly 
specific in house, as the market transaction costs for communication and 
agreement are too high to make outsourcing a viable alternative. Asset 
specificity is regarded as the most critical variable influencing transaction 
costs; other factors are uncertainty and frequency. 

   Martina et.al. menjelaskan bahwa teori biaya transaksi menentukan 
kondisi dimana suatu organisasi harus mengelola pertukaran ekonomi internal 
(dalam batas-batasnya) atau eksternal (yaitu outsourcing). TCE menyatakan 
bahwa investasi spesifik transaksi yang berkaitan dengan pertukaran ekonomi 
harus menentukan apakah harus dikelola secara internal maupun eksternal. TCE 
menyarankan untuk menjaga proses yang sangat spesifik di dalam rumah, karena 
transaksi pasar biaya untuk komunikasi dan kesepakatan yang terlalu tinggi 
untuk membuat outsourcing alternatif. Spesifisitas asset dianggap sebagai biaya 
transaksi yang mempengaruhi variabel yang paling penting; Faktor lainnya 
adalah ketidakpastian dan frekuensi.  

 Core Competencies Theory:  The Core Competencies Theory is based on 
the Theory of Resources and is an evolution thereof. Researchers Prahalad 
and Hamel (1990) defined Core Competencies as the collective knowledge 
of an organisation, especially with regard to the ways of combining 
different productive skills and the integration methods of various different 
technologies. An analysis of the vendor’s competencies is, according to the 
Core Competencies Theory, the main factor that determines the success of 
an agreement. The Core Competencies Theory has also been used to study 
the phases of relationship management and reconsideration. The Core 
Competencies Theory is the second most popular approach in the 
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academic research related to outsourcing. Pinnington and Woolcock 
(1995) were based on the Core Competencies Theory in order to 
investigate whether the outsourcing of business operations related to the 
IT system of an organisation may improve its organisational skills. Their 
research focused on the phases of preparation and reconsideration.   
Researchers Baden-Fuller, Targett and Hunt (2000) proposed a decision-
making model during the preparation phase based on the Core 
Competencies Theory, aiming to improve the competitiveness of the 
organisation.177 

Teori Kompetensi Inti: Anthi dan Nikolaos menjelaskan bahwa Teori 
Kompetensi Inti didasarkan pada Teori Sumber Daya dan merupakan evolusinya. 
Peneliti Prahalad dan Hamel (1990) mendefinisikan Kompetensi Inti sebagai 
pengetahuan kolektif dari suatu organisasi, terutama yang berkaitan dengan cara 
menggabungkan berbagai keterampilan produktif dan metode integrasi berbagai 
teknologi yang berbeda. Analisis kompetensi vendor, menurut Teori Kompetensi 
Inti, merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu perjanjian. 
Teori Kompetensi Inti juga telah digunakan untuk mempelajari tahapan 
manajemen hubungan dan pertimbangan ulang. Teori Kompetensi Inti adalah 
pendekatan terpopuler kedua dalam penelitian akademis yang berkaitan dengan 
outsourcing. Pinnington dan Woolcock (1995) didasarkan pada Teori Kompetensi 
Inti, menyelidiki apakah operasi bisnis outsourcing yang terkait dengan sistem TI 
suatu organisasi dapat meningkatkan keterampilan organisasinya. Riset mereka 
difokuskan pada fase persiapan dan pertimbangan ulang. Peneliti Baden-Fuller, 
Targett dan Hunt (2000) mengusulkan model pengambilan keputusan selama 
tahap persiapan berdasarkan Teori Kompetensi Inti, yang bertujuan untuk 
meningkatkan daya saing organisasi.  

Relational Theory : The Relational Theory provides explanations on how 
enterprises may acquire and maintain a competitive advantage with 
regard to their relationships with other organisations (McIvor, 2005). This 
model has been used to study the phases of transition, relationship 
management and reconsideration. Therefore, the Relational Theory is the 
only approach that may be applied to the investigation of all phases of the 
outsourcing process. Willcocks and Choi (1995) explored the possibilities 
of laying the groundwork, through proper planning, for turning the 
outsourcing process from a simple partnership into a strategic alliance. 
Using the Relational Theory, they examined the factors that may be used 
to make decisions at the phases of preparation and relationship 
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maintenance, aiming to make choices that will contribute to the creation 
of strategic alliances.178 

Teori Relasional: Teori Relasional,dalam pandangan Anthi and  
Nikolaos,memberikan penjelasan tentang bagaimana perusahaan dapat 
memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif terkait dengan 
hubungan mereka pada  organisasi lain (McIvor, 2005). Model ini telah digunakan 
untuk mempelajari tahapan transisi, manajemen hubungan dan pertimbangan 
ulang. Oleh karena itu, Teori Relasional adalah satu-satunya pendekatan yang 
dapat diterapkan untuk penyelidikan semua tahapan proses outsourcing. 
Willcocks dan Choi (1995) mengeksplorasi kemungkinan meletakkan dasar, 
melalui perencanaan yang tepat, untuk mengubah proses outsourcing dari 
kemitraan sederhana menjadi aliansi strategis. Dengan menggunakan Teori 
Relasional, mereka memeriksa faktor-faktor yang dapat digunakan untuk 
membuat keputusan pada tahap persiapan dan pemeliharaan hubungan, yang 
bertujuan untuk membuat pilihan yang akan berkontribusi pada penciptaan 
aliansi strategis.  

  Sebuah teori   untuk   memahami     batas perusahaan adalah resource-
based view.  Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa perusahaan adalah 
keseluruhan asset yang unik dan merupakan sumber yang dapat menciptakan 
keunggulan kompetitif. Sumber-sumber internal merupakan pendorong utama 
dari profitabilitas  dan keunggulan strategi   perusahaan.179 

Resource-based Theory:   The main premise of the Resource-based 
Theory is that resources and capabilities can differ significantly among 
organisations and that these differences remain stable (Barney & Hesterly, 
1996).   When the resources and capabilities of an enterprise are mixed 
and used in an appropriate manner, they may create a competitive 
advantage for the enterprise. This theory applies mainly to the 
Preparation phase of the process in order to identify the operations that 
must be outsourced, as well as to the Vendor Selection phase, allowing for 
the selection of the vendor with the most appropriate resources. The 
theory has also been used to explain the decisions made by the 
organisation during the Relationship Management and Reconsideration 
phases (Kutsikos & Mentzas, 2011). 180 

                                                           
178Ibid, Anthi Vaxevanoua and  Nikolaos Konstantopoulos, hal. 575 

179 Barney, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 1991, hlm. 17  
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Teori Berbasis Sumberdaya: Menurut Anthi and  Nikolaos, premis utama dari 
Teori Berbasis Sumber Daya adalah bahwa sumber daya dan kapabilitas dapat 
berbeda secara signifikan di antara organisasi dan perbedaan ini tetap stabil 
(Barney & Hesterly, 1996). Anthi and  Nikolaosmenjelaskan bahwa ketika sumber 
daya dan kapabilitas perusahaan dicampur dan digunakan dengan cara yang 
tepat, mereka dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Teori 
ini berlaku terutama pada fase Persiapan untuk mengidentifikasi operasi yang 
harus di alih dayakan, serta fase Pemilihan Vendor, yang memungkinkan 
pemilihan vendor dengan sumber daya yang paling sesuai. Teori ini juga telah 
digunakan untuk menjelaskan keputusan yang dibuat oleh organisasi selama fase 
Manajemen Hubungan dan Pertimbangan Ulang (Kutsikos & Mentzas, 2011).  

Evolutionary Economics Theory:  Despite the fact that it first emerged in 
the 19th century, the interest in the Evolutionary Economics Theory has 
been revived after the publication of a research by Nelson and Winter in 
1982. The backbone of these premises comprises, according to Andersen 
(1994), a series of six basic assumptions.   The first assumption is that 
individuals   and organisations can never be fully informed and that they 
must adjust and optimise their performance at the local instead of the 
global level.  The second assumption is that the decision-making process of 
individuals and organisation is subject to rules, norms and institutions.  
The third assumption is that individuals and organisations may imitate, to 
a certain extent, the behaviour and rules followed by their peers in order 
to gain self-knowledge and create innovation.  The fourth assumption 
relates to the fact that the imitation and innovation processes are, to a 
great extent, stable, continuous and cumulative. However, they may be 
interrupted by occasional disruptions due to exceptional circumstances.  
The fifth assumption focuses on the fact that the interaction between 
individuals and organisations takes place in an unbalanced manner. 
Therefore, its success or failure is conditioned by external factors, the 
persons involved and their methods.  Finally, the processes of change occur 
within a framework determined by the aforementioned five assumptions. 
These assumptions create a framework where changes have an 
unpredictable result; they are irreversible.  181 

Teori Ekonomi Evolusioner: Terlepas dari kenyataan bahwa teori tersebut  
pertama kali muncul pada abad ke-19, minat pada Teori Ekonomi Evolusioner 
telah dihidupkan kembali setelah publikasi penelitian oleh Nelson dan Winter 
pada tahun 1982. Tulang punggung dari premis ini terdiri, menurut Andersen 
(1994), sebuah rangkaian enam asumsi dasar. Asumsi pertama adalah bahwa 
individu dan organisasi tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi 
sepenuhnya dan bahwa mereka harus menyesuaikan dan mengoptimalkan 
kinerja mereka di tingkat lokal, bukan di tingkat global. Asumsi kedua adalah 
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bahwa proses pengambilan keputusan individu dan organisasi tunduk pada 
aturan, norma dan institusi. Asumsi ketiga adalah bahwa individu dan organisasi 
dapat meniru, sampai batas tertentu, perilaku dan aturan yang diikuti oleh rekan-
rekan mereka untuk memperoleh pengetahuan diri dan menciptakan inovasi. 
Asumsi keempat berkaitan dengan fakta bahwa proses imitasi dan inovasi, 
sebagian besar, stabil, berkelanjutan dan kumulatif. Namun, mereka mungkin 
terganggu oleh gangguan sesekali karena keadaan luar biasa. Asumsi kelima 
berfokus pada fakta bahwa interaksi antara individu dan organisasi berlangsung 
secara tidak seimbang. Oleh karena itu, dalam pandangan Anthi and  Nikolaos, 
keberhasilan atau kegagalannya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, orang-
orang yang terlibat, dan metode mereka. Akhirnya, proses perubahan terjadi 
dalam kerangka yang ditentukan oleh lima asumsi tersebut di atas. Asumsi ini 
membuat kerangka kerja di mana perubahan memiliki hasil yang tidak dapat 
diprediksi; mereka tidak dapat diubah.  

Knowledge-based View:  The Knowledge-based View provides an 
understanding of how individuals cooperate to produce goods and to 
provide services. The Knowledge-based View establishes two methods for 
knowledge-sharing among parters (Nasiopoulos, Sakas, Vlachos, 2014). 
These are knowledge generation and knowledge application. The 
Knowledge-based View applies to outsourcing in order to demonstrate 
that knowledge-sharing at the relationship management phase of the 
outsourcing process is positively related to the success of the outsourcing 
agreement (Sakas & Kutsikos, 2014) (Kutsikos & Mentzas, 2012). The 
Knowledge-based View is the foundation of the model proposed by (Lee, 
2001), which attempts to explain the management of the relationship 
between the two contracting parties of the outsourcing process. The 
model, which also uses the Core Competences theory, reached the 
conclusion that knowledge-sharing is one of the key success factors of an 
outsourcing process.182 

Pandangan Berbasis Pengetahuan:Menurut Anthi and  Nikolaos Pandangan 
Berbasis Pengetahuan memberikan pemahaman tentang bagaimana individu 
bekerja sama untuk memproduksi barang dan menyediakan layanan.Pandangan 
Berbasis Pengetahuan menetapkan dua metode untuk berbagi pengetahuan di 
antara para mitra (Nasiopoulos, Sakas, Vlachos, 2014).Ini adalah generasi 
pengetahuan dan penerapan pengetahuan.Pandangan Berbasis Pengetahuan 
berlaku untuk outsourcing guna menunjukkan bahwa berbagi pengetahuan pada 
fase manajemen hubungan dari proses outsourcing secara positif terkait dengan 
keberhasilan perjanjian outsourcing (Sakas & Kutsikos, 2014) (Kutsikos & 
Mentzas, 2012).Pandangan Berbasis Pengetahuan adalah dasar dari model yang 
diusulkan oleh (Lee, 2001), yang mencoba untuk menjelaskan manajemen 
hubungan antara dua pihak yang dikontrak dari proses outsourcing.Model yang 
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juga menggunakan teori Kompetensi Inti ini sampai pada kesimpulan bahwa 
berbagi pengetahuan merupakan salah satu faktor kunci sukses dari proses 
outsourcing. 

Agency Theory :  Initially, this theory focused on the relationship between 
an organisation’s management and all other stakeholders (agents) (Jensen 
& Meckling, 1976). However, this concept was later extended to explain the 
relationships between different organisations. This theory has been 
applied to outsourcing in order to interpret the relationship between the 
organisation and the vendor. The theory suggests that the use of 
continuous monitoring and the reinforcement of the ties between two 
organisations (Barney & Hesterly, 1996) can address any problems which 
might arise (Arrow, 1985). In addition to relationship management, this 
theory has been used to explore the Preparation phase and, in particular, 
the stage where the organisation considers all potential Vendors and 
decides on which type of relationship it wishes to develop with them, 
whereas it has been used, to a lesser extent, to analyse the Reconsideration 
phase.183 

Teori Agensi: Awalnya, teori ini berfokus pada hubungan antara manajemen 
organisasi dan semua pemangku kepentingan (agen) lainnya (Jensen & Meckling, 
1976). Namun, dalam pandangan Anthi and  Nikolaos, konsep ini kemudian 
diperluas untuk menjelaskan hubungan antara organisasi yang berbeda.Teori ini 
telah diterapkan pada outsourcing untuk menafsirkan hubungan antara 
organisasi dan vendor.Teori tersebut menyarankan bahwa penggunaan 
pemantauan terus menerus dan penguatan hubungan antara dua organisasi 
(Barney & Hesterly, 1996) dapat mengatasi masalah yang mungkin timbul 
(Arrow, 1985).Selain manajemen hubungan, teori ini telah digunakan untuk 
mengeksplorasi fase Persiapan dan, khususnya, tahapan di mana organisasi 
mempertimbangkan semua Vendor potensial dan memutuskan jenis hubungan 
mana yang ingin dikembangkan dengan mereka, sementara itu telah 
digunakan,ke tingkat yang lebih rendah, untuk menganalisis fase Pertimbangan 
Ulang. 

 Neoclassical Economic Theory :  According to Hodgson (1994), the 
Neoclassical Economic Theory has three characteristics. Firstly, the 
assumption that people and organisations act rationally in order to 
maximise their benefits, always on the basis of their preferences. Secondly, 
emphasis is placed on striking a balance or moving constantly towards 
balance. Finally, this theory does not recognise the issue of the absence of 
adequate information on behalf of individuals or organisations. This 
theory has been heavily criticised due to its inability to explain modern 
business operations.  Neoclassical Economic Theory may be applied to 
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explain critical success factors of the outsourcing process during the 
Reconsideration phase.184 

           Teori Ekonomi Neoklasik: Menurut Hodgson (1994), Teori Ekonomi 
Neoklasik memiliki tiga ciri. Pertama, asumsi bahwa orang dan organisasi 
bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan mereka, selalu 
berdasarkan preferensi mereka. Kedua, penekanan pada keseimbangan atau 
bergerak terus-menerus menuju keseimbangan. Terakhir, teori ini tidak 
mengakui masalah tidak adanya informasi yang memadai atas nama individu atau 
organisasi. Teori ini mendapat banyak kritik karena ketidakmampuannya untuk 
menjelaskan operasi bisnis modern. Namun, Gottschalk dan Solli-Sæther (2005) 
telah menunjukkan bahwa Teori Ekonomi Neoklasik dapat diterapkan untuk 
menjelaskan faktor keberhasilan kritis dari proses outsourcing selama fase 
pertimbangan Ulang.  

Social Exchange Theory : The Social Exchange Theory interprets 
interpersonal transactional relationships by using the economic cost-
benefit analysis as a requirement for social participation and social 
exchange. The theory assumes that the sharing of resources (material or 
social-intangible) is a fundamental form of human interaction. Therefore, 
Social Exchange is an ongoing reciprocal process in which the actions of 
individuals or organisations depend on the rewarding reactions they 
receive from others (Gottschalk and Solli-Sæther, 2005). The theory has 
been used in combination with the TCE Theory in order to interpret the 
behaviour of organisations at the reconsideration phase.185 

            Teori Pertukaran Sosial : Teori Pertukaran Sosial menafsirkan hubungan 
transaksional antar pribadi dengan menggunakan analisis biaya-manfaat 
ekonomi sebagai persyaratan untuk melakukan partisipasi sosial dan pertukaran 
sosial. Teori tersebut mengasumsikan bahwa berbagi sumber daya (material atau 
sosial-tidak berwujud) adalah bentuk dasar dari interaksi manusia. Oleh karena 
itu, Pertukaran Sosial adalah proses timbal balik yang berkelanjutan di mana 
tindakan individu atau organisasi bergantung pada reaksi penghargaan yang 
mereka terima dari orang lain (Gottschalk dan Solli-Sæther, 2005). Teori ini telah 
digunakan dalam kombinasi dengan Teori TCE untuk menafsirkan perilaku 
organisasi pada fase pertimbangan ulang.  
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Conclusions :  The application of most theories in the field of outsourcing 
focuses on exploring specific phases of the process and/or specific issues 
arising within the context of these phases. This review demonstrates the 
primacy of the TCE theory over other theories, which has attracted the 
interest of researchers in the field of outsourcing as expressed through a 
very large number of published models following this specific theoretical 
approach. In addition, as shown from the analysis conducted so far, as 
expected, the majority of the models investigate the preparation phase of 
outsourcing which involves the crucial decision on whether the 
organisation will finally outsource any of its operations. In the future, 
building on the aforementioned theoretical foundations, scholars should 
provide empirical evidence about the critical elements of the outsourcing 
process such as culture (Trivellas, Reklitis & Santouridis, 2006), IT 
infrastructure (Marinagi et al., 2014), strategy (Reklitis & Trivellas, 2002; 
Trivellas, Reklitis & Konstantopoulos, 2007), R & D operations, (Trivellas, 
2012), and leadership style (Trivellas & Drimoussis, 2013; Trivellas & 
Reklitis, 2014). 186 

Kesimpulan: Penerapan sebagian besar teori outsourcing terfokus pada 
eksplorasi fase tertentu dari proses dan / atau masalah spesifik yang muncul 
dalam konteks fase tersebut. Ulasan ini menunjukkan keunggulan teori TCE di 
atas teori-teori lain, yang telah menarik minat para peneliti di bidang outsourcing 
seperti yang diungkapkan melalui sejumlah besar model yang diterbitkan 
mengikuti pendekatan teoritis khusus ini. Selain itu, seperti yang ditunjukkan 
dari analisis yang dilakukan sejauh ini, seperti yang diharapkan, sebagian besar 
model menyelidiki tahap persiapan outsourcing yang melibatkan keputusan 
penting tentang apakah organisasi akhirnya akan melakukan outsourcing untuk 
setiap operasinya. Di masa depan, dengan membangun landasan teoritis yang 
disebutkan di atas, para sarjana harus memberikan bukti empiris tentang elemen 
penting dari proses outsourcing seperti budaya (Trivellas, Reklitis & Santouridis, 
2006), infrastruktur TI (Marinagi et al., 2014), strategi (Reklitis & Trivellas, 
2002; Trivellas, Reklitis & Konstantopoulos, 2007), operasi R & D, (Trivellas, 
2012), dan gaya kepemimpinan (Trivellas & Drimoussis, 2013; Trivellas & 
Reklitis, 2014). 

              Dengan demikian, selain mempertimbangkan faktor hukum (regulasi) 
yang menjadi acuan sebelum kebijakan, strategi dan kegiatan outsourcing 
dilaksanakan, bagi perusahaan-perusahaan besar, tentu perlu mempertimbang-
kan faktor-faktor lainnya yaitu budaya, infrastruktur tekonologi informasi, riset 
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dan pengembangan, dan kepemimpinan yang timbul dan atau berinteraksi dalam 
pelasanaan outsourcing. Faktor-faktor tersebut kemudian ditelaah  menurut 
pendekatan Teori Ekonomi Biaya Transaksi. Mengapa teori ini, karena dalam 
praktek outsourcing perusahaan pemberi pekerjaan alih daya pasti 
memperhitungkan faktor biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya 
perjanjian penyerahan pekerjaan alih daya tersebut. Selain itu, Transaction Cost 
Economics (TCE), secara tradisional menjadi teori outsourcing yang paling banyak 
digunakan, karena dianggap bahwa teori ini memberikan alat pengambilan 
keputusan terbaik untuk membantu perusahaan dalam memutuskan pekerjaa 
yang  mana yang harus di-outsourcing-kan.  

 

3.2 Pekerjaan Alih Daya dan Pekerja Alih Daya Dalam Dimensi Praktek 
Pekerjaan alih daya dalam dimensi praktek  mengacu pada pola pelaksanaan 
pekerjaan alih daya dan perjanjian kerja dengan waktu tertentu atau waktu tidak 
tertentu.  Deskripsi dimensi praktek tersebut adalah berikut : 

3.2.1 Pola Pelaksanaan Pekerjaan Alih Daya dan Pekerja Alih Daya 
Pengaturan pekerjaan alih daya dan pekerja alih daya tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenegakerjaan. Ketentuan mengenai 
pekerjaan alih daya dan pekerja alih daya tercakup pada Pasal 64 yang 
menyatakan: “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan 
kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 
penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.” Kemudian Pasal 65 
menjelaskan: 

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 
lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang 
dibuat secara tertulis. 

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan 
utama; b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung 
dari pemberi pekerjaan; c. merupakan kegiatan penunjang 
perusahaan secara keseluruhan; dan d. tidak menghambat proses 
produksi secara langsung. 

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
berbentuk badan hukum. 

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh 
pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan 
syaratsyarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai 
dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 
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(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Menteri. 

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara 
tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang 
dipekerjakannya. 

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat 
didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau 
perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. 

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 
ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja 
pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih 
menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan 
pemberi pekerjaan. 

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi 
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan 
kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan 
hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7). 

              Pasal 66 menyatakan :  

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 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.  

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau 
kegiatan yang tidak berhubungan lang-sung dengan proses 
produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. adanya 
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh; b. perjanjian kerja yang berlaku dalam 
hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah 
perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani 
oleh kedua belah pihak; c. perlindungan upah dan kesejahteraan, 
syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi 
tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan d. 
perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan 
perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang 
berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan. 
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(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 
(2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, 
maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan 
kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. 

             Pelaksanaan outsourcing dikuatkan dengan Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 
2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. 
Outsourcing dibolehkan untuk dilaksanakan di Indonesia, namun kebebasan 
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui outsourcing tersebut 
dibatasi dalam beberapa hal antara lain menyangkut syarat pekerjaan yang dapat 
dilakukan outsourcing dan syarat perusahaan pemborong, serta akibat hukum 
atas pelanggaran syarat-syarat tersebut. Tetapi dalam prakteknya masih sering 
terjadi berbagai permasalahan antara lain akibat masih adanya perbedaan 
penafsiran terhadap syarat 

pekerjaan yang dapat dilakukan dengan outsourcing. Adanya perbedaan 
penafsiran tersebut ada kalanya dilandasi oleh unsur kepentingan dari pihak-
pihak yang terkait dengan masalah outsourcing.187 

              Penerapan outsourcing di Indonesia telah menimbulkan perdebatan. 
Menurut Herlambang terdapat beberapa masalah terkait dengan kerja kontrak 
dan outsourcing. Pertama, secara ideologis, lahirnya pasal-pasal kerja kontrak 
dan outsourcing yang merugikan buruh adalah produk dominan neo-liberalisme 
yang bertentangan dengan watak ekonomi bangsa Indonesia yang dianut dalam 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu asas 
kekeluargaan dan kebersamaan. Pasal kerja kontrak dan outsourcing yang 
dikaitkan dengan daya kompetitif investasi (labor market flexibility) berarti 
pemberian peluang kekuatan bebas para pemodal untuk mendeprivasi asas-asas 
ekonomi kerakyatan. Kedua, dari sisi jaminan bagi pekerja, konsekuensi kerja 
kontrak dan outsourcing berarti mengurangi hak-hak buruh, utamanya 
menyangkut berbagai tunjangan, jaminan sosial (social security) dan keamanan 
bekerja secara layak (proper job security). Ketiga, inkonsistensi penerapan 
hubungan kerja karena jika dilihat dari definisi Hubungan Kerja dalam UU No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 1 Ayat (15) yang 
menyatakan, “hubungan kerja adalah hubungan hukum yang timbul antara 
pekerja dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki ciri-ciri 

                                                           
187Asep Ahmad Saefuloh, Kebijakan Outsourcing di Indonesia : Perkembangan dan Permasalahan, Jurnal Ekonomi 

& Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 1, Juni 2011, hal.32 

 

 

 

 
 



97 | Hukum Ketenagakerjaan 

adanya upah, adanya perintah, dan adanya pekerjaan.” Tetapi dalam Pasal 66 
Ayat (2) Huruf a dinyatakan bahwa antara perusahaan penyedia jasa pekerja 
dipersyaratkan harus ada hubungan kerja. Padahal antara perusahaan penyedia 
jasa pekerja dengan pekerja hubungan hukumnya tidak memenuhi unsur 
perintah, pekerjaan dan upah. Keempat, buruh terlalu mudah untuk dipecat dan 
direkrut dikarenakan buruh ditempatkan semata-mata sebagai faktor produksi 
semata (seperti halnya 

barang dagangan) dalam skema kerja kontrak maupun outsourcing. Kelima,  
jaminan hukum penjualan manusia modern (legalized modern slavery) atau 
sebagai perbudakan zaman modern. Legalisasi outsourcing sebagaimana diatur 
dalam Pasal 64-66, merupakan praktek jual beli manusia yang memanfaatkan 
situasi keterpurukan ekonomi, sehingga buruh yang harus menjadi korban dalam 
politik investasi. Keenam, paradigma konflik padahal seharusnya menerapkan 
paradigma kemitraan yang harus dijadikan landasan teoritis untuk menyusun 
undang-undang, melainkan paradigma konflik. 188 

             Dari perspektif ekonomi politik, menurut Kholek, outsourcing merupakan 
perkembangan dari mekanisme perburuhan di era modern. Menurutnya sistem 
kerja tersebut merupakan penjelmaan dari sifat kapitalisme yaitu ekspansif dan 
eksploitatif yang telah menguasai negara-nagara berkembang, dan ini berarti 
pencederaan dan pengabaian terhadap 

hak-hak dasar buruh oleh pihak kapitalis. Karena itu menurutnya, disahkannya 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang 
memperbolehkan mekanisme kerja outsourcing merupakan landasan hukum 
formal bagi penindasan dan penghisapan hak-hak buruh. Lebih lanjut, 
menurutnya sistem tersebut mirip human trafficking yang dilegalisasi oleh 
negara.Namun bagi pengusaha sendiri hal ini sering disebut sebagai salah satu 
penghambat dan penyebab sistem perdagangan yang tidak efisien. Lebih khusus 
lagi pada klausul pesangon dan outsourcing. Tenaga kontrak hampir tidak 
mungkin ditampung di industri-industri yang membuat barang-barang yang daya 
saingnya sangat ditentukan oleh kualitas karena persaingan yang sangat ketat 
seperti misalnya sepatu, pakaian jadi dan elektronika.189 

             Karena itu menurut Nugroho, outsourcing yang diatur dalam UU No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan memperjelas semangat fleksibilitas pasar 
tenaga kerja. Fleksibilitas, yaitu upaya sistematis untuk mempertahankan 
hubungan kerja dan membebaskan pengusaha untuk memberikan perlindungan 
terhadap buruh dan membayarkan kewajibannya.190 
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               Menurut studi FSPMI-FES (2010) implikasi dari pasar fleksibel adalah 
bagi buruh berarti kesempatan bekerja pendek dan terbatas, tidak ada 
kompensasi pada akhir hubungan kerja, kesejahteraan menurun, upah tidak 
pernah naik, tidak dapat berserikat. Bagi serikat buruh berarti kehilangan 
anggota, minat terhadap serikat buruh berkurang, posisi tawar semakin lemah, 
tidak berdaya mengatasi outsourcing, pelanggaran hak berserikat secara langsung 
maupun tidak langsung. Bagi pengusaha berarti urusan ketenagakerjaan semakin 
praktis, biaya tenaga kerja jauh berkurang sampai 20%, biaya tinggi dalam jangka 
pendek tetapi rendah dalam jangka panjang, membayar management fee dan 
pesangon dalam rangka pengalihan hubungan kerja tetap menjadi kontrak tetapi 
tidak perlu memberikan kompensasi dan pensiun ketika hubungan kerja 
berakhir, serta untuk mengurangi resiko kerugian karena fluktuasi bisnis. 
Sedangkan bagi pemerintah berarti terjadi pelanggaran massal terhadap 
peraturan dan UU mengenai outsourcing dan kebebasan berserikat, penurunan 
wibawa, kompetensi dan profesionalisme aparat Dinas Tenaga 
Kerja/Kementerian Tenaga Kerja, perluasan kesempatan kerja di sektor formal 
sulit tercapai, usaha pengurangan kemiskinan terancam. Terakhir, bagi pasar 
tenaga kerja berarti mengalami hambatan dari sisi pasokan tenaga kerja karena 
karena calon tenaga kerja harus membayar untuk bisa mendapatkan pekerjaan; 
perluasan kesempatan kerja di sektor formal semakin sempit karena preferensi 
terhadap kelompok usia tertentu; gejala informalisasi meluas karena kesempatan 
kerja di sektor formal yang semakin pendek dan terbatas.191 

          Meskipun di Indonesia sudah ada dasar regulasi bagi penerapan 
outsourcing, sejauh ini belum ada pengaturan teknis yang jelas soal pekerja 
kontrak atau outsourcing, khususnya mengenai jenis pekerjaan apa saja yang 
termasuk pekerjaan pokok (core bussiness) dan bersifat penunjang (non-core 
bussiness). UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur jenis 
pekerjaan yang bersifat pokok dan penunjang tanpa merinci secara jelas mana 
yang termasuk jenis pekerjaan pokok dan penunjang. Hal itu menimbulkan 
banyak persoalan dalam praktek. Akibatnya, pihak pengusaha outsourcing sering 
memaksakan untuk 

memborongkan hampir semua jenis pekerjaan ke perusahaan pengguna tenaga 
kerja. Sistem outsourcing dalam konteks hubungan kerja pun harus diperjelas. 

                                                                                                                                                          
 

 

 

 
 
191Ibid, sep Ahmad Saefuloh, 2011, hal.34 
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Hal ini menjadi penting karena selama ini ada semacam ketidaktegasan dengan 
siapa buruh mempunyai hubungan kerja.192 

           Penegasan itu bisa diwujudkan lewat hubungan kerja yang bersifat 
tanggung renteng (co-employment relations), baik perusahaan penyedia maupun 
pengguna memiliki hubungan kerja dengan pekerja sendiri. Untuk itu, memang 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu menerbitkan suatu peraturan 
menteri tenaga kerja yang mengatur beberapa hal. Pertama, jenis pekerjaan apa 
saja yang dapat dikontrak atau di-outsource yang perumusannya hasil 
kesepakatan serikat pekerja dan organisasi pengusaha. Kedua, agar upah pekerja 
kontrak atau outsourcing harus lebih tinggi dari pekerja tetap untuk menjamin 
pekerja jika kontraknya tidak diperpanjang. Ketiga, hak perlindungan pekerja 
kontrak atau pekerja outsourcing minimal sama dengan pekerja yang bukan 
outsourcing.193 

             Praktek outsourcing di Indonesia sudah banyak dipraktekkan oleh 
perusahaan-perusahaan bahkan juga dilakukan oleh instansi pemerintah. 
Meningkatnya penggunaan tenaga outsourcing pada tahun-tahun belakangan 
muncul karena pada satu sisi sejak krisis ekonomi dan moneter yang melanda 
Indonesia telah membuat banyak perusahaan mengalami penurunan penjualan 
karena kemampuan ekonomi secara nasional menurun, tetapi di sisi lain 
kebutuhan biaya cenderung meningkat sehingga dilakukan efisiensi dengan 
outsourcing.194 

              Penggunaan strategi outsourcing pada perusahaan-perusahaan dapat 
merujuk kepada hasil survei yang dilakukan oleh Divisi Riset PPM Manajemen 
tahun 2008. Survei tersebut menggunakan kuesioner dengan convienience 
sampling kepada 44 perusahaan. Hasil survei memperlihatkan bahwa 73% 
perusahaan menggunakan tenaga outsourcing dalam kegiatan  operasionalnya, 
sedangkan sisanya yaitu 27% tidak menggunakan tenaga outsourcing. Dari 73%, 
perusahaan yang mengunakan tenaga outsourcing tersebut terlihat bahwa 
perusahaan yang sepenuhnya menggunakan tenaga outsourcing adalah 
perusahaan yang bergerak pada jenis industri perbankan, kertas, jasa pendidikan, 
pengolahan karet dan plastik, serta industri makanan dan minuman. Sedangkan 
untuk industri alat berat, mesin dan sarana transportasi (otomotif dan suku 
cadang) menggunakan tenaga outsourcing sebanyak 57,14%. Pengunaan tenaga 
outsourcing juga dilakukan oleh industri farmasi dan kimia dasar sebanyak 80%, 
industri telekomunikasi dan informasi teknologi sebanyak 60% dan industri 
lainnya sebanyak 50% terdiri dari industri jasa pemeliharaan pembangkit listrik, 
konsultan, EPC (enginering, procurement, construction), pengolahan kayu, 
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kesehatan, percetakan dan penerbitan, dan elektronik. Dilihat dari status 
kepemilikan, diketahui bahwa BUMN, joint venture dan nirlaba 

menggunakan 100% tenaga outsource dalam kegiatan operasionalnya. Sedangkan 
untuk swasta nasional menggunakan tenaga outsource sebanyak 57,69% dan 
swasta asing menggunakan sebanyak 85,71%. Adapun komposisi jenis pekerjaan 
yang paling banyak menggunakan tenaga outsource adalah cleaning service 
sebesar 56,82%, security sebesar 38,64%, lainnya sebesar 36,36%, driver (25%), 
sekretaris (22,73%), customer service (13,64%) dan SPG (9,09%).195 

              Dalam survei tersebut juga ditanyakan tentang alasan penerapan 
outsourcing. Dari 73% perusahaan yang menggunakan tenaga outsource 
diketahui 5 alasan menggunakan outsourcing yaitu agar perusahaan dapat fokus 
terhadap core business sebesar 33,75%, untuk menghemat biaya operasional 
sebesar 28,75%, turnover karyawan menjadi rendah sebesar 15%, modernisasi 
dunia usaha dan lainnya, masing-masing sebesar 11,25%. Adapun alasan lainnya 
adalah efektifitas manpower, tidak perlu mengembangkan SDM untuk pekerjaan 
yang bukan utama, memberdayakan anak perusahaan, serta terkait dengan 
kondisi usaha yang 

tidak dapat diperkirakan (kestabilan usaha).196 

              Namun demikian, secara umum praktek outsourcing di Indonesia dan di 
luar negeri berbeda. Alasan pertama, outsourcing di Indonesia dilakukan karena 
tidak adanya sumber daya yang mampu mengerjakan. Alasan seperti ini cukup 
mengkhawatirkan karena salah satu prinsip dari outsource adalah perusahaan 
tetap harus mampu mengendalikan outsource ini. Karena jika perusahaan tidak 
mempunyai sumber daya yang mengerti atau mampu mengerjakan, bagaimana 
perusahaan bisa mengendalikan usahanya.42 Meskipun alasan seperti itu juga 
terjadi di negara-negara maju seperti yang dijelaskan pada bagian teori, yaitu 
dengan alasan efisiensi yang artinya secara internal perusahaan memiliki 
kemampuan akan tetapi lebih mahal. Alasan kedua dari latar belakang penerapan 
outsourcing di Indonesia tidak terlepas dari tujuan ekonomi politik yaitu untuk 
menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Hal ini didorong oleh 
kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang 
Paket Kebijakan Iklim Investasi disebutkan bahwa outsourcing sebagai salah satu 
faktor yang harus diperhati kan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke 
Indonesia. Alasan ketiga, sama halnya dengan yang banyak dilakukan di luar 
negeri adalah untuk efisiensi biaya, tetapi dilakukan dengan cara akalakalan. 
Modus operandi yang dipakai, bisa dilihat dari beberapa kasus yang merupakan 
hasil survei antara lain: perusahaan menutup perusahaan dengan alasan 
bangkrut, namun membuka perusahaan baru dengan sistem outsourcing, 
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perusahaan memberikan iming-iming agar buruh mengundurkan diri dengan 
pesangon tidak sesuai, selanjutnya sistem kerja dirubah menjadi outsourcing. 
Namun di luar hal di atas, mayoritas perusahaan baru menerapkan sistem kerja 
kontrak dan outsourcing.197 

 

3.2.2 Praktek Kerja Waktu Tertentu dan Waktu Tidak Tertentu 
             Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan diamanatkan bahwa perjanjian kerja yang berlaku 
dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat 
secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Isi pasal di atas 
menunjukkan bahwa hubungan kerja bagi pekerja/buruh outsourcing terdiri dari: 
1. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT); dan 2. Perjanjian Kerja Waktu 
Tidak Tertentu (PKWTT).  

           Pendapat yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi terkait dengan penjelasan 
dimaksud, menurutnya198 bahwa hubungan kerja yang terjadi pada outsourcing 
adalah antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pekerjaan dan 
dituangkan  dalam perjanjian kerja secara tertulis. Hubungan kerja tersebut pada 
dasarnya perjanjian kerja waktu tak tertentu atau tetap dan bukan kontrak, tetapi 
dapat pula dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak apabila memenuhi 
semua persyaratan baik formal maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 
59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan 
demikian, hubungan kerja pada outsourcing tidak selalu dalam bentuk perjanjian 
kerja waktu tertentu/kontrak, apalagi akan sangat keliru kalau ada yang 
beranggapan bahwa outsourcing selalu dan/atau sama dengan perjanjian kerja 
waktu tertentu. 

Menurut Lalu Husni, pekerjaan yang dapat diserahkan untuk di-outsource adalah 
pekerjaan yang: a). dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b). dilakukan 
dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; c). 
merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan d). tidak 
menghambat proses produksi secara langsung. 199 

            Menurut Abdul Khakim terdapat beberapa prinsip perjanjian kerja waktu 
tertentu yang perlu diperhatikan antara lain:a. Harus  dibuat secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia dan huruf latin minimal rangkap 2. b. Apabila dibuat 
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Asing dan terjadi  perbedaan penafsiran, 
yang berlaku bahasa Indonesia. c. Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu 
yang menurut jenis dn sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 
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tertentu. d. Paling lama 3 tahun, termasuk jika ada perpanjangan atau 
pembaruan. e. Pembaruan PKWT dilakukan setelah tenggang waktu 30 hari sejak 
berakhirnya perjanjian. f. Tidak dapat diadakan untuk jenis pekerjaan yang 
bersifat tetap.g. Tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. h. Upah 
dan syarat-syarat kerja yang diperjanjikan  tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB), dan peraturan 
perundang-undangan.200 

            Kemudian, Abdul Khakim berpendapat  bahwa PKWT harus memenuhi  
syarat-syarat pembuatan, baik syarat materiil maupun syarat formil. Dalam Pasal 
58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
diatur bahwa PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. 
Jadi, jika ada PKWT yang mensyaratkan masa percobaan, masa percobaan dalam 
PKWT tersebut batal demi hukum. Akibat hukumnya PKWT tersebut menjadi 
PKWTT. 201 

            Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan status hubungan 
kerja yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya (outsourcing). Dengan 
demikian perjanjian kerja antara perusahaan perusahaan penyedia dengan 
pekerja/buruh menjadi penting sekali menentukan status hubungan kerja dalam 
pelakanaan pekerjaan alih daya. 

Menurut Adrian Sutedi, Hubungan kerja yang terjadi pada outsourcing adalah 
antara pekerja/buruh   dengan  perusahaan penerima pekerjaan dan dituangkan 
dalam perjanjian kerja secara tertulis.202Dalam praktek sering terjadi 
penyimpangan perjanjian kerja dimaksud, dengan latar belakang dan alasan 
tertentu kadang terdapat pengusaha dengan sengaja memberlakukan PKWT 
untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap.203 

            Menanggapi penjelasan di atas, Lalu Husni berpendapat, bahwa Pasal 59 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan 
perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk 
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan 
selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 1). pekerjaan yang sekali selesai atau yang 
sementara sifatnya; 2). pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam 
waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun;3). pekerjaan yang 
bersifat musiman; dan 4). pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, 
kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 
penjajakan.204 

            Berdasarkan penjelasan dimaksud, pemahaman Pasal 59 adalah sebagai 
manivestasi pemberlakuan  Pasal 66 ayat (2) huruf b, yang menguraikan 
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pemberlakuan PKWT bagi pekerjaan outsourcing yang harus dituangkan dalam 
perjanjian kerja.  Artinya  menurut Iftida Yasar,205  bahwa pekerja atau buruh dari 
perusahaan penyedia  jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja 
untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung 
dengan proses produksi, kecuali kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan 
langsung dengan proses produksi. 

               Penegasan yang diuraikan oleh para ahli di atas, mengisyaratkan bahwa 
pemberlakuan PKWT bagi pekerja/buruh outsourcing harus mencerminkan 
adanya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh mengingat banyak persyaratan-
persyaratan PKWT dalam prakatek seringkali ditemukan pelanggaran yang 
dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan atau  oleh perusahaan 
pemakai atau pengguna jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan  dalam kegiatan 
produksi yang terus menerus atau merupakan pekerjaan utama. 

            Pelaksanaan hubungan kerja terhadap pekerjaan outsourcing  dapat 
dilakukan antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan 
penyedia pekerja/buruh dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu (PKWTT) sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 
ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Menurut Abdul Khakim,  perubahan PKWT menjadi PKWTT 
merupakan salah satu akibat dari ketidakcermatan dalam menyusun suatu 
perjanjian kerja. Di sinilah peran pentingnya seorang perancang kontrak 
(contract drafter) dalam menyusun suatu perjanjian kerja. Apabila tidak cermat, 
dapat berakibat merugikan perusahaan, baik secara yuridis maupun secara 
ekonomis.206 

                Ketentuan mengenai perubahan PKWT menjadi PKWTT telah diatur dalam 
Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor Kep. 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.207 

             Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004  , pengertian perjanjian kerja waktu 
tidak tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.208 Menurut 
Joni Bambang, PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan dan tidak 
wajib mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagekerjaan terkait. Jika 
PKWTT dibuat secara lisan, klausul-klausul yang berlaku di antara mereka 
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(antara pengusaha dengan pekerja) adalah klausul-klausul sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.209 

            Ketentuan perubahan PKWT menjadi PKWTT, diatur lebih dalam Pasal 15 
Kepmenakertrans Nomor KEP.100/MEN/VI/2004, PKWT dapat berubah menjadi 
PKWTT, apabila:210 

1. menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja PKWT yang tidak 
dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah; 

2. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam jenis pekerjaan yang dipersyaratkan, maka PKWT 
berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja; 

3. Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan 
dengan produk baru menyimpang dari ketentuan jangka waktu 
perpanjangan, maka  

4. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 
30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan 
tidak diperjanjikan lain, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak 
tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut; 

5.  Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja 
dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam angka 
(1), angka (2), angka (3) dan angka (4), maka hak-hak pekerja dan 
prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan bagi PKWTT. 

            Penjelasan lebih lanjut tentang PKWTT, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan 
bahwa perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa 
percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Dan ayat (2) menyatakan bahwa 
pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. 
Ketentuan ini merupakan hubungan kerja yang diberlakukan bagi perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerj/buruhnya, manakala pekerja/buruh 
sebelum dipekerjakan kepada perusahaan pemakai dapat didasarkan atas   
syarat-syarat kerja yang dituangkan dalam  PKWTT.   

Berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan hukum antara 
pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.  Menurut A. Uwiyono,  “ jika 
kita bandingkan antara perjanjian kerja dengan perjanjian lainnya, maka 
meskipun dalam perjanjian lainnya ini mengandung unsur pekerjaan, namun jika 
unsur upah dan perintah tidak kita temukan dalam perjanjian tersebut, maka 
menurut Pasal 1 butir (15) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 perjanjian 
dimaksud secara yuridis tidak akan pernah menimbulkan hubungan kerja.211 
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Selanjutnya, A. Uwiyono menjelaskan bahwa dengan demikian hanya perjanjian 
kerja yang memiliki ketiga unsur pekerjaan, perintah, dan upah sajalah yang 
dapat menimbulkan hubungan hukum yang disebut hubungan kerja., sehingga 
jika ada suatu perjanjian yang menyebut dirinya sebagai perjanjian kerja namun 
tidak memiliki ketiga unsur upah, perintah, dan pekerjaan, maka perjanjian 
dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja yang menimbulkan 
hubungan kerja.212 

             Mengomentari apa yang menjadi fenomena pelaksanaan outsourcing 
dewasa ini,  Uwiyono berpendapat 213   bahwa suatu hubungan kerja, unsur 
pekerjaan, perintah, dan upah tak dapat dipisahkan. Unsur perintah disini 
memiliki makna bahwa pekerjaan itu dilakukan atas pimpinan/pengawasan 
orang atau perusahaan yang memberikan pekerjaan. Dengan demikian jika 
muncul masalah tanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan akibat 
kesalahan pekerjaan, maka tanggung jawab terhadap pihak ketiga tersebut ada 
pada piak yang memimpin/mengawasi pekerjaan dengan istilah “Vicarius 
Liability” bukan pada orang yang melakukan pekerjaan yang dikenal dengan 
istilah “Strict Liability”. 

             Fenomena pelanggaran pelaksanaan outsourcing sebagaimana yng 
dikemukakan Adrian Sutedi, hal ini,  menurut pendapat penulis, pelanggaran 
dimaksud berlaku bagi pekerjaan outsourcing yang selama ini penerapannya 
diatur sesuai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang dipekerjakan dalam pekerjaan 
pemborongan atau sebagai pekerja/buruh dalam penyediaan jasa pekerja/buruh, 
dan  hubungan kerjanya dituangkan dalam perjanjian kerja yang  didasarkan atas 
PKWTT sebagaimana diatur sesuai Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuannya 
adalah hubungan kerja antara para pihak harus memenuhi apa yang tertuang 
dalam perjanjian kerja tersebut, apabila terjadi pelanggaran, maka akan timbul 
perselisihan yang harus diselesaikan sesuai mekanisme penyelesaian  sesuai 
ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. Sedangkan, peran pengawasan sangat 
diperlukan dalam fungsi hubungan industrial dalam mengawasi pelaksanaan 
pekerjaan outsourcing sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. 

  Dalam bidang ketenagakerjaan, outsourcing diartikan sebagai 
pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu 
pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia/pengerah tenaga 
kerja. Ini berarti ada perusahaan yang secara khusus melatih/mempersiapkan, 
menyediakan, mempekerjakan tenaga kerja untuk kepentingan perusahaan lain. 
Perusahaan inilah yang mempunyai hubungan kerja secara langsung dengan 
buruh/pekerja yang dipekerjakan. Outsourcing merupakan bisnis kemitraan 
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dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama, membuka peluang bagi 
berdirinya perusahaan-perusahaan baru di bidang jasa penyedia tenaga kerja, 
serta efisiensi bagi dunia usaha. Pengusaha tidak perlu disibukkan dengan urusan 
yang tidak terlalu penting yang banyak memakan waktu dan pikiran karena hal 
tersebut bisa diserahkan kepada perusahaan yang khusus bergerak di bidang 
itu.214  Namun dalam praktek, seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran  baik 
yang dilakukan oleh pihak perusahaan penyedia atau oleh perusahaan pemakai 
itu sendiri terkait dengan pekerjaan core atau non core di dalam perusahaan  
sehingga menimbulkan kerugian bagi pekerja/buruh alih daya. Kurangnya 
perlindungan hukum bagi pekerja/buruh alih daya mengakibatkan hak-hak 
mereka yang diperoleh seringkali dipangkas dengan alasan fee bagi perusahaan 
penyedia yang sebenarnya dapat mengurangi penghasilan mereka, sehingga tidak 
memenuhi kesejahteraan pekerja/buruh yang selalu diamanatkan oleh konstitusi 
dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 

  Oleh karena itu, jika outsourcing dihapuskan di Indonesia adalah persoalan yang 
sulit. Karena bagaimanapun juga kita telah masuk dalam tataran intemasional 
jika kita menutup diri sama saja dengan bunuh diri. Selain itu, akan menyulitkan 
perusahaan multinasional untuk berinvestasi karena beban yang dikeluarkan 
cukup tinggi. Bahkan penerapan sistem ekonomi menutup diri maka Indonesia 
semakin sulit untuk mengekspor produk-produk lokal, selain itu Indonesia akan 
sulit mengirim tenaga kerja keluar negeri. Memang cukup dilematis melihat 
permasalahan ini. Di satu sisi potensi menerima outsourcing dari negara lain 
cukup besar namun di sisi lain sumber daya manusia Indonesia tidak siap dan 
cenderung menolak outsourcing. Penolakan-penolakan merupakan hal yang biasa 
karena outsourcing yang diterapkan di Indonesia jauh berbeda dengan yang ada 
di negara maju.215 

           Dalam era globalisasi sekarang ini mulai dari produk rumah tangga sampai 
poduk teknologi tingkat tinggi bahkan tenaga kerja saling bertukar dan 
berinteraksi. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia menerapkan sistem yang 
mampu memberikan persaingan dalam pasar kerja. Sistem ini misalnya birokrasi 
yang lebih efisien dan pemangkasan pungutan liar. Selain itu, pemerintah juga 
memberikan berbagai jaminan sosial, sedangkan pengusaha diberi jaminan dan 
kepastian hukum untuk berinvestasi. Hal yang lebih krusial lagi adalah dalam 
memasuki zaman globalisasi, Indonesia seharusnya tidak meninggalkan karakter 
bangsa. Karena jika tidak memiliki karakter bangsa yang kuat maka sangat 
mudah menerima budaya luar tanpa adanya seleksi. Hal ini seperti dalam kasus 
outsourcing ini. Penerapan outsourcing hanya setengah-setengah sehingga buruh 
yang menjadi korban. Jika penerapan sistem outsourcing sesuai dengan semangat 
untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan SDM yang andal maka 
penyimpangan implementasi outsourcing dapat diminimalisasi. Penyimpangan ini 
memang anomali di tengah gencarnya iklim pasar bebas dan investasi yang 

                                                           
214Ibid, hlm.168-169 
215Ibid, Triyono, 2011, hal.57 
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membutuhkan efisiensi, buruh menjadi taruhannya. Apalagi dalam pasar tenaga 
kerja, sudah menjadi kewajiban suatu negara untuk membuka akses kepada 
tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang sudah terbiasa dengan outsourcing 
tentunya akan mampu mendesak pasar 

lokal jika kualitas tenaga kerja Indonesia tidak mampu bersaing. 216 

            Implementasi outsourcing dalam dunia usaha di Indonesia masih banyak 
ditemukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut antara lain dalam hal kontrak yang 
tidak sesuai dengan perjanjian kerja, baik dalam hal pemotongan gaji, praktik 
kerja yang melampaui jam kerja seharusnya, maupun tidak mengikutsertakan 
tenaga kerja outsourcing dalam sistemjaminan sosial nasional. Oleh karena itu, 
diperlukan langkah konkret untuk menyelesaikan perjanjian kerja outsourcing 
yang melibatkan aspirasi buruh dan pengusaha. Pemerintah seyogianya sebagai 
regulator dan pengawas terhadap kesepakatan kerja. Selain itu, faktor globalisasi 
juga menjadi pertimbangan dalam penerapan sistem outsourcing sehingga tidak 
menghambat iklim investasi. Karena dalam kancah intemasional, hal 
tersebutsudah berkembang sangat pesat. Pemerintah harus melihat 
permasalahan ini secara komprehensif agar dapat memberikan solusi yang tepat 
dan berimbang. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan 
kepada buruh dan memberikan sanksi kepada pengusaha yang melakukan 
pelanggaran. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan jaminan dan 
perlindungan kepada pengusaha terhadap berbagai praktik pungutan liar yang 
dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sehingga dapat mengurangi biaya 
perusahaan. Untuk itu, peran pengawasan ketenagakerjaan harus ditingkatkan, 
baik terkait dengan pelanggaran outsourcing maupun adanya praktik pungutan 
liar. Dengan adanya kebijakan yang berimbang, baik bagi buruh maupun 
pengusaha maka akan menjamin ketenangan bekerja dan berusaha sehingga 
dunia usaha akan tetap berkembang. Selain itu, iklim investasi akan berkembang 
dan bersinergi dengan ketenagakerjaan. Hal ini dapat dicapai jika pemerintah 
mampu memberikan jaminan kestabilan keamanan dan kepastian hukum yang 
dapat dijadikan sebagai pijakan dalam berinvestasi dan perlindungan terhadap 
tenaga kerja dan pengusaha. Pada saat yang sama, adanya Undang-Undang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan dengan disahkannya Undang-Undang Badan 
Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, semoga kesejahteraan pekerja 
akan lebih terjamin.217 

 

 

 

                                                           
216Ibid, Triyono, 2011, hal.58 

217Ibid, Triyono, 2011, hal.60 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PEKERJAAN ALIH DAYA 
DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA   

 

 

 

4.1 Pelaksanaan Pekerjaan Alih Daya di Indonesia 
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi terpenting. Dilihat dari sisi 
penawaran, umumnya hampir di setiap negara menunjukkan perkembangan 
yang terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga diperlukan kebijakan-
kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi dengan tujuan agar 
dapat menyerap angkatan kerja. Salah satu kebijakan ketenagakerjaan yang 
penting adalah legalisasi penerapan kebijakan outsourcing di hampir semua 
negara. Bahkan, praktek outsourcing sudah terjadi lebih dari dua dekade lalu.218 

             Pengaruh globalisasi yang mengidolakan instanisasi menyebabkan adanya 
perubahan pola hubungan kerja. Pola hubungan kerja tersebut melalui sistem 
tenaga kerja outsourcing.  Sistem ini memberikan kemudahan terutama bagi 
perusahaan-perusahaan yang ingin fokus pada kompetensi utamanya (core 
business). Perkembangan ekonomi yang semakin maju membuat perusahaan 
tidak perlu mengurusi segala sesuatu di luar kompetensi utamanya (non core 
business). Mengingat bisnis sistem tenaga kerja outsourcing berkaitan erat dengan 
praktik ketenagakerjaan, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 
ketenagakerjaan menjadi faktor penting dalam memacu perkembangan sistem 
tenaga kerja outsourcing di Indonesia. Legalisasi penggunaan jasa tenaga kerja 
outsourcing baru terjadi pada tahun 2003, yakni dengan keluarnya UU No 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

              Menurut Iftida Yasar, praktik sistem tenaga kerja outsourcing memiliki 
banyak manfaat, antara lain : 219 

1. Manfaat bagi pemerintah. Dapat membantu mengembangkan dan 
mendorong pertumbuhan serta mendorong pertumbuhan ekonomi 
masyarakat dan perekonomian nasional. 

2. Manfaat bagi masyarakat dan pekerja/buruh. Mengurangi 
pengangguran dan mencegah urbanisasi. 

                                                           
218M.J.Mol. Outsourcing: Design, Process, and Performance. (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007). 

Lihat juga, R. McIvor. The Outsourcing Process. (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005). 

219Iftida Yasar, Outsourcing Tidak Akan Pernah Bisa Dihapus, Jakarta : Pelita FikirIndonesia, Cet.I, 2012, hal.29-
30, dikutip dari Divisi Riset PPM Manajemen, Agustus, 2008,28. 
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3. Manfaat bagi perusahaan. Meningkatkan fokus perusahaan inti. Jika 
semua kegiatan dilakukan sendiri oleh perusahaan, maka perhatian 
perusahaan dan energi perusahaan akan terserap pada hal-hal yang 
bukan core business. Dengan menyerahkan sebagian pekerjaan 
kepada pihak lain yang lebih ahli maka perusahaan bisa lebih fokus 
pada bisnis inti.  

               Kemunculan aturan sistem tenaga kerja outsourcing melalui UU No 13 
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membuat meningkatnya minat perusahaan 
pengguna jasa pekerja/buruh untuk melakukan sistem tenaga kerja outsourcing 
dan mengakibatkan berjamurnya perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 
Pertumbuhan perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh yang melakukan sistem 
tenaga kerja outsourcing semakin banyak. Berdasarkan hasil survei, diketahui 
73% perusahaan menggunakan sistem tenaga kerja outsourcing dalam kegiatan 
operasionalnya, sedangkan sisanya yaitu 27% tidak menggunakan tenaga sistem 
tenaga kerja outsourcing.220 

Oleh karena tingginya permintaan perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh 
untuk merekrut pekerja/buruh, maka booming pula perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh, terbukti dari data berikut :”Pada tahun 2012, berdasarkan 
pendataan sementara per 10 Oktober 2012 yang dilakukan terhadap dinas-dinas 
yang menangani ketenagakerjaan di tingkat provinsi, terdapat 6.239 perusahaan 
PPJP/B dengan jumlah pekerja sebanyak 338.505 orang.”221 

              Jumlah Perusahaan outsourcing untuk provinsi Jawa Timur sesuai dengan 
pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja  Jawa Timur, Hari Sugiri, pertumbuhan 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh outsourcing luar biasa pesat. Hal 
tersebut dapat dibuktikan melalui data sebagai berikut : 

Pada tahun 2010 jumlah PPJP/B sekitar 850 perusahaan dan meningkat 
menjadi 980 perusahaan pada tahun 2011 dengan membawahi 100 ribu 
pekerja outsourcing. Pada semester pertama tahun 2012 jumlah PPJP/B 
meningkat menjadi 1.022 perusahaan. Dengan tumbuh suburnya 
PPJP/B, status pekerja outsourcing di Jawa Timur ikut bertambah. Saat 
ini Disnakertrans Jawa Timur mencatat terdapat 112.000 pekerja 
outsourcing. 222 

                                                           
220Ibid, hal.29-30. 

221Wiji Nurhayat,”Cak Imin: Ada 6.239 Perusahaan Outsourcing di Indonesia“, 
dalamhttp://finance.detik.com/read/2012/10/22/133431/2069130/4/Cak Imin Ada 6239 
PerusahaanOutsourcing Di Indonesia ( 09 April 2013). 

222Tim Redaksi Hukum Online, “Menakertrans Restui Moratorium Izin Outsourcing“, 
dalamhttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5006e7ad5bf7a/menakertrans-restui-moratorium-
izinoutsourcing(18 April 2013). 

 

http://finance.detik.com/read/
http://www.hukumonline.com/
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Dari survei yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia tercatat kondisi 
pelaksanaan pekerjaan alih daya berikut :  

4.1.1 Kabupaten Sidoarjo 
            Kabupaten Sidoardjosebagai salah satu daerah kebupaten di Jawa Timur 
didapat 36 perusahaan pemberi dan penerima pekerjaan alih daya. Nama-nama 
perusahaan pemberi pekerjaan alih daya dan nama-nama perusahaan penerima 
pekerjaan alih daya (outsourcing)  di Kabupaten Sidoarjo adalah berikut :  

Tabel 4.1 

Perusahaan Pemberi dan Penerima Pekerjaan Alih Daya  

di Kabupaten Sidoarjo 

No Perusahaan Pemberi 
Pekerjaan Alih daya 

Perusahaan Penerima 
Pekerjaan Alih daya 

1.  PT. Asahimas Flat Glass Tbk PT. Putra Lingga Persada 

2.  PT. Karya Bintang Mandiri PT. Zenith Allmart Precisindo 

3.  PT. Cahaya Utama PT. Santos Jaya Abadi 

4.  PT. Sinar Indonesia Raya PT. Siantar Top Tbk 

5.  PT. Sinar Indonesia Raya PT. Siantar Top Tbk 

6.  PT. Cahaya Utama PT. Santos Jaya Abadi 

7.  PT. Cahaya Utama PT. Santos Jaya Abadi 

8.  PT. Karya Bintang Mandiri PT. Putra Mandiri Intipack 

9.  PT. Karya Bintang Mandiri PT. Zenith Allmart Precisindo 

10.  PT. Karya Bintang Mandiri Pabrik Benang Sejati Jaya 

11.  PT. Karya Bintang Mandiri PT. Hansa Pratama 

12.  PT. Karya Bintang Mandiri Benang Sejati Jaya 

13.  PT. Karya Bintang Mandiri PT. Umbra Prasia 

14.  PT. Bank Central Asia Tbk  PT. ISS Indonesia 

15.  PT. Smart Mulia Utama PT. Angkasa Pura Logistik 

16.  PT. Bank Muamalat Indonesia PT. Sigap Prima Astera 
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No Perusahaan Pemberi 
Pekerjaan Alih daya 

Perusahaan Penerima 
Pekerjaan Alih daya 

Tbk  

17.  PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk  

PT. Sigap Prima Astera 

18.  PT. Karya Bintang Mandiri PT. Multi Supindo Jaya 

19.  PT. Mitra Wijaya PT. Panin Tbk 

20.  PT. Mega Surya Mas PT. Karya Manunggal Jati 

21.  PT. Gunung Mas Berkah 
International 

PT. Mega Surya Mas 

22.  PT. Karya Bintang Mandiri PT. Dong Sung Abadi 

23.  PT. Karya Bintang Mandiri PT. Zenith Allmart Precisindo 

24.  PT. Karya Bintang Mandiri PT. Multi Supindo Jaya 

25.  PT. Karya Bintang Mandiri PT. Prima Wirandi (SPBU 
540612) 

26.  PT. GMB International PT. Nacindo Tape Industri 

27.  PT. Swarpo International PT. Wahana Mitra Multi Artha 

28.  PT. Bank Panin Tbk  PT. Intim Jaya 

29.  PT. Karya Bintang Mandiri PT. Massindo Solaris 
Nusantara 

30.  PT. Jalam Tol Lingkar Luar 
Jakarta 

PT. Marga Nusa Sumo Agung 

31.  PT. Srikandi Inti Lestari PT. Mega Surya Mas 

32.  PT. Bank Central Asia Tbk  PT. Exa Mitra Solusi 

33.  PT. Shelter Nusa Indah PT. Dana Print Indonesia 

34.  PT. Multi Wira Saya Mulia PT. Chieh Ting Plastic 

35.  PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur  

PT. Duta Griya Sarana 
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No Perusahaan Pemberi 
Pekerjaan Alih daya 

Perusahaan Penerima 
Pekerjaan Alih daya 

36.  PT. Citra Cipta Cahaya PT. Charoen Phocpano 
Indonesia 

Sumber: Disertasi, Nuradi, 2016, Perlindungan Hukum Pekerja Alihdaya  
Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial  Guna  Mendukung Tewujudnya 
Iklim Investasi Yang Kondusif  Bagi Tercapainya Kesejahteraan Pekerja, 
Program  Doktor  Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univesitas Padjadjaran  

          Jenis-jenis pekerjaan alihdaya (outsourcing) yang dilaksanakan perusahaan-
perusahaan pemberi pekerjaan alih daya kepada perusahaan-perusahaan 
pelaksana pekerjaan alih daya di Kabupaten Sidoarjo lebih banyak pada 
pekerjaan pelayanan kebersihan (cleaning service), dan pengamanan (security). 
Jenis-jenis pekerjaan alih daya (outsourcing) seperti ini jelas dinyatakan dengan 
Pasal 17 Permenakertrans No.19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan 
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Pasal tersebut 
menjelaskan bahwa perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui 
perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan 
yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
sebagaimana dimaksud harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang 
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.  Kegiatan jasa penunjang 
sebagaimana dimaksud meliputi:(a) usaha pelayanan kebersihan (cleaning 
service);  (b)  usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);  (c) 
usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan); (d) usaha jasa 
penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan (e ) usaha penyediaan 
angkutan bagi pekerja/buruh.  Namun demikian di Kabupaten Sidoarjo ada juga 
perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan borongan di luar jenis-jenis 
pekerjaan alih daya (outsourcing) yang disebutkan Permenakertrans tersebut. 
Misalnya, PT Karya  Bintang Mandiri menyerahkan pekerjaan bidang Pre Mixing 
& Penuangan Aditive, Kemasan Barang Jadi, Barang Turun Pallet, Penyimpangan 
Barang Jadi dan Pengiriman Barang Jadi kepada PT Umbra Prasia. Hak dan 
Kewajiban PT Karya Bintang Mandiri sebagai Pihak Pertama dan atau perusahaan 
pemberi kerja serta hak dan kewajiban PT Umbra Prasia sebagai Pihak Kedua dan 
atau perusahaan penerima kerja. 

 

4.1.2 Kota Batam  
            Di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan alihdaya tampak 
berkembang menyertai pesatnya perkembangan industrialisasi  di kota tersebut. 
Berikut nama-nama perusahaan pemberi pekerjaan alih daya dan nama-nama 
perusahaan penerima pekerjaan alih daya di Kota Batam. 

Tabel 4.2 
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Daftar Perusahaan Pemberi Kerja dan Penerima Kerja di Kota Batam 

No Perusahaan Pemberi                                     
Pekerjaa Alihdaya 

Perusahaan Penerima                                            
Pekerjaa Alihdaya  

1 PT Bank Permata  PT Bravo Stratia Perkasa 

2 PT Bank BNI PT Andalan Mitra Prestasi 

3 PT Bank Mandiri PT Andalan Mitra Prestasi 

5 PT Bank BNI PT Delta Bumi Perkasa 

6 PT BCA PT Srikandi Inti Lestari 

7 PT BCA PT Dana Purna Investama 

8 PT Bank Panin PT ISS Indonesia 

9 PT Bank Panin PT Wesen Indonesia 

10 PT Bev Southlink PT Palpon Jaya 

11 PT Bank BNI PT Sandy Putera Makmur 

12 PT BCA PT Catur Daya Sukses 

13 PT Bank Panin  PT Karunia Adi Sentosa 

14 PT Bank BNI PT Delta Bumi Perkasa 

15 PT Bank Mandiri PT Prisma Jamintara 

16 PT Ho Wah Genting PT Karya Putera Bertuah 

17 PT Ho Wah Genting PT Damas Jaya 

18 Bank Anz Indonesia PT Sinersis Global Indonesia 

19 PT Perkasa Melati PT Aulia Arrahman 

20 PT Bank Mandiri PT Dipro Solusi 

21 PT Bank Mandiri PT Souci Indo Prima 

22 PT Sentek PT Tri Star Marine 

23 Britoil offshore Indonesia PT Teknika Utama Bahari 
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No Perusahaan Pemberi                                     
Pekerjaa Alihdaya 

Perusahaan Penerima                                            
Pekerjaa Alihdaya  

24 Britoil offshore Indonesia PT Mandala Prima Sarana 

25 Britoil offshore Indonesia PT Zheng Guang Fa 

26 Britoil offshore Indonesia PT South Pioneer Indonesia 

27 Britoil offshore Indonesia Vista Electrical dan 
Instrumentation 

28 Britoil offshore Indonesia Sakti Gemilang Indonesia 

29 Idros Service Lintas Aman Nusantara 

30 Karya Teknik Utama  Berkah Yakin Mandiri 

31 Karya Teknik Utama  Virgo Utama Indonesia 

32 Palma Progress Shipyard Asian Nautik Shiyard 

33 Palma Progress Shipyard Kofte Rekayasa Indonesia 

34 Palma Progress Shipyard Liza Anegerah Sejahtera 

35 Palma Progress Shipyard Elkori Madina Sukses 

36 Palma Progress Shipyard Lintang Khatulistiwa 

37 Palma Progress Shipyard Kencana Artha Mandiri 

38 Palma Progress Shipyard Buana Bakri Gemilang 

39 Palma Progress Shipyard Teratai Laut Batam 

40 Palma Progress Shipyard Tri Tunggal Batam Mandiri 

41 Palma Progress Shipyard Bintan Kurniya Shipyard 

42 Patria Maritim Mandiri Netos Indonesia 

43 Trakindo Utama Cipta Karya Inti Semesta 

44 Palma Progress Shipyard Asian Nautik Shipyard 

45 Palma Progress Shipyard Kofte Rekayasa Indonesia 

46 Palma Progress Shipyard Liza Anugerah Sejahtera 
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No Perusahaan Pemberi                                     
Pekerjaa Alihdaya 

Perusahaan Penerima                                            
Pekerjaa Alihdaya  

47 Palma Progress Shipyard Elkori Madina Sukses 

48 Palma Progress Shipyard Lintang Khatulistiwa 

49 Palma Progress Shipyard Buana Bakri Gemilang 

50 Palma Progress Shipyard Terai Laut Batam 

51 Palma Progress Shipyard Tri Tunggal Batam Mandiri 

52 Palma Progress Shipyard Bintan Kurniya Shipyard 

Sumber: Disertasi, Nuradi, 2016, Perlindungan  Hukum  Pekerja  
Alihdaya  Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial  Guna  
Mendukung  Tewujudnya  Iklim   Investasi Yang Kondusif  Bagi  
Tercapainya  Kesejahteraan Pekerja, Program  Doktor  Ilmu                                 
Hukum, Fakultas Hukum Univesitas Padjadjaran  

 

4.1.3 Kabupaten Bogor 
Dari pelaksanaan alih daya (outsorcing)  pada berapa perusahaan yang ada di 
Kabupaten Bogor, terdapat jenis-jenis pekerjaan alih daya yaitu: Administrasi, 
Pemasaran, Manajemen Kas, Pengelolaan & Pendukung Fasilitas Kantor, 
Pelayanan Transportasi, Pengamanan Asset Perusahaan, Pembangunan, 
Pertambangan, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Pengangkutan, 
Percetakan, Pembekalan, Satpam, Cleaning service, Administrasi, Bagian 
produksi, Sequrity, Catering, Penunjang usaha di pertambangan dan 
perminyakan, Akuntan bagi pekerja, Operasi Material Alternatif, Pembuangan 
Kantong Semen, dan Operasi Tambang. Dari berbagai jenis pekerjaan alih daya 
(outsorcing) tersebut, terdapat lima perusahaan pemberi pekerja alih daya. 
Kelima perusahaan tersebut adalah PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Dewi 
Sartika;  PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Dewi Sartika;  PT. BRI (Persero) 
Tbk Kantor Cabang Pajajaran; PT. Kasakata Kimia; PT. Adira Quantum Multi 
Finance; dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Perusahaan-perusahaan 
tersebut bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan penerima kerja dengan 
merekrut pekerja untuk dipekerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya di a 
masing-masing perusahaan. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, perusahaan-perusahaan pelaksana 
pekerja alih daya adalah PT. Bringin Gigantara; KOP KPRI SARTIKA; Koperasi 
Sartika; PT. Bringin Karya Sejahtera; PT. Chemipro Dwitunggal Sejati; PT. CIGS; 
PT. Elema Bersaudara; PT. Guna Alam Lestari; PT. Lestari Graha Pratama; PT. 
Mutual Plus Global Resources; PT. Outsorcing Indonesia; PT. Pima Karya Sarana 
Sejahtera; PT. Resik Cemerlang; dan PT. Sigap Astera Prima. 
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           Jumlah  pekerja alih  daya  yang   disebutkan dalam akta perusahaan PT. BRI 
(Persero) Tbk Kantor Cabang Dewi Sartika, terdapat 157 orang laki-laki dan 202 
perempuan, dengan status pekerja alih daya yang terdiri dari 223 PKWT dan 136 
PKWTT.  Jumlah pekerja alih daya di PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang 
Pajajaran tercatat sebanyak  99 orang laki-laki dan 77 orang perempuan dengan 
status kerja yang terdiri dari 115 PKWT dan 60 PKWTT. Jumlah pekerja alih daya 
di PT. Elena bersaudara tercatat 80 karyawan laki-laki dan 3 karyawan 
perempuan serta status pekerja alih daya yang terdiri atas  13 PKWT dan 70 
PKWWT. 

Kabupaten Tangerang: Pelaksanaan Pekerjaan Alih Daya (outsourcing) di 
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten 

Berdasarkan pelaksanaan pengoperasian pekerjaan alih daya terdapat 
beberapa perusahaan pemberi dan penerima pekerjaan sepanjang tahun 2013 :  

Tabel 4.3 
Pelaksanaan Pekerjaan Alih Daya di Kabupaten Tangerang  

No Nama Perusahaan                 
Pemberi Pekerjaan 

Nama Perusahaan                                  
Penerima Pekerjaan 

1 PT. Mayora Indah Tbk. PT. Damarindo Mandiri 

2 PT. Ekamitra Jayatama PT. Multi Gemilang Pertiwi 

3 
PT. Cipta multi Buana 
Perkasa  

PT. Two Win Indonesia 

4 
PT. Poly Packaging 
Industry 

PT. Sakura Jaya Utama 

5 PT. Indoseiki Metal Utama PT. Akita Semesta 

6 
PT. Satyaraya Keramindo 
Indah 

PT. Niki Harda Sentosa 

7 PT. Mayora Indah Tbk. PT. Niki Harda Sentosa 

8 PT. Bioplast Unggul PT. Bina Cipta Abadi 

9 PT. BNI Tbk. 
PT. Swadharma Sarana 
Informatika 

7 PT. Dinamika Jaya Bumi PT. Niki Harda Sentosa 

Sumber: Disertasi, Nuradi, 2016,   Perlindungan  Hukum  Pekerja  
Alihdaya  Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial  Guna  
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Mendukung  Tewujudnya  Iklim   Investasi Yang Kondusif  Bagi  
Tercapainya  Kesejahteraan   Pekerja,  Program  Doktor  Ilmu                                 
Hukum, Fakultas Hukum Univesitas Padjadjaran  

           Jenis-jenis pekerjaan alih daya yang dilaksanakan di Kabupaten Tangerang 
tak jauh berbeda dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan alih daya 
sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 17 Permenakertrans No.19 Tahun 2012 
Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 
Perusahaan Lain. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan pemberi 
pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa 
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.   Pekerjaan yang dapat diserahkan 
kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud harus 
merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung 
dengan proses produksi.  Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud 
meliputi:  (a) usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);  (b)  usaha 
penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);  (c) usaha tenaga pengaman 
(security/satuan pengamanan); (d) usaha jasa penunjang di pertambangan dan 
perminyakan; dan (e ) usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.   

           Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, FSPMI, dan FES 
di 3 Provinsi 7 Kabupaten/Kota tepatnya yakni Provinsi Kepulauan Riau di Kota 
Batam, Provinsi Jawa Barat di Bekasi dan Karawang serta Provinsi Jawa Timur 
di kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten 
Pasuruan. Penelitian tersebut menemukan kesenjangan sosial berupa 
pembedaan upah antara pekerja/buruh tetap, kontrak dan outsourcing. Meskipun 
buruh kontrak dan outsourcing melakukan jenis pekerjaan yang sama di tempat 
serta jam kerja yang sama akan tetapi upah yang diterima kedua kelompok 
pekerja/buruh ini lebih rendah dari upah yang diterima oleh buruh tetap. Hal ini 
dapat dibuktikan melalui tabel berikut :223 

 

 

 

 

 

                                                           
223Indrasari Tjandraningsih, Diskriminatif Eksploratif : Praktek Kerja Kontrak DanOutsourcing Buruh Metal Di 

Indonesia, (t.tt. : AKATIGA-FSPMI-FES, 2010), 8. 
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Tabel 4.4 

Besarnya Upah Total Buruh Per Status Hubungan Kerja                                                                       
Tahun 2012 

Wilayah Status                      
Hubungan 

Kerja 

Paling 
Rendah 

Paling 
Tinggi 

Rata-rata 

Kepulauan 
Riau 

Tetap 1.272.000 5.525.100 1.773.183 

Kontrak/PKWT 1.045.000 5.502.500 1.425.056 

Outsourcing 1.038.000 1.519.700 1.184.228 

Total 1.038.000 5.525.100 1.438.331 

Jawa  
Barat 

Tetap 1.038.000 4.038.000 1.891.823 

Kontrak/PKWT 825.000 2.505.328 1.557.085 

Outsourcing 205.000 2.232.302 1.388.483 

Total 205.000 4.038.000 1.665.663 

Jawa 
Timur 

Tetap 754.000 2.250.000 1.382.309 

Kontrak/PKWT 670.000 1.371.000 1.115.823 

Outsourcing 670.000 1.124.200 909.246 

Total 670.000 2.250.000 1.258.727 

Total Tetap 754.000 5.525.100 1.731.858 

Kontrak/PKWT 825.000 5.525.100 1.442.365 

Outsourcing 205.000 2.232.302 1.278.792 

Total 205.000 5.525.100 1.517.561 

                              Sumber : Penelitian AKATIGA dan PSPMI, 2010 

               Berdasarkan data yang tersaji pada tabel diketahui bawaha upah pokok 
yang paling rendah diterima oleh pekerja/buruh outsourcing di Jawa Barat 
dengan nominal 205.000 per bulan; sedangkan upah pokok paling tinggi diterima 
oleh pekerja/buruh tetap di kepulauan Riau dengan nominal 5.525.100 per bulan. 
Perbedaan upah seperti ini tentu dapat menimbulkan hal-hal yang menyebabkan 
para pekerja outsourcing merasa diperlakukan kurang adil.  
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           Sementara itu, dari pengamatan terhadap pelaksanaan pekerjaan alih daya 
di beberapa daerah tercatat beberapa hal penting berikut : 

           Pertama,  jenis-jenis pekerjaan alih daya yang dilaksanakan di Kota Batam, 
Kabupaten Sidorajo, Kabupaten Tengerang dan Kabupaten Bogor tidak terbatas 
hanya pada jenis-jenis pekerjaan alih daya yang disebutkan dalam 
Permenakertrans No.19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian 
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Misalnya, di Kabupaten Bogor, 
jenis-jenis pekerjaan alih daya meliputi pekerjaan Administrasi, Pemasaran, 
Manajemen Kas, Pengelolaan & Pendukung Fasilitas Kantor, Pelayanan 
Transportasi, Pengamanan Asset Perusahaan, Pembangunan, Pertambangan, 
Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Pengangkutan, Percetakan, Pembekalan, 
Satpam, Cleaning service, Administrasi, Bagian produksi, Sequrity, Catering, 
Penunjang usaha di pertambangan dan perminyakan, Akuntan bagi pekerja, 
Operasi Material Alternatif, Pembuangan Kantong Semen, dan Operasi Tambang.  

Kedua, Pasal 27 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 
Tahun 2012  menyatakan bahwa setiap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh. Perjanjian 
kerja sebagaimana dimaksud harus dicatatkan kepada instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan 
dilaksanakan. Pencatatan terhadap perjanjian kerja tertulis yang disampaikan 
oleh perusahaan pelaksana pekerjaan alih daya tidak disertai dengan telaah yang 
mendalam terhadap perjanjian kerja tersebut. Dengan demikian, kondisi 
pelaksanaan perlindungan hukum pekerja alih daya pada masing-masing 
perusahaan tidak  diketahui secara persis oleh instansi yang bertanggungjawab di 
bidang ketenagakerjaan.  Artinya, Pasal 28 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 yang mengatakan “Setiap perjanjian kerja 
penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuat ketentuan yang menjamin 
terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan” belum dilaksanakan secara efektif 
sebagai instrumen untuk menilai bagaimana    perlindungan    hukum pekerja alih 
daya itu  diberlakukan dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya. 

Ketiga, sistem informasi ketenagakerjaan di daerah terutama sistem informasi 
yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan alih daya masih sangat minim. 
Bahkan ada daerah yang tidak siap ketika diminta menyiapkan data pelaksanaan 
pekerjaan alih daya. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian instansi 
ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan pekerjaan alih daya di daerah belum 
optimal. Selain itu, adanya peristiwa kebakaran pada suatu industri yang 
memperkerjakan tenaga buruh harian di Kabupaten Tangerang menunjukkan 
bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap permasalahan ketenagakerjaan 
setempat, terutama yang terkait dengan pelaksanaan outsourcing masih belum 
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optimal. Namun demikian, pelaksanaan pekerjaan alih daya di Indonesia tetap 
berkembang. Hal ini terungkap dari pasar bisnis alih daya berikut : 224 

JAKARTA. Pasar bisnis alih daya alias outsourcing tak bisa dipandang 
sebelah mata. Sepanjang tahun 2015, Indonesian Outsourcing Association 
(IOA) alias Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) memprediksi, 
total pasar (market size) bisnis alih daya mencapai Rp 39,5 triliun.  

Angka itu lumayan fantastis mengingat dua tahun sebelumnya, pasar 
industri alih daya masing-masing Rp 16,96 triliun (2013) dan Rp 17,15 
triliun (2014). Itu artinya, prediksi pasar tahun ini tumbuh sekitar 
130,32%.  

Prediksi ini (tahun 2015) kami buat di akhir 2014. Ada kenaikan cukup 
signifikan karena adanya penambahan data layanan, yaitu bisnis IT 
Oursourcing termasuk document processing, supply chain management 
(logistik) dan fasilities management," tutur Wisnu Wibowo, Ketua ABADI 
melalui pesan elektronik ke KONTAN, Kamis (4/6) tengah malam.  

Sekadar catatan, outsourcing juga sering disebut sebagai "contracting 
out" alias pemindahan operasi dari satu perusahaan ke perusahaan 
lainnya. Sederhananya, perusahaan alih daya menyediakan jasa tenaga 
kerja yang kemudian digunakan perusahaan lain untuk fokus pada 
bisnis inti, menghemat biaya belanja modal, serta biaya pelatihan.  

Di Indonesia, sudah jamak perusahaan-perusahaan menggunakan jasa 
perusahaan alih daya karena tak perlu lagi mengeluarkan investasi 
besar untuk tenaga kerja. Di tingkat dunia, potensi pasar bisnis alih daya 
secara global mencapai US$ 970 miliar atau sekitar Rp 12.610 triliun 
dengan hitungan kurs Rp 13.000 per dollar AS.  

Sebagai industri pendukung, industri alih daya melayani berbagai 
industri-industri lain, seperti manufaktur, industri keuangan (bank, 
lembaga pembiayaan, asuransi, dan lainnya), transportasi, distribusi, 
pariwisata, dan kesehatan (rumahsakit). Perusahaan alih daya 
memberikan layanan mulai dari dari penyedia jasa tenaga lima bidang, 
yaitu security, cleaning service, catering, dan jasa penunjang 

                                                           
224https://industri.kontan.co.id/news/ini-pasar-bisnis-outsourcing-indonesia-2015 
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pertambangan dan migas serta penyediaan jasa pemborongan pekerjaan 
yang saat ini biasa disebut BPO (Business Process Outsourcing).  

Beberapa bidang pekerjaan yang biasanya dialihdayakan antara lain 
human resources, call center, customer service, teknologi dan informasi 
(TI), serta pemrosesan di industri manufaktur. Juga termasuk 
pengelolaan fasilitas gedung, integrated security, transportasi dan 
distribusi, serta masih banyak lagi lainnya.  

Kelesuan ekonomi : Sayang sekali, situasi ekonomi saat ini sedang tak 
menguntungkan. Sejumlah 100 lebih perusahaan alih daya yang 
tergabung di dalam ABADI pun tak luput dari pengaruh kelesuan 
ekonomi. Wisnu memang belum bisa memastikan dampak langsung atas 
kelesuan ekonomi saat ini, karena membutuhkan penelitian yang lebih 
komprehensif.  

Namun, dari survei dan hasil penelitian ABADI terhadap para 
anggotanya berkaitan dengan imbas memburuknya situasi ekonomi, ada 
sekitar 25% perusahaan alih daya yang memilih bertahan. Sekitar 53% 
akan beralih ke bisnis BPO. Lalu, sekitar 14% mengalihkan bisnis ke 
bidang non-outsourcing. Sisanya, sekitar 6% tidak menjawab, 3% masuk 
ke jenis lainnya, dan 0% menutup perusahaan.  

Bukan hanya lesunya ekonomi saja yang bakal menjadi penghambat 
industri alih daya menggapai target pasar Rp 39,5 triliun. Pertama, sejak 
keluarnya aturan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tanggal 19 
November 2012, memang sudah memberi dampak turunnya bisnis alih 
daya. "Cukup signifikan. Ditambah kelesuan ekonomi saat ini, sudah 
dapat dipastikan akan terus menurun," imbuh Wisnu. Kedua, industri 
kurang menggarap secara maksimal area TI, logistik, fasilities 
management, serta infrastruktur yang potensinya cukup besar. Lalu, 
biaya tenaga kerja (upah/gaji) yang terus membumbung. Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri 
alih daya. Kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang masih kurang 
kondusif harus menghadapi tenaga kerja dari negara tetangga yang 
menawarkan tenaga kerja lebih produktif dan efisien (murah). Namun, 
persaingan dunia usaha yang sangat ketat dan kompetitif di hampir 
semua sektor akibat kemajuan teknologi sepertinya justru berpihak 
pada industri alih daya. Tuntutan pasar, membuat dunia usaha harus 
mampu memberi tanggapan super cepat dan fleksibel untuk 
meningkatkan pelayanan ke pelanggannya. Karena itulah, biasanya 
mereka menata bisnis sedemikian rupa sehingga menjadi efektif, efisien, 
serta produktif. "Sehingga muncul kecenderungan perusahaan 
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan ke perusahaan lain, baik 
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satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan melalui 
perjanjian pemborongan pekerjaan," cetus Wisnu.  

Hingga kuartal I tahun ini, Wisnu memprediksi, realisasi market size 
industri alih daya tak akan tumbuh melewati 20%. Jika target market 
sebesar Rp 39,5 triliun, itu artinya pertumbuhan pasar kuartal I 2015 
mentok di Rp 7,9 triliun. Tak lebih dari itu.  

Dalam beberapa tahun ke depan, Wisnu optimistis, industri alih daya 
akan terus tumbuh karena didorong perubahan permintaan pasar. 
Sebuah survei ABADI menemukan, industri alih daya di Indonesia sudah 
mengubah pola "bisnis penyedia" ke bisnis model BPO dan memperluas 
ke pangsa pasar baru. "Beberapa penyedia telah sukses beralih dan 
fokus ke bidang-bidang baru dan telah membangun reputasi yang kuat," 
terang Wisnu.  

              Industri alih daya akan terus tumbuh dan menumbuhkan kesadaran 
kolektif yang memandang perkembangan bisnis outsourcing di masa depan 
dengan sikap yang optimis dan profesional. Pandangan ini antara lain 
teraktualisasikan melalui kehadiran Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia 
(Indonesia Outsourcing Assocciation)=ABADI, yang didirikan pada tahun 2007.  

              Pendirian ABADI berawal dari ide untuk membuat forum diskusi 
kelompok dan berkembang menjadi suara industri outsourcing di Indonesia 
untuk para pemangku kepentingan kami, termasuk lembaga pemerintah, asosiasi 
bisnis dan  industri, organisasi buruh, akademisi dan media. ABADI dirancang 
sebagai kapal yang telah menavigasi melalui gelombang dan badai dalam sejarah 
singkat kami, terutama selama periode pertumbuhan angkatan kerja, 
perdagangan dan resesi ekonomi/perlambatan, dan eraturan kontraproduktif.   
ABADI terus meningkatkan standar dan layanan kami, mulai dari pemilihan 
keanggotaan, pengembangan profesionalisme anggota dan  partisipasi acara 
industri (panel pemerintah, seminar, sesi penelitian, diskusi kelompok fokus, dan 
lain-lain.)  ABADI telah memulai diskusi kerja lebih dekat dengan lembaga 
pemerintah untuk memberikan masukan & rekomendasi mengenai masalah-
masalah industri.225 

            Di Indonesia, outsourcing didefinisikan sebagai mentransfer kegiatan 
bisnis dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, untuk melaksanakan pekerjaan, 
dan ini telah dikenal sejak lama; namun, definisi ini sering dikaitkan dengan 
outsourcing tenaga kerja/kontrak sementara dengan staf. Pada 1980-an hingga 
akhir 1990-an, outsourcing di Indonesia terbatas pada beberapa posisi kerja, dan 
juga terbatas pada beberapa industri, seperti perbankan dan  minyak dan gas. 
Ketika sektor perbankan dan telekomunikasi dibebaskan pada awal 2000-an, 
                                                           
225Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) 
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outsourcing mulai meningkat. Selain itu, perluasan penggunaan komputer dan 
teknologi informasi memungkinkan penghematan biaya dan  peningkatan 
kualitas dan  manfaat transaksi yang lebih cepat. Lebih dari 6.200 perusahaan 
pemasok tenaga kerja telah terdaftar, pada Oktober 2012, tetapi laju perubahan 
dalam perusahaan tidak ideal, selain dengan sumber daya manusia yang 
berkualitas terbatas, banyak klien dan  pemasok menemukan diri mereka dalam 
situasi di mana kontrak tidak secara tepat membedakan tanggung jawab masing-
masing pihak. Praktik outsourcing tidak sejalan dengan konsep outsourcing itu 
sendiri, karena banyak perusahaan tidak memahami secara menyeluruh (dan  
dengan demikian tidak mengikuti) hukum dan peraturan yang berlaku, yang 
mengakibatkan kesalahpahaman dan  praktik buruk lebih lanjut. Hal ini 
mengakibatkan ketidakpuasan publik, protes oleh organisasi buruh dan 
peraturan tenaga kerja yang dikeluarkan pada tahun 2012 tidak menguntungkan 
bagi industri outsourcing pasokan tenaga kerja, yang berdampak negatif pada 
iklim bisnis secara umum. Menghadapi pasar perdagangan bebas dan lingkungan 
kompetitif MEA, sementara pada saat yang sama India, Cina, Malaysia dan  
Filipina melihat outsourcing tumbuh dan didukung oleh pemerintah (termasuk 
difasilitasi sehingga negara dapat mengekspor tenaga kerja bersertifikat dan 
berkualitas di luar negeri), industri kami terus menyesuaikan diri.226 

ABADI terus bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain dalam masalah-
masalah industri (mis. APINDO, KADIN, ILO, dll.). Kurang lebih 100 perusahaan 
anggota yang terdiri dari penyedia BPO dan  pemasok tenaga kerja/perusahaan 
staf kontrak dengan beragam pengalaman dan  kompetensi, tersebar di seluruh 
Indonesia, terus memimpin, berkembang dan  berinovasi dalam gelombang tak 
terduga industri outsourcing Indonesia sementara melayani pemerintah dan  
industri.Anggota ABADI melayani beragam sektor dengan berbagai skala dan  
memiliki perwakilan kuat di berbagai industri, seperti Minyak dan  Gas, 
Manufaktur, Layanan Publik, Perbankan dan  Keuangan, Ritel dan  Konsumen, 
Media dan Penerbitan, Telekomunikasi, Penambangan dan  Perkebunan, 
Transportasi dan  Perjalanan dan Penyedia Pengalihdayaan Lainnya, dan lain-
lain. 227 

 

4.2 Pelaksanaan Pekerjaan Alih Daya di Beberapa Negara  
            Faktor ekonomi dunia dan regional sangat berpengaruh terhadap 
perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan ketika terjadi krisis pada tahun 
1997 yang diawali dari negara Thailand kemudian merambat ke negara-negara 
lain, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi suatu negara telah 
menyatu, yaitu ditandai dengan kapitalisme sebagai pemegang ekonomi dunia. 
Hal ini ditunjukkan dengan peran IMF yang demikian besar terhadap 
                                                           
226Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) 

227Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) 
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negaranegara dunia ketiga, termasuk  Indonesia. Hadirnya outsourcing 
merupakan salah satu produk dari luar dan menjalar ke Indonesia dengan dalih 
sebagai upaya penghematan dan peningkatan investasi. Outsourcing sebagai salah 
satu upaya yang tepat untuk mengatasi beban perusahaan karena dengan 
outsourcing perusahaan tidak berkewajiban mengeluarkan uang pensiun ataupun 
pesangon. 228 

          Outsourcing di negara lain cukup berkembang, terutama di negara yang 
mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Negara-negara 
berkembang merupakan tujuan outsourcing negara-negara barat. Oleh karena itu, 
persaingan antamegara berkembang cukup ketat untuk mendapatkan offshoring. 
Offshoring adalah outsourcing yang dilakukan karena melampui batas negara. Jika 
proses pengalihdayaan dilakukan di dalam negeri maka disebut outsourcing. 
Negara berkembang yang menjadi tujuan utama offshoring adalah India. India 
sebagai negara yang mampu memanfaatkan kesempatan globalisasi dan tidak 
menutup diri maka negata ini menjadi tujuan offshoring dengan dukungan 
tenaga-tenaga professional di bidang IT (Faiz, 2008). Bahkan dalam tulisan Pan 
Mohamad Faiz lebih lanjut menyatakan bahwa India kini telah menguasai 65% 
untuk IT dan 46% untuk BPO dari total seluruh pasar global. Perkembangan yang 
demikian besar karena penerapan outsourcing yang tepat sesuai dengan tujuan 
awal. 229 

             Selain itu, India dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi, 
juga disertai dengan penerapan teknologi tinggi sehingga mampu bersaing dalam 
tataran global dan menjadikan India sebagai tujuan utama ojfshoring negara 
maju. Bahkan Pan Mohamad Faiz dalam tulisannya menjelaskan bahwa "Amerika 
Serikat sejak tahun 2003 telah memindahkan satu juta white-collar job dengan 
cara offshore dan Inggris telah memindahkan sebanyak 250.000 industri 
pelayanannya ke negara-negara lain. Pada tahun 2008, McKinsey Global Institute 
memperkirakan bahwa Amerika direncanakan akan kembali memindahkan 
sekitar 2,3 juta pekerjaan pelayanan industri ke berbagai negara dan lnggris akan 
melakukan ojfshoring sebanyak 650.000 pekerjaan ke berbagai negara (Faiz, 
2008).230 

           Outsourcing di Amerika Serikat telah berkembang pesat. Hasil riset AMA 
menunjukkan bahwa perubahan dari 3 7 aktivitas selama dua tahun terakhir 
tahun 1994-1996. Perubahan tersebut mengenai peringkat diurutkan dari yang 
paling tinggi ke paling rendah. Aktivitas pemeliharaan dan pembersihan 
bangunan, pada tahun riset menduduki peringkat 64,5% dalam outsourcing, 
sementara pertambahannya selama dua tahun terakhir menduduki peringkat 

                                                           
228Outsourcing Dalam Perspektif Pekerja dan Pengusaha, Triyono, Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan-
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paling kecil 37 dengan perkembangan hanya sebesar 21,3%. Dengan perkataan 
lain, dari 37 aktivitas yang diriset, perkembangan outsourcing selama dua tahun 
paling sedikit adalah 21,3% dan paling banyak 181,2%, yaitu di bidang fungsi 
klerikal (Richardus E.I. dan Richardus J., 2006). Perkembangan outsourcing yang 
demikian besar merupakan tuntutan dari pasar.  231 

          Bahkan outsourcing di Jepang dan Amerika Serikat menjadi pilihan bagi 
warganya. Hal ini disebabkan di Jepang dan Amerika Serikat pekerja di gaji besar 
dan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan kerja. Hal ini dikarenakan 
tenaga kerja luar memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terampil. Oleh 
karena itu, tidak mengherankan jika outsourcing tumbuh subur di Jepang dan 
Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya manusia 
yang melimpah pun tidak mampu menolak fenomena ini.232 

           Dalam era globalisasi sekarang ini mulai dari produk rumah tangga sampai 
poduk teknologi tingkat tinggi bahkan tenaga kerja saling bertukar dan 
berinteraksi. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia menerapkan sistem yang 
mampu memberikan persaingan dalam pasar kerja. Sistem ini misalnya birokrasi 
yang lebih efisien dan pemangkasan pungutan liar. Selain itu, pemerintah juga 
memberikan berbagai jaminan sosial, sedangkan pengusaha diberi jaminan dan 
kepastian hukum untuk berinvestasi. Hal yang lebih krusial lagi adalah dalam 
memasuki zaman globalisasi, Indonesia seharusnya tidak meninggalkan karakter 
bangsa. Karena jika tidak memiliki karakter bangsa yang kuat maka sangat 
mudah menerima budaya luar tanpa adanya seleksi. Hal ini seperti dalam kasus 
outsourcing ini. Penerapan outsourcing hanya setengah-setengah sehingga buruh 
yang menjadi korban. Jika penerapan sistem outsourcing sesuai dengan semangat 
untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan SDM yang andal maka 
penyimpangan implementasi outsourcing dapat diminimalisasi. Penyimpangan ini 
memang anomali di tengah gencarnya iklim pasar bebas dan investasi yang 
membutuhkan efisiensi, buruh menjadi taruhannya. Apalagi dalam pasar tenaga 
kerja, sudah menjadi kewajiban suatu negara untuk membuka akses kepada 
tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang sudah terbiasa dengan outsourcing 
tentunya akan mampu mendesak pasar 

lokal jika kualitas tenaga kerja Indonesia tidak mampu bersaing. 233 

            Namun, kekhawatiran tersebut harus dikikis karena ada fakta yang sangat 
mencengangkan. Dalam tataran internasional, Indonesia memiliki daya tarik 
untuk menerima outsourcing dari luar negeri. Bahkan Indonesia menempati 
urutan kelima dalam daya tarik outsourcing setelah India, Cina, Malaysia, dan 
Thailand (Khoirudin, 2007). Adapun yang menjadi parameter riset ini didasarkan 

                                                           
231Ibid, Triyono, 2011, hal.57 

232Ibid, Triyono, 2011, hal.57 

233Ibid, Triyono, 2011, hal.58 



127 | Hukum Ketenagakerjaan 

pada tiga parameter utama, yaitu financial, people, dan environment. Posisi 
Indonesia untuk masing-masing parameter adalah sebagai berikut.234 

Tabel.3.1 

Posisi Indonesia Ditinjau dari Paramaeter Riset 

Parameter Nilai indeks 

Financial #1 financial a index: 3,3 

People #12 people a index: 1,5 

Environment #47 environment a index: 1,1 

                                         Data cliolah dan clisitir Arwan Khoirudin  
                                         dari http://www. businessweek.com, September 14, 2007). 

              Melihat parameter tersebut maka Indonesia memiliki modal daya saing 
terhadap negara lain. Dari posisi tersebut dalam hal SDM menempati posisi 12 
peringkat dunia. Posisi SDM yang masuk 12 besar merupakan potensi yang 
sangat besar sebagai modal dalam pengembangan perekonomian. Bahkan potensi 
tersebut dapat didorong sebagai daya tarik.bagi investor luar negeri. Peringkat 
ini bisa dinaikkan lagi dengan mengadakan berbagai pelatihan. Dengan demikian, 
negara ini menjadi tujuan utama outsourcing. Namun, berbagai kebijakan yang 
terkait dengan iklim usaha masih belum mendukung karena tingkat korupsi dan 
birokrasi Indonesia menempati posisi terendah. Oleh karena itu, diperlukan 
berbagai upaya yang sinkron antarlembaga pemerintah dan masyarakat agar 
Indonesia mampu bersaing dalam era global.235 

              Berbagai bayang-bayang yang menyelimuti ketenagakerjaan selain 
hantaman tenaga kerja asing, tenaga kerja Indonesia juga dibayangi dengan 
pengalihan tenaga kerja manusia ke teknologi mesin. Oleh karena itu, peran 
pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan berbagai perlindungan dan 
kesempatan kepada putra-putra bangsa ini untuk berkarya. Dengan demikian, 
tenaga kerja Indonesia tidak canggung dan mampu bersaing. Dalam tataran 
intemasional bukan hanya teknologi, namun budaya juga bertransformasi dalam 
kehidupan sehingga budaya outsourcing seharusnya mendekati ideal seperti 
penerapan di negara barat.236 

              Dalam tataran intemasional, kesinambungan antara teknologi dan budaya 
tampak dalam pendapat yang diungkapkan oleh Kellner. Menurut Kellner dalam 
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bukunya George Ritzer, "Globalisasi melibatkan pasar kapitalis, dan seperangkat 
relasi sosial dan aliran komoditas, kapital, teknologi, ide-ide, bentuk-bentuk 
kultur, dan penduduk yang melewati batas-batas nasional". Transmutasi 
teknologi dan kapital bekerja sama menciptakan dunia baru yang mengglobal dan 
saling terhubung. Revolusi teknologi yang menghasilkan jaringan komunikasi 
komputer, transportasi, dan pertukaran merupakan praanggapan dari ekonomi 
global, bersama dengan perluasan dari sistem pasar kapitalis dunia yang menarik 
lebih banyak area dunia dan ruang produksi, perdagangan, dan konsumsi ke 
dalam orbitnya.         Oleh karena itu, outsourcing sebagai produk kapitalisme 
seharusnya juga diterima, dengan berbagai peraturan yang mampu melindungi 
tenaga kerja Indonesia. Perluasan pasar karena globalisasi bukan hal yang baru 
dan fenomena ini muncul akhir-akhir ini karena adanya perjanjian pasar bebas 
yang baru saja berlaku. Perjanjian pasar bebas ini tentunya juga termasuk 
persaingan untuk mendapatkan kerja. Dengan demikian, kesan outsourcing 
sebagai perbudakan jenis baru dapat diminimalisasi.237 

              Melihat India yang berhasil menjadi tempat outsourcing, seharusnya 
memacu semangat dari berbagai pihak mulai dari buruh, pemerintah, sampai 
dengan pengusaha. Namun, yang terjadi di Indonesia sebaliknya seolah-olah tidak 
siap bersaing dengan buruh negara lain. Memang dilematis, di sisi lain ada 
peluang dan potensi yang sangat besar, namun kita belum mampu memanfaatkan 
karena faktor internal. Berbagai faktor internal yang menghambat seharusnya 
diselesaikan dengan langkah konkret. Langkah ini diambil dengan penerapan 
aturan yang tegas dan berimbang. Pemerintah dalam hal ini seolah-olah 
terperangah melihat fenomena seperti ini. Karena pertumbuhan outsourcing yang 
tidak mampu dikendalikan dan semakin subumya eksploitasi terhadap kaum 
buruh. Berbagai langkah yang seharusnya segera dilakukan adalah membuat 
sistem ketenagakerjaan yang mampu mendorong investasi, namun juga 
melindungi buruh maupun pengusaha. Perlindungan ini dilakukan untuk 
menyuburkan iklim usaha dan meningkatkan daya saing terhadap luar negeri.238 

            Setelah mengetahui berbagai data implementasi outsourcing tersebut maka 
tahap selanjutnya adalah mengevaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk melihat 
proses maupun basil implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam 
evaluasi ini apakah akan dikeluarkan produk undang-undang baru atau hanya 
revisi terhadap undang-undang. Sementara itu, dalam identifikasi permasalahan 
outsourcing dapat dilihat dari berbagai segi keuntungan dan kerugian, kemudian 
juga dilihat dampaknya dari segi waktu, baikjangka panjang maupun menengah 
dalam perekonomian nasional. 
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              Selain India, ada beberapa negara di Asia yang telah melangkah maju 
dalam mengembangkan pekerjaan alih daya. Beberapa negara yang dimaksud 
adalah  Filipina, Thailand,  dan China.  

4.2.1. Outsourcing di Filipina 

Filipina merupakan salah satu negara di kawasan ASEAN yang cukup menonjol 
dalam melaksanakan pekerjaan alih daya. Karena itu, Filipina menjadi salah satu 
negara yang menjadi tujuan investasi. Bagaimana keterkaitan investasi dan 
pelaksanaan pekerjaan alih daya ini terungkap dari informasi berikut: 

The Philippines offers a viable alternative investment destination given its 
improving business environment, encouraging industry incentives, and 
competitive labor resources. The country stands as the third largest pool 
for information technology (IT) work in Asia Pacific in the global 
outsourcing and offshoring industry, while its business costs rank among 
the lowest in the world.239 

 Filipina  tampaknya    menawarkan    tujuan   investasi   alternatif   
dengan lingkungan bisnis yang membaik, mendorong insentif industri, dan 
sumber daya tenaga kerja yang kompetitif. Negara ini berdiri sebagai “the third 
largest pool” untuk teknologi informasi yang bekerja dalam outsourcing dan 
offshoring industri global di Asia Pasifik. Sementara itu peringkat biaya bisnisnya 
termasuk yang  terendah di dunia. Dengan demikian pelaksanaan pekerjaan alih 
daya di Filipina telah menjadi salah satu pilihan strategi bisnis yang menunjang 
pertumbuhan bisnis, termasuk perluasan lapangan kerja. Bagaimana kontribusi 
pelaksanaan pekerjaan alih daya di Filipina terungkap dari informasi berikut : 

With an annual growth rate of 30 percent, the local business process 
outsourcing (BPO) industry has outpaced the 15-16 percent expansion of 
the global offshore services market for over a decade. Locally, this sector is 
currently the "most important generator of jobs" for the country, 
employing almost 638,000 Filipinos as of last year. Next to tourism and 
remittances, outsourcing is the Philippines' third highest net foreign 
exchange earner. 240 

Dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa dengan tingkat 
pertumbuhan tahunan sebesar 30 persen, proses bisnis pekerjaan alih daya lokal 
(BPO) industri telah melampaui ekspansi 15-16 persen dari pasar global untuk 
layanan lepas pantai lebih dari satu dekade. Secara lokal, sektor ini (pelaksanaan 
pekerjaan alih daya) saat ini menjadi pembangkit pekerjaan yang paling penting 
bagi negara Filipina, mempekerjakan hampir 638.000 orang Filipina pada tahun 
lalu. Disamping pariwisata dan pengiriman uang, pelaksanaan pekerjaan alih 
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daya di Filipina termasuk tertinggi ketiga penghasil devisa bersih. Proses   bisnis  
pekerjaan alih daya   lokal (BPO)   di Filipina menawarkan berbagai layanan 
pekerjaan alih daya berikut : 241 

• Animation 

• Business Process Outsourcing (Finance and Accounting, HR, Payroll) 

• Engineering Design 

• Games Development 

• IT Services (BC/DR, Web Hosting, Network Management) 

• Knowledge Process Outsourcing (Marketing Research, Legal Case 
Research and Preparation, Insurance, Mortgage) 

• Sales and Customer Support (Call Centers, Help Desk, Sales) 

• Software Development 

• Transcription (Medical, Legal, Publishing, Data Transformation, Film 
Subtitling) 

              Dengan keberagaman jenis pekerjaan alih daya yang tumbuh tampaknya 
Filipina menjadi salah satu negara di ASEAN yang berhasil mengembangkan 
hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya. Keberhasilan ini 
terungkap dari berbagai jenis pekerjaan alih daya berikut : 242 

Among these, the BPO operations in the healthcare information 
management outsourcing, finance and accounting outsourcing, human 
resource outsourcing, and creative process outsourcing sectors are 
expected to grow the most in the coming years.The Philippines is well-
positioned as the ideal global outsourcing location in Asia. Its highly-
skilled, trainable and customer-oriented workforce is known for its strong 
work ethic. The country boasts of its annual pool of talent of over 450,000 
university graduates with degrees in business management, mass 
communication, computer science, and engineering courses that are 
highly relevant to the BPO industry. Other significant factors contribute 
to the competitive position of the Philippines in the global BPO market 
such as world-class facilities in diverse locations throughout the country, 
staunch government support in the form of investment incentives, and 
strong affinity with Western culture. 

  Pemerintah Filipina memberikan insentif kepada ekspor jasa dan bisnis 
atau pengetahuan pengolahan yang tidak mempengaruhi proses operasi bisnis. 
Di bawah Investment Priorities Plan (IPP) 2012, yang merupakan IPP yang berlaku 
sampai dengan tanggal penerbitan pekerjaan alih daya primer, seperti dijelaskan 
dalam  Kebijakan Umum dan Pedoman Khusus untuk 2012 IPP  (2012 IPP 
Guidelines), bisnis atau pengolahan pengetahuan yang tidak mempengaruhi 
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proses operasi bisnis di antaranya adalah penyiapan kegiatan IPP, berhak 
mendapat insentif, tunduk pada pedoman dan aturan hukum IPP dan 2012 IPP. 
Dari aturan hukum inilah diketahui bagaimana kebijakan pekerjaan alih daya itu 
diformulasikan sebagai berikut : 

Creative industries/knowledge-based services include software 
development, animation, engineering and architectural design, product 
design, game and applications development, and software development. 
Information Communications Technology (ICT) and IT services appear to 
fall under this classification of knowledge-based services. Non-voice 
business process operations include the undertaking of outsourced services 
such as administrative and business services, transcription services, 
engineering and architectural services. 243 

   Di Filipina, industri kreatif/jasa berbasis pengetahuan meliputi 
pengembangan perangkat lunak, animasi, teknik dan desain arsitektur, desain 
produk, permainan dan pengembangan aplikasi.  Informasi Komunikasi 
Teknologi (ICT) dan layanan TI berada di bawah klasifikasi layanan berbasis 
pengetahuan. Pekerjaan alih daya yang tidak termasuk dalam proses operasi 
bisnis mencakup usaha dari pekerjaan alih daya jasa pelayanan seperti layanan 
administrasi dan bisnis, layanan jasa transkripsi, layanan teknik dan jasa 
arsitektur. 

Dari adanya kebijakan pemberian insentif dan penyediaan infrastruktur 
pekerjaan alih daya, tampaknya Filipina intensif mengikuti kecenderungan 
perkembangan industrialisasi dan perluasan lapangan kerja berbasis pada 
pelaksanaan pekerjaan alih daya. Dengan demikian pekerjaan alih daya di 
Filipina telah menjadi salah satu sub sektor industrialisasi yang tumbuh sebagai 
konsekuensi logis dari penerapan strategi produktivitas dan efisiensi berbasis 
pekerjaan alih daya. Pertumbuhan sub sektor industrialisasi ini jelas memperluas 
lapangan usaha dan juga lapangan kerja. Karena itu tidak salah kalau Pemerintah 
Filipina menawarkan peluang tahunan bagi lebih dari 450.000 lulusan 
universitas dengan gelar dalam manajemen bisnis, komunikasi massa, ilmu 
komputer, dan kursus teknik yang sangat relevan dengan industri BPO. 
Pelaksanaan pekerjaan alih daya di Filipina merupakan salah satu bentuk 
perikatan kerjasama para pihak. Perikatan kerjasama ini tentu didasarkan pada 
kesepakatan para pihak yang menjalin kerjasama. Hal ini tentu didasarkan pada 
aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. 

            Jenis-jenis pekerjaan di Filipina antara lain mencakup pekerjaan permanen 
(regular  permanent employment), pekerjaan proyek (project employment), 
pekerjaan musiman (seasonal employment), pekerjaan kausal (casual 
employment), dan pekerjan tetap periodik (fixed-period employment).  Di Filipina, 
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jika seseorang bergerak untuk melakukan kegiatan yang biasanya diperlukan 
atau diinginkan dalam bisnis biasa atau perdagangan, maka ia harus bekerja 
sebagai karyawan biasa (yaitu, seorang karyawan dengan jangka waktu yang 
tidak terbatas) kecuali hubungan kerja dapat memenuhi syarat sebagai 
pengaturan pekerjaan alternatif. Ada kemungkinan jenis lain dari pengaturan 
kerja, seperti proyek musiman,  waktu santai dan jangka waktu tertentu. Validitas 
pengaturan pekerjaan alternatif ini tergantung pada pemenuhan syarat 
pengaturan pekerjaan alternatif ini. Jika syarat belum dipenuhi, pengaturan 
pekerjaan alternatif harus diabaikan dan karyawan akan dianggap sebagai 
karyawan biasa. Sebelum seorang karyawan menjadi karyawan biasa, majikannya 
dapat meminta dia untuk menjalani masa percobaan. Panjang maksimum masa 
percobaan enam bulan, terhitung sejak tanggal karyawan baru mulai bekerja. 
Majikan biasanya tidak memperpanjang masa percobaan. Setelah karyawan baru 
diperbolehkan bekerja setelah selang masa percobaan, kerjanya akan dianggap 
sebagai pekerjaan rutin demi hukum. Juga, pada atau sebelum awal masa 
percobaan, majikan harus memberitahukan karyawan dari standar yang harus 
memuaskan. Jika tidak, pekerjaan itu juga akan dianggap sebagai pekerjaan rutin 
dari waktu karyawan mulai bekerja.     

Pekerjaan proyek adalah ketika masa kerja karyawan telah diperbaiki 
untuk usaha tertentu, penyelesaian yang telah ditentukan pada saat keterlibatan 
karyawan. Di Filipina, seorang pegawai proyek dapat memperoleh status 
karyawan biasa ketika ia terus dipekerjakan kembali setelah penghentian proyek 
dan tugas-tugas ia melakukan sangat penting, perlu dan sangat diperlukan untuk 
bisnis biasa atau perdagangan majikannya. Ada pekerjaan musiman ketika 
pekerjaan harus dilakukan hanya pada waktu tertentu dalam setahun dan 
pekerjaan berlangsung selama waktu satu  tahun itu pula. Di Filipina, ada 
pekerjaan musiman ketika pekerja bergerak untuk melakukan pekerjaan yang 
hanya terkait dengan bisnis majikan, dan pekerjaan tersebut selama jangka 
waktu tertentu diumumkan kepada karyawan pada saat penyepakatannya. Jika 
karyawan kasual membuat setidaknya satu tahun pelayanan, apakah layanan 
tersebut terus menerus atau tidak, ia akan dianggap sebagai karyawan biasa 
sehubungan dengan aktivitas yang ia bekerja dan pekerjaannya akan terus 
selama aktivitas tersebut ada.  Di Filipina, ada pekerjaan periode tertentu ketika 
dimulainya dan berakhirnya tanggal hubungan kerja telah ditetapkan sebelum 
hubungan kerja dimulai. Periode tetap kerja sangat terbatas dan tunduk pada 
kriteria berikut: (i) periode tetap kerja dilakukan secara sadar dan sukarela 
disepakati oleh para pihak tanpa kekuatan, paksaan, atau tekanan yang tidak 
semestinya dibawa ke menanggung atas karyawan dan absen keadaan lain 
vitiating persetujuannya; atau (ii) itu memuaskan tampak bahwa majikan dan 
karyawan berurusan dengan satu sama lain pada kurang lebih sama hal dengan 
tidak ada dominasi yang dilakukan oleh mantan atasan kedua. Sebisa mungkin, 
masa kerja fixed harus melibatkan orang berpendidikan tinggi atau posisi yang 
sangat teknis. The 1987 Philippine Constitution mengakui dan menjamin hak-hak 
tenaga kerja yang meliputi Self-organization, collective bargaining and 
negotiations, and peaceful concerted activities, including the right to strike in 
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accordance with law; Security of tenure, humane work conditions and a living wage; 
Participation in policy and decision-making processes affecting the workers’ rights 
and benefits as provided by law; A just share in the fruits of production vis-à-vis the 
right of the employer to reasonable return on investments.    

            Dengan demikian hak-hak pekerja yang diakui dan dijamin oleh konstitusi 
Filipina meliputi: pertama, kebebasan berserikat (self-organization), perundingan 
bersama dan negosiasi, kegiatan bersama yang damai, termasuk hak mogok 
sesuai dengan hukum; kedua, keamanan kepemilikan, kondisi kerja yang 
manusiawi dan upah layak; ketiga, partisipasi dalam proses pengambilan 
keputusan dan kebijakan yang mempengaruhi hak-hak pekerja sebagaimana 
ditentukan oleh hukum; keempat, berbagi dalam hasil produksi sebagai imbangan 
atas  hak majikan untuk pengembalian yang memadai atas investasi.  

           Dengan demikian pemberian hak atas keamanan berarti bahwa karyawan 
tidak dapat dihentikan kecuali hanya berwenang dengan penyebab seperti yang 
didefinisikan oleh hukum dan hanya setelah memperhatikan proses prosedural. 
Aturan hukum ini tentu berlaku juga bagi pekerja alih daya.  Di Filipina, wanita 
dapat dipekerjakan dalam setiap pekerjaan atau usaha yang diperbolehkan oleh 
hukum, asalkan tidak merusak kesehatan mereka. Mereka mungkin tidak 
didiskriminasi dalam pekerjaan karena alasan gender, status perkawinan atau 
kehamilan. Di Filipina, perempuan berhak mendapat cuti bersalin  60 hari untuk 
persalinan normal, atau 78 hari untuk persalinan caesar, dengan pembayaran 
setara dengan 100 persen dari gaji rata-rata harian mereka. Untuk mendapat 
haknya, pekerja hamil harus memiliki tiga kontribusi bulan dalam periode 12 
bulan segera sebelum semester dia melahirkan atau keguguran. Manfaat cuti 
hamil harus dinikmati hanya untuk pertama empat persalinan. Selanjutnya, 
bagaimana hubungan tenaga kerja berlaku di Filipina terungkap dari keterangan 
berikut:  

Sebagai aturan umum, karyawan (kecuali antara lain karyawan pada level 
manajerial) memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat dan 
untuk terlibat dalam kegiatan bersama untuk perlindungan kolektif mereka. 
Karyawan, melalui wakil-wakil serikat mereka, dimungkinkan bernegosiasi dan 
masuk ke dalam apa yang dikenal sebagai "Perjanjian Kerja Bersama" (CBA) 
dengan majikan mereka. Karyawan menegosiasikan syarat dan kondisi kerja 
mereka melalui PKB. 

 Karyawan, dalam keadaan tertentu, memiliki hak untuk mogok. 
Konsekuensi ini, pengusaha, dalam keadaan tertentu, memiliki hak untuk 
mengunci keluar karyawan mereka. Selain serikat buruh, karyawan dapat 
membentuk dan bergabung dengan asosiasi pekerja dan asosiasi bantuan dan 
saling menguntungkan lainnya untuk tujuan yang sah selain perundingan 
bersama. 

 Berdasarkan undang-undang kesejahteraan yang berlaku, majikan 
diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan karyawannya pada  Sistem Jaminan 



134 | Hukum Ketenagakerjaan 

Sosial (SSS), Perusahaan Ansuransi Kesehatan Filipina (PhilHealth) dan Pag-IBIG 
Fund. Majikan dan karyawan memberikan kontribusi pada dana umum dari 
sumber imbalan yang diperolehnya. Majikan dipandang perlu untuk mengurangi 
kontribusi karyawan (bukan sumbangan majikan) dari gaji karyawan dan 
mengirimkannya kepada SSS, PhilHealth dan Pag-IBIG Fund, bersama-sama 
dengan kontribusi majikan. Kontribusi didasarkan pada gaji karyawan. 

           Bagaimana pemutusan hubungan kerja berlaku di Filipina, didefinisikan 
dalam kode etik tenaga kerja. Hal ini terungkap dari keterangan bahwa akibat 
majikan mempekerjakan, menghentikan dan mendisiplinkan karyawan adalah 
hak karyawan untuk mendapat keamanan kepemilikan. Hak karyawan atas 
keamanan kepemilikan berarti mereka dapat dihapus hanya untuk salah satu 
penyebab resmi yang didefinisikan dalam Kode Tenaga Kerja (hal ini disebut 
sebagai "proses hukum substantif") dan hanya berlaku setelah majikan telah 
mengamati proses prosedural secara tepat.  

           Bagaimana proses hukum subtantif itu diberlakukan terungkap dari 
keterangan bahwa di Filipina, seorang karyawan dapat dihentikan hanya untuk 
penyebab resmi yang disediakan oleh hukum. Istilah "hanya" dan "resmi" 
penyebab memiliki definisi khusus dalam Kode Tenaga Kerja. Perbedaan antara 
adil dan berwenang penyebabnya menjadi sangat penting dalam menentukan 
proses dan persyaratan pesangon. Tidak adanya penyebab seperti hanya 
berwenang atau berarti ada penolakan atau pelanggaran atas hak karyawan 
untuk proses substantif, maka pemecatannya dianggap tidak adil atau melanggar 
hukum. Seorang karyawan yang dipecat secara tidak adil dari pekerjaan berhak 
atas rehabilitasi berikut: pemulihan tanpa kehilangan hak senioritas dan hak 
lainnya,  pembayaran kembali upah penuh, termasuk tunjangan dan manfaat 
lainnya, atau setara dengan keuangan mereka, dihitung dari waktu 
kompensasinya sampai saat pemulihan yang sebenarnya. 

           Di Filipina, seorang karyawan yang diberhentikan berhak mempertanyakan 
keabsahan pemecatannya. Setelah mempertanyakan sebelumnya pada otoritas 
tenaga kerja yang tepat, majikan memiliki beban membangun validitas 
pemecatan dengan membuktikan bahwa pemecatan itu karena alasan yang adil 
dan atau diberi kuasa dan bahwa pemecatan itu dilakukan setelah majikan telah 
memenuhi due process prosedural. Dalam hal pemutusan hubungan kerja, di 
Filipina, secara umum, majikan dapat mengakhiri pekerjaan yang hanya jika ada 
hukum sebab (yaitu, hanya atau berwenang) untuk terminasi dan telah 
mengikuti prosedur yang diperlukan untuk penyebab penghentian. Dalam hal 
pekerjaan, di mana majikan dapat memberhentikan seorang karyawan setiap 
saat, tanpa sebab dan dengan pemberitahuan atau gaji sebagai pengganti 
pemberitahuan belaka, maka pemberhentian tersebut tidak diperbolehkan 
menurut hukum perburuhan Filipina. Di sisi lain, seorang karyawan dapat 
menghentikan pekerjaannya untuk alasan apapun dengan memberikan 
pemberitahuan tertulis kepada majikannya setidaknya satu bulan (yaitu, 30 hari) 
di muka. Dalam hal karyawan tidak memberikan pemberitahuan apapun, majikan 
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dapat memegang karyawan bertanggung jawab atas kerusakan. Dalam kasus 
tertentu, karyawan dapat memutuskan hubungan kerja tanpa perlu 
pemberitahuan. 

            Dalam hal penolakan karyawan dari pekerjaan, Kode Tenaga Kerja 
mengharuskan majikan memberikan pemberitahuan tertulis kepada karyawan 
dengan memberitahukan dakwaan terhadap karyawan tersebut. Setelah itu, 
majikan harus memberi karyawan kesempatan untuk didengar di mana 
karyawan dapat menjawab tuduhan dengan bantuan nasihat, jika ia 
menginginkan. Jika majikan memutuskan memecat karyawan, maka majikan 
harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada karyawan tentang keputusan 
pemecatannya. Jika dengan bukti surat keputusan pemecatatan tersebut 
karyawan yang bersangkutan, maka karyawan tersebut tentu dapat mengadukan 
perihal pemecatannya kepada pihak yang berwenang. Aduan ini bisa saja 
diajukan bila karyawan merasa diperlakukan tidak adil, atau pemecatannya tidak 
sah. 

4.2.2 Outsourcing di Thailand 
 
Seperti halnya di Filipina, di Thailand bisnis outsourcing tumbuh dan berkembang 
menjadi salah satu jenis  industrialisasi yang  menawarkan cukup banyak peluang 
bagi perusahaan dan tenaga kerja. Hal ini terungkap dari manfaat pekerjaan alih 
daya. Beberapa kegiatan dan fungsi bisnis pekerjaan alih daya  merupakan cara 
yang layak untuk mengurangi biaya dan kompleksitas dalam suatu organisasi. Hal 
ini terutama berlaku di Thailand, di mana biaya tenaga kerja yang relatif rendah 
membuka peluang tambahan bagi perusahaan pekerjaan alih daya  yang mungkin 
tidak dipertimbangkan.  Manfaat pekerjaan alih daya antara lain akses  ke 
keahlian khusus dan pengalaman; potensi penghematan biaya; mengurangi 
kompleksitas internal (staf yang lebih sedikit untuk mengelola); dan konsistensi 
dari waktu ke waktu (mengurangi dampak pergantian staf). Perangkap pekerjaan 
alih daya  antara lain kontrol kurang lebih kegiatan; kemungkinan perlu 
mengubah cara bekerja; efisiensi biaya dapat berubah dari waktu ke waktu jika 
kebutuhan pekerjaan meningkat. Berikut adalah beberapa peluang potensial bagi 
perusahaan pekerjaan alih daya yang umum digunakan di Thailand. 

               Perekrutan pekerjaan alih daya pada umumnya di seluruh dunia, ketika 
hendak merekrut biaya staf yang lebih rendah menjadi sulit untuk membenarkan 
biaya yang berkaitan dengan agen perekrutan. Umumnya lembaga akan 
mengenakan struktur biaya dan atau persentase dari gaji tahunan posisi ini, 
tergantung pada senioritas posisi ini.  
              Seperti halnya di Filipina, Information Technology outsourcing di Thailand 
juga berkembang dan tumbuh menjadi salah satu kegiatan bisnis yang memberi 
cukup banyak peluang dan tantangan bagi para pengusaha dan pekerja. Motivasi 
untuk memanfaatkan Information Technology outsourcing  bagi setiap 
perusahaan tentu berbeda-beda. Menarik sekali hasil penelitian yang 
dilaksanakan oleh Paparwekorn et.al. yang membuktikan bahwa : (1) Faktor 
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bisnis inti, keahlian, kehandalan dan kualitas faktor, faktor penghematan biaya 
dan faktor teknologi secara positif mempengaruhi atau memotivasi perusahaan 
untuk melakukan pekerjaan alih daya TI. (2) Ada perbedaan dalam tingkat 
bagaimana masing-masing faktor yang memotivasi pekerjaan alih daya IT di 
Thailand dan negara-negara maju seperti AS dan Inggris. Hasil penelitian 
menegaskan bahwa semua faktor termasuk faktor inti bisnis, keahlian, keandalan 
dan kualitas faktor, faktor biaya tabungan dan faktor teknologi memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap pekerjaan alih daya IT. Penelitian ini 
juga menegaskan bahwa meskipun faktor penghematan biaya adalah motivator 
yang paling penting bagi pekerjaan alih daya IT di Amerika Serikat dan Inggris, 
itu bukan motivator paling penting untuk dilakukan pekerjaan alih daya IT untuk 
perusahaan Thailand. 

              Upah minimum yang diterima pekerja tampaknya masih menjadi issu 
ketenagakerjaan yang cukup menonjol di Thailand. Salah satu isu yang paling 
penting dalam perlindungan tenaga kerja d Thailand adalah upah minimum. 
Misalnya, 70 Baht per hari untuk Bangkok dan provinsi sekitarnya lainnya, 65 
Baht per hari untuk Chiengmai, Nakornrachasima, Saraburi dan Chonburi 
provinsi dan 59 Baht per hari untuk provinsi lain. Namun, banyak pengusaha 
membayar upah lebih rendah dari tingkat upah minimum karena kurangnya 
penegakan. Sebuah survei Departemen Tenaga Kerja pada tahun 1985 
menunjukkan bahwa sekitar 15 persen dari pekerja menerima upah lebih rendah 
dari upah minimum. Masalah perlindungan tenaga kerja lainnya yang 
menyebabkan perselisihan hak termasuk pembayaran untuk kerja lembur, 
pekerjaan anak, uang pesangon dan kompensasi Sebagian besar perselisihan ini 
dibawa ke Pengadilan Buruh untuk penghakiman.  

  Hubungan Buruh di Thailand, masih merupakan situasi yang tidak 
bahagia. Meskipun banyak serikat buruh telah disesuaikan dengan situasi 
ekonomi yang lebih buruk dalam beberapa tahun terakhir dengan mengambil 
sedikit pendirian yang agresif, mereka menghadapi masalah pengakuan, praktek 
perburuhan yang tidak adil dan perlakuan khusus dari majikan. Faktor-faktor ini 
menyebabkan perselisihan perburuhan. Pengakuan dan praktek perburuhan 
yang tidak adil dianggap kasus oleh Komite Hubungan Perburuhan dan 
Pengadilan Perburuhan. Beberapa kasus menyebabkan terjadinya pemogokan 
tenaga kerja. Masalah hubungan Buruh terjadi disebabkan oleh penegak hukum 
yang kurang efektif serta kurangnya kesadaran para pekerja dan pengusaha akan 
pentingnya produktivitas dan ketenangan industri. 

  Ketika terjadi perselisihan perburuhan yang belum terselesaikan dalam 
melakukan apapun selain satu hal yang penting, jika ia (Menteri) menganggap 
bahwa hal itu akan mempengaruhi perekonomian negara atau ketertiban umum, 
Menteri dapat memerintahkan masalah yang akan dirujuk ke Komite Hubungan 
Perburuhan. Komite akan memutuskan masalah ini dalam waktu tiga puluh hari 
sejak tanggal pesanan diterima dan keputusan bersifat final. 
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  Jika darurat militer atau keadaan darurat dinyatakan atau jika negara 
sedang menghadapi krisis ekonomi yang serius, Menteri harus menetapkan 
dalam Lembaran Negara bahwa pertikaian yang terjadi di setiap wilayah atau 
usaha apapun dan yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau konsiliasi 
ditetapkan oleh setiap kelompok orang sebagai Menteri dapat menentukan atau 
menunjuk penyelesaiannya. 

          Thailand memiliki ketentuan konstitusi, undang-undang, dan peraturan 
yang mengatur ketenagakerjaan, hubungan industrial, jaminan sosial (SS) dan 
keselamatan dan kesehatan kerja (OSH). Berikut aturan hukum yang mengatur 
ketenagakerjaan di Thailand: Labour  Protection Act B.E. 2541 (1998); Labour  
Relations Act B.E. 2518 (1975); The Act Establishing the Labour  Court and 
Labour  Court Procedure B.E. 2522 (1979); Provident Fund  Act B.E. 2530 
(1987); Social Security Act B.E. 2533 (1990); Workmen’s Compensation Act B.E. 
2537 (1994); and Thai Civil and Commercial Code. 244 

              Di Thailand, semua hubungan kerja dipandang sebagai kontrak menyewa 
jasa. Kontrak Buruh dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang 
ditetapkan oleh perjanjian, dan bisa dihentikan asalkan uang pesangon dibayar 
dalam kasus pemutusan tanpa alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 
dari Undang-Undang Perlindungan Buruh BE 2541 (1998) (LPA). Semua kontrak 
lainnya dihentikan sesuai kehendak dari salah satu pihak. 

              The LPA (Labour  Protection Act B.E. 2541,1998) adalah ketentuan umum 
yang mengatur semua kontrak kerja. Ketentuan ini menetapkan jam kerja, upah 
lembur, upah kerja liburan, kesejahteraan, uang pesangon, dan standar tenaga 
kerja terkait untuk semua karyawan. Penempatan pekerja asing diatur dalam 
Working of Foreigners Act B.E. 2521 (1978). Undang-undang ini memberikan 
kriteria yang dirancang untuk melindungi pasar tenaga kerja domestik. 
Umumnya, ketika mempertimbangkan apakah akan mengizinkan warga negara 
asing bekerja, Departemen Tenaga Kerja akan melihat hal-hal seperti (1)  apakah 
pekerjaan bisa dilakukan oleh orang Thailand;  (2) apakah orang asing tersebut 
yang memenuhi syarat;  dan  (3) apakah pekerjaan sesuai dengan kebutuhan 
Thailand.  Perusahaan yang berhak untuk promosi investasi berdasarkan 
Undang-Undang Promosi Investasi akan dapat memperoleh ijin kerja bagi warga 
negara asing lebih mudah, dan mungkin ada fleksibilitas lebih pada persyaratan 
kerjanya. 

            Saat ini kebutuhan-undangan umum yang rasio 4: 1 harus dipenuhi ketika 
mempekerjakan orang asing; empat karyawan harus warga negara setempat 
untuk mempekerjakan satu orang asing (Order of Immigration Office No. 
110/2546 (2003)). Semua pekerja asing tunduk pada kontrol imigrasi dan 
memerlukan visa kerja sebelum memasuki lapangan kerja di Thailand. Aturan 
umum adalah bahwa visa harus diperoleh dari Kedutaan Besar Thailand di 

                                                           
244  Guide to Employment Law in Thailand.2008.hlm.18 



138 | Hukum Ketenagakerjaan 

negara pemohon sebelum berangkat ke Thailand. Sponsor lokal diperlukan 
(biasanya perusahaan yang mempekerjakan) untuk mendukung aplikasi. Dalam 
mempertimbangkan aplikasi, Kementerian Imigrasi harus yakin bahwa memang 
tidak ada calon lokal yang cocok untuk posisi itu, karena posisi tersebut 
melibatkan keterampilan khusus atau bersifat senior, ini biasanya tidak menjadi 
masalah. Bagaimana hak-hak minimun pekerja seperti misalnya jam kerja dan 
upah kerja saat kini di Thailand. 

              Di Thailand, jam kerja dan hari libur bervariasi tergantung pada sifat 
pekerjaan, namun jam kerja maksimum tidak boleh melebihi delapan jam per 
hari atau 48 jam per minggu. Saat ini, upah minimum harian berkisar dari Baht 
143 Baht untuk 191 dan bervariasi dari satu provinsi ke provinsi lainnya. 
Misalnya, upah minimum harian Bangkok Metropolis dan provinsi yang 
berdekatan saat ini sebesar Baht 191, sementara upah harian minimum provinsi 
Phuket sebesar Baht 186. 

            Ketentuan jam kerja dan upah harian minimum yang demikian itu tentu 
diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.  Bagaimana 
aturan dan peraturan bekerja di Thailand dapat diketahui bahwa seorang 
majikan dengan 10 atau lebih karyawan wajib membentuk aturan kerja tertulis 
yang mencakup kinerja kerja dan hal-hal seperti hari kerja, hari libur dan 
tindakan disiplin. Di Thailand peraturan kerja ini harus ditampilkan di tempat 
kerja bagi seluruh karyawan agar dapat dilihat. Selain itu, majikan diwajibkan 
untuk menyerahkan salinan aturan kepada Direktur Jenderal Perlindungan 
Tenaga Kerja dan Kesejahteraan atau kantor kabupaten yang ditunjuk. Aturan 
kerja dan peraturan yang ditetapkan di LPA (Labour  Protection Act B.E. 
2541,1998)  mencakup deskripsi jam kerja; waktu istirahat dan hari kerja;  
aturan tentang kerja lembur dan kerja di hari libur; cuti sakit; cuti hamil; 
kesejahteraan karyawan;  pemutusan hubungan kerja dan pemberhentian 
karyawan; disiplin dan tindakan disiplin dan lain-lain keluhan;  dan uang 
pesangon atau uang pesangon khusus. 

             Thailand memiliki skema kompensasi pekerja (Kompensasi Pekerja Act BE 
2537 (1994)). Undang-undang mensyaratkan majikan untuk segera membayar 
biaya pengobatan yang ditunjuk atas cedera atau cacat. Majikan juga harus 
membayar biaya rehabilitasi, biaya pemakaman, dan “ganti rugi” bulanan yaitu, 
persentase dari upah. Kompensasi maksimum untuk cacat total adalah 60 persen 
dari gaji hingga 15 tahun. Kompensasi kematian dibatasi sampai 60 persen dari 
gaji selama delapan tahun, ditambah biaya pemakaman pada 100 kali upah 
minimum tertinggi. 

              Sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Sosial B.E. 2533 (1990), setiap 
perusahaan wajib mendaftarkan nama karyawannya pada  Dana Jaminan Sosial. 
Menurut Undang-Undang Jaminan Sosial, pemerintah, majikan dan karyawan 
bersama-sama memberikan kontribusi pada Dana Jaminan Sosial setiap kali upah 
dibayar. Tingkat kontribusi saat ini 5 persen dari penghasilan karyawan. Seorang 
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karyawan yang merupakan anggota dari Dana Jaminan Sosial berhak menerima 
kompensasi dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan non pekerjaan seperti 
sakit, cacat, kematian, kesejahteraan anak, melahirkan, dan pengangguran serta 
jaminan hari tua.  

              Karyawan perempuan berhak atas cuti hamil untuk jangka waktu 
maksimum 90 hari dan berhak untuk upah biasa selama 45 hari selama cuti 
tersebut. Setiap karyawan berhak atas cuti sakit selama penyakit berlangsung. 
Jika cuti sakit yang diambil selama tiga atau lebih hari kerja, majikan mungkin 
mengharuskan karyawan memperoleh sertifikat medis dari dokter kelas pertama 
atau dari sebuah klinik pemerintah. Jika karyawan gagal untuk memperoleh 
sertifikat medis dari dokter kelas pertama atau dari klinik pemerintah, karyawan 
harus menyediakan majikan dengan penjelasan. Majikan harus membayar upah 
tetap kepada karyawan selama 30 hari kerja pertama / dirinya menderita 
penyakit dalam satu tahun. 

             Di Thailand, pengadilan khusus tenaga kerja memiliki kewenangan untuk 
memutuskan setiap sengketa mengenai semua perselisihan perburuhan yang 
berkaitan dengan kontrak kerja atau hal pekerjaan atau manfaat karyawan yang 
berhak oleh hukum perburuhan Thailand. 

            Semua hubungan kerja dipandang sebagai kontrak menyewa jasa. Tidak 
ada persyaratan di Thailand untuk kontrak kerja dilakukan secara tertulis. 
Dimana kontrak kerja secara tertulis, majikan biasanya memberikan salinannya 
kepada karyawan segera setelah ditandatangani. Kondisi dasar yang diperlukan 
untuk dinyatakan adalah upah dan periode upah, cuti tahunan, kerahasiaan, dan 
panjang pemberitahuan yang diperlukan untuk melakukan PHK tersebut.  Di 
bawah LPA, jika majikan ingin memberhentikan karyawan yang masa kerja tidak 
ditentukan, majikan tersebut dibutuhkan untuk memberikan pemberitahuan 
terlebih dahulu pemecatan atau melakukan pembayaran sebagai pengganti 
pemberitahuan terlebih dahulu. Jika alasan penghentian tidak jatuh di bawah 
yang tercantum di LPA, karyawan berhak atas uang pesangon pada tingkat 
berkisar 30-300 hari. Upah kerja tergantung pada masa kerja karyawan. 

            Selain uang pesangon (jika ada), semua tunggakan gaji dan pembayaran 
sehubungan masih harus dibayar tetapi tidak terpakai cuti tahunan (hanya cuti 
hukum, kecuali ditentukan lain kontrak) sampai dengan saat pemutusan 
hubungan kerja terhutang. Di bawah hukum perburuhan Thailand, bonus 
tahunan tidak wajib. Oleh karena itu, tergantung pada kebijakan masing-masing 
perusahaan. Di Thailand beberapa perusahaan hibah memberi bonus pada akhir 
tahun, atau di beberapa perusahaan mungkin ada kebijaksanaan bonus yang 
tunduk pada hasil evaluasi kinerja setiap individu di setiap tahun. Undang-
undang tentang   Hubungan   Perburuhan      menetapkan prosedur untuk 
negosiasi tenaga kerja, mediasi oleh pejabat Kementerian Perlindungan Tenaga 
Kerja dan Kesejahteraan atau arbitrase oleh Komite Hubungan Perburuhan. 
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              Jika negosiasi tidak berlangsung antara perwakilan yang   berwenang   
dari majikan dan karyawan mengenai kondisi kerja, maka akan dianggap bahwa 
itu adalah perselisihan perburuhan, yang akan dirujuk ke Konsiliasi Officer yang 
akan memediasi perselisihan. Jika mediasi gagal, baik majikan maupun  karyawan 
mungkin setuju menunjuk seorang arbiter untuk memutuskan sengketa 
perburuhan yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan. Selama periode tersebut, 
jika penyelesaian gagal, majikan dapat tak memperbolehkan karyawan masuk 
atau karyawan mungkin mogok, tapi ini tunduk pada pembatasan pada beberapa 
jenis bisnis, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Hubungan 
Perburuhan, yaitu untuk layanan penting yang mempengaruhi masyarakat umum 
seperti misalnya kereta api, telepon, dan lain-lain.  

              Dalam hal negosiasi dan mediasi oleh petugas konsiliasi gagal, hal tersebut 
akan dirujuk ke Komite Hubungan Perburuhan. Keputusan Komite dapat 
diajukan banding kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu tujuh hari sejak 
tanggal diterimanya keputusan. Menteri akan menerbitkan keputusan keberatan 
tersebut dan memberitahukan kedua belah pihak dalam waktu 10 hari sejak 
diterimanya keberatan tersebut. Keputusan Komite Hubungan Perburuhan 
adalah final jika tidak mengajukan banding dalam waktu tujuh hari, seperti 
keputusan Menteri mengenai banding. 

              Di Thailand, konstitusi melarang diskriminasi jenis kelamin, ras, etnis, 
usia, cacat, dan jenis lainnya diskriminasi. UU Ketenagakerjaan menentukan 
perlakuan yang sama dari pria dan wanita dalam pekerjaan, upah yang sama 
untuk pekerjaan yang sama, dan melarang penghentian atas dasar kehamilan. 
Melarang pelecehan seksual oleh manajemen dan inspektur.  Di bawah Konstitusi 
1997, ada berbagai bagian yang menawarkan data umum dan perlindungan 
privasi. Pasal 34 Konstitusi negara menegaskan bahwa "hak keluarga seseorang, 
martabat, reputasi atau hak privasi harus dilindungi.” Penegasan atau pernyataan 
dengan cara apapun kepada masyarakat, yang melanggar atau mempengaruhi 
hak keluarga, martabat, reputasi atau hak privasi seseorang, tidak akan dilakukan 
kecuali jika itu bermanfaat untuk masyarakat.” 

4.3.3 Outsourcing di China 
 
China merupakan salah satu negara besar yang memberi peluang yang seluas-
luasnya bagi pekerjaaan alih daya. Bagaimana perkembangan pekerjaan alih 
daya, terungkap dari informasi berikut :  

In the past 20 years, outsourcing — and especially offshore outsourcing — 
has evolved from a niche business tool into a mainstream business practice 
and an industry in its own right. As with any project affecting a company’s 
core operations, outsourcing needs to be handled carefully since it involves 
handing over vital business processes, such as technology support, to a 
third-party expert to run.  But, when executed properly, outsourcing can 
yield significant cost savings, increased efficiency, greater profitability, 
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and other benefits that can make a company more competitive. 
Outsourcing can also protect a company by shifting risk to a third party 
while permitting the company to leverage outside expertise and  resources 
and  concentrate on its own core  business. 245 

  Dalam 20 tahun terakhir, perusahaan pekerjaan alih daya dan terutama 
perusahaan pekerjaan alih daya freelance telah berkembang dari sebuah alat 
penempatan bisnis menjadi praktik bisnis utama dan industri dalam dirinya 
sendiri. Seperti halnya proyek yang mempengaruhi operasi inti perusahaan, 
pekerjaan alih daya  harus ditangani dengan hati-hati karena menyerahkan 
proses bisnis penting, seperti dukungan teknologi, seorang pakar pihak ketiga 
untuk menjalankannya. Ketika pekerjaan alih daya  dijalankan dengan benar, 
pekerjaan alih daya dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan, 
peningkatan efisiens, profitabilitas yang lebih besar, dan manfaat lain yang dapat 
membuat perusahaan lebih kompetitif. Pekerjaan alih daya juga dapat melindungi 
perusahaan dengan memindahkan sementara risiko kepada pihak ketiga yang 
memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya di 
luar dan berkonsentrasi pada bisnis inti sendiri. 

Outsourcing is also increasingly used to help consolidate global  
businesses, either as part of routine administrative streamlining, or after 
corporate mergers and  acquisitions. By outsourcing common business 
processes and  IT systems across different  countries or regions of an 
organization’s operations, businesses can achieve a higher degree of 
global  standardization.246 

              Pekerjaan alih daya  juga semakin banyak digunakan untuk membantu 
mengkonsolidasikan bisnis global, baik sebagai bagian dari perampingan 
administrasi rutin, atau setelah merger dan akuisisi perusahaan. Dengan 
pekerjaan alih daya dalam proses bisnis umum dan sistem IT di berbagai negara 
atau wilayah operasi organisasi, bisnis dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi 
dari standarisasi global. 

  Sementara itu, Cina merupakan salah satu negara bisnis Asia terkemuka 
di dunia, khususnya bisnis pekerjaan alih daya. Bagaimana pekerjaan alih daya ini 
berlangsung di China terungkap dari informasi berikut : 

Asia is home  to three  of the  four major  offshore outsourcing 
destinations on  the  planet:  India,  the  Philippines and  china (the  
fourth  is Ireland),  which  combine to  account for around 75%  of 
the global  offshore outsourcing market by revenue.247 

  Asia merupakan tiga dari empat besar Negara tujuan pelaksanaan 
pekerjaan alih daya di dunia. Keempat Negara yang dimaksud adalah  India, 
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Filipina, Cina dan Irlandia, yang bergabung untuk mencapai sekitar 75 persen 
dari pelaksanaan pekerjaan alih daya di pasar global dengan pendapatan 
maksimal.  

  Pekerjaan alih  daya  di Cina,   sebagian  besar  biaya  tenaga  kerjanya   di 
kalkulasi  per jam.  Kualitas kerja, keandalan, efisiensi, fleksibilitas, kemudahan 
komunikasi dan isu-isu budaya hanya sebagai relevan dalam menata strategi 
pekerjaan alih daya, faktor makro seperti risiko geopolitik. Kebaikan yang paling 
menonjol dari China sebagai tujuan pekerjaan alih daya adalah biaya. Bisnis 
pekerjaan alih daya perangkat lunak di Cina masih dalam masa pertumbuhan. 
Sebagian besar pertumbuhan dan perhatian baru-baru ini. Namun ada beberapa 
risiko juga terlibat seperti lanskap vendor, yang merupakan latar belakang, 
menjelaskan lanskap vendor yang terfragmentasi. Industri perangkat lunak China 
dibanjiri dengan perusahaan kecil.  Meskipun pasokan pekerja berlimpah, 
kualitas pasokan ini pada kenyataannya, masih dipertanyakan dan perlu 
dipertimbangkan sebelum menggunakan tenaga alih daya Cina. Walau demikian, 
tentu setiap Negara memiliki segmen yang berbeda. 

Each country focuses on a different segment of the market. India  is the  
most  mature of the  three;  it began to  dominate the  offshore outsourcing 
market in the  mid-1990s (although outsourcing began in India as  early 
as  the  1980s),  and  India now offers a wealth of outsourcing services to 
cover just about anything you  can  imagine,  but  focuses on  low-end to  
mid- range business process outsourcing (“BPO”) services such as call 
centers (or so  called  “contact support”), and  the  whole range of  low-  to  
high-end IT outsourcing  (“ITO”) services. This  includes  everything  from  
data  entry   through testing, maintenance, and  software localization, to 
applications development  and   maintenance  (“AD&M”), both   for   non- 
business critical  functions, and  business-critical  functionality as  well.  
The Philippines entered the BPO market later in the 1990s, and is now 
almost completely focused on that market. 248 

  Setiap negara berfokus pada segmen yang berbeda dari pasar pekerjaan 
alih daya secara global. India adalah yang paling matang dari ketiga Negara 
tersebut, dikarenakan india mulai mendominasi pasar pekerjaan alih daya pada 
pertengahan 1990-an (meskipun perusahaan pekerjaan alih daya dimulai di India 
pada awal tahun 1980-an), dan India sekarang menawarkan kekayaan jasa 
pekerjaan alih daya untuk menutupi apa saja yang dapat Anda bayangkan, tetapi 
berfokus pada low-end dengan kisaran pertengahan proses bisnis pekerjaan alih 
daya (BPO) layanan seperti call center (atau disebut "kontak dukungan"), dan 
seluruh jajaran rendah untuk high-end (ITO) jasa pekerjaan alih daya IT. Ini 
termasuk segala sesuatu dari entri data melalui pengujian, pemeliharaan, dan 
lokalisasi perangkat lunak, untuk pengembangan aplikasi dan pemeliharaan (AD 
& M), baik untuk fungsi non bisnis yang penting, dan fungsi bisnis penting juga. 
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Filipina memasuki pasar BPO pada tahun 1990-an, dan sekarang hampir 
sepenuhnya terfokus pada pasar tersebut. Kendati demikian, Cina tak mau 
ketinggalan dengan kedua Negara tersebut meskipun harus berada pada posisi 
ketiga tingkat asia sebagaimana di jelaskan berikut: 

China has  really only entered the outsourcing market seriously in the last  
five years, but is already posing a threat to the existing order as with  
anything  that the Prc government supports. china has focused on 
becoming a leader in AD&M and  ITO service offerings. conversely, it only 
services around 3%  of  the  global  offshore BPO  market, trailing India  
(with 51%), the Philippines (21%), and  Ireland (7%).249 

 Tampaknya China telah benar-benar memasuki pasar pekerjaan alih 
daya secara serius dalam lima tahun terakhir, hal ini tentu tidak lepas dari 
dukungan pemerintah RRC itu sendiri. Bentuk dukungan tersebut dibuktikan 
dengan difokuskannya Cina sebagai pemimpin dalam AD & M dan penawaran 
layanan ITO, serta menempati sekitar 3 persen dari pasar BPO offshore global, 
tertinggal India (dengan 51 persen), Filipina (21persen), dan Irlandia (7persen). 
Kendati demikian Cina sekarang ini telah di anggap sebagai “India baru”. 

“China is the new india” has been the mantra of most analysts for some 
time now, and it is as true as ever.  It is no longer a question of whether 
China will evolve into a major offshore outsourcing destination, but when. 
it’s no longer in doubt that a company looking to outsource offshore 
should consider China as a destination; China should already be 
considered as a genuine alternative to the other more obvious choices.  in 
fact, there is even a burgeoning market in “sub-offshoring” from india to 
China as the large india-origin service providers themselves look to use 
China in order to offset cost inflation in india. 250 

  China sekarang ini telah dianggap sebagai India baru oleh sebagian besar 
analis. Pertanyaan utamanya yaitu, apakah tujuan utama China adalah 
berkembang menjadi pusat pekerjaan alih daya di pasar global, hal ini tentu tidak 
lagi diragukan bahwa banyak perusahaan ingin melakukan pekerjaan alih daya 
serta harus mempertimbangkan Cina sebagai tujuan, China sudah harus dianggap 
sebagai alternatif yang tulus untuk pilihan yang lebih jelas dari yang lainnya. Pada 
kenyataannya, bahkan ada pasar yang berkembang di "sub-offshoring" dari India 
ke Cina sebagai penyedia layanan asal india, yang  terlihat menggunakan China 
dalam rangka untuk mengimbangi inflasi biaya di India. Apa yang dilakukan tentu 
memiliki alasan yang kuat, sebagaimana yang di jelaskan berikut: 

China has many of the same advantages as india, such as scalability, with 
an incredibly vast labor pool; competitive labor cost, with an unparalleled 
cost arbitrage of between 10-20% lower (overall) cost than india; and the 
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low cost of doing business. There is also established infrastructure in place 
in China’s many major cities, and although Beijing and shanghai are still 
home to China’s 3,000-odd service providers, certain other cities — all 
with populations in excess of one million — are also beginning to make 
waves in the outsourcing industry, such as shenzhen, Chengdu, and Dalian. 
251 

  Dikarenakan Cina memiliki banyak keuntungan yang sama seperti india, 
seperti skalabilitas, dengan penyebaran tenaga kerja yang sangat luas; biaya 
tenaga kerja yang kompetitif, dengan biaya arbitrase yang tak tertandingi antara 
10-20 persen lebih rendah secara keseluruhan dari biaya di india; serta biaya 
dalam pengelolaan bisnis yang rendah. Pendirian infrastruktur banyak di kota-
kota besar yang ada di Cina, meskipun Beijing dan Shanghai masih menjadi pusat 
bagi penyedia 3.000 pelayanan di China, beberapa kota-kota lain dengan populasi 
lebih dari satu juta - juga mulai membuat gelombang industri pekerjaan alih 
daya, seperti shenzhen, Chengdu, dan Dalian. 

In fact, Dalian and other cities in the north of China already have a niche 
market offering outsourcing services to their neighbors Japan and south 
Korea, where the advantages of many local people speaking Japanese, the 
time-zone proximity, short flight times, and cultural similarities have all 
ensured that China is already the leading outsourcing destination for 
Japan and Korea; around one-third of China’s outsourcing revenue comes 
from Japan and south Korea, with around 45% from u.s./u.K. companies 
and approximately 20% from the domestic market. 252 

  Pada kenyataannya, Dalian dan kota-kota lain di utara Cina telah 
memiliki ceruk pasar yang menawarkan layanan pekerjaan alih daya untuk 
tetangga mereka Jepang dan Korea Selatan, di mana keuntungan dari banyak 
orang lokal yang berbahasa Jepang, kedekatan zona waktu, waktu penerbangan 
singkat, dan kesamaan budaya dapat memastikan bahwa Cina telah menjadi 
tujuan pelaksanaan pekerjaan alih daya terkemuka untuk Jepang dan Korea. 
Sekitar sepertiga dari pendapatan pekerjaan alih daya Cina berasal dari Jepang 
dan Korea Selatan, dengan sekitar 45 persen dari perusahaan dan sekitar 20 
peser dari pasar domestik. 

Last, but not least, there is strong government backing for the 
outsourcing industry in China. There are no specific “outsourcing 
regulations” in China. Rather, outsourcing is subject to an overlapping 
and potentially inconsistent set of industry and activity-specific 
regulatory regimes. 253 
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  Terdapat dukungan pemerintah yang kuat untuk industri pekerjaan alih 
daya di Cina. Meskipun tidak ada yang spesifik yang berkaitan dengan peraturan 
perusahaan pekerjaan alih daya di Cina. Sebaliknya, pekerjaan alih daya yang 
dilakukan mengalami tumpang tindih dan berpotensi tidak konsistennya industri 
dengan aktivitas regulasi rezim secara spesifik. 

  Pada aspek penyediaan jasa tenaga alih daya, Cina menyediakan jasa 
besar di berbagai bidang seperti wisata dan perjalanan, kesehatan, medis, 
teknologi, mobil, rumah, keluarga, dan lain-lain bisnis. Pekerjaan Alih Daya Cina 
menyediakan pelayanan yang efisien dan efektif dengan pengalaman, pendidikan 
dan keterampilan khusus untuk seluruh dunia. Hal yang demikian itu kemudian 
menjadikan cina sebagai salah satu negara terkemuka di dunia dalam fase bisnis 
pekerjaan alih daya.  

Selain pekerjaan alih daya yang dikemukakan, pekerjaan alih daya yang 
juga ditawarkan di Cina yaitu: Telecommunication; Public Sector; Financial 
Services;  dan IT Services (BC/DR, Web Hosting, Network Management) 254                 

Pelaksanaan pekerjaan alih daya di Republik Rakyat Cina (RRC) tunduk 
pada regulasi aktivitas-spesifik industri yang tumpang tindih dan berpotensi 
tidak konsisten. Biasanya, peraturan tertulis yang relevan dikonsepkan dengan  
bahasa tingkat tinggi yang memberikan otoritas mengawasi terhadap fleksibilitas 
substansial pada pelaksanaan peraturan. 

  Satu-satunya peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan alih 
daya secara umum adalah beberapa Ketentuan Perlindungan Informasi dibawah 
International Service Outsourcing by Domestic Enterprises yang ditetapkan oleh 
Kementerian Perdagangan (MOFCOM), yang mulai berlaku pada tanggal 1 
Februari 2010. Ketentuan mengharuskan bahwa pemasok pelaksanaan pekerjaan 
alih daya mengambil tindakan efektif untuk menjamin perlindungan dan 
kerahasiaan beberapa jenis data yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan 
pekerjaan alih daya.  Namun, ketentuan dalam lingkup yang sempit  dan tidak 
muncul untuk menyediakan sebuah kerangka kerja yang menyeluruh untuk 
mengatur pekerjaan alih daya di RRC. 

  Setiap perusahaan pekerjaan alih daya  yang diusulkan dari bisnis atau 
fungsi IT oleh perusahaan asuransi dapat dianggap sebagai "hal yang penting" di 
bawah peraturan yang dikeluarkan oleh China Insurance Regulatory Commission 
(CIRC), dan karena itu harus dilaporkan terdahulu kepada CIRC. Saat ini, 
perusahaan asuransi tidak dapat mentransfer data pribadi pemegang polis atau 
mengizinkan pihak ketiga untuk memproses data ini tanpa persetujuan terlebih 
dahulu dari pemegang polis, dan diharapkan CIRC akan segera mengeluarkan 
peraturan tambahan pada pekerjaan alih daya  fungsi IT perusahaan asuransi ini.             

 MOFCOM bertanggung jawab untuk mengidentifikasi mana teknologi 
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dibatasi dan dilarang. Sebuah kompilasi teknologi yang telah dikategorikan 
dengan cara ini dapat ditemukan dalam katalog Technologies Terlarang dan 
dibatasi dari impor. Produk tidak tercantum dalam katalog ini biasanya dianggap 
terbatas dan karena itu hanya tunduk pada pengajuan dan pendaftaran 
persyaratan. 

  Pendaftaran kontrak teknologi terbatas dengan MOFCOM bukanlah 
prasyarat untuk validitas, tapi kegagalan untuk mendaftarkan jenis kontrak dapat 
mengakibatkan berbagai masalah praktis karena, tanpa pendaftaran, yang 
tertransfer RRC mungkin tidak dapat menyelesaikan devisa yang relevan, 
perbankan, perpajakan dan kepabeanan prosedur yang terkait dengan 
penggunaan teknologi. Secara khusus, ini memiliki efek mencegah pengalihan 
dari membuat pembayaran kepada penyedia teknologi asing, seperti lisensi, yang 
mungkin diperlukan dalam jenis kontrak. Lebih kritis, kegagalan untuk 
mendaftarkan kontrak dapat membatasi kemampuan pihak asing untuk 
menegakkan kontrak di RRC. Kontrak untuk impor teknologi terbatas, di sisi lain, 
tidak valid menurut hukum RRC sampai disetujui oleh MOFCOM 

Feature utama dari rezim transfer teknologi RRC adalah bahwa Peraturan 
Technology memberikan bahwa pengalihan teknologi tidak hanya memiliki hak 
oleh hukum untuk melakukan perbaikan teknologi itu, tapi penerima transfer 
juga menjadi pemilik hak untuk perbaikan seperti itu membuat dalam jangka 
waktu perjanjian. Hal ini menciptakan isu-isu penting dalam transaksi 
outsourcing perusahaan ketika pemasok RRC mengharapkan untuk lebih 
mengembangkan atau memodifikasi teknologi yang diimpor. 

              Sebuah pentransfer asing juga diperlukan untuk menjamin bahwa itu 
adalah pemilik sah dari teknologi impor, atau memiliki hak untuk mengalihkan 
atau lisensi teknologi, dan bahwa teknologi, dokumen impor dan informasi yang 
diberikan adalah Lengkap, Tanpa kesalahan, Efektif, mampu mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan dalam kontrak. 

  Perusahaan asuransi (termasuk aset yang dipertanggungkan manajemen 
perusahaan). Menurut Pedoman Sementara pada Manajemen Keamanan Sistem 
Informasi Perusahaan Asuransi (Sistem Informasi Pedoman) yang dikeluarkan 
oleh CIRC, perusahaan asuransi harus mengevaluasi aspek-aspek berikut setiap 
pemasok: Kondisi keuangan; Kemampuan teknis; Kualifikasi perlindungan 
keamanan; Kemampuan pengendalian risiko; dan catatan kredit.    Pedoman 
Sistem Informasi mengharuskan kontrak pekerjaan alih daya  membahas hal-hal 
berikut: Lingkup jasa pekerjaan alih daya; Kerahasiaan dan keamanan; Hak 
kekayaan intelektual; Kelangsungan bisnis; Penyelesaian sengketa; Pengaturan 
interim saat penghentian; alokasi kewajiban. Pedoman Sistem Informasi 
mewajibkan perusahaan asuransi untuk menyampaikan laporan tertulis kepada 
CIRC sehubungan dengan jenis tertentu outsourcing (misalnya, data center 
operasi atau infrastruktur teknologi informasi desain / operasi). Mereka juga 
memberikan CIRC hak untuk melakukan di tempat pemeriksaan, untuk meminta 
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informasi yang relevan, dan mewajibkan para pihak untuk memperbaiki setiap 
pelanggaran dengan Sistem Informasi Pedoman.       

               Sistem  hukum ketenagakerjaan Cina saat ini diterbitkannya undang-
undang ketenagakerjaan pada tahun 1995 dan  tahun 2008 mengenai Hukum 
Kontrak Ketenagakerjaan, bersama-sama dengan undang-undang suplementasi 
masing-masing. Hukum utama dan peraturan yang mengatur tentang arena kerja 
antara lain sebagai berikut: UU Ketenagakerjaan  Republik Rakyat Cina, efektif 1 
Juli 1995; Hukum Kontrak Kerja Republik Rakyat Cina, efektif tanggal 1 Januari 
2008, diubah dan efek dari 1 Juli 2013; Hukum Ketenagakerjaan Promosi 
Republik Rakyat China, mulai 1 Januari 2008; Undang-Undang Republik Rakyat 
Cina untuk  Mediasi dan Arbitrase Sengketa Ketenagakerjaan, efektif 1 Mei 2008; 
Hukum Serikat Pekerja Republik Rakyat Cina, efektif 27 Oktober 2001; Pelaksana 
Peraturan Hukum untuk Kontrak Kerja Republik Rakyat China, efektif September 
18, 2008 (ECL Aturan Pelaksanaan); dan Undang-Undang Republik Rakyat China 
untuk Pengawasan Masuk dan Keluar, efektif 1 Juli 2013 (UU Imigrasi). 

  Di China, hukum dan peraturan tingkat negara bagian  membentuk dasar 
bagi sistem kontrak kerja di Cina. Namun, undang-undang yang diundangkan 
secara lokal juga dapat mengatur, dari tempat-tempat seperti kota besar (Beijing, 
Shanghai, Tianjin, Chongqing dan), Zona Ekonomi Khusus (seperti Zona Ekonomi 
Khusus Shenzhen), kota-kota pesisir terbuka, dan provinsi.  Peraturan daerah 
harus konsisten dengan undang-undang nasional, tetapi jika konflik ditemukan, 
mereka harus diperiksa secara hati-hati untuk menentukan, berdasarkan hukum 
dan dalam praktek, yang aturan harus diterapkan dalam kasus tertentu. 

  Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial (MOHRSS) 
adalah kewenangan pemerintah utama yang bertanggung jawab atas masalah 
ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Biro tenaga kerja lokal bertanggung jawab 
untuk menegakkan peraturan perburuhan dan ketenagakerjaan nasional dan 
lokal di tingkat lokal. 

  Peraturan Cina menyediakan sistem jam standar kerja di mana 
karyawan tidak harus bekerja lebih dari delapan jam per hari dan 40 jam per 
minggu. Namun, hukum China juga memberikan alternatif sistem jam kerja. 
Setelah persetujuan pemerintah, majikan dapat melembagakan Sistem 
Komprehensif Jam Kerja atau Sistem Jam Kerja Fleksibel. Di bawah sistem jam 
kerja yang komprehensif, majikan mungkin memerlukan karyawan untuk bekerja 
lebih lama tanpa membayar lembur selama jam rata-rata bekerja dalam jangka 
waktu tertentu tidak melebihi batas total jam untuk periode tersebut. Jika batas 
tersebut terlampaui, maka kompensasi lembur harus dibayar. Di bawah sistem 
jam kerja yang fleksibel, majikan mungkin memerlukan staf tertentu, seperti 
berpangkat tinggi staf manajerial dan staf penjualan, untuk bekerja lebih dari 40 
jam per minggu tanpa membayar kompensasi lembur. Aturan lokal mungkin 
memiliki ketentuan-ketentuan khusus mengenai alternatif kerja sistem jam. 

   Ketentuan waktu istirahat menurut  hukum adalah salah satu hari 
istirahat per minggu kalender, yang dapat setiap hari dalam seminggu. Sabtu dan 
Minggu umumnya hari libur di Cina. Majikan dapat mengatur untuk memiliki 
karyawan yang mengambil hari libur pada setiap hari-hari lain. Di bawah sistem 
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jam kerja standar, karyawan yang bekerja lebih dari delapan jam per hari atau 40 
jam per minggu berhak atas kompensasi sebagai berikut: (1) Lembur pada hari 
kerja - 150% dari upah yang normal; (2) Lembur pada hari libur - cuti 
kompensasi atau 200% dari upah yang normal; (3) Lembur pada hari libur resmi 
- 300% dari upah yang normal. 

  Karyawan yang bekerja di bawah sistem jam kerja yang komprehensif 
atau sistem jam kerja yang fleksibel biasanya tidak berhak untuk pembayaran 
lembur. Sebelum memiliki karyawan bekerja lembur, pengusaha harus 
berkonsultasi dengan karyawan dan serikat pekerja (jika ada). Jam lembur 
umumnya tidak melebihi satu jam per hari, atau tiga jam per hari dalam keadaan 
khusus, dan tidak lebih dari 36 jam per bulan. Karyawan perempuan berhak 
untuk tidak kurang dari 98 hari cuti hamil, dimulai 15 hari sebelum kelahiran 
diproyeksikan. Dalam hal tenaga kerja sulit, cuti hamil diperpanjang dengan 
tambahan 15 hari. Dimana karyawan wanita beruang lebih dari satu anak di 
kelahiran tunggal, ia diberikan cuti bersalin tambahan dari 15 hari untuk setiap 
tambahan anak lahir.  Usia pensiun nasional untuk pekerja laki-laki adalah 60, 
dan usia pensiun nasional untuk pekerja perempuan adalah 50 (55 jika dalam 
posisi manajerial atau teknis). 

  Seorang majikan harus menyimpulkan kontrak kerja tertulis individu 
dengan masing-masing karyawan penuh-waktu. Kontrak kerja mungkin dalam 
bahasa asing. Namun, dalam hal konflik dengan versi Cina, versi Cina akan 
menang. 

              Pekerjaan Tidak langsung: Kantor perwakilan tidak diizinkan untuk 
langsung mempekerjakan staf mereka, Sebaliknya Kantor perwakilan 
memperoleh staf Cina-nasional mereka melalui pengaturan dengan perusahaan 
jasa tenaga kerja, yang terbesar dan paling terkenal di antaranya adalah Foreign 
Service Enterprise Corporation (FESCO) Expatriate (non-Cina) staf umumnya 
dipekerjakan oleh perusahaan induk asing dan ditugaskan untuk bekerja di 
kantor perwakilan. 

  Sementara kontrak kerja harus dilakukan secara tertulis, hukum China 
mengakui konsep hubungan kerja de facto. Dimana hubungan de facto kerja 
dianggap ada, pengusaha umumnya berutang sebagian besar tugas-tugas yang 
sama untuk karyawan sebagai diwajibkan oleh hukum di mana kontrak tertulis di 
tempat. Peraturan daerah, seperti untuk Shanghai, dapat memberikan perlakuan 
khusus mengenai kontrak-in-fakta lapangan kerja yang bertentangan dengan 
kontrak kerja tertulis. Jika kontrak kerja tidak ditandatangani dengan karyawan 
dalam waktu satu bulan dari karyawan  mulai  bekerja  untuk  majikan, maka 
karyawan berhak atas 200 persen upah karyawan. Jika tidak ada kontrak kerja 
ditandatangani dalam waktu satu tahun dimulainya karyawan bekerja untuk 
majikan, maka pihak dianggap telah menyimpulkan kontrak kerja jangka terbuka.  
              Di Cina, tidak ada konsep "akan" kerja seperti di beberapa negara lain. 
Sementara karyawan umumnya dapat mengundurkan diri dengan 
pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada majikan, pengusaha di China 
diizinkan untuk secara sepihak mengakhiri karyawan hanya sesuai dengan 
keadaan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang relevan. 
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              Di bawah enam alasan penghentian hukum, seorang karyawan dapat 
diberhentikan dengan tanpa pemberitahuan dan tidak ada pesangon: (1) jika 
karyawan belum memenuhi kondisi kerja selama masa percobaan; (2) jika 
karyawan serius melanggar aturan atau peraturan perusahaan; (3) jika karyawan 
melakukan kelalaian tugas serius atau korupsi yang mengakibatkan kerugian 
besar bagi kepentingan perusahaan; (4) jika karyawan tersebut dituntut karena 
melakukan tindak pidana menurut hukum; (5) karyawan memiliki tambahan 
membentuk hubungan kerja dengan majikan lain yang secara material 
mempengaruhi penyelesaian tugas dengan majikan yang disebut pertama, atau ia 
menolak untuk memperbaiki masalah setelah sama dibawa ke perhatiannya oleh 
majikan; atau (6)  karyawan menggunakan cara seperti penipuan atau 
pemaksaan, atau mengambil keuntungan dari kesulitan majikan, menyebabkan 
majikan untuk menyimpulkan kontrak kerja, atau untuk membuat perubahannya, 
yang bertentangan dengan maksud sebenarnya majikan. 
              Di bawah tiga alasan pemutusan hukum, seorang karyawan harus 
disediakan pemberitahuan tertulis dan 30 hari pesangon: (1)  jika karyawan telah 
jatuh sakit atau menderita cedera non-industri,  dan pada akhir masa pengobatan 
medis, tidak dapat terlibat dalam karya asli maupun dalam pekerjaan lain yang 
diatur oleh perusahaan; (2) jika karyawan tidak kompeten dan tidak kompeten 
tetap setelah pelatihan atau tugas untuk pos lain; atau (3) kinerja dari kontrak 
kerja asli menjadi tidak mungkin karena perubahan besar dalam kondisi objektif 
di mana kontrak kerja didasarkan pada saat kesimpulan, dan konsultasi antara 
pihak- pihak gagal menghasilkan kesepakatan tentang perubahan atas kontrak 
kerja. Seorang majikan harus memberikan pemberitahuan kepada serikat pekerja 
sebelum pemutusan sepihak oleh majikan, terlepas dari alasan tertentu atas 
terminasi sepihak. Serikat pekerja memiliki hak untuk mengajukan keberatan 
terhadap penghentian, tetapi tidak dapat langsung membatalkan penghentian. 

Terdapat  juga alasan untuk pemecatan kolektif karyawan (didefinisikan 
sebagai 20 atau lebih karyawan, atau 10 persen atau lebih dari angkatan kerja):  
(1) majikan memiliki kesulitan yang serius dalam hal produksi atau operasi;  (2) 
majikan sedang mengalami restrukturisasi di bawah Undang-Undang Kepailitan 
Perusahaan;  (3) majikan beralih produksi, memperkenalkan inovasi teknologi 
besar atau merevisi metode bisnis, dan, setelah amandemen kontrak kerja, masih 
perlu untuk mengurangi tenaga kerjanya;  dan (4) perubahan besar lain dalam 
keadaan ekonomi tujuan diandalkan pada saat akhir kontrak kerja, membuat 
mereka tidak dapat dilakukan. Pemutusan ini pada dasar membutuhkan 
pemberitahuan kepada serikat pekerja atau karyawan 30 hari (jika perusahaan 
mempekerjakan tidak memiliki serikat pekerja) tentang rencana redundansi dan 
kemudian pengajuan rencana redundansi ke biro tenaga kerja lokal. Selain itu, 
karyawan dengan kontrak jangka panjang tetap, kontrak jangka terbuka, atau 
yang adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga harus dipertahankan 
dengan prioritas. 

   Kecuali majikan dapat membuktikan bahwa pemutusan sepihak 
berdasarkan salah satu alasan hukum tersebut di atas, pemutusan akan dianggap 
melanggar hukum. Berdasarkan Hukum Kontrak Ketenagakerjaan, karyawan 
dapat menuntut pengembalian dalam hal pemutusan yang melanggar hukum. Jika 
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karyawan tidak ingin terus bekerja untuk majikan atau jika pemulihan tidak 
mungkin, maka majikan harus membayar karyawan dua kali lipat jumlah 
pesangon yang perlu dibayar jika karyawan telah sah dihentikan 

   Seorang majikan harus membayar pesangon hukum untuk seorang 
karyawan jika majikan secara sepihak mengakhiri karyawan (kecuali untuk 
penghentian selama masa percobaan atau karena suatu alasan), kedua belah 
pihak setuju untuk menghentikan kerja setelah majikan menunjukkan saling 
terminasi, atau karyawan mengundurkan diri karena penyalahgunaan majikan. 
Pesangon juga harus dibayar ketika kontrak jangka tetap berakhir (dengan 
pengecualian tertentu), atau dalam keadaan tertentu lainnya ketika kontrak kerja 
secara otomatis berakhir, seperti ketika majikan meninggalkan bisnis. 

  Rumus pesangon merupakan salah satu upah bulan rata-rata murah dari 
karyawan yang relevan untuk setiap tahun pelayanan kepada majikan. 
Berdasarkan Hukum Kontrak Ketenagakerjaan, untuk setiap periode layanan 
yang kurang dari enam bulan, karyawan berhak untuk upah setengah bulan, 
sementara untuk setiap periode layanan antara 6 bulan dan satu tahun, karyawan 
berhak untuk satu bulan penuh upah. Upah bulan rata-rata ini dihitung dengan 
mengambil jumlah total kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan selama 
12 bulan terakhir kerja (termasuk gaji pokok, lembur, bonus, subsidi, tunjangan, 
dan komisi) dan membagi jumlah ini dengan dua belas. Selain itu, di bawah 
Hukum Ketenagakerjaan Kontrak, jika upah bulanan karyawan melebihi 300 
persen  dari upah bulanan rata-rata di kota di mana majikan berada, maka jumlah 
upah bulanan rata-rata karyawan (untuk keperluan perhitungan pesangon) akan 
dibatasi pada 300 persen dari upah bulanan rata-rata lokal. Dalam beberapa 
kasus, pesangon dibatasi hingga maksimal 12 bulan upah.                                   

Di China, sebuah kontrak kerja secara otomatis berakhir pada terjadinya 
salah satu keadaan berikut: (1) masa tugasnya berakhir; (2) karyawan telah 
memulai menggambar dasar tua pensiun asuransi usianya sesuai dengan hukum; 
(3) karyawan meninggal dunia, atau dinyatakan tewas atau hilang oleh 
Pengadilan Rakyat; (4) majikan dinyatakan pailit; (5) majikan memiliki izin 
usahanya dicabut, diperintahkan untuk menutup atau ditutup, atau majikan 
memutuskan likuidasi awal; atau (6)  keadaan lain yang ditetapkan dalam 
undang-undang atau undang-undang administrasi muncul.  

Di bawah pedoman nasional yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga 
Kerja dan Jaminan Sosial (sekarang disebut MOHRSS) pada bulan Desember 
2006, majikan memiliki 30 hari dari ketika mempekerjakan karyawan baru atau 
memperbaharui kontrak karyawan untuk melaporkan informasi berikut ke biro 
tenaga kerja lokal : jumlah karyawan itu mempekerjakan, nama masing-masing 
karyawan, jenis kelamin masing-masing karyawan, nomor ID dari masing-masing 
karyawan, dan ketentuan kontrak dari setiap karyawan. Dalam waktu tujuh hari 
dari hubungan kerja diakhiri atau berakhir, majikan harus melaporkan ke biro 
tenaga kerja lokal: jumlah karyawan yang diberhentikan atau yang kontraknya 
telah berakhir; nama mereka; dan lamanya waktu mereka bekerja di perusahaan. 
Jika majikan mengubah namanya, perwakilan hukum, bentuk organisasi, atau 
kode organisasi,  maka harus melaporkan hal ini ke biro tenaga kerja dalam 
waktu  30 hari dari perubahan. Pelaksanaan pedoman nasional bervariasi 
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menurut wilayah. Sebagai contoh, sementara Shanghai telah menerapkan sistem 
pelaporan ini, Beijing saat ini tidak memiliki. Pengusaha juga mungkin perlu 
memberitahu biro asuransi sosial lokal dan biro pajak tentang pengakhiran 
karyawan, tergantung pada kebijakan lokal 
           Di China, perselisihan ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan 
menggunakan satu atau lebih prosedur berikut: Konsultasi; Mediasi; Arbitrase; 
proses pengadilan. Pihak yang bersengketa biasanya diharapkan untuk 
berkonsultasi satu sama lain untuk mencoba untuk menyelesaikan perbedaan 
mereka, tapi konsultasi tidak merupakan persyaratan hukum. Jika kontrak kerja 
memberikan konsultasi, disarankan untuk membatasi dan menentukan batas 
waktu untuk periode konsultasi. Mediasi umumnya ditangani secara internal 
dalam suatu perusahaan, tetapi partai juga dapat mengajukan sengketa kepada 
organisasi mediasi eksternal yang berkualitas. Ini adalah proses sukarela, tetapi, 
jika berhasil, para pihak harus menghormati kesepakatan mediasi. Sebuah komite 
mediasi harus terdiri dari perwakilan karyawan, dipilih atau ditunjuk oleh 
anggota serikat atau dipilih oleh kongres perwakilan karyawan, dan perwakilan 
manajemen perusahaan, yang ditunjuk oleh "orang yang bertanggung jawab" di 
perusahaan (biasanya ketua dewan atau manajer umum). 

Jika mediasi tidak dilakukan atau gagal, salah satu pihak dapat memulai 
proses arbitrase kerja. (Mediasi dianggap gagal jika tidak diselesaikan dalam 
waktu 15 hari dari tanggal permohonan mediasi.) Komisi arbitrase sengketa 
Ketenagakerjaan dibentuk di tingkat lokal (kota kabupaten atau), dan setiap kali 
klaim diajukan ke komisi arbitrase, pengadilan arbitrase , biasanya terdiri dari 
tiga arbiter, dibentuk untuk mendengar kasus ini. Namun, kasus sederhana dapat 
ditangani oleh arbiter tunggal. Hal awal seperti yurisdiksi, undang-undang 
pembatasan, dan kecukupan bukti harus diputuskan oleh pengadilan 

Para pihak dapat menunjuk pengacara untuk mewakili mereka dalam 
sidang. Pada awal sidang arbitrase formal, arbiter ketua  harus berusaha untuk 
menyelesaikan perselisihan tersebut. Jika para pihak sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan tersebut, pengadilan arbitrase harus mempersiapkan 
perjanjian penyelesaian. Perjanjian ini akan secara hukum efektif dari tanggal 
dilayani.  Jika upaya untuk menyelesaikan gagal atau salah satu pihak tantangan 
pemukiman sebelum telah disajikan dengan perjanjian penyelesaian, pengadilan 
arbitrase harus melanjutkan dengan sidang arbitrase. Sebuah putusan arbitrase 
harus dilakukan dalam waktu 45 hari sejak tanggal permohonan diterima. 
Perpanjangan hingga 15 hari dapat diberikan untuk kasus yang lebih rumit. 

  Jika salah satu pihak tidak puas dengan penghargaan, mungkin 
(tergantung pengecualian tertentu) membawa gugatan ke Pengadilan Rakyat 
dalam waktu 15 hari sejak tanggal diterimanya putusan arbitrase tertulis. 
Pengadilan Rakyat dapat menolak untuk mengakui penghargaan atas dasar yang 
luas, termasuk tidak cukup bukti atau aplikasi yang salah dari hukum.  
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4.3 Komparasi Pelaksanaan Pekerjaan Alih Daya  

Ada lima negara yang telah melangkah maju dalam mengembangkan pekerjaan 
alih daya (outsourcing). Empat dari lima negara yang dimaksud adalah berada di 
Asia, yaitu Filipina, Thailand, India  dan China. Dari empat negara tersebut, 
pelaksanaan pekerjaan alih daya di Filipina, Thailand,  dan China dan menarik 
untuk dijadikan obyek studi komparasi, karena tiga negara tersebut 
menunjukkan perkembangan pekerjaan alih daya yang cenderung mengglobal. 
Korea Selatan adalah satu negara yang banyak memanfaatkan jasa pekerjaan alih 
daya di negara-negara Asia; seperti misalnya pekerjaan alih daya yang 
dilaksanakan di Filipina, Thailand dan China.  Dengan masalah pekerjaan alih 
daya di Korea Selatan tentu berbeda dengan  di Filipina, Thailand atau China. 

4.3.1 Komparasi Pekerjaan Alih Daya di Filipina Dengan Pekerjaan Alih 
Daya di Indonesia 

Filipina merupakan salah satu negara di kawasan ASEAN yang cukup menonjol 
dalam melaksanakan pekerjaan alih daya. Karena itu, Filipina menjadi salah satu 
negara yang menjadi tujuan investasi.  

           Filipina tampaknya menawarkan tujuan investasi alternatif dengan 
lingkungan bisnis yang membaik, mendorong insentif industri, dan sumber daya 
tenaga kerja yang kompetitif. Negara ini berdiri sebagai “the third largest pool” 
untuk teknologi informasi yang bekerja dalam outsourcing dan offshoring industri 
global di Asia Pasifik. Sementara itu peringkat biaya bisnisnya termasuk yang  
terendah di dunia. Dengan demikian pelaksanaan pekerjaan alih daya di Filipina 
telah menjadi salah satu pilihan strategi bisnis yang menunjang pertumbuhan 
bisnis, termasuk perluasan lapangan kerja.  

Dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 30 persen, proses bisnis 
pekerjaan alih daya lokal (BPO) industri di Filipina telah melampaui ekspansi 15-
16 persen dari pasar global untuk layanan lepas pantai lebih dari satu dekade. 
Secara lokal, sektor ini (pelaksanaan pekerjaan alih daya) saat ini menjadi 
pembangkit pekerjaan yang paling penting bagi negara Filipina, mempekerjakan 
hampir 638.000 orang Filipina pada tahun lalu. Disamping pariwisata dan 
pengiriman uang, pelaksanaan pekerjaan alih daya di Filipina termasuk tertinggi 
ketiga penghasil devisa bersih.  

            Proses bisnis  pekerjaan  alih  daya  lokal (BPO) di  Filipina menawarkan 
berbagai layanan pekerjaan alih daya antara lain animation; business process 
outsourcing (finance and accounting, HR, payroll); engineering design; games 
development; IT services (BC/DR, Web Hosting, Network Management); knowledge 
process outsourcing (marketing research, legal case research and preparation, 
insurance, mortgage); sales and customer support (call centers, help desk, sales); 
software development; dan transcription (medical, legal, publishing, data 
transformation, film subtitling) 
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           Dengan  keberagaman  jenis  pekerjaan  alih  daya yang tumbuh tampaknya 
Filipina menjadi salah satu negara di ASEAN yang berhasil mengembangkan 
hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya.  Keberhasilan ini tentu 
terkait dengan kebijakan pemberian insentif oleh Pemerintah Filipina.  
Pemerintah Filipina memberikan insentif kepada ekspor jasa dan bisnis atau 
pengetahuan pengolahan yang tidak mempengaruhi proses operasi bisnis. Di 
bawah Investment Priorities Plan (IPP) 2012, yang merupakan IPP yang berlaku 
sampai dengan tanggal penerbitan pekerjaan alih daya primer, seperti dijelaskan 
dalam  Kebijakan Umum dan Pedoman Khusus untuk 2012 IPP  (2012 IPP 
Guidelines), bisnis atau pengolahan pengetahuan yang tidak mempengaruhi 
proses operasi bisnis di antaranya adalah penyiapan kegiatan IPP, berhak 
mendapat insentif, tunduk pada pedoman dan aturan hukum IPP dan 2012 IPP.  

Di Filipina, industri kreatif/jasa berbasis pengetahuan meliputi 
pengembangan perangkat lunak, animasi, teknik dan desain arsitektur, desain 
produk, permainan dan pengembangan aplikasi.  Informasi Komunikasi 
Teknologi (ICT) dan layanan TI berada di bawah klasifikasi layanan berbasis 
pengetahuan. Pekerjaan alih daya yang tidak termasuk dalam proses operasi 
bisnis mencakup usaha dari pekerjaan alih daya jasa pelayanan seperti layanan 
administrasi dan bisnis, layanan jasa transkripsi, layanan teknik dan jasa 
arsitektur.  

           Dari adanya kebijakan pemberian insentif dan penyediaan infrastruktur 
pekerjaan alih daya, tampaknya Filipina intensif mengikuti kecenderungan 
perkembangan industrialisasi dan perluasan lapangan kerja berbasis pada 
pelaksanaan pekerjaan alih daya. Dengan demikian pekerjaan alih daya di 
Filipina telah menjadi salah satu sub sektor industrialisasi yang tumbuh sebagai 
konsekuensi logis dari penerapan strategi produktivitas dan efisiensi berbasis 
pekerjaan alih daya. Pertumbuhan sub sektor industrialisasi ini jelas memperluas 
lapangan usaha dan juga lapangan kerja. Karena itu tidak salah kalau Pemerintah 
Filipina menawarkan peluang tahunan bagi lebih dari 450.000 lulusan 
universitas dengan gelar dalam manajemen bisnis, komunikasi massa, ilmu 
komputer, dan kursus teknik yang sangat relevan dengan industri BPO.  

             Jenis-jenis pekerjaan di Filipina antara lain mencakup pekerjaan 
permanen (regular  permanent employment), pekerjaan proyek (project 
employment), pekerjaan musiman (seasonal employment), pekerjaan kausal 
(casual employment), dan pekerjan tetap periodik (fixed-period employment). 
Jenis-jenis pekerjaan alih daya seperti ini tentu membuka lapangan kerja lokal 
yang memungkinkan terjadinya penyerapan tenaga kerja lokal secara dinamis. 

             Di Filipina tidak aturan hukum khusus yang mengatur teknis pelaksanaan 
pekerjaan alih daya seperti pengaturan penyerahan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang  Syarat-Syarat 
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Aturan 
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hukum bagi pelaksanaan pekerjan alih daya di Filipina pada dasarnya tercakup 
dalam undang-undang ketenagakerjaan setempat. Artinya, perlindungan hukum 
terhadap pekerja alih daya tidak diatur secara khusus; tetapi tercakup dalam 
perjanjian kerja pekerjaan alih daya.   

              Karena tidak aturan hukum yang mengatur secara khusus pelaksanaan 
pekerjaan alih daya, maka pekerjaan alih daya di Filipina tampak jauh lebih 
berkembang bila dibandingkan dengan pekerjaan alih daya Indonesia. Di Filipina 
pekerjaan alih daya berkembang menjadi salah satu jenis bisnis yang terbuka dan 
tidak hanya menjadi pilihan pengalihan sebagian pekerjaan untuk meningkatkan 
efisiensi perusahaan tertentu; namun memperluas juga lapangan usaha dan 
lapangan kerja. Jenis-jenis pekerjaan alih daya pun turut berkembang seiring 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama mengikuti 
perkembangan teknologi informasi yang semakin fungsional bagi perkembangan 
bisnis yang menglobal.  Perkembangan pekerjaan alih daya yang demikian itu 
dimungkinkan juga karena adanya kebijakan pemberian insentif oleh Pemerintah 
Filipina. Pemberian insentif kepada pelaksanaan pekerjaan alih daya tentu 
dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan pekerjaan alih daya sebagai 
salah satu bidang usaha dan sekaligus menjadi lapangan kerja yang diharapkan 
dapat memperlua lapangan usaha dan lapangan  kerja. Sampai sekarang di 
Indonesia belum ada kebijakan pemberian insentif untuk pelaksanaan pekerjaan 
alih daya.   

           Pemerintah Filipina memberikan insentif kepada ekspor jasa dan bisnis 
atau pengetahuan pengolahan yang tidak mempengaruhi proses operasi bisnis. Di 
bawah Investment Priorities Plan (IPP) 2012, bisnis atau pengolahan pengetahuan 
yang tidak mempengaruhi proses operasi bisnis di antaranya adalah penyiapan 
kegiatan IPP, berhak mendapat insentif, tunduk pada pedoman dan aturan 
hukum IPP 2012. Di Indonesia jelas belum ada kebijakan pemberian insentif oleh 
pemerintah untuk pelaksanaan pekerjaan alih. Sementara itu, di Indonesia, 
berdasarkan ayat (3) Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, 
pelaksanaan pekerjaan alih daya dibatasi hanya pada   usaha pelayanan 
kebersihan (cleaning service);  usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh 
(catering); c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);  usaha jasa 
penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan usaha penyediaan angkutan 
bagi pekerja/buruh.  Bila dibandingkan dengan jenis-jenis pekerjaan alih daya 
yang sudah berkembang di Filipina, maka jenis-jenis pekerjaan alih daya di 
Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Permenakertrans tersebut 
menunjukkan bahwa pekerjaan alih daya di Indonesia masih belum berkembang. 
Di Filipina, industri kreatif/jasa berbasis pengetahuan meliputi pengembangan 
perangkat lunak, animasi, teknik dan desain arsitektur, desain produk, permainan 
dan pengembangan aplikasi tampak telah berkembang menjadi jenis-jenis 
pekerjaan alih daya.  Pekerjaan alih daya yang terkait dengan informasi 
komunikasi teknologi dan layanan teknologi informasi berada di bawah 
klasifikasi layanan berbasis pengetahuan. Pekerjaan alih daya ini antara lain 
seperti misalnya  animation; business process outsourcing; engineering design; IT 
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services; marketing research, legal case research and preparation, insurance, 
mortgage; sales and customer support; software development; medical, legal, 
publishing, data transformation. Pekerjaan alih daya yang tidak termasuk dalam 
proses operasi bisnis mencakup pekerjaan alih daya jasa pelayanan seperti 
layanan administrasi dan bisnis, layanan jasa transkripsi, layanan teknik dan jasa 
arsitektur.  

4.3.2 Komparasi Pekerjaan Alih Daya di Thailand Dengan Pekerjaan Alih 
Daya di Indonesia 

Di Thailand bisnis outsourcing juga tumbuh dan berkembang menjadi salah satu 
jenis  industrialisasi yang  menawarkan cukup banyak peluang bagi perusahaan 
dan tenaga kerja.  Di Thailand, pekerjaan alih daya dalam beberapa kegiatan dan 
fungsi bisnis dipandang sebagai suatu cara yang layak untuk mengurangi biaya 
dan kompleksitas dalam suatu organisasi. Manfaat pekerjaan alih daya antara lain 
akses ke keahlian khusus dan pengalaman; penghematan biaya; pengurangan 
kompleksitas internal; dan mengurangi dampak pergantian staf.  

            Information Technology outsourcing di Thailand juga berkembang dan 
tumbuh menjadi salah satu kegiatan bisnis yang memberi cukup banyak peluang 
dan tantangan bagi para pengusaha dan pekerja. Motivasi untuk memanfaatkan 
Information Technology outsourcing  bagi setiap perusahaan tentu berbeda-beda. 
Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Paparwekorn et.al.: Pertama, 
faktor bisnis inti, keahlian, kehandalan dan kualitas, faktor penghematan biaya 
dan faktor teknologi secara positif mempengaruhi atau memotivasi perusahaan 
untuk melaksanakan pekerjaan alih daya TI; Kedua, ada perbedaan dalam tingkat 
bagaimana masing-masing faktor yang memotivasi pekerjaan alih daya IT di 
Thailand dan negara-negara maju seperti AS dan Inggris.   

Hasil penelitian menegaskan bahwa semua faktor termasuk faktor inti 
bisnis, keahlian, kehandalan dan kualitas; faktor biaya tabungan dan faktor 
teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap pekerjaan alih daya IT. 
Penelitian ini juga menegaskan bahwa meskipun faktor penghematan biaya 
adalah motivator yang paling penting bagi pekerjaan alih daya IT di Amerika 
Serikat dan Inggris, itu bukan motivator paling penting untuk dilakukan 
pekerjaan alih daya IT untuk perusahaan Thailand. Artinya, perusahaan-
peruasahaan di Thailand tidak menjadikan pengehematan biaya sebagai hal yang 
paling menentukan dalam menyerahkan pekerjaan alih daya kepada perushaan 
lain. Meskipun demikian pelaksanaan pekerjaan alih daya yang terkait dengan  
bisnis inti, keahlian, kehandalan dan kualitas tampaknya menjadi hal-hal penting 
yang dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan di Thailand dalam 
menentukan strategi outsourcing.  

              Di Thailand tidak aturan hukum yang khusus mengatur teknis 
pelaksanaan pekerjaan alih daya. Pelaksanaan pekerjaan alih daya yang 
dipandang sebagai salah satu jenis kotrak kerja diatur dalam Labour  Protection 
Act B.E. 2541,1998 (LPA). LPA adalah ketentuan umum yang mengatur semua 
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kontrak kerja. Ketentuan ini menetapkan jam kerja, upah lembur, upah kerja 
liburan, kesejahteraan, uang pesangon, dan standar tenaga kerja terkait untuk 
semua karyawan.  

              Karena Pemerintah Thailand  tidak menerbitkan aturan hukum khusus 
yang mengatur teknis pelaksanaan pekerjaan alih daya seperti pengaturan 
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 19 Tahun 2012, maka aturan normatif pelaksanaan pekerjan alih daya di 
Thailand secara umum tercakup dalam undang-undang ketenagakerjaan 
Thailand. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya 
tercakup juga dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut. Secara khusus 
bagaimana peran dan tanggungjawab para pihak yang terikat dalam pelaksanaan 
pekerjaan alih daya tentu diatur dalam perjanjian kerja pekerjaan alih daya.   

              Dengan tidak adanya aturan hukum khusus yang mengatur teknis 
pelaksanaan pekerjaan alih daya, selaras dengan perkembangan, kebutuhan dan 
permasalahan tenaga kerja dan kemajuan tekologi informasi, pekerjaan alih daya 
di Thailand tampak lebih berkembang bila dibandingkan dengan pelaksanaan 
pekerjaan alih daya Indonesia. Pekerjaan alih daya di Thailand terlihat 
berkembang menjadi bisnis yang tidak hanya menjadi pilihan pengalihan 
sebagian pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan; namun 
memperluas juga lapangan usaha dan lapangan kerja bagi tenaga-tenaga kerja 
muda yang kraetif.    

              Perkembangan pekerjaan alih daya di Thailand dimungkinkan juga karena 
Pemerintah Thailand tidak membatasi jenis-jenis pekerjaan yang dapat 
diserahkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan alih daya kepada perusahaan 
pelaksan pekerjaan alih daya. Karena setiap pelaksanaan pekerjaan alih daya 
didasarkan pada perjanjian kerja di antara para pihak yang terikat dalam 
pelaksanaan pekerjaan alih daya tersebut, maka dengan sendirinya hal-hal yang 
terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya tercakup dalam 
naskah perjanjian kerja tersebut. 

             Bila dibandingkan dengan jenis-jenis pekerjaan alih daya yang sudah 
berkembang di Thailand, tampaknya jenis-jenis pekerjaan alih daya yang 
berkembang di Indonesia masih sangat terbatas jenis dan jumlahnya. 
Keterbatasan jenis dan jumlah pekerjaan alih daya di Indonesia tidak hanya 
karena pekerjaan alih daya di Indonesia masih dipandang sebagai pekerjaan 
penunjang namun juga karena adanya pembatasan jenis-jenis pekerjaan alih. 
Jenis dan jumlah pekerjaan alih daya di Indonesia yang masih sangat terbatas 
mungkina terkait dengan ayat (3) Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 
2012 yang menyatakan bahwa  pelaksanaan pekerjaan alih daya dibatasi hanya 
pada usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);  usaha penyediaan makanan 
bagi pekerja/buruh (catering); c. usaha tenaga pengaman (security/satuan 
pengamanan);  usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan 
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usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.  Jenis-jenis pekerjaan alih daya 
seperti ini tentu sangat berbeda nilai dan fungsinya bila dibandingkan dengan 
jenis-jenis pekerjaan alih daya yang berkembang di Thailand seperti misalnya 
industri kreatif yang berbasis pengembangan perangkat lunak, animasi, teknik 
dan desain arsitektur, desain produk, palikasi pengembangan permainan.   

           Karena di Thailand tidak ada pembatasan jenis dan jumlah pekerjaan alih 
daya; dan pekerjaan alih daya itu sendiri telah berkembang menjadi salah satu 
jenis bisnis  yang memberi keuntungan dan peluang  untuk maju bagi setiap 
perusahaan, maka dengan sendirinya pelaksanaan pekerjaan alih daya di 
Thailand tidak seperti di Indonesia. Sementara itu, perkembangan pekerjan alih 
daya di Indonesia sampai saat kini masih menjadi isu sensitif yang sering 
dimunculkan dalam berbaga unjuk rasa pekerja/buruh. Jika di Filipina dan 
Thailand bisnis pekerjaan alih daya telah berkembang menjadi salah satu bisnis 
yang semakin menglobal dan memberi banyak peluang dan keuntungan kepada 
para pelaku ekonomi, termasuk kepada tenaga kerja; namun di Indonesia malah 
dituntut untuk dihapuskan. Adanya jargon pengunjuk rasa yang mengatakan 
“Hapus Outsourcing” merupakan bentuk pernyataan yang tidak didasarkan pada 
pemahaman yang tepat dan menyeluruh terhadap konsep dan perkembangan 
pekerjaan alih yang sesungguhnya. China dan India adalah dua negara di Asia 
yang berhasil mengembangkan bisnis outsourcing secara global. Cukup banyak 
perusahaan-perusahaan di negara maju yang memanfaatkan bisnis outsourcing 
yang ditawarkan di China dan India untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi 
perusahaan.  Jadi, bisnis outsourcing itu sesunggunya tidak identik dengan tenaga 
kerja unskills atau pekerjaannya para buruh pabrik pada kawasan industri yang 
sewaktu-waktu mudah digerakkan utuk melakukan unjuk rasa.  Di China dan 
India, termasuk Filipina dan Thailand, bisnis outsourcing telah berkembang 
seperti halnya core business yang menjadi andalan perusahaan-perusahaan 
pemberi pekerjaan alih daya. Perkembangan bisnis outsourcing di Filpina dan 
Thailand  tidak hanya meningkatkan kinerja dan efisiensi; namun sekaligus juga 
memberi alternatif bisnis yang sebenarnya justru dapat memperluas lapangan 
kerja dan lapangan usaha bagi tenaga-tenaga kerja terdidik dari berbagai bidang 
profesi. Jadi, pengembangan pekerjaan alih daya sudah waktunya dipandang 
dengan perspektif yang seluas-luasnya.       

 

4.3.3 Komparasi Pekerjaan Alih Daya di China Dengan Pekerjaan Alih 
Daya di Indonesia 

Agak berbeda dengan Filipina dan Thailand, China merupakan salah satu negara 
besar yang memberi peluang yang seluas-luasnya bagi pekerjaaan alih daya. 
Dalam 20 tahun terakhir, perusahaan pekerjaan alih daya,  terutama perusahaan 
pekerjaan alih daya freelance, telah berkembang dari sebuah alat penempatan 
bisnis menjadi praktik bisnis utama dan industri dalam dirinya sendiri. Keadaan 
ini tentu berbeda dengan praktik pekerjaan alih daya di Indonesia. Sementara ini 
di Indonesia pekerjaan alih daya masih diposisikan sebagai bisnis penunjang, dan 
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belum berkembang menjadi bisnis utama dan industri mandiri. Bahkan praktik 
pekerjaan alih daya di Indonesia kurang dihargai, dianggap merugikan pekerja, 
dan oleh sebab itu perlu dihapuskan. Meskipun kenyataan menunjukkan bahwa 
cukup banyak tenaga kerja yang terserap ke dalam praktik pekerjaan alih daya; 
namun sampai sekarang praktik pekerjaan alih daya masih dipandang sebelah 
mata.  Oleh  sebab  itu   pekerjaan alih daya di Indonesia belum berkembang 
seperti yang terjadi di China.   

           Seperti halnya proyek yang mempengaruhi operasi inti perusahaan, 
pekerjaan alih daya  tampaknya ditangani dengan hati-hati karena menyerahkan 
proses bisnis penting, seperti dukungan teknologi, seorang pakar pihak ketiga 
untuk menjalankannya. Di China diakui bahwa ketika pekerjaan alih daya  
dijalankan dengan benar, pekerjaan alih daya dapat menghasilkan penghematan 
biaya yang signifikan, peningkatan efisiensi, profitabilitas yang lebih besar, dan 
manfaat lain yang dapat membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif.  Dengan 
demikian pelaksanaan pekerjaan alih daya mempunyai potensi bisnis yang tak 
boleh diabaikan, karena dapat memberi nilai tambah pada proses bisnis. Nilai 
tambah ini bisa jadi karena kekhususan dan keunggulan yang menjadi ciri 
pekerjaan alih daya dan pekerja alih daya. Kekhususan yang dimaksud bisa jadi 
timbul dari profesionalisme dan profesionalitas pekerja alih daya itu sendiri; dan 
keunggulan yang dimaksud bisa timbul dari pelaksanaan pekerjaan alih daya 
dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan, peningkatan efisiensi, 
profitabilitas yang lebih besar, dan manfaat lain yang dapat membuat perusahaan 
menjadi lebih kompetitif. Penambahan nilai-nilai inilah yang teraktualisasi dalam 
praktik pekerjaan alih daya di China. Di Indonesia, bagi pengusaha mungkin nilai-
nilai ini diakui, dan strategi penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan 
lain dipandang sebagai suatu strategi bisnis yang menguntungkan. Namun karena 
sudut pandang yang berbeda; para pekerja alih daya di Indonesia  mungkin 
memandang praktik pekerjaan alih daya ini tidak menguntungkan mereka, 
karena misalnya status kerja yang tidak tetap; atau upah yang rendah. 

           Pekerjaan alih daya di China juga dapat melindungi perusahaan dengan 
memindahkan sementara risiko kepada pihak ketiga yang memungkinkan 
perusahaan untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya di luar dan 
berkonsentrasi pada bisnis inti. Artinya, sebenarnya perusahaan penerima 
pekerjaan alih daya dan pekerja alih daya itu mempunyai potensi bisnis yang 
dihargai oleh perusahaan-perusahaan pemberi pekerjaan alih daya, karena 
dianggap memberi keuntungan tertentu. Mestinya, hal ini menjadi alasan utama 
bagi masing-masing pihak untuk termotivasi menjalin sinergitas hubungan bisnis 
yang harmonis.  Sinergitas hubungan industrial yang harmonis inilah yang 
menjadi latar belakang atau pertimbangan yang mendasari terbitnya 
Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012. Artinya, setelah Permenakertrans 
tersebut terbit dan berlaku, mestinya hubungan industrial di antara perusahaan 
pemberi pekerjaan alih daya, perusahaan penerima pekerjaan alih daya dan 
pekerja alih daya terjalin secara harmonis. Namun kenyataannya tidak demikian; 
bahkan berlakunya Permenakertrans tersebut telah menimbulkan sejumlah 
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masalah, dan tak dapat dijadikan landasan untuk mengantisipasi tuntutan 
“Hapuskan Outsourcing!” dari para pekerja.  

            Pekerjaan alih daya  di China juga semakin banyak digunakan untuk 
membantu mengkonsolidasikan bisnis global, baik sebagai bagian dari 
perampingan administrasi rutin, atau setelah merger dan akuisisi perusahaan. 
Dengan pekerjaan alih daya dalam proses bisnis umum dan sistem IT di berbagai 
negara atau wilayah operasi organisasi, bisnis dapat mencapai tingkat yang lebih 
tinggi dari standarisasi global. Tampaknya perkembangan pekerjaan alih daya di 
China sudah sampai pada tingkat membanggakan dan dipandang sebagai suatu 
bagian penting dalam pertumbuhan bisnis yang semakin menglobal.  Pandangan 
ini tampaknya masih jauh dari pandangan para pekerja di Indonesia; dan 
kebanggaan akan pekerjaan alih daya ini tampaknya masih belum dimiliki oleh 
pekerja di Indonesia. Jika pelaksanaan pekerjaan alih daya di China sudah 
menyerap begitu banyak tenaga profesional terdidik dengan upah yang tentu 
sesuai dengan tingkat keahlian dan profesionalitas penanganan pekerjaannya. Di 
Indonesia tampaknya pelaksanaan pekerjaan alih daya masih identik dengan 
pekerjaan penunjang yang identik juga dengan kedudukan  buruh, satpam atau 
tenaga penunjang lainnya di lingkungan pabrik saja. Secara umum, kedudukan 
sebagai pekerja alih daya di Indonesia belum menumbuhkan kebanggaan 
tertentu pada pekerja alih daya itu sendiri. 

Asia merupakan  tiga  dari   empat  besar    Negara    tujuan     pelaksanaan  
pekerjaan alih daya di dunia. Keempat Negara yang dimaksud adalah  India, 
Filipina, Cina dan Irlandia, yang bergabung untuk mencapai sekitar 75 persen 
dari pelaksanaan pekerjaan alih daya di pasar global dengan pendapatan 
maksimal. Indonesia termasuk salah satu negara di Asia, tetapi mengapa 
Indonesia sampai saat kini belum menjadi negara tujuan pelaksanaan pekerjaan 
alih daya? Pertanyaan seperti ini tentu terkait dengan lemahnya daya saing 
bangsa Indonesia, terutama kelemahan daya saing pekerja alih daya dan 
perusahaan alih daya di Indonesia. Lemahnya daya saing ini tentu ada kaitannya 
dengan  permasalahan pelaksanaan pekerjaan alih daya di Indonesia.  

Pekerjaan  alih  daya di Cina,   sebagian   besar  biaya   tenaga  kerjanya di 
kalkulasi  per jam. Kualitas kerja, keandalan, efisiensi, fleksibilitas, kemudahan 
komunikasi dan isu-isu budaya menjadi relevan dalam menata strategi pekerjaan 
alih daya untuk menyikapi faktor makro seperti risiko geopolitik. Kebaikan yang 
paling menonjol dari China sebagai tujuan pekerjaan alih daya adalah biaya. 
Bisnis pekerjaan alih daya perangkat lunak di Cina masih dalam masa 
pertumbuhan. Namun ada beberapa risiko juga seperti lanskap vendor, yang 
merupakan latar belakang, menjelaskan lanskap vendor yang terfragmentasi. 
Industri perangkat lunak China dibanjiri dengan perusahaan kecil.  Meskipun 
pasokan pekerja berlimpah, kualitas pasokan ini pada kenyataannya, masih 
dipertanyakan dan perlu dipertimbangkan sebelum menggunakan tenaga alih 
daya Cina. Meskipun demikian, pelaksanaan pekerjaan alih daya di China tetap 
tumbuh menjadi salah satu jenis bisnis yang menonjol di antar sekian banyak 
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jenis bisnis yang mengglobal. Penonjolan seperti yang terjadi di China itulah yang 
perlu dilakukan di Indonesia, agar pelaksanaan pekerjaan alih daya menjadi salah 
satu jenis bisnis yang potensial untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan 
pendapatan para pekerja.   

India adalah yang paling matang dari ketiga Negara tersebut, dikarenakan 
india mulai mendominasi pasar pekerjaan alih daya pada pertengahan 1990-an, 
dan India sekarang menawarkan kekayaan jasa pekerjaan alih daya tidak hanya 
untuk menutupi apa saja yang dapat dibayangkan, tetapi berfokus juga pada low-
end dengan kisaran layanan pekerjaan alih daya seperti call center, dan seluruh 
jajaran rendah untuk high-end (ITO) jasa pekerjaan alih daya IT. Ini termasuk 
segala sesuatu dari entri data melalui pengujian, pemeliharaan, dan lokalisasi 
perangkat lunak, untuk pengembangan aplikasi dan pemeliharaan (AD & M), baik 
untuk fungsi non bisnis yang penting, dan juga untuk fungsi bisnis penting. 
Filipina memasuki pasar BPO pada tahun 1990-an, dan sekarang hampir 
sepenuhnya terfokus pada pasar tersebut. Kendati demikian, Cina tak mau 
ketinggalan dengan kedua Negara tersebut meskipun harus berada pada posisi 
ketiga tingkat asia. Jika China tidak mau ketinggalan dalam membangun bisnis 
alih daya; tapi Indonesia justru sangat ketinggalan. Bahkan di Indonesia, para 
pekerja masih lantang menyuarakan “Hapus Outsourcing!”; dan oleh sebab itu 
pekerjaan alih daya masih dipandang sebelah mata oleh pekerja Indonesia. 

Tampaknya China telah benar-benar memasuki pasar pekerjaan alih daya 
secara serius dalam lima tahun terakhir, hal ini tentu tidak lepas dari dukungan 
pemerintah RRC itu sendiri. Bentuk dukungan tersebut dibuktikan dengan 
difokuskannya Cina sebagai pemimpin dalam AD & M dan penawaran layanan 
ITO, serta menempati sekitar 3 persen dari pasar BPO offshore global, tertinggal 
India (dengan 51 persen), Filipina (21persen), dan Irlandia (7persen). Kendati 
demikian Cina sekarang ini telah di anggap sebagai “India baru”. Mungkin bagi 
Indonesia masih sangat sulit untuk mencapai level “India Baru”, karena begitu 
banyak keadaan yang harus dibenahi.  

China sekarang ini telah dianggap sebagai India baru oleh sebagian besar 
analis. Pertanyaan utamanya yaitu, apakah tujuan utama China adalah 
berkembang menjadi pusat pekerjaan alih daya di pasar global, hal ini tentu tidak 
lagi diragukan bahwa banyak perusahaan ingin melakukan pekerjaan alih daya 
serta harus mempertimbangkan Cina sebagai tujuan.  China sudah harus 
dianggap sebagai alternatif yang tulus untuk pilihan yang lebih jelas dari yang 
lainnya. Pada kenyataannya, bahkan ada pasar yang berkembang di "sub-
offshoring" dari India ke Cina sebagai penyedia layanan asal india, yang  terlihat 
menggunakan China dalam rangka untuk mengimbangi inflasi biaya di India.  

Rasanya tidak salah kalau bangsa Indonesia, atau tepatnya para pekerja 
alih daya dan perusahaan-perusahaan  alih daya di Indonesia meniru kemajuan 
pelaksanaan pekerjaan alih daya di China. Apakah salah jika Indonesia 
berkembang menjadi salah satu negara yang berhasil berkembang menjadi pusat 
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pekerjaan alih daya di pasar global? Tentu tidak – tetapi mengapa sebutan 
“outsourcing” di telinga para pekerja Indonesia sepertinya masih sangat asing; 
atau bahkan menjadi sebutan yang dihindari. 

Dikarenakan Cina memiliki banyak keuntungan yang sama seperti india, 
seperti skalabilitas, dengan penyebaran tenaga kerja yang sangat luas; biaya 
tenaga kerja yang kompetitif, dengan biaya arbitrase yang tak tertandingi antara 
10-20 persen lebih rendah secara keseluruhan dari biaya di india; serta biaya 
dalam pengelolaan bisnis yang rendah. Pendirian infrastruktur banyak di kota-
kota besar yang ada di Cina, meskipun Beijing dan Shanghai masih menjadi pusat 
bagi penyedia 3.000 pelayanan di China, beberapa kota-kota lain dengan populasi 
lebih dari satu juta - juga mulai membuat gelombang industri pekerjaan alih 
daya, seperti shenzhen, Chengdu, dan Dalian. Kapan di Indonesia terjadi 
gelombang industri pekerjaan alih daya yang mampu menyerap jutaan tenaga 
kerja?  

Pada kenyataannya, Dalian dan kota-kota lain di utara Cina telah memiliki 
ceruk pasar yang menawarkan layanan pekerjaan alih daya untuk tetangga 
mereka Jepang dan Korea Selatan, di mana keuntungan dari banyak orang lokal 
yang berbahasa Jepang, kedekatan zona waktu, waktu penerbangan singkat, dan 
kesamaan budaya dapat memastikan bahwa Cina telah menjadi tujuan 
pelaksanaan pekerjaan alih daya terkemuka untuk Jepang dan Korea. Sekitar 
sepertiga dari pendapatan pekerjaan alih daya Cina berasal dari Jepang dan 
Korea Selatan, dengan sekitar 45 persen dari perusahaan dan sekitar 20 peser 
dari pasar domestik. Keberhasilan pengembangan pekerjaan alih daya di China 
tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang tampak dominan 
mempengaruhi perkembangan pekerjaan alih daya di China adalah  dukungan 
Pemerintah China itu sendiri. Artinya, di suatu negara komunis yang menganut 
ekonomi liberal, ternyata peran pemerintah masih sangat dominan dan penting 
dalam memajukan perekonomian bangsa dan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. 

Terdapat dukungan pemerintah yang kuat   untuk   industri   pekerjaan 
alih daya di Cina. Meskipun tidak ada yang spesifik yang berkaitan dengan 
peraturan perusahaan pekerjaan alih daya di Cina. Sebaliknya, pekerjaan alih 
daya yang dilakukan mengalami tumpang tindih dan berpotensi tidak 
konsistennya industri dengan aktivitas regulasi rezim secara spesifik. Ini 
merupakan salah satu kosekuensi logis dari “gemuknya” dan “Lambannya 
Gerakan” birokrasi yang melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan dan 
pelayanan di bidang pekerjaan alih daya. Kelemahan seperti ini tampaknya juga 
terjadi di Indonesia. Dari peninjauan terhadap pelaksanaan pekerjaan alih daya di 
Kabupaten Sidoarjo, Kota Batam, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang, 
terlihat sangat jelas kelemahan tersebut. Kelemahan yang dimaksud ternyata 
lebih banyak bersumber dari sangat terbatasnya jumlah dan kompetensi aparatur 
yang mengurusi pelaksanaan pekerjaan alih daya di daerah. Karena itu, untuk 
mendapatkan data pelaksanaan pekerjaan alih daya yang aktual dan lengkap 



162 | Hukum Ketenagakerjaan 

sangat sulit. Tidak persiapan dan kesiapan yang optimal dalam pengolaan data 
pelaksanaan pekerjaan alih daya di daerah-daerah.  

Pada aspek penyediaan jasa tenaga alih daya, Cina menyediakan jasa 
besar di berbagai bidang seperti wisata dan perjalanan, kesehatan, medis, 
teknologi, mobil, rumah, keluarga, dan lain-lain bisnis. Pekerjaan Alih Daya Cina 
menyediakan pelayanan yang efisien dan efektif dengan pengalaman, pendidikan 
dan keterampilan khusus untuk seluruh dunia. Hal yang demikian itu kemudian 
menjadikan China sebagai salah satu negara terkemuka di dunia dalam fase bisnis 
pekerjaan alih daya. Artinya, devisa pun mengalir seiring dengan mengalirnya 
penyerapan tenaga kerja alih daya dan peningkatan pendapatan masyarakat di 
China.  

         Dengan tidak adanya aturan hukum khusus yang mengatur teknis 
pelaksanaan pekerjaan alih daya, pekerjaan alih daya di China tampak lebih 
berkembang bila dibandingkan dengan pelaksanaan pekerjaan alih daya 
Indonesia. Pekerjaan alih daya di China terlihat berkembang menjadi bisnis yang 
tidak hanya menjadi pilihan pengalihan sebagian pekerjaan untuk meningkatkan 
efisiensi perusahaan; namun memperluas juga lapangan usaha dan lapangan 
kerja bagi tenaga-tenaga kerja muda profesional terdidik.     

         Perkembangan pekerjaan alih daya di China memang dimungkinkan karena 
adanya dukungan dari Pemerintah China serta tidak membatasi jenis-jenis 
pekerjaan yang dapat diserahkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan alih daya 
kepada perusahaan pelaksan pekerjaan alih daya. Karena setiap pelaksanaan 
pekerjaan alih daya didasarkan pada perjanjian kerja di antara para pihak yang 
terikat dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya tersebut, maka dengan sendirinya 
hal-hal yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya 
tercakup dalam naskah perjanjian kerja tersebut. 

           Bila dibandingkan dengan jenis-jenis pekerjaan alih daya yang sudah 
berkembang di China, tampaknya jenis-jenis pekerjaan alih daya yang 
berkembang di Indonesia masih sangat terbatas jenis dan jumlahnya. 
Keterbatasan jenis dan jumlah pekerjaan alih daya di Indonesia tidak hanya 
karena pekerjaan alih daya di Indonesia masih dipandang sebagai pekerjaan 
penunjang namun juga karena adanya pembatasan jenis-jenis pekerjaan alih.    
Jenis dan jumlah pekerjaan alih daya di Indonesia yang masih sangat terbatas.  

           Karena di China tidak ada pembatasan jenis dan jumlah pekerjaan alih daya; 
dan pekerjaan alih daya itu sendiri telah berkembang menjadi salah satu jenis 
bisnis  yang memberi keuntungan dan peluang  untuk maju bagi setiap 
perusahaan, maka dengan sendirinya pelaksanaan pekerjaan alih daya di China 
tidak seperti di Indonesia. Sementara itu, perkembangan pekerjan alih daya di 
Indonesia sampai saat kini masih menjadi isu sensitif yang sering dimunculkan 
dalam berbaga unjuk rasa pekerja/buruh. Jika di Filipina, Thailand dan China 
perkembangan bisnis pekerjaan alih daya telah menjadi salah satu bisnis yang 
semakin menglobal dan memberi banyak peluang dan keuntungan kepada para 
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pelaku ekonomi, termasuk kepada tenaga kerja; namun di Indonesia malah 
dituntut untuk dihapuskan. Filipina dan China adalah dua negara di Asia yang 
berhasil mengembangkan bisnis outsourcing secara global. Cukup banyak 
perusahaan-perusahaan di negara maju yang memanfaatkan bisnis outsourcing 
yang ditawarkan di Filipina dan di China untuk meningkatkan kinerja dan 
efisiensi perusahaan.  Jadi, bisnis outsourcing itu sesunggunya tidak identik 
dengan tenaga kerja unskills atau pekerjaannya para buruh pabrik pada kawasan 
industri saja.  Di China, termasuk Filipina dan Thailand, bisnis outsourcing telah 
berkembang seperti halnya core business yang menjadi andalan perusahaan-
perusahaan pemberi pekerjaan alih daya. Perkembangan bisnis outsourcing di 
Filpina, Thailand  dan China tidak hanya meningkatkan kinerja dan efisiensi; 
namun sekaligus juga memberi alternatif bisnis yang sebenarnya justru dapat 
memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi tenaga-tenaga kerja 
terdidik dari berbagai bidang profesi. Jadi, pengembangan pekerjaan alih daya 
sudah waktunya dipandang dengan perspektif yang seluas-luasnya.     

           Dari analisis deskriptif perbandingan pelaksanaan pekerjaan alih di 
beberapa negara dengan di Indonesia diperoleh catatan pokok berikut: 

            Pertama, pelaksanaan pekerjaan alih daya di Filipina, Thailand dan China 
telah berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
informasi dalam berbagai  kerjasama bisnis pekerjaan alih daya yang semakin 
mengglobal. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan alih daya di Filipina, Thailand dan 
China telah menjadi salah satu sub sektor industrialisasi yang tumbuh sebagai 
konsekuensi logis dari penerapan strategi efisiensi berbasis pekerjaan alih daya. 
Pelaksanaan pekerjaan alih daya di Indonesia belum berkembang seperti yang 
terjadi di Filipina, Thailand dan China.  Bahkan di Indonesia timbul tuntutan dari 
para pekerja untuk menghapuskan pelaksanaan pekerjaan alih daya (hapus 
oputsourcing!).  Dengan demikian pelaksanaan pekerjaan alih daya di Indonesia 
masih dihadapkan pada kendala situasional yang bersumber dari persepsi yang 
tidak tepat terhadap pentingnya pelaksanaan pekerjaan alih daya bagi 
peningkatan efisiensi perusahaan, perluasan lapangan usaha dan perluasan 
lapangan kerja yang justru sangat dibutuhkan para pekerja. 

           Kedua, karena tidak aturan hukum yang mengatur secara khusus teknis 
pelaksanaan pekerjaan alih daya - pengaturan khusus ini sebenarnya tercakup 
dalam perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja - maka pekerjaan alih daya 
di Filipina, Thailand dan China jauh lebih berkembang bila dibandingkan dengan 
pelaksanaan pekerjaan alih daya Indonesia. Di Filipina, Thailand dan China  
pekerjaan alih daya berkembang menjadi salah satu jenis bisnis yang terbuka dan 
tidak hanya menjadi pilihan pengalihan sebagian pekerjaan untuk meningkatkan 
efisiensi perusahaan tertentu; namun memperluas juga lapangan usaha dan 
lapangan kerja. Jenis-jenis pekerjaan alih daya pun turut berkembang seiring 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama mengikuti 
perkembangan teknologi informasi yang semakin fungsional bagi perkembangan 
bisnis yang menglobal.   
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           Ketiga, pesatnya perkembangan pelaksanaan pekerjaan alih daya di Filipina 
dan China terjadi karena adanya kebijakan pemberian insentif oleh Pemerintah 
Filipina untuk menstimulasi perkembangan pekerjaan alih daya; dan adanya 
dukungan Pemerintah China untuk memajukan bisnis outsourcing hingga China 
menjadi tujuan pelaksanaan pekerjaan alih daya bagi perusahaan-perusahaan 
yang go international. Sampai sekarang di Indonesia belum ada kebijakan 
pemberian insentif untuk menstimulasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan 
alih daya.   

            Keempat,  Filipina dan China adalah dua negara di Asia yang berhasil 
mengembangkan bisnis outsourcing secara global. Di Filipina dan China, termasuk 
Thailand, bisnis outsourcing telah berkembang seperti halnya core business yang 
menjadi andalan perusahaan-perusahaan pemberi pekerjaan alih daya. 
Perkembangan bisnis outsourcing di Filpina, Thailand  dan China tidak hanya 
meningkatkan efisiensi; namun sekaligus juga memberi alternatif bisnis yang 
sebenarnya justru dapat memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi 
tenaga-tenaga kerja terdidik dari berbagai bidang profesi. Di Indonesia, bisnis 
outsourcing belum berkembang seperti halnya core business yang menjadi 
andalan perusahaan-perusahaan pemberi pekerjaan alih daya. Hal ini diketahui 
dari penelitian pelaksanaan pekerjaan alih daya di beberapa daerah yaitu 
Kabupaten Sidoarjo, Kota Batam, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang. 
Jenis-jenis pekerjaan alih daya yang dilaksanakan perusahaan-perusahaan 
pemberi kerja kepada perusahaan-perusahaan pelaksana pekerjaan alih daya di 
Kabupaten Sidoarjo lebih banyak pada pekerjaan pelayanan kebersihan (cleaning 
service), dan pengamanan. Jenis-jenis pekerjaan alih daya yang dilaksanakan di 
Kabupaten Bogor yaitu: Administrasi, Pemasaran, Manajemen Kas, Pengelolaan & 
Pendukung Fasilitas Kantor, Pelayanan Transportasi, Pengamanan Asset 
Perusahaan, Pembangunan, Pertambangan, Perdagangan, Perindustrian, 
Pertanian, Pengangkutan, Percetakan, Pembekalan, Satpam, Cleaning service, 
Administrasi, Bagian produksi, Sequrity, Catering, Penunjang usaha di 
pertambangan dan perminyakan, Akuntan bagi pekerja, Operasi Material 
Alternatif, Pembuangan Kantong Semen, dan Operasi Tambang. Jenis-jenis 
pekerjaan alih daya yang dilaksanakan di Kabupaten Tangerang tak jauh berbeda 
dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan alih daya sebagaimana dicantumkan 
dalam Pasal 17 Permenakertrans No.19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat 
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Pasal 
tersebut menjelaskan bahwa perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan 
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat 
secara tertulis.   Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud harus merupakan kegiatan jasa 
penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.  
Kegiatan jasa penunjang yang meliputi usaha pelayanan kebersihan;  usaha 
penyediaan makanan bagi pekerja/buruh;  usaha tenaga pengamanan;  usaha jasa 
penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan usaha penyediaan angkutan 
bagi pekerja/buruh.   
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 BAB V 

PERLINDUNGAN PEKERJA ALIH DAYA DALAM 
PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

 

 

5.1 Ketentuan Hukum Yang Mengatur Perlindungan Pekerja Alih Daya 
Dalam  Pelaksanaan  Hubungan  Industrial  

              Pemerintah dari  masa ke masa telah banyak membuat peraturan-
perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang di dalamnya 
juga memuat aturan tentang perlindungan hukum bagi pekerja/buruh. Peraturan 
perundang-undangan yang dimaksud antara lain:  

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan;  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja;  
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh;  
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial;  
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional;  
8. Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri ;  dan  
10. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. 
            Peraturan   perundang-undangan    sebagaimana  tersebut   diatas,     sangat  

diperlukan bagi perusahaan maupun pekerja/buruh guna memberikan 
perlindungan hukum bagi kedua belah pihak serta dalam rangka membangun 
hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Pemerintah 
mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dalam 
mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan 
keluarganya. Artinya berdasarkan konstitusi, pemerintah bertanggungjawab 
memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja/buruh termasuk 
pekerja/buruh outsourcing agar dalam pelaksanaan hubungan kerja antara 
pengusaha dengan pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.   
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          Bahwa pengusaha mempunyai kepentingan atas kelangsungan dan 
keberhasilan perusahaan adalah jelas dan wajar yaitu karena tanggung jawab 
morilnya sebagai pimpinan,  sebagai sumber penghidupannya dan untuk 
mendapat keuntungan yang sesuai dengan modal yang ditanamkannya. Namun 
karyawan dan  serikat  pekerja  juga  mempunyai   kepentingan   yang  sama atas 
perusahaan, yaitu sebagai sumber penghasilan dan penghidupannya. 255 

            Menurut Zainal Asikin, perlindungan buruh dari kekuasaan majikan 
terlaksana apabila peraturan-peraturan dalam bidang perburuhan yang 
mengharuskan  atau  memaksa  majikan bertindak  seperti   dalam  perundang-
undangan tersebut benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum 
tidak  dapat  diukur secara yuridis saja, juga diukur secara sosiologis, dan 
filosofis.256  Hubungan majikan dengan buruh dalam rangka perlindungan hukum 
juga diatur dalam Pasal 1601 a KUHPerdata, yang menjadi inspirasi dan acuan    
dalam penyusunan Undang-Undang tentang  Ketenagakerjaan di Indonesia.  

          Pemahaman terhadap Pasal 1601a KUHPerdata, menurut Sendjun H. 
Manulang, pengertian /perumusan pasal tersebut, dapat diuraikan bahwa 
perjanjian kerja adalah: 

1. Perjanjian antara seorang pekerja(buruh) dengan pengusaha untuk 
melakukan pekerjaan. Jadi si pekerja sendiri harus melakukan 
pekerjaan itu dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. 

2. Dalam melakukan pekerjaan itu pekerja harus tunduk dan berada di 
bawah perintah pengusaha/pemberi kerja. Jadi antara pengusaha dan 
pekerja ada suatu hubungan antara yang memerintah dan yang 
diperintah. 

3. Sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan, pekerja berhak atas 
upah yang wajib dibayar oleh pengusaha/pemberi kerja.257 

            Pendapat lain dinyatakan oleh Asri Wijayanti, bahwa secara sosial 
ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak 
mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Majikan 
inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. Mengingat 
kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan maka perlu adanya 
campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya.258 

          Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa posisi 
pekerja/ buruh sangat dilematis, disatu sisi mereka butuh pekerjaan sebagai 
pekerja/buruh outsourcing untuk menghidupi keluarganya, disisi lain upah dan 
jaminan sosial lainnya yang mereka terima dari pihak perusahaan pengguna tidak 
sebanding dengan upah dan jaminan sosial yang diterima pekerja/buruh tetap. 
Sedangkan, perusahaan pemberi pekerjaan menganggap untuk efisiensi 

                                                           
255Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok........., op cit., 139-140 
256Zainal Asikin, Dasar-Dasar........., op cit., hlm. 6 
257Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok........., op cit., hlm. 64 
258Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan........, op cit., hlm. 10 
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pekerjaan dan mengurangi labor cost perusahaan  maka sebagian pekerjaan 
produksi yang merupakan pekerjaan penunjang diserahkan kepada perusahaan 
penerima pekerjaan (perusahaan pemborongan pekerjaan) atau perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh yang dinyatakan sebagai pemenang lelang yang 
menawarkan biaya pekerja/buruh terendah  ketika  dilakukan lelang pekerjaan 
alih daya (outsourcing) melalui perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. 
Padahal, bisa saja materi perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak 
mengabaikan hak-hak pekerja yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi 
pekerja mengingat hubungan hukum yang terjadi hanya antara perusahaan 
pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pekerjaan pemborongan atau 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.  Posisi pekerja/buruh hanya sebatas 
sebagai pekerja kontrak atau pekerja tetap dari perusahaan penerima pekerjaan 
atau perusahaan  penyedia jasa pekerja/buruh,  tidak ada hubungan hukum 
dengan perusahaan pemberi pekerjaan atau perusahaan pemakai pekerjaan. 
Sedangkan, pemerintah menganggap dengan adanya pekerja/buruh outsourcing 
dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengurangi atau menurunkan angka 
pengangguran dalam kondisi perekonomian yang sedang sulit saat ini.  Dikaitkan 
dengan hal itu, perlu adanya  pemahaman yang mendalam terkait dengan 
pekerjaan alih daya yang menurut Pasal 64  UUK penjelasannya  adalah  
perusahaan dapat menyerahkan sebagian  pelaksanaan  pekerjaan kepada 
perusahaan lainnya  melalui perjanjian  pemborongan pekerjaan atau penyediaan 
jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis,  artinya menurut Much. 
Nurachmad bahwa pada dasarnya terdapat dua jenis perjanjian kontrak, yaitu 
perjanjian kerja untuk pekerjaan yang diborongkan dan perjanjian kerja untuk 
pekerja yang diborongkan.259  Artinya ada sebagian pekerjaan yang sifatnya 
penunjang oleh perusahaan pengguna diserahkan kepada perusahaan penerima 
pekerjaan yang waktunya dibatasi sesuai kebutuhan, sedangkan ada 
pekerja/buruh yang siap bekerja di perusahaan pengguna yang menurut 
penjelasan Pasal 66 UUK antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, 
pengemudi, pekerja/buruh di pertambangan atau perminyakan dan catering. 

          Sedangkan menurut  Adrian Sutedi dalam praktik sehari-hari outsourcing 
selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja 
selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu), upah 
lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya 
job security serta tidak adanya jaminan pengembangan karier, dan lain-lain.260 

           Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, menggambarkan bahwa kondisi 
pelaksanaan pekerjaan yang dialami oleh para pekerja/buruh outsourcing di 
Indonesia pada kenyataannya dalam praktek  sehari-hari  tidak sesuai dengan  
apa yang diatur dalam Pasal 65 ayat (4)  dan Pasal 66 ayat (2) huruf c yaitu 
terkait dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh 
pada perusahaan lain sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan 

                                                           
259Much. Nurachmad, Tanya Jawab....., op cit., hlm. 1 
260Adrian Sutedi, Hukum...., op cit., hlm. 219 
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syarat-syarat kerja  pada perusahaan pemberi pekerjaan dan perlindungan upah 
dan kesejahteraan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh. Hal ini sejalan dengan pernyataan A. Uwiyono yang 
menjelaskan bahwa proses penyerahan buruh /pekerja milik perusahaan jasa 
pekerja oleh perusahaan jasa pekerja kepada perusahaan pengguna dengan 
imbalan sejumlah uang ini sama persis dengan proses jual beli budak belian pada 
zaman dahulu. Dengan dibayarkannya sejumlah uang oleh pembeli budak, maka 
ia memiliki kewenangan untuk mempekerjakan budak yang telah diserahkan oleh 
pemilik budak sebelumnya. Oleh karena itu legalisasi terhadap adanya hubungan 
kerja antara buruh/pekerja dengan perusahaan jasa pekerja ini merupakan 
legalisasi terhadap  perbudakan modern (“modern slavery”).261 

           Berdasakan uraian di atas,  guna melindungi pekerja/buruh yang bekerja 
sebagai pekerja/buruh  outsourcing harus  diikat dalam sebuah perjanjian kerja 
sesuai Pasal 52  UUK, yaitu : a. kesepakatan kedua belah pihak; b. kemampuan 
atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. adanya pekerjaan yang 
diperjanjikan; dan d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku. Artinya, syarat-syarat yang dituangkan dalam Pasal dimaksud 
menunjukan bahwa adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan 
pekerja/buruh guna mendapatkan kepastian hukum dan  perlindungan hukum 
bagi pekerja/buruh  outsourcing untuk memulai bekerja.  

          Pengaturan outsourcing bila dilihat dari segi hukum ketenagakerjaan adalah 
untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan outsourcing dan dalam waktu 
bersamaan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh. Dengan demikian, 
adanya anggapan bahwa hubungan kerja pada outsourcing selalu menggunakan 
perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak, sehingga mengaburkan hubungan 
industrial adalah tidak benar.  Pelaksanaan hubungan kerja pada outsourcing 
telah diatur secara jelas dalam Pasal 65 ayat (6) dan (7) dan Pasal 66 ayat (2) dan 
(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.262 

          Kemudian, bagaimana  pelaksanaan ketentuan  pekerjaan alih daya 
(outosurcing)   yang terjadi di beberapa negara seperti Cina, Filipina dan Thailand 
yang menjadikan outsourcing sebagai salah satu bisnis industri yang berkembang 
pesat dan juga di beberapa daerah di Indonesia yang dalam praktek 
pelaksanaannya bisa saja berbeda satu sama lain. 

           Dalam bidang ketenagakerjaan,  terkait dengan jenis-jenis pekerjaan alih 
daya yang diberlakukan antara Filipina dengan Indonesia, Filipina lebih memiliki 
konsep yang lebih baik, disusun pengelompokkan jenis pekerjaan antara lain 
mencakup pekerjaan permanen (regular permanent employment), pekerjaan 
proyek (project employment), pekerjaan musiman (seasonal employment), 
pekerjaan kausal (casual employment), dan pekerjan tetap periodik (fixed-period 
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employment), yang juga diberlakukan bagi pekerja alih daya, dan hal ini di Filipina 
tentu membuka lapangan kerja lokal yang memungkinkan terjadinya penyerapan 
tenaga kerja lokal secara dinamis.  Di Filipina tidak ada aturan hukum khusus 
yang mengatur teknis pelaksanaan pekerjaan alih daya seperti pengaturan 
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang 
diberlakukan di Indonesia. Membandingkan dengan Filipina,  di Indonesia 
terdapat kesamaan terkait dengan jenis-jenis pekerjaan yang diatur secara 
khusus  baik menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan maupun Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 
Kepada Perusahaan Lain meliputi jenis pekerjaan yang bersifat tetap atau utama 
dan  pekerjaan yang sifatnya sementara atau penunjang serta pekerjaan yang 
bersifat musiman yang pelaksanaannya terikat dalam hubungan kerja didasarkan 
atas perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu (PKWTT).  

          Berdasarkan Penjelasan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003  Tentang Ketenagakerjaan dan  Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Sebagian 
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain,  khusus untuk perusahaan yang 
menyediakan/penyedia  jasa pekerja/buruh alih daya (outsourcing) di Indonesia 
dibatasi hanya pada: a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);  b.usaha 
penyediaan makanan bagi pekerja/buruh(catering); c. usaha tenaga pengaman 
(security/satuan pengamanan);   d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan 
perminyakan; dan e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.          
Sedangkan pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga atau 
untuk pekerjaan pemborongan,  menurut Adrian Sutadi mengemukakan bahwa 
dalam prakteknya sulit menentukan mana yang merupakan pekerjaan pokok, 
atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, dan mana 
yang bukan.263Selain itu,  menurut Lalu Husni, pemerintah secara berangsur-
angsur turut serta dalam menangani masalah perburuhan melalui berbagai 
peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan-undangan di bidang 
perburuhan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan 
kewajiban pengusaha maupun pekerja/buruh.264Pendapat yang berbeda 
dikemukakan oleh Adrian Sutadi, menurutnya praktek sehari-hari outsourcing 
selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja 
selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu), upah 
lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya 
job security serta tidak adanya jaminan pengembangan karier, dan lain-lain.265 

           Menyimak pendapat para ahli tersebut, penulis menilai bahwa Pemerintah 
Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 
para pekerja outsourcing, telah menetapkan regulasi dalam bentuk peraturan 

                                                           
263Adrian Sutadi, Hukum....., op cit., hlm. 228 
264Lalu Husni, loc cit., hlm. 23 
265Adrian Sutadi, loc cit., hlm. 219 
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perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas,  khusus untuk pengaturan 
tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa 
pekerja/buruh kepada perusahaan lain diarahkan untuk menciptakan iklim 
hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.  

          Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran 
yang dilakukan oleh pihak pengusaha pengguna  maupun perusahaan penyedia 
yang mengakibatkan maraknya aksi unjuk rasa oleh para pekerja/buruh 
menuntut keadilan terhadap pelaksanaan outsourcing di Indonesia. Hal ini 
berbeda jika dibandingkan  dengan Filipina,  pemerintahnya  tidak membatasi 
pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja outsourcing. Karena tidak 
ada aturan hukum yang mengatur secara khusus pelaksanaan pekerjaan alih 
daya, maka pekerjaan alih daya di Filipina tampak jauh lebih berkembang bila 
dibandingkan dengan pekerjaan alih daya di Indonesia. Di Filipina pekerjaan alih 
daya berkembang menjadi salah satu jenis bisnis yang terbuka dan tidak hanya 
menjadi pilihan pengalihan sebagian pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi 
perusahaan tertentu, namun memperluas juga lapangan usaha dan lapangan 
kerja. Jenis-jenis pekerjaan alih daya pun turut berkembang seiring dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama mengikuti 
perkembangan teknologi informasi yang semakin fungsional bagi perkembangan 
bisnis yang mengglobal.  Perkembangan pekerjaan alih daya yang demikian itu 
dimungkinkan juga karena adanya kebijakan pemberian insentif oleh Pemerintah 
Filipina. Pemberian insentif kepada pelaksanaan pekerjaan alih daya tentu 
dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan pekerjaan alih daya sebagai 
salah satu bidang usaha dan sekaligus menjadi lapangan kerja yang diharapkan 
dapat memperluas lapangan usaha dan lapangan  kerja. Sampai sekarang di 
Indonesia belum ada kebijakan pemberian insentif untuk pelaksanaan pekerjaan 
alih daya.   

         Selain itu, persoalan lain tentang ketenagakerjaan, perbedaan yang terjadi 
antara pekerja Indonesia dengan Filipina dalam praktek pelaksanaan  pekerjaan 
outsourcing adalah pertama, pekerja Indonesia kemampuan atau keterampilan 
(skill) berbahasa asing masih kurang jika dibandingkan dengan pekerja Filipina 
dan penampilan diri (performance)  para pekerja Indonesia kalah bersaing 
dengan para pekerja Filipina yang lebih postur, percaya diri, fasih berbahasa 
Inggris dan memiliki tingkat disiplin yang tinggi sehingga para pekerja Filipina 
lebih banyak memperoleh lapangan kerja formal daripada informal di berbagai 
negara, kedua, dari sisi perlindungan hukum  bagi para pekerja yang bekerja di 
luar negeri, Pemerintah Filipina  melalui Kementerian Tenaga Kerja 
(Departement Of Labor And Employment Republic of the Philippines) selalu 
memberikan perlindungan hukum tenaga kerjanya yang bekerja di luar negeri 
baik berupa bimbingan dan pelatihan terhadap pemahaman peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan dan memberikan bantuan hukum ketika 
terjadi perselisihan perburuhan di tempat mereka bekerja, dan kebijakan 
Pemerintah Filipina menyediakan pos pelayanan dan pengaduan guna 
memberikan pelayanan dan  perlindungan hukum kepada warganya yang bekerja 
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di luar negeri  terkait dengan persoalan ketenagakerjaan di tempat mereka 
bekerja. Sedangkan di Indonesia, peran Pemerintah Indonesia dalam hal ini 
Kementerian Ketenagakerjaan belum maksimal, masih kurang tanggap dan 
cenderung lambat dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerjanya baik 
di dalam negeri maupun di luar negeri, khusus TKI atau TKW ketika mereka 
harus berhadapan dengan masalah hukum yang harus dihadapi terhadap 
perbuatan yang dilakukannya yang dipicu oleh para majikannya berupa 
perlakuan kekerasan atau pelecehan seksual yang dilakukan di negara dimana 
mereka bekerja misalnya para pekerja TKI atau TKW yang bekerja di Timur 
Tengah, Singapura atau di Malaysia. Berdasarkan perbandingan di atas, kebijakan 
yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina tidak ada salahnya diterapkan juga di 
Indonesia, artinya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia harus 
meningkatkan kinerjanya dalam memberikan perlindungan hukum bagi para 
pekerjanya baik mereka sebagai pekerja kontrak maupun tetap yang  bekerja di 
negaranya maupun di luar negeri, seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah 
Filipina. The 1987 Philippine Constitution mengakui dan menjamin hak-hak tenaga 
kerja, yaitu:  pertama, kebebasan berserikat (self-organization), perundingan 
bersamadan negosiasi, kegiatan bersama yang damai, termasuk hak mogok 
sesuai dengan hukum; kedua, keamanan kepemilikan, kondisi kerja yang 
manusiawi dan upah layak; ketiga, partisipasi dalam proses pengambilan 
keputusan dan kebijakan yang mempengaruhi hak-hak pekerja sebagaimana 
ditentukan oleh hukum; keempat, berbagi dalam hasil produksi sebagai imbangan 
atas hak majikan untuk pengembalian yang memadai atas investasi. Dengan 
demikian pemberian hak atas keamanan berarti bahwa karyawan tidak dapat 
dihentikan kecuali hanya berwenang dengan penyebab seperti yang didefinisikan 
oleh hukum dan hanya setelah memperhatikan proses prosedural. Aturan hukum 
ini tentu berlaku juga bagi pekerja alih daya.  

Di Filipina, wanita dapat digunakan dalam setiap pekerjaan atau usaha 
yang diperbolehkan oleh hukum, asalkan tidak merusak kesehatan mereka. 
Mereka tidak didiskriminasi dalam pekerjaan karena alasan gender, status 
perkawinan atau kehamilan.  Sedangkan di Indonesia, hal yang sama yang 
mengatur persoalan kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh diatur lebih lanjut 
dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, 
menurut H.R. Abdussalam, ia menjelaskan bahwa serikat pekerja atau serikat 
buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela 
kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya serta  
mewujudkan  hubungan  industrial  yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.266 

Persoalan lain terkait dengan  hak mogok, pengupahan, pekerja/buruh 
perempuan dan lain-lain bagi pekerja/buruh outsourcing di Indonesia selama ini 
sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan yang dalam prakteknya seringkali terjadi pelanggaran oleh para 
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pengusaha padahal selama ini pemerintah sudah berusaha untuk mencegah agar 
tidak terjadi pelanggaran dimaksud. Mengomentari hal tersebut, menurut Abdul 
Khakim , ia menegaskan bahwa pelaksanaan outsourcing tetap harus menjamin 
hak-hak normatif pekerja/buruh. Praktis pengusaha tidak boleh mengurangi 
upah pekerja/buruh dari ketentuan upah minimum, mengurangi hak 
perlindungan, menekan atau mengitimidasi kebebasan pekerja/buruh dalam 
menyampaikan pendapat dan berorganisasi, mengurangi hak PHK, menekan 
pekerja/buruh dalam melakukan hak mogok kerja, dan sebagainya, dengan 
berbagai alasan dan dalih apapun.267  Mogok kerja atau unjuk rasa/aksi demo 
yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang menuntut hapus outsourcing terjadi 
karena penerapan ketentuan hukum yang tidak konsisten dilakukan baik oleh 
perusahaan pengguna atau pemakai pekerja/buruh terkait dengan pekerjaan 
core business dan noncore business dalam pelaksanaan sebagaian pekerjaan. 
Beralasan ketika pengusaha melakukan hal itu jika niatnya adalah untuk 
penghematan biaya upah buruh (labor cost), efisiensi  waktu atau mengurangi 
beban biaya untuk melakukan rekruitmen pekerja/buruh maupun pemberian 
pendidikan/pelatihan kepada pekerja/buruh.  

  Mengomentari hal tersebut, menurut Iftida Yasar, ia mengemukakan 
bahwa sangat disayangkan langkah pemerintah yang membatasi jenis pekerjaan 
yang dapat di-outsourcing diarea “penyediaan jasa pekerja/buruh” karena 
tekanan aksi demo, padahal yang terjadi di lapangan adalah maraknya 
pelanggaran praktik outsourcing sehingga banyak hak pekerja outsourcing yang 
terlanggar. 268 

            Sedangkan pengaturan ketentuan hukum tentang diskriminasi dalam 
pekerjaan, dibandingkan dengan Filipina, Pemerintah Indonesia telah 
meratifikasi beberapa konvensi ILO terkait dengan kesetaraan gender, 
perlindungan terhadap ibu hamil,  pengupahan dan penghapusan diskriminasi 
ras dan etnis yang dituangkan dalam Undang-Undang yang tujuannya diarahkan 
untuk terciptanya perlindungan hak-hak pekerja/buruh, yaitu:  

1. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan 
Konvensi ILO No. 100 Mengenai Pengupahan Bagi Laki-Laki dan 
Wanita untuk pekerjaan Yang Sama Nilainya;  

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO 
Convention No. 111 Concerning Discrimination Respect Of 
Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi 
Dalam Pekerja Dan Jabatan); dan 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnis. 

             Artinya Indonesia tunduk dan taat terhadap keputusan Konvensi ILO 
dengan meratifikasi beberapa Undang-Undang sebagaimana dimaksud di atas. 
Peran dan fungsi Serikat pekerja/buruh adalah melakukan pengawasan terhadap 
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pelaksanaan Undang-Undang dimaksud di atas agar tidak terjadi pelanggaran 
hukum, dan bentuk perwujudannya adalah menjalin hubungan industrial yang 
harmonis dengan pihak pemerintah maupun dengan pengusaha dalam 
melaksanakan salah satu fungsinya yaitu memperjuangkan kesejahteraan 
anggota beserta keluarganya, baik pekerja/buruh laki-laki maupun perempuan. 
Menanggapi hal di atas,  G. Kartasapoetra mengemukakan, bahwa penggunaan 
tenaga kerja wanita harus disertai izin dari orang tuanya kalau tenaga kerja 
wanita itu masih menjadi tanggungan orang tuanya, atau izin dari suami kalau 
sudah membentuk rumah tangga. Ketentuan-ketentuan di atas sangat bernilai 
dan merupakan penghargaan, perlindungan, dan jaminan ketenangan kerja 
selama tenaga kerja wanita itu masih terikat dalam hubungan kerja.269 

             Bagaimana dengan legalisasi kesejahteraan karyawan yang berlaku di 
Filipina, bahwa berdasarkan undang-undang kesejahteraan yang berlaku, 
majikan diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan karyawannya pada Sistem 
Jaminan Sosial (SSS), Perusahaan Asuransi Kesehatan Filipina (Phil Health) dan 
Pag-IBIG Fund. Majikan dan karyawan memberikan kontribusi pada dana umum 
dari sumber imbalan yang diperolehnya. Majikan dipandang perlu untuk 
mengurangi kontribusi karyawan (bukan sumbangan majikan) dari gaji 
karyawan dan mengirimkannya kepada SSS, Phil Health dan Pag-IBIG Fund, 
bersama-sama dengan kontribusi majikan.  Di Indonesia, jaminan asuransi  
ketenagakerjaan yang selama ini ditangani JAMSOSTEK, sejak tahun 2014 
penanganannya tidak lagi oleh JAMSOSTEK melainkan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
dan BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24  Tahun 
2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

              Menurut R. Joni Bambang S, bahwa penyelenggaraan program jaminan 
sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk 
memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan 
kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara 
berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan 
funded social security, yaitu  jaminan  sosial yang didanai  oleh  peserta dan masih 
terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.270 

            Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai 
hak untuk memperoleh perlindungan atas :  a)  keselamatan dan kesehatan kerja;  
b)  moral dan kesusilaan; dan  c)  perlakuan yang  sesuai  dengan  harkat  dan  
martabat manusia serta nilai-nilai agama. 

              Di Indonesia dalam  penyelenggaraan jaminan sosial terkait dengan 
perlindungan kecelakaan, kematian, jaminan hari tua dan kesehatan bagi setiap  
pekerja/buruh kontrak atau tetap selama ini ditangani oleh BPJS 
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Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, namun dalam praktek bagi pekerja/buruh 
tetap termasuk pekerja/buruh  outsourcing masih kesulitan untuk memperoleh 
pelayanan kesehatan dari rumah sakit swasta dengan menggunakan fasilitas 
keanggotaan BPJS ketenagakerjaan, mengingat pihak rumah sakit beralasan 
belum melakukan kerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.  Padahal, hal 
ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan 
keselamatan, kesehatan dan kecelakaan kerja yang optimal. Sebab sudah menjadi 
kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan kepesertaan pekerja/buruhnya 
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, meskipun terkadang dalam praktek 
masih terjadi diskriminasi antara pekerja/buruh kontak/tetap dengan 
pekerja/buruh outsourcing. 

           Seperti halnya di Filipina, di Thailand bisnis outsourcing juga tumbuh dan 
berkembang menjadi salah satu jenis  industrialisasi yang  menawarkan cukup 
banyak peluang bagi perusahaan dan tenaga kerja.  Di Thailand, pekerjaan alih 
daya dalam beberapa kegiatan dan fungsi bisnis dipandang sebagai suatu cara 
yang layak untuk mengurangi biaya dan kompleksitas dalam suatu organisasi. 
Manfaat pekerjaan alih daya antara lain akses ke keahlian khusus dan 
pengalaman; penghematan biaya; pengurangan kompleksitas internal; dan 
mengurangi dampak pergantian staf. Selain itu, Information Technology 
Outsourcing di Thailand juga berkembang dan tumbuh menjadi salah satu 
kegiatan bisnis yang memberi cukup banyak peluang dan tantangan bagi para 
pengusaha dan pekerja. Motivasi untuk memanfaatkan Information Technology 
Outsourcing  bagi setiap perusahaan tentu berbeda-beda. 

            Di Thailand tidak ada aturan hukum yang khusus mengatur teknis 
pelaksanaan pekerjaan alih daya. Pelaksanaan pekerjaan alih daya yang 
dipandang sebagai salah satu jenis kontrak kerja diatur dalam Labour Protection 
Act B.E.2541,1998 (LPA). LPA adalah ketentuan umum yang mengatur semua 
kontrak kerja. Ketentuan ini menetapkan jam kerja, upah lembur, upah kerja 
liburan, kesejahteraan, uang pesangon, dan standar tenaga kerja terkait untuk 
semua karyawan. LPA yang berlaku di Thailand jika dibandingkan di Indonesia 
sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi terkait dengan pengaturan tentang 
pekerjaan alih daya berdasarkan UUK telah diatur secara khusus dalam Pasal 64, 
65 dan Pasal 66. Artinya pengaturan tentang jam kerja, upah kerja liburan, 
kesejahteraan, uang pesangon dan lain sebagainya yang dijelaskan sesuai 
Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan,  juga berlaku bagi para pekerja outsourcing  di Indonesia dan 
tidak ada diskriminasi, meskipun dalam praktek sering terjadi pelanggaran.  

           Karena Pemerintah Thailand  tidak menerbitkan aturan hukum khusus 
yang mengatur teknis pelaksanaan pekerjaan alih daya seperti pengaturan 
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, maka 
aturan normatif pelaksanaan pekerjan alih daya di Thailand secara umum 
tercakup dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Thailand. Sedangkan di 
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Indonesia, menurut Lalu Husni, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan mengatur dan melegalkan outsourcing. Istilah yang dipakai 
adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa buruh/pekerja. 
Dalam pasal 64 disebutkan perusahaan dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara 
tertulis.271 

Pekerjaan alih daya di Thailand terlihat berkembang menjadi bisnis yang 
tidak hanya menjadi pilihan pengalihan sebagian pekerjaan untuk meningkatkan 
efisiensi perusahaan, namun memperluas juga lapangan usaha dan lapangan 
kerja bagi tenaga-tenaga kerja muda yang kreatif.    Perkembangan pekerjaan alih 
daya di Thailand dimungkinkan juga karena Pemerintah Thailand tidak 
membatasi jenis-jenis pekerjaan yang dapat diserahkan oleh perusahaan 
pemberi pekerjaan alih daya kepada perusahaan pelaksanaan pekerjaan alih 
daya. Karena setiap pelaksanaan pekerjaan alih daya didasarkan pada perjanjian 
kerja di antara para pihak yang terikat dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya 
tersebut, maka dengan sendirinya hal-hal yang terkait dengan perlindungan 
hukum terhadap pekerja alih daya tercakup dalam naskah perjanjian kerja. 
Sedangkan di Indonesia, ketika dihadapkan dengan perjanjian kerja antara 
pekerja/buruh dengan perusahaan pengguna atau perusahaan penyedia jasa 
selalu ditentukan persyaratan yang jenis pekerjaannya menurut Pasal 65 dan 
Pasal 66 UUK harus merupakan kegiatan penunjang yang tidak menghambat 
proses produksi secara langsung atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung 
dengan proses produksi. 

Bila dibandingkan dengan jenis-jenis pekerjaan alih daya yang sudah 
berkembang di Thailand, tampaknya jenis-jenis pekerjaan alih daya yang 
berkembang di Indonesia masih sangat terbatas jenis dan jumlahnya. 
Keterbatasan jenis dan jumlah pekerjaan alih daya di Indonesia tidak hanya 
karena pekerjaan alih daya di Indonesia masih dipandang sebagai pekerjaan 
penunjang namun juga karena adanya pembatasan jenis-jenis pekerjaan alih daya 
(outsourcing). 

           Karena di Thailand tidak ada pembatasan jenis dan jumlah pekerjaan alih 
daya, dan pekerjaan alih daya itu sendiri telah berkembang menjadi salah satu 
jenis bisnis  yang memberi keuntungan dan peluang  untuk maju bagi setiap 
perusahaan, maka dengan sendirinya pelaksanaan pekerjaan alih daya di 
Thailand tidak seperti di Indonesia. Sementara itu, perkembangan pekerjan alih 
daya di Indonesia sampai saat ini masih menjadi isu sensitif yang sering 
dimunculkan dalam berbagai unjuk rasa pekerja/buruh. Jika di Filipina dan 
Thailand bisnis pekerjaan alih daya telah berkembang menjadi salah satu bisnis 
yang semakin mengglobal dan memberi banyak peluang dan keuntungan kepada 
para pelaku ekonomi, termasuk kepada tenaga kerja, namun di Indonesia malah 
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dituntut untuk dihapuskan. Adanya jargon pengunjuk rasa yang mengatakan 
“Hapus Outsourcing” merupakan bentuk pernyataan yang tidak didasarkan pada 
pemahaman yang tepat dan menyeluruh terhadap konsep dan perkembangan 
pekerjaan alih yang sesungguhnya. Masalah yang dipersoalkan adalah persoalan 
non yuridis,  mereka menganggap outsourcing menyebabkan kebebasan 
berserikat terbelenggu atau menyebabkan buruh tak terlindungi.272 

          Di Thailand, semua hubungan kerja dipandang sebagai kontrak menyewa 
jasa. Kontrak Buruh dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang 
ditetapkan oleh perjanjian, dan bisa dihentikan asalkan uang pesangon dibayar 
dalam kasus pemutusan tanpa alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 
dari Undang-Undang Perlindungan Buruh BE2541 (1998) (LPA). Semua kontrak 
lainnya dihentikan sesuai kehendak dari salah satu pihak. Sedangkan di Indonesia 
terkait dengan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja/buruh kontrak atau 
tetap, menurut H.R. Abdusasalam menjelaskan bahwa pada Undang-Undang RI 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai pemutusan hubungan 
kerja oleh pekerja atau buruh diatur dalam Pasal 154, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 
160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 168, Pasal 169 sampai dengan Pasal 172.273  
Artinya regulasi tentang ketenagakerjaan yang terkait dengan PHK di Indonesia 
sudah mengatur secara terperinci dalam pasal-pasal di atas, guna melindungi 
hak-hak pekerja/buruh termasuk pekerja outsourcing apabila mereka di PHK 
oleh pihak pengusaha yang tertuang di dalam perjanjian kerja masing-masing.  

            Agak berbeda  dengan  Filipina dan Thailand, China merupakan salah satu 
negara besar yang memberi peluang yang seluas-luasnya bagi pekerjaaan alih 
daya. Dalam20 tahun terakhir, perusahaan pekerjaan alih daya,  terutama 
perusahaan pekerjaan alih daya freelance, telah berkembang dari sebuahalat 
penempatan bisnis menjadi praktik bisnis utama dan industri dalam dirinya 
sendiri. Perkembangan pekerjaan alih daya di China memang dimungkinkan 
karena adanya dukungan dari Pemerintah China serta tidak membatasi jenis-
jenis pekerjaan yang dapat diserahkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan alih 
daya kepada perusahaan pelaksana pekerjaan alih daya. Karena setiap 
pelaksanaan pekerjaan alih daya didasarkan pada perjanjian kerja di antara para 
pihak yang terikat dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya tersebut, maka dengan 
sendirinya hal-hal yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja 
alih daya tercakup dalam naskah perjanjian kerja tersebut. 

            Keadaan ini tentu berbeda dengan praktik pekerjaan alih daya di Indonesia. 
Sementara ini di Indonesia pekerjaan alih daya masih diposisikan sebagai bisnis 
penunjang, dan belum berkembang menjadi bisnis utama dan industri mandiri. 
Bahkan praktik pekerjaan alih daya di Indonesia kurang dihargai, dianggap 
merugikan pekerja, dan oleh sebab itu perlu dihapuskan. Meskipun kenyataan 
menunjukkan bahwa cukup banyak tenaga kerja yang terserap ke dalam praktik 
pekerjaan alih daya, namun sampai sekarang praktik pekerjaan alih daya masih 
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dipandang sebelah mata.  Namun fakta yang terjadi, di China belum terbebas dari 
pertumbuhan agen tenaga kerja yang masif di seluruh dunia. Diperkirakan ada 60 
juta tenaga kerja kiriman temporer di China, yakni seperlima dari karyawan di 
wilayah perkotaan China. Jumlah tersebut adalah lebih dari dua kali lipat sejak 
diadopsinya sebuah Undang-Undang pada tahun 2008 yang memperkuat 
perlindungan pekerja dengan mewajibkan perusahaan untuk membayar asuransi 
pekerja, membayar upah lembur dua kali lipat dan membayar pesangon 
berdasarkan lama tahun bekerja para pekerja/buruh. Sekarang pengusaha, 
termasuk perusahaan multinasional dengan operasi di China, menghindari 
kewajiban-kewajiban tersebut dengan mempekerjakan agen outsourcing, 
meskipun ketentuan dalam Undang-Undang Kontrak Kerja menetapkan bahwa 
pekerja pasokan hanya dapat mengisi posisi sementara atau pendukung.  

            Hal yang menarik yang terjadi di China, di Nokia yang ada di China, pekerja 
outsourcing dibayar sekitar tiga-perempat dari upah yang diterima oleh pekerja 
yang dipekerjakan langsung oleh Nokia meskipun melakukan pekerjaan yang 
sama. Tidak dapat tinggal di mess/asrama Nokia atau bergabung dengan serikat 
pekerja resmi, dan sering diancam akan dipecat.274 

           Kondisi yang terjadi di atas, menunjukkan bahwa ada kesamaan dengan apa 
yang terjadi di Indonesia, yaitu bagaimana para pekerja outsourcing yang bekerja 
di perusahaan-perusahaan yang banyak melibatkan pekerja/buruh,  pada 
kenyataannya upah yang diterima tidak sesuai dengan UMK, tidak memperoleh 
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai, atau tidak 
diikutsertakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Artinya, 
penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi pekerja/buruh atau agen 
outsourcing  di China maupun di Indonesia persoalan yang dihadapi terkait 
dengan syarat-syarat kerja yang dimuat dalam perjanjian kerja/kontrak kerja 
dalam prkatek tidak dipatuhi atau sering dilanggar oleh pihak perusahaan 
pengguna, perusahaan penerima pekerjaan maupun pihak  perusahaan penyedia 
jasa. Sehingga dapat  menimbulkan kerugian bagi pekerja/buruh outsourcing dan 
dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam hubungan industril antara pihak 
pengusaha dan pekerja/buruh.            

Di Indonesia tampaknya pelaksanaan pekerjaan alih daya masih identik dengan 
pekerjaan penunjang yang identik juga dengan kedudukan  buruh sebagai 
operator di bagian produksi, sebagai  satpam atau tenaga penunjang lainnya di 
lingkungan pabrik saja. Secara umum, kedudukan hukum sebagai pekerja alih 
daya di Indonesia belum menumbuhkan kebanggaan tertentu pada pekerja alih 
daya itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian terhadap 
pelaksanaan pekerjaan alih daya di Kabupaten Sidoarjo, Kota Batam, Kabupaten 
Bogor dan Kabupaten Tangerang, terlihat sangat jelas kelemahan tersebut. 
Kelemahan yang dimaksud ternyata lebih banyak bersumber dari sangat 
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terbatasnya jumlah dan kompetensi aparatur yang mengurusi pengawasan 
terhadap pelaksanaan pekerjaan alih daya di daerah tersebut.  

Bila dibandingkan dengan jenis-jenis pekerjaan alih daya yang sudah 
berkembang di China, tampaknya jenis-jenis pekerjaan alih daya yang 
berkembang di Indonesia masih sangat terbatas jenis dan jumlahnya. 
Keterbatasan jenis dan jumlah pekerjaan alih daya di Indonesia tidak hanya 
karena pekerjaan alih daya di Indonesia masih dipandang sebagai pekerjaan 
penunjang namun  juga karena adanya pembatasan jenis-jenis pekerjaan alih.    
Jenis dan jumlah pekerjaan  alih daya di Indonesia yang masih sangat terbatas.  

             Jika membandingkan pelaksanaan outsourcing di Filipina, Thailand dan 
China, ketiga negara tersebut menjadikan bisnis pekerjaan alih daya telah 
menjadi salah satu bisnis yang semakin mengglobal dan memberi banyak peluang 
dan keuntungan kepada para pelaku ekonomi, termasuk kepada tenaga kerja, 
namun di Indonesia malah dituntut untuk dihapuskan.  Di China, termasuk 
Filipina dan Thailand, bisnis outsourcing telah berkembang seperti halnya core 
business yang menjadi andalan perusahaan-perusahaan pemberi pekerjaan alih 
daya. Perkembangan bisnis outsourcing di Filpina, Thailand  dan China tidak 
hanya meningkatkan kinerja dan efisiensi, namun sekaligus juga memberi 
alternatif bisnis yang sebenarnya justru dapat memperluas lapangan kerja dan 
lapangan usaha bagi tenaga-tenaga kerja terdidik dari berbagai bidang profesi. 
Jadi, pengembangan pekerjaan alih daya sudah waktunya dipandang dengan 
perspektif yang seluas-luasnya.   

             Berdasarkan  penjelasan  sebagaimana  dimaksud  di atas,  terkait   dengan 
implementasi perlindungan hukum pekerja/buruh outsourcing di 3 (tiga) negara 
yaitu Filipina, Thailand dan China, penulis menilai bahwa Filipina merupakan 
negara yang paling konsisten menerapkan regulasi tentang ketenagakerjaan yang 
tujuannya memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi pekerjanya. 
Hal ini terlihat dari keseriusan pemerintah Filipina dalam hal ini Kementeriaan  
Tenaga  kerja Filipina (Departement Of Labor And Employment Republic of the 
Philippines) yang selalu memberikan perlindungan hukum tenaga kerjanya yang 
yang bekerja di luar negeri,  dan merupakan sumber devisa yang paling potensial 
bagi negaranya mengingat banyak sekali warganya yang bekerja di luar negeri 
sehingga dampak bagi warganya adalah  dapat mengurangi pengangguran dan 
menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah Filipina sangat total dalam urusan 
ketenagakerjaan, mereka sepenuh hati mengelola pahlawan devisanya, awal dari 
pengawasan yang melibatkan pemerintah, yaitu, terjadinya perjanjian kerja 
pemerintah Filipina dengan negara yang dituju, bila belum ada perjanjian maka 
jangan harap tenaga kerja Filipina berada di negara tersebut.275 

            Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Filipina adalah bimbingan dan 
pelatihan terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan 
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ketenagakerjaan dan memberikan bantuan hukum ketika terjadi perselisihan 
perburuhan di tempat mereka bekerja. Kebijakan Pemerintah Filipina lainya 
adalah menyediakan pos pelayanan dan pengaduan guna memberikan pelayanan 
dan perlindungan hukum bagi warganya yang bekerja di luar negeri.   

           Menarik untuk dijelaskan lebih lanjut terkait dengan ketentuan-ketentuan  
hukum yang mengatur perlindungan hukum pekerja alih daya (outsourcing) 
dikaitkan dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi  No. 27-PUU/IX/2011. 
Amar putusan  MK dimaksud isinya antara lain: a. Frasa”.... PKWT dalam Pasal 65 
ayat (7) dan PKWT dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang 
dalam perjanjian kerja tersebut tidak diisyaratkan adanya pengalihan 
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, 
walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan 
borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; b.  
Frasa”.... PKWT dalam Pasal 65 ayat (7) dan PKWT dalam Pasal 66 ayat (2) huruf 
b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut 
tidak diisyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh 
yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang 
melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 

          Berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan apakah perusahaan 
pemenang tender yang baru harus menerima pekerja/buruh dan tidak boleh 
menolaknya tanpa memperhatikan kompetensinya ? bagaimana kalau 
perusahaan pemenang tender sudah mempunyai pekerja/buruh yang 
kompetensinya sama atau lebih baik bahkan sudah diketahui kemampuannya jika 
dibandingkan dengan pekerja/buruh dari perusahaan lama yang kalah tender. 
Menurut Iftida Yasar pertanyaan-pertanyaan tersebut seakan-akan  putusan MK 
mengabaikan adanya persyaratan kerja, kompetensi dan mungkin juga kinerja 
pekerja/buruh yang bersangkutan.276 

Selain itu, timbul banyak pertanyaan yang dirasakan oleh pekerja outosurcing 
yang menganggap belum ada kejelasan terhadap pelaksanaan putusan MK ketika 
terjadi pergantian perusahaan penerima pekerjaan yang baru (pemenang tender)  
dengan perusahaan penerima pekerjaan yang lama (kalah tender) terkait dengan 
kelanjutan bekerja bagi pekerja/buruh outsourcing. Hal ini dkemukakan oleh 
Iftida Yasar, ia mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:277 

a. Jika pekerja/buruh diterima oleh perusahaan pemenang tender, 
maka apakah perusahaan tersebut harus menanggung biaya masa 
kerja yang berhubungan dengan pembayaran pesangon ? 
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b. Jika pekerja/buruh ditolak atau tidak diterima di perusahaan 
outsourcing penerima tender maka ia berhak mengajukan tuntutan 
hak. Kepada siapa tuntutan hak dilakukan? Kepada perusahaan 
outsourcing yang baru? Bagaimana mungkin ini dapat dilakukan 
mengingat pekerja/buruh itu adalah bukan karyawannya tidak ada 
ikatan hubungan kerja yang pernah terjadi? Kalau begitu kepada 
perusahaan pemberi pekerjaan? Ini juga tidak mungkin terjadi, 
secara hukum tidak pernah ada hubungan kerja langsung antara 
perusahaan pemberi pekerjaan dengan pekerja/buruh outsourcing , 
kecuali jika dibuktikan bahwa perusahaan outsourcing yang ditunjuk 
tidak berbadan hukum, tidak adanya perjanjian kerjasama antara 
perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan outsourcing dan 
tidak ada kontrak langsung antara pekerja/buruh dengan 
perusahaan outsourcing. 

             Dalam praktek sehari-hari, penjelasan Iftida Yasar menjadi kenyataan, hal 
ini terjadi di Kabupaten bogor, ketika penulis melakukan penelitian ditemukan 
kasus di sebuah Perusahaan Semen dimana perusahaan ini banyak sekali 
menggunakan pekerja/buruh outsourcing sesuai jenis-jenis pekerjaannya. Di 
Perusahaan tersebut pada waktu itu perjanjian kerjasama pekerjaan outsourcing 
dilakukan antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan koperasi perusahaan 
yang salah satu tugasnya adalah melakukan rekruitmen pekerja/buruh 
outsourcing. Pada saat terbitnya Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 
Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 
Perusahaan Lain, diisyaratkan koperasi dilarang merekruit pekerja/buruh sebab 
menurut Pasal 12 dan Pasal 24 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012,  
perusahaan penerima pemborongan harus a. berbentuk badan hukum; b. 
Memiliki tanda daftar perusahaan; c. Memiliki izin usaha; dan d. memiliki bukti 
wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Sedangkan perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan: a. Berbentuk badan hukum 
Perseroan Terbatas (PT); b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan; c. dll.  

Mengingat koperasi tersebut tidak berbadan hukum, akhirnya diambil 
kebijakan  para pekerja outsourcing tersebut di PHK tanpa diberikan pesangon 
ataupun hak-hak lainnya. Untuk memenuhi Permenakertrans Nomor 19 Tahun 
2012,  Koperasi tersebut dibubarkan dan kemudian membentuk perusahaan baru 
yang sudah memenuhi persyaratan,  yang kegiatannya merekrut pekerja/buruh 
outsourcing untuk memenuhi kebutuhan perusahaan semen tersebut. Para 
pekerja/buruh outsourcing yang di PHK mereka melakukan aksi unjuk rasa 
menuntut untuk dikembalikan bekerja di perusahaan semen dimana mereka 
bekerja, dan kasus PHK nya dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten 
Bogor. Namun ironisnya pada saat proses mediasi sedang berjalan yang 
dilakukan oleh mediator ketenagakerjaan dengan pihak-pihak terkait, ternyata 
terjadi proses negosiasi di luar jalur mediasi resmi yang dilakukan  antara 
perwakilan perusahaan dengan perwakilan pekerja/buruh yang diakhiri dengan 
kesepakatan damai. Inti dari permasalahan ini memang sebaiknya perjanjian 
kerjasama antara perusahaan pengguna/pemakai dengan perusahaan 
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outsourcing juga melibatkan pekerja/buruh itu sendiri, sehingga terdapat 
perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh outsourcing sesuai 
ketentuan hukum ketenagakerjaan. Wujudnya adalah bagaimana merevisi Pasal 
64, 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur 
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan, substansi yang 
direvisi agar diatur keterlibatan pekerja/buruh outsourcing dalam perjanjian 
kerjasama dengan perusahaan pengguna dan perusahaan pemborongan, 
perusahaan penyedia jasa yang saling menguntungkan. Hal ini menjadi 
kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan bersama-sama dengan steak holder 
ketenagakerjaan baik itu lembaga kerjasama tripartit di tingkat pusat maupun 
daerah.   

           Ketentuan hukum ketenagakerjaan yang mengatur lebih lanjut Pasal 64, 65 
dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 
Perusahaan Lain. Regulasi tersebut merupakan kehendak negara yang 
dikonseptualisasikan oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi. Ketentuan hukum ketenagakerjaan di atas merupakan regulasi 
yang berfungsi mengatur secara teknis pelaksanaan pekerjaan alih daya 
(outsourcing) agar sesuai dengan norma-norma ketenagakerjaan. Pengaturan ini 
tentu terkait dengan peran pemerintah dalam  membangun hubungan industrial 
yang harmonis, demokratis dan  bermartabat di antara para  pelaku  hubungan 
industrial. Menurut Iftida Yasar, bahwa sangat disayangkan langkah pemerintah 
yang memilih untuk membatasi jenis pekerjaan yang dapat di-outsource di area 
penyediaan jasa pekerja/buruh karena tekanan aksi demo, padahal yang terjadi 
di lapangan adalah maraknya pelanggaran praktik outsourcing sehingga banyak 
hak pekerja outsourcing yang terlanggar.278 Pendapat ini sejalan dengan pendapat 
penulis bahwa jenis-jenis pekerjaan outsourcing tidak harus dibatasi 
sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 dan Pasal 17 ayat (3) Permenakertarns Nomor 19 Tahun 2012. 
Hal ini membandingkan dengan pelaksanaan pekerjaan  outsourcing di Filipina 
maupun China yang tidak membatasi jenis-jenis pekerjaan outsourcing yang 
cenderung di Indonesia jenis-jenis pekerjaannya non skill seperti security/satuan 
pengamanan, petugas kebersihan, penyediaan makanan, penyediaan angkutan 
dan jasa penunjang di pertambangan/perminyakan. 

         Sejalan dengan penjelasan di atas, Pengaturan  yang dibuat tentu terkait 
dengan peran pemerintah dalam  membangun hubungan industrial yang 
harmonis, demokratis dan  bermartabat di antara para  pelaku  hubungan 
industrial.    Menurut Iftida Yasar,   iklim hubungan industrial yang harmonis, 
dinamis, dan berkeadilan hanya dapat tercapai atau terwujud jika ada pengakuan 
dan perlindungan yang setara dan sederajat antara kepentingan pekerja/buruh 
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dengan kepentingan perusahaan selaku pemberi kerja serta kepentingan 
pemerintah selaku pembina dan pengawas ketenagakerjaan.279 

Beberapa ketentuan Pasal-Pasal yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat 
Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaaan Kepada Perusahaan lain dalam 
pelaksanaannya menunjukkan kurangnya perlindungan hukum pekerja/buruh 
alih daya dalam pelaksanaan hubungan industrial guna mendukung terwjudnya 
iklim investasi yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja. Misalnya, 
Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 
Tahun 2012 menyatakan: “Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan 
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat 
secara tertulis.  Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud harus merupakan kegiatan jasa 
penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. 
Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud meliputi: (a) usaha pelayanan 
kebersihan (cleaning service); (b) usaha penyediaan makanan bagi 
pekerja/buruh (catering); (c) usaha tenaga pengaman (security/satuan 
pengamanan); (d) usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan 
(e) usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.”   

Mengacu pada ketentuan hukum di atas, pertanyaannya adalah ”Apakah 
perlu dibatasi jenis-jenis pekerjaan alih daya itu hanya pada usaha pelayanan 
kebersihan (cleaning service); usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh 
(catering); usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);  usaha jasa 
penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan usaha penyediaan angkutan 
bagi pekerja/buruh?” Apakah dampak pembatasan jenis-jenis pekerjaan alih daya 
seperti ini tidak membuat para pengusaha menjadi tersandera dalam 
menerapkan strategi outsourcing? Padahal pilihan strategi outsourcing 
merupakan kebijakan manajerial menurut kepentingan masing-masing 
perusahaan; dan masing-masing perusahaan memiliki alasaan tertentu dalam 
memilih strategi outsourcing tertentu. Alasan ini terkait dengan penghematan 
biaya yang signifikan, peningkatan efisiensi, profitabilitas yang lebih besar, dan 
manfaat lain yang dapat membuat perusahaan lebih kompetitif. Pekerjaan alih 
daya juga dapat melindungi perusahaan dengan memindahkan sementara risiko 
kepada pihak ketiga yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan 
keahlian dan sumber daya di luar dan berkonsentrasi pada bisnis inti sendiri.  
Sementara itu, penyebutan atau pembatasan jenis-jenis pekerjaan alih daya jelas 
mengindikasikan bahwa pekerjaan alih daya dan pekerja alih daya itu identik 
dengan Upah Minimum Regional (UMR), karena jenis-jenis pekerjaan yang  
diklasifikasikan sebagai jenis pekerjaan ”unskills” dan  jauh dari kesan tenaga 
kerja profesional terdidik. Padahal, seseorang yang bekerja sebagai konsultan IT 
dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya, misalnya, bisa saja ia mendapat kontrak 

                                                           
279Ibid, hlm. 127 
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kerja yang mahal sesuai dengan bidang keahliannya.  

Lantas bagaimana dengan  layanan pekerjaan alih daya yang meliputi 
Animation; Business Process Outsourcing (Finance and Accounting, HR, Payroll); 
Engineering Design; Games Development; IT Services (BC/DR, Web Hosting, 
Network Management); Knowledge Process Outsourcing (Marketing Research, 
Legal Case Research and Preparation, Insurance, Mortgage); Sales and Customer 
Support (Call Centers, Help Desk, Sales); Software Development; dan Transcription 
(Medical, Legal, Publishing, Data Transformation, Film Subtitling). Jenis-jenis 
pekerjaan alih daya jelas sangat membutuhkan keahlian tertentu. Jenis-jenis 
pekerjaan alih daya ini dipromosikan secara luas dan telah berkembang pesat 
menjadi jenis-jenis layanan pekerjaan alih daya di Filipina.  Sementara itu, 
Filipina telah menjadi negara tujuan pelaksanaan pekerjaan alih daya yang mulai 
mengglobal setelah China dan India. 

Dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa di Filipina,  dengan 
tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 30 persen, proses bisnis pekerjaan alih 
daya lokal (BPO) telah melampaui ekspansi 15-16 persen dari pasar global untuk 
layanan lepas pantai lebih dari satu dekade. Secara lokal, sektor ini (pelaksanaan 
pekerjaan alih daya) saat ini menjadi pembangkit pekerjaan yang paling penting 
bagi negara Filipina, karena telah mempekerjakan hampir 638.000 orang Filipina 
pada tahun 2012. Di samping pariwisata dan pengiriman uang, pelaksanaan 
pekerjaan alih daya di Filipina termasuk tertinggi ketiga penghasil devisa bersih. 
Karena itu wajar saja bila Pemerintah Filipina mengeluarkan kebijakan 
pemberian insentif pelaksanaan pekerjaan alih daya. Bagitu juga Pemerintah 
China. Karena tidak ada aturan khusus pelaksanaan pekerjaan alih daya di 
Filipina atau di China, maka intervensi Pemerintah terhadap teknis pelaksanaan 
pekerjaan alih daya terkesan tidak dominan. Karena itu tidak banyak larangan 
dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya di Filipina dan di China. Tidak banyaknya 
larangan  inilah mungkin yang menjadi salah satu faktor pendorong pesatnya 
perkembangan bisnis outsourcing di Filipina dan China. 

             Kemudian, Pasal 18 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 19 Tahun 2012 menyatakan : “Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
dilarang menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan yang 
diperjanjikan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain.” Pasal 19 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 
menyatakan : “Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud 
sekurang-kurangnya memuat: (a) jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh 
pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; (b) penegasan 
bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima 
pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk 
jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam 
hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan (c) 
hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan 
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pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.  

           Ketentuan hukum di atas adalah kebijakan yang mengatur bagaimana 
jalinan kerjasama pelaksanaan pekerjaan alih daya dilakukan. Bagaimana 
menerapkan ketentuan ini secara efektif tentu terpulang pada pelaksanaan fungsi 
pengawasan yang menjadi tugas instansi ketenagakerjaan. Pelaksanaan fungsi 
pengawasan akan menjadi efektif bila didasarkan pada sikap kerja yang proaktif 
dari staf instansi ketenagakerjaan. Dengan kenyataan budaya kerja yang tidak 
produktif dan mengabaikan tanggungjawab sosial, maka pelaksanaan fungsi 
pengawasan oleh instansi ketenagakerjaan menjadi penting sekali bagi 
terwujudnya perlindungan hukum bagi pekerja alih daya yang sering diposisikan 
sebagai pihak yang lemah. 

Pasal 20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 
Tahun 2012 menyatakan: “Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara 
perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. Pendaftaran 
perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dilakukan 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatangani dengan 
melampirkan: (a) izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang 
masih berlaku; dan (b) draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya. Pendaftaran 
perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud tidak 
dikenakan biaya.”   

          Persoalannya tentu tidak terbatas hanya pada terpenuhinya syarat 
pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Lebih dari itu, bagaimana 
tindaklanjut yang perlu dilakukan oleh aparatur ketenagakerjaan adalah penting 
juga diperhatikan. Misalnya, aparatur dengan sikap yang kritis dan cermat 
melakukan analisis perlindungan hukum pekerja alih daya di dalam perjanjian 
penyediaan jasa pekerja/buruh tersebut, agar diketahui apakah perjanjian 
tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.  

Pasal 27 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 
Tahun 2012 menyatakan: “Setiap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib 
membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh. Perjanjian kerja 
sebagaimana dimaksud harus dicatatkan kepada instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan 
dilaksanakan.  Dalam hal perjanjian kerja tidak dicatatkan sebagaimana 
dimaksud, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Pencatatan 
perjanjian kerja sebagaimana dimaksud tidak dikenakan biaya.”    



185 | Hukum Ketenagakerjaan 

           Persoalannya tentu tidak terbatas hanya pada pencatatan pejanjian yang 
dilaporkan. Lebih dari itu, dalam konteks pelaksanaan kebijakan perlindungan 
hukum pekerja alih daya, perjanjian tersebut perlu ditindaklanjuti oleh staf 
ionstansi ketenagakerjaan dengan kajian yang mendalam terhadap butir-butir 
perjanjian yang dilaporkan. Dalam hal ini pertanyaannya adalah ”Apakah seluruh 
butir perjanjian yang disepakti sudah merepresentasikan adanya jaminan 
perlindungan hukum pekerja alih daya secara rinci dan optimal?” Bila tidak, maka 
naskah perjanjian yang dilaporkan dapat dijadikan instrumen untuk melakukan 
koreksi yang diperlukan. Koreksi yang profesional bukanlah koreksi yang 
menambah masalah atau menghambat realisasi perjanjian; namun justru 
merperkuat dan memperlancar realisasi perjanjian yang memperhatikan 
kepentingan semua pihak.  

Pasal 28 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 
Tahun 2012 menyatakan: ”Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh 
wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh 
dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.”  

            Penerapan ketentuan hukum di atas  penting sekali bagi terwujudnya 
perlindungan hukum pekerja alih daya dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya. 
Karena itu, upaya untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pekerja alih 
daya dapat dilakukan dari sejak dibuatnya perjanjian kerja di antara para pihak 
yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya. Sekali lagi, pelaksanaan 
fungsi pengawasan ketenagakerjaan menjadi penting sekali dalam menjamin 
perlindung hukum pekerja alih daya yang sering terposisikan sebagai  pihak yang 
lemah posisi tawarnya. 

           Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan 
pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud di atas dapat didasarkan atas 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam 
hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu yang objek 
kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 29 Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, sekurang-kurangnya 
harus memuat: (a)  jaminan kelangsungan bekerja; (b) jaminan terpenuhinya 
hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang 
diperjanjikan; dan (c)  jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah.  Hak-hak 
pekerja/buruh sebagaimana dimaksud meliputi: (a) hak atas cuti apabila telah 
memenuhi syarat masa kerja; (b)  hak atas jaminan sosial; (c) hak atas tunjangan 
hari raya; (d)  hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;  
(e)  hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir 
bukan karena kesalahan pekerja; (f)  hak atas penyesuaian upah yang 
diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui; dan (g) hak-hak lain 
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yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian 
kerja sebelumnya.   

Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 
Tahun 2012 menyatakan: “Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tidak 
memuat ketentuan sebagaimana di atas, maka hubungan kerja antara perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan 
kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak 
ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan.” 

Pasal 31 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 
Tahun 2012 menyatakan: “Dalam hal pekerja/buruh tidak memperoleh jaminan 
kelangsungan bekerja, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan kepada 
Pengadilan Hubungan Industrial.” 

Pasal 32  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 
Tahun 2012 menyatakan: “Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak 
melanjutkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dan mengalihkan 
pekerjaan penyediaan jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh yang baru, maka perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang 
baru, harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya tanpa 
mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang telah disepakati.  
Dalam hal terjadi pengalihan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh yang baru sebagaimana dimaksud, maka masa kerja yang telah 
dilalui para pekerja/buruh pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang 
lama harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh yang baru.”   

Pernyataan ”Dalam  hal   pekerja/buruh   tidak    memperoleh     jaminan 
kelangsungan bekerja, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan kepada 
Pengadilan Hubungan Industrial” adalah ketentuan hukum yang membuka 
peluang kepada pekerja alih daya untuk melakukan gugatan. Logikanya, gugatan 
yang dimaksud tentu terarah untuk memperoleh jaminan kelangsungan bekerja 
dari perusahaan pemberi pekerjaan. Karena, jaminan kelangsungan kerja secara 
permanen ini sering dijadikan tuntutan oleh para pekerja alih daya, karena 
pelaksanaan pekerjaaan alih daya itu sesungguhnya bersifat sementara atau 
terbatas hanya pada kontrak kerja saja, maka dengan sendirinya ketentuan 
hukum yang menyatakan ”Dalam  hal   pekerja/buruh   tidak    memperoleh     
jaminan kelangsungan bekerja, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan 
kepada Pengadilan Hubungan Industrial” dapat menimbulkan perelisihan 
hubungan industrial. Dengan kenyataan bahwa para pekerja tidak bisa menuntut 
- kalaupun bisa menuntut namun tidak jelas penyelesaiannya - maka ketentuan 
hukum tersebut di atas dapat menciptakan situasi hubungan industrial dan 
tuntutan pekerja yang mungkin saja tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang 
disepakati sebelumnya. Mengapa demikian, karena jelas-jelas pejanjian kerja 
dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya adalah  jenis perikatan perjanjian yang 
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didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu 
tertentu. Karena itu, ketentuan hukum tersebut perlu ditinjau kembali, karena 
berpotensi menimbulkan konflik hubungan industrial yang bisa merugikan 
semua pihak.  

           Selanjutnya, dari analisis isi Peraturan Menteri Tenega Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang  Syarat-Syarat Penyerahan 
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dapat dikemukakan 
beberapa kelemahan ketentuan hukum yang menyebabkan pelaksanaan 
hubungan industrial di antara perusahaan pengguna pekerja alih daya dan 
perusahaan penyalur pekerja alih daya dengan pekerja alih daya menjadi kurang 
harmonis serta terbatasnya jumlah jenis pekerjaan alih daya. Kelemahan 
ketentuan hukumyang  dimaksud adalah  berikut : 

           Berdasarkan analisis  ketentuan hukum yang mengatur perlindungan 
hukum pekerja alih daya dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial untuk 
mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi tercapainya 
kesejahteraan pekerja diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan hukum yang 
mengatur perlindungan hukum pekerja alih daya sudah sangat optimal. 
Optimalisasi perlindungan hukum tersebut terkait dengan Pasal 27  ayat (2) dan 
Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945;  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 
tentang Keselamatan Kerja; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Secara khusus optimalisasi perlindungan pekerja  tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun 
demikian implementasi perlindungan hukum pekerja alih daya belum optimal 
karena adanya beberapa kelemahan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang  Syarat-Syarat Penyerahan 
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain serta pelaksanaannya. 
Pelaksanaan Permenakertrans tersebut menyebabkan pelaksanaan hubungan 
industrial di antara perusahaan pengguna pekerja alih daya dan perusahaan 
penyalur pekerja alih daya dengan pekerja alih daya menjadi kurang harmonis. 
Oleh sebab itu pelaksanaan pekerjaan alih daya di Indonesia jauh tertinggal bila 
dibandingkan dengan perkembangan pelaksanaan pekerjaan alih daya di Filipina, 
Thailand, dan  China  yang tidak memiliki aturan hukum yang memberi 
perlindungan hukum khusus kepada pekerja alih daya.   

            Dari pembahasan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum 
pekerja alih daya dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial untuk mendukung 
terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan 
pekerja diperoleh suatu temuan penelitian. Temuan penelitian yang dimaksud 
adalah ketentuan hukum yang menunjukkan kelemahan pengaturan pelaksanaan 
pekerjaan alih daya, yaitu Pasal 17 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang  Syarat-Syarat Penyerahan 
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.  



188 | Hukum Ketenagakerjaan 

5.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Pekerja Alih Daya Dalam Pelaksanaan 
Hubungan Industrial  

Pelaksanaan perlindungan hukum pekerja antara lain tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan  Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja. Bentuk-bentuk atau kinerja 
perlindungan hukum yang dimaksud adalah berikut : 

5.2.1 Perlindungan Pekerja DalamPerspektifUndang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

                 Perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pertimbangan-
pertimbangan yang mendasari terbitnya undang-undang ini antara lain sebagai 
berikut : 

a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 
masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun 
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja 
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai 
pelaku dan tujuan pembangunan; 

c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, 
diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan 
kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta 
peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan; 

d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk 
menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan 
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya 
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 

         Dalam pertimbangan yang mengatakan ”diperlukan pembangunan 
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya 
dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan 
keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan” tercakup 
pandangan tentang pentingnya upaya peningkatan perlindungan pekerja. Dengan 
demikian maka secara umum perlindungan pekerja, termasuk pekerja alih daya, 
terkait erat dengan upaya untuk menghormati harkat dan martabat kemanusiaan 
yang sejak lahir sudah melekat pada diri setiap pekerja. Secara khusus  
perlindungan pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan 
menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 
apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap 
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Hal penting yang harus 
diperhatikan dalam menjamin hak-hak dasar pekerja adalah pentingnya 
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memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Artinya, upaya 
perlindungan hukum pekerja hendaknya tidak sampai mengabaikan kepentingan 
para pengusaha dan perusahaan dimana para pekerja itu bekerja.  Karena itu, 
upaya perlindungan hukum pekerja hendaknya dipandang sebagai bagian 
integral pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. 

           Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
menyatakan bahwa Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:  

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 
dan  manusiawi;  

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga 
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan 
daerah;  

c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan; dan  

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 
            Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan,  dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya 
merupakan ketentuan hukum yang menjadikan upaya perlindungan pekerja 
sebagai bagian integral upaya mewujudkan kesejahteraan pekerja yang tidak 
terbatas hanya untuk kesejahteraan dirinya  sendiri, namun mencakup juga 
kesejahteraan keluarganya. Dengan demikian maka praktek perlindungan 
pekerja sehari-hari harus dikaitkan dengan berbagai aspek kesejahteraan 
individu dan juga peningkatan kesejahteraan sosial dimana pekerja itu bekerja 
dan bertempat tinggal.  Karena itu, penerapan asas-asas penempatan 
pekerja/buruh di berbagai tingkatan dalam suatu lingkungan kerja menjadi 
sangat penting.   

           Adapun penerapan asas-asas penempatan pekerja/buruh,  menurut Joni 
Bambang S, meliputi hal berikut:280 

1. Asas terbuka: pemberian informasi kepada tenaga kerja secara jelas 
meliputi jenis kerja, jam kerja, dan upah;  

2.  Asas bebas: pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaannya dan 
pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja yang diinginkan agar tidak 
ada unsur pemaksaan;  

3.  Asas objektif: pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang cocok 
dengan pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan persyaratan 
jabatan yang dibutuhkan dengan memerhatikan kepentingan umum 
daripada kepentingan pribadi;  

                                                           
280 R. Joni Bambang S, Hukum Ketenagakerjaan........, Op cit., hlm. 71 
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4.  Asas adil dan setara: penempatan tenaga kerja berdasarkan 
kemampuan, tidak berdasrkan ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, 
dan politik. 

            Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
menyatakan, bahwa :   

(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, 
bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.  

(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja 
pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, 
minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak 
asasi, dan perlindungan hukum.  

(3) Penempatan    tenaga kerja   dilaksanakan   dengan   memperhatikan 
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai 
dengan kebutuhan program nasional dan daerah. 

            Dari  ketentuan  hukum  di  atas,  jelas  terungkap  bahwa perlindungan 
hukum merupakan salah satu asas penempatan pekerja yang diatur oleh undang-
undang. Praktek perlindungan hukum ini hendaknya diberlakukan dengan asas 
keterbukaan, kebebasan, obyektivitas, keadilan, kesetaraan dan tanpa 
diskriminasi. Dengan aturan hukum ini, pentingnya perlindungan hukum bagi 
pekerja sudah diberlakukan sejak awal penempatan pekerja. Instrumen untuk 
mengetahui bagaimana perlindungan hukum pekerja yang diberlakukan adalah 
dituangkan dalam  naskah perjanjian kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak 
yang terikat pada perjanjian kerja tersebut. Bagi pekerja alih daya, perjanjian 
kerja yang dimaksud tercermin dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
sesuai syarat-syarat yang tertuang pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun  2003 atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana 
kesepakatan dari kedua belah pihak. Perjanjian kerja ini dibuat oleh kedua belah 
pihak melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dipandang sebagai 
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan satu perusahaan kepada 
perusahaan lain dan penyerahan kepada perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh. Sejalan dengan penjelasan di atas,  menurut Adrian Sutedi bahwa 
hubungan kerja pada outsourcing tidak selalu dalam bentuk perjanjian kerja 
waktu tertentu/kontrak, apalagi akan sangat keliru kalau ada yang beranggapan 
bahwa outsourcing selalu dan/atau sama dengan perjanian kerja waktu 
tertentu.281 

           Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan 
menyatakan :  

                                                           
281 Adrian Sutedi, Hukum....., Op cit., hlm. 221 



191 | Hukum Ketenagakerjaan 

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan    pekerjaan kepada perusahaan 
lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang 
dibuat secara tertulis.  

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: a) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b) 
dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 
pekerjaan; c)  merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara 
keseluruhan; dan d)  tidak menghambat proses produksi secara 
langsung.  

(3)  Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
berbentuk badan hukum.  

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada 
perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-
kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja 
pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Menteri.  

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara 
perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.  

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat 
didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian 
kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59.  

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat 
(3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja 
pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih 
menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi 
pekerjaan.  

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja 
pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan 
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7). 

           Perlindungan kerja pada perusahaan lain yaitu perusahaan pelaksana 
pekerjaan alih daya sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan 
syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan hukum yang 
menegaskan bahwa perlindungan kerja menjadi tanggungjawab  semua pihak 
yang terikat pada perjanjian pemborongan sebagian pekerjaan yang diserahkan 
oleh satu perusahaan kepada perusahaan lain. Agar setiap pihak memahami 
tanggungjawabnya atas upaya perlindungan kerja, maka tanggungjawab yang 
dimaksud hendaknya dijelaskan dan disepakati oleh semua pihak dalam naskah 
perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Kejelasan 
tanggungjawab setiap pihak atas upaya perlindungan kerja; dan kesepakatan 
para pihak terhadap upaya perlindungan kerja merupakan langkah awal 
perlindungan hukum pekerja. Langkah awal perlindungan hukum pekerja ini 
sudah harus terakomodasi dalam naskah perjanjian kerja yang disepakati oleh 
semua pihak, sebelum pekerja itu ditempatkan pada pekerjaan tertentu. 

            Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan 
menyatakan, bahwa :  

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 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.  

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau 
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) adanya hubungan kerja 
antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 
b)  perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara 
tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; c) perlindungan 
upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang 
timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh; dan d) perjanjian antara perusahaan pengguna jasa 
pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan 
wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini.  

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan 
hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan.  

(4) Dalam hal    ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) 
huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi 
hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan 



193 | Hukum Ketenagakerjaan 

penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. 

            Berdasarkan penjelasan di atas, Menurut Abdul Khakim,  walaupun 
outsourcing merupakan hak pengusaha, pelaksanaan hak itu ada persyaratan 
tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  Artinya, dalam melakukan outsourcing di samping harus 
memenuhi syarat materiil dan formil, juga secara substansial  tidak boleh 
mengurangi hak-hak normatif  pekerja/buruh. Hak-hak normatif pekerja/buruh, 
antara lain, berupa: 1. Hak atas upah yang layak; 2. Hak perlindungan atas 
keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak istirahat dan cuti; 4. Hak atas 
PHK; 5. Hak untuk mogok kerja, dan sebagainya.282 

         Aturan hukum yang menegaskan bahwa perlindungan upah dan 
kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi 
tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja, yaitu perusahaan penyalur 
tenaga kerja atau pelaksana pekerjaan alih daya. Artinya, meskipun secara 
praktis pekerja alih daya bekerja pada perusahaan yang memberi pekerjaan alih 
daya, namun secara prinsip perlindungan tersebut tetap menjadi tanggungjawab 
perusahaan penyedia jasa pekerja. Karena itu, setiap pekerja alih daya tentu tidak 
hanya mendapat perlindungan dari perusahaan yang menjadi penyalur jasa 
pekerja, namun mendapat juga perlindungan dari perusahaan dimana pekerja itu 
bekerja. Perlindungan apa saja yang diterima setiap pekerja dalam pelaksanaan 
hubungan industrial menjadi penting untuk diketahui dan disepakati oleh para 
pihak yang terikat pada perjanjian kerja.                

           Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan 
menyatakan, bahwa  :  

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan atas: a) keselamatan dan kesehatan kerja; b) moral dan 
kesusilaan; dan c)  perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 
manusia serta nilai-nilai agama.  

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan 
dan kesehatan kerja.  

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

            Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas  
keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang 
sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama merupakan 

                                                           
282 Abdul Khakim, Dasar-Dasar...., Op cit., hlm. 65 
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aturan hukum yang memperjelas cakupan kinerja perlindungan pekerja. Kinerja 
perlindungan pekerja inilah yang menjadi acuan pelaksanaan perlindungan 
hukum pekerja, termasuk perlindungan hukum pekerja alih daya. Tidak hanya 
itu, perlindungan hukum pekerja juga merujuk pada aspek-aspek perlindungan 
lainnya yang terkait dengan kebijakan pengupahan bagi pekerja. Pendapat lain 
terkait dengan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja, didukung 
oleh Abdul Khakim, bahwa eksistensi peraturan perundang-undangan 
keselamatan dan kesehatan kerja adalah: 283 

e. Melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja; 
f. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh; 
g. Agar pekerja/buruh dan orang-orang sekitarnya terjamin 

keselamatannya; 
h. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara 

aman dan berdaya guna. 
           Pendapat lain, dikemukakan oleh Adrian Sutedi, menurutnya “perwujudan 
program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditujukan sebagai program 
perlindungan khusus bagi tenaga kerja, maka dibuatlah Jamsostek, yaitu suatu 
program perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang 
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan 
pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja 
berupa kecelakan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.”284 

            Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan 
menyatakan, bahwa :  

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 
pekerja/buruh. 

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a) upah minimum; b) upah kerja 
lembur; c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d) upah tidak 
masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e) 
upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f) bentuk dan 
cara pembayaran upah; g) denda dan potongan upah; h)  hal-hal yang 
dapat diperhitungkan dengan upah; i) struktur dan skala pengupahan 
yang proporsional; j) upah untuk pembayaran pesangon; dan k) upah 
untuk perhitungan pajak penghasilan.  
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284 Adrian Sutedi, Hukum...., Op cit., hlm. 173 
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(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan 
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

            Ketentuan hukum yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan 
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja semakin memperjelas 
kedudukan, peran dan tanggungjawab pemerintahan dalam pelaksanaan 
hubungan industrial. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja yang 
dimaksud antara lain meliputi : upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak 
masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan 
kegiatan lain di luar pekerjaannya; dan upah karena menjalankan hak waktu 
istirahat kerjanya. Dengan demikian peran dan tanggungjawab pemerintah dalam 
pelaksanaan hubungan industrial menjadi sangat penting dan strategis bagi 
tercapainya tujuan-tujuan perlindungan hukum pekerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan para pekerja. Pendapat Adrian Sutedi, bahwa kebijakan penetapan 
upah minimum dalam kerangka perlindungan upah dewasa ini masih menemui 
banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya suatu keseragaman upah, baik 
secara regional/wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan sektor wilayah 
provinsi atau kabupaten/kota, maupun secara nasional.285   Pihak pemerintah 
keterlibatannya dalam soal upah karena kewajibannya dalam mengatur tata 
kehidupan dalam segala bidang, yang dalam hal ini pihak Pemerintah 
mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum, perundang-undangan dan segala 
peraturan pelaksanaannya, sehingga pihak yang satu tidak akan dirugikan oleh 
pihak yang lain.286 

            Menurut Soepomo, jika setiap orang yang melakukan   pekerjaan   yang 
sama  nilainya berhak atas yang sama, yaitu upah yang menjamin kehidupannya 
bersama dengan keluarganya, maka upah itu juga harus ditetapkan sesuai dengan 
sifat, bakat dan kecakapan buruh masing-masing. Pendapatnya, pengupahan yang 
layak bagi kemanusiaan ini tidak boleh diserahkan semata-mata kepada rasa 
keluhuran (etika) dari pengusaha saja, tetapi harus dijamin oleh penguasa supaya 
dilaksanakan oleh pengusaha sebagai suatu kewajiban sosial.287  Artinya, sejalan 
apa yang dijelaskan Soepomo, bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan pekerja 
ini tentu tidak hanya terkait dengan peran pemerintahan saja, tetapi juga perlu 
peran pengusaha untuk bersinergi dengan pekerja/buruh. 

           Pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 Tentang 
Ketenagekerjaan  menyatakan, bahwa  :  

(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai 
fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan 
pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran 
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.  

                                                           
285 Ibid, hlm. 142 
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(2) Dalam    melaksanakan hubungan  industrial, pekerja/buruh dan 
serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan 
pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi 
kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, 
mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut 
memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota 
beserta keluarganya.  

(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi 
pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, 
mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan 
memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, 
demokratis, dan berkeadilan. 

            Dari uraian aturan hukum yang menjelaskan peran pemerintah, peran 
pengusaha dan peran pekerja dalam pelaksanaan hubungan industrial dapat 
disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum pekerja, termasuk pekerja alih 
daya di Indonesia dikaitkan dengan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan 
nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 
dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun 
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja 
dipandang mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai 
pelaku dan tujuan pembangunan. Karena itu, sesuai dengan peranan dan 
kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk 
meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan 
serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang 
dimaksud adalah upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja 
dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas 
dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan 
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dalam konteks ini, 
pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, 
melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran 
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan hubungan 
industrial, pada satu sisi, pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan 
sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, 
menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan 
keahliannya serta ikut memajukan perusahaan. Pada sisi lain, pengusaha 
mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas 
lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, 
demokratis, dan berkeadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya 
perlindungan hukum pekerja di Indonesia sudah tercakup dalam kebijakan 
pembangunan nasional  yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk 
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mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik 
materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

5.2.2 Perlindungan Pekerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja 

            Perlindungan hukum bagi pekerja secara kolektif dan atau terorganisasi 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari terbitnya 
undang-undang ini antara lain berikut: a) bahwa kemerdekaan berserikat, 
berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, 
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta 
mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga 
negara; b) bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, 
pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat 
buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab; c) 
bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, 
melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta 
keluarganya, serta    mewujudkan  hubungan industrial yang harmonis, dinamis 
dan berkeadilan.  

          Aturan hukum di atas menetapkan  bahwa serikat pekerja sebagai sarana 
bagi pekerja untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan 
kesejahteraan pekerja beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan 
industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Aturan hukum ini tidak 
hanya memberi peluang yang seluas-luasnya kepada para pekerja untuk 
memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingannya namun sekaligus 
juga mengingatkan para pekerja akan tanggungjawabnya dalam mewujudkan 
hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Hubungan 
industrial yang hamonis, dinamis dan berkeadilan hanya bisa diwujudkan jika di 
antara para pihak terjalin suatu pola komunikasi yang saling menghormati sesuai 
dengan masing-masing peran dan tanggungjawabnya. Dalam konteks inilah peran 
pemerintah sebagai mediator menjadi sangat penting dalam mewujudkan 
hubungan industrial yang hamonis, dinamis dan berkeadilan, terutama 
berkeadilan  bagi para pekerja yang berada pada posisi tawar yang lemah, bila 
dibanding dengan posisi tawar pengusaha. Bila peran pemerintah sebagai 
mediator dapat dilakukan secara efektif, maka berbagai kemungkinan timbulnya 
konflik di antara para pekerja dan pengusaha tentu akan lebih mudah diatasi. 
Menurut Djumadi, ia mengemukakan bahwa untuk melindungi buruh yang bukan 
anggota perlu kepastian itu diadakan. Kepastian itu sifatnya tidak lagi semata-
mata mengatur atau regelend tetapi memaksa atau dwinged. Maksudnya untuk 
melindungi buruh yang bukan menjadi anggota serikat buruh, agar mereka yang 
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bukan anggota serikat buruhpun juga ikut merasakan kemajuan dan peranan 
yang telah dicapai oleh Serikat Buruh.288 

           Mempertegas manfaat keberadaan organisasi serikat pekerja/buruh di 
perusahaan, pendapat G. Kartasapoetra menyatakan “bahwa bagi pihak buruh  
adanya organisasi itu sudah jelas manfaatnya, karena organisasi buruh 
merupakan kemanunggalan usaha dan perbuatan yang tertib dan teratur agar 
perlindungan dan perbaikan dapat tercapai dengan penuh keberhasilan.”289 

           Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja 
menyatakan, bahwa :  

(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 
pekerja/ serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, 
pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan 
yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.  

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat 
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 
pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi: a) Sebagai pihak dalam 
pembuatan perjanjian kerja bersama dalam penyelesaian perselisihan 
industrial; b) Sebagai wakil pekerja/ buruh dalam lembaga kerja sama 
di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c) Sebagai 
sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, 
dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; d) Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan 
hak dan kepentingan anggotanya; e) Sebagai perencana, pelaksana 
dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; f) Sebagai wakil 
pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di 
perusahaan. 

             Aturan hukum di atas memperjelas bahwa berbagai upaya yang dilakukan 
oleh serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 
pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan 
kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh 
dan keluarganya. Artinya, secara organisasional para pekerja memang dapat 
melakukan gerakan perlindungan terhadap kepentingannya. Gerakan 
perlindungan ini dapat dikatakan sebagai bagian integral dari upaya 
perlindungan hukum yang dilakukan oleh para pekerja secara terorganisir 
melalui aksi-aksi tertentu. Aksi-aksi tersebut pada dasarnya merupakan tekanan 
dan desakan yang dilakukan secara kolektif terhadap perusahaan atas kebijakan 
ketenagakerjaan yang dianggap merugikan para pekerja.  Aksi-aksi yang  
demikian itu dapat dikatakan sebagai bentuk pembelaan atas hak pekerja yang 
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memang secara konstitusional dijamin oleh undang-undang. Artinya, 
perlindungan pekerja mencakup juga perlindungan hukum pekerja. Upaya 
perlindungan hukum ini dapat dilakukan oleh para pekerja melalui organisasi 
yang dibentuk oleh para pekerja itu sendiri.  Sejalan apa yang dijelaskan di atas, 
Soepomo berpendapat bahwa “melindungi dan meperjuangkan kepentingan 
buruh hendaknya jangan diartikan semata-mata sebagai usaha ke luar untuk 
melindungi kepentingan kepentingan buruh terhadap dan memperjuangkan 
kepentingan buruh kepada majikan, tetapi harus pula diartikan sebagai usaha ke 
dalam untuk meringankan penghidupan buruh dengan jalan mengadakan 
koperasi, memajukan pendidikan, kebudayaan, kesenian dan sebagainya.”290 

 

5.2.3 Perlindungan Pekerja DalamPerspektifPeraturan Menteri Tenega 
Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarata-
Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 
Perusahaan Lain 

            Perlindungan hukum pekerja alih daya secara khusus diatur dalam 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 
Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 
Kepada Perusahaan Lain.  Pasal 9  Permenakertrans tersebut menyatakan :  

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana imaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan secara tertulis.   

(2) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sekurang-kurangnya harus memuat: a) hak dan kewajiban 
masing-masing pihak; b)  menjamin terpenuhinya perlindungan kerja 
dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan 
perundang-undangan; dan c)  memiliki tenaga kerja yang mempunyai 
kompetensi di bidangnya.  

            Aturan hukum di atas menegaskan pentingnya jaminan terpenuhinya 
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja sesuai peraturan 
perundang-undangan. Bagaimana perlindungan pekerja alih daya ini diterapkan 
dalam pelaksanaan hubungan industrial dapat diketahui dari butir-butir 
perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis dan disepakati 
para pihak.  Agar perlindungan kerja dapat dilaksanakan secara efektif, maka 
perjanjian pemborongan pekerjaan harus memuat secara jelas dan rinci hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian pemborongan pekerjaan secara jelas 
dan rinci ini merupakan salah satu bentuk perlindungan   hukum pekerja alih 
daya yang   dapat    dirancang   secara cermat sebelum hubungan industrial 
dilaksanakan.  

                                                           
290 Iman Soepomo, Pengantar....., Op cit., hlm. 33 
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            Pasal 28 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 menyatakan bahwa 
setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuat ketentuan 
yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.   

            Aturan hukum diatas menegaskan pentingnya setiap perjanjian kerja yang 
memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja dalam 
hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.  
Artinya, dalam perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis harus dirinci secara 
jelas dan cermat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan kejelasan dan 
kecermatan hak dan kewajiban masing-masing pihak, bila terjadi pelanggaran 
atas hak atau kewajiban masing-masing pihak, maka upaya perlindungan hukum 
yang bagaimana yang perlu dilakukan oleh para pihak pun menjadi jelas. Dengan 
demikian semakin jelas bahwa upaya perlindungan hukum pekerja itu 
sesungguhnya sudah dapat dimulai dari rancangan perjanjian kerja. Semakin 
jelas dan cermat perjanjian kerja dibuat maka semakin jelas dan cermat juga 
upaya perlindungan hukum pekerja alih daya yang sewaktu-waktu perlu 
dilakukan.  Pasal 29 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 menyatakan :  

(1) Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau 
perjanjian kerja waktu tertentu. 

(2)  Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu 
tertentu yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), sekurang-kurangnya harus memuat: a) jaminan 
kelangsungan bekerja; b) jaminan terpenuhinya hak-hak 
pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
yang diperjanjikan; dan c) jaminan perhitungan masa kerja apabila 
terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk 
menetapkan upah.   

(3) Hak-hak  pekerja/buruh  sebagaimana dimaksud  pada ayat (2)  huruf 
b meliputi:  a. hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja; 
b. hak atas jaminan sosial; c. hak atas tunjangan hari raya;   d. hak 
istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu; e. hak 
menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja 
waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja; f. hak atas 
penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja 
yang telah dilalui; dan g. hak-hak lain yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja 
sebelumnya.  

                   Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu 
yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
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kurangnya harus memuat: a) jaminan kelangsungan bekerja; b) jaminan 
terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan yang diperjanjikan; dan c) jaminan perhitungan masa kerja apabila 
terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan 
upah. 

           Jaminan kelangsungan bekerja, jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan, dan 
jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia 
jasa pekerja untuk menetapkan upah merupakan bentuk-bentuk perlindungan 
hukum pekerja alih daya. Perlindungan hukum ini tercantum dalam  Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 
(PKWTT) yang dibuat secara tertulis dan disepakati oleh masing-masing pihak. 
Sepanjang perjanjian kerja yang dibuat oleh masing-masing pihak ini 
diberlakukan secara konsisten dan konsekuen oleh masing-masing pihak; maka 
sepanjang itulah perlindungan hukum pekerja alih daya itu berlaku. 

 

5.2.4 Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Perlindungan Pekerja 
Alihdaya 

       Peran dan tugas pemerintah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peran 
pemerintah dalam penyelenggaraan sistem ketenagakerjaan penting sekali dan 
bernilai strategis bagi terwujudnya pelaksanaan kebijakan dan kegiatan 
ketenagakerjaan yang kondusif untuk memenuhi hak setiap warga negara untuk 
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Peran 
pemerintah ini terkait dengan penjabaran  Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ”Tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;” serta Pasal 28D 
Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, ayat (1) 
bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “; serta 
ayat (2) bahwa “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 

           Pendapat  Joni Bambang terkait hal di atas, Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain menyebutkan bahwa: Tiap-tiap 
tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi 
kemanusiaan, oleh karena itu tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja wanita 
dan pria. Adapun ruang lingkup tenaga kerja menurut undang-undang ini adalah 
pre-employment, during employment, dan post employment. Tenaga kerja berhak 
atas pembinaan dan perlindungan dari pemerintah. 291Untuk menciptakan dan 
atau menyiapkan kesempatan kerja yang seluas-luasnya, pemerintah perlu 
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memotivasi, menstimulasi, mendukung dan atau menggalang kerjasama para 
pelaku ekonomi yaitu pengusaha swasta, koperasi dan badan usaha milik 
Negara/Daerah di tingkat lokal, regional dan nasional ataupun di tingkat 
internasional. Dalam proses pemenuhan kewajiban ini Pemerintah juga wajib 
melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap bidang ketenagakerjaan di 
berbagai sektor dan tingkatan. Tujuan pengaturan dan pengendalian terhadap 
bidang ketenagakerjaan antara lain agar setiap warga Negara tidak hanya 
mendapat pekerjaan yang layak namun juga  agar setiap orang mendapat imbalan 
dan perlakuan yang adil dan layak serta perlindungan dalam hubungan kerja 
termasuknya di dalamnya para pekerja/buruh alih daya (outsourcing) yang kerap 
mengalami perlakuan yang semena-mena  dari para pengusaha penyedia atau 
pengusaha pengguna. Selain itu,  kebijakan dan kegiatan pembangunan bidang 
ketenagakerjaan di Indonesia belum memperoleh dukungan alokasi sumber daya 
yang optimal, terutama sumber daya aparatur ketenagakerjaan. Karena itu, peran 
pemerintah di sektor ketenagakerjaan masih layak dianggap belum optimal. 
Belum optimalnya peran pemerintah di sektor ketenagakerjaan tentu berdampak 
luas. Dampak yang dimaksud tentu tidak terbatas hanya menyentuh para 
pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan, namun dapat pula menyentuh 
kepentingan pengusaha, pekerja/buruh dan masyarakat dalam arti yang seluas-
luasnya.  

Peran Pemerintah Dalam Penetapan Kebijakan Ketenagakerjaan : Sebagai 
penentu kebijakan dan atau regulator, peran pemerintah adalah merumuskan 
aturan hukum yang mengatur bidang ketenagakerjaan. Soesilo Bambang 
Yudoyono di sela-sela sambutannya menyatakan bahwa  ” tugas pemerintah 
adalah memberikan fasilitas, bantuan, dan penyusunan regulasi agar perusahaan 
dan buruh mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.”292 

            Menurut Abdul Khakim, peran pemerintah disini terkait dengan urusan 
yustisi, di mana pemerintah membuat produk hukum dengan membentuk 
undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan 
pemerintah, dan peraturan lain berskala nasional yang berkaitan dengan bidang 
ketenagakerjaan.293 

         Pendapat lain dari Agusmidah, bahwa era globalisasi membawa pengaruh 
terhadap peran yang dijalankan pemerintah dalam memberi perlindungan 
terhadap pekerja/buruh melalui aturan-aturan yang bersifat proteksi 
(perlindungan) karena dinilai akan menghambat ekonomi pasar bekerja dengan 
hukum pasar yang sebenarnya. Sedang pada sisi lain tugas pemerintah salah 
satunya dalah memberi perlindungan pekerja/buruh di tempat kerja.294 
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Dipertegas penjelasannya  oleh  Hardijan Rusli, bahwa Pasal 41 Undang-Undang 
Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pemerintah 
menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja. 
Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan 
kesempatan kerja ini dibebankan bukan hanya kepada pemerintah saja, tetapi 
diharapkan dari masyarakat, karena itu dibentuk badan koordinasi yang 
beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. 295 
Terkait dengan peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan 
dimaksud, menurut Lalu Husni pengawasan terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang perburuhan/ketenagakerjaan dilakukan oleh Kementerian 
Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten/ Kota (cq. Bidang 
Pengawasan). Secara normatif pengawasan perburuhan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang 
Pengawasan Perburuhan.296  Pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap 
pelaksanaan penerapan aturan ketenagakerjaan  di perusahaan pada umumnya, 
dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing pada khususnya patut  
dipertanyakan, mengingat seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukan oleh pihak perusahaan penyedia atau perusahaan pemakai  yang 
akibatnya dapat merugikan pekerja/buruh. Sedangkan, peran pemerintah dalam 
perluasan kesempatan kerja dapat terlaksana secara efektif bila didukung dengan 
kinerja aparatur dan kinerja instansi ketenagakerjaan yang andal dalam 
menggalang partisipasi masyarakat terutama para pelaku ekonomi untuk 
memperluas kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. 
 

          Pendapat Hardijan Rusli, Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan 
perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. 
Tanggung jawab perluasan kesempatan kerja ada pada pemerintah, tetapi 
masyarakat juga didorong untuk ikut mengupayakan perluasan kesempatan kerja 
ini.297 

Dalam konteks ini, perluasan kesempatan bekerja bisa berlaku juga bagi 
mereka yang mau bekerja sebagai pekerja alih daya (outsourcing) di dalam 
maupun di luar negeri. Khususnya yang  bekerja di luar negeri, mengingat  
populasi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sangat banyak, maka 
koordinasi antar lembaga, antar instansi dan antar pemerintah negara menjadi 
salah satu persyaratan penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 
tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja outsourcing.  Efektivitas perlindungan 
tenaga kerja di luar negeri tergantung juga pada kebijakan pemerintah dalam 
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menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi permasalahan tenaga kerja Indonesia 
di luar negeri.  
          Berdasarkan penjelasan di atas, peran Pemerintah, terkait dengan 
pengaturan lebih lanjut tentang outsourcing telah mengeluarkan kebijakan 
berupa pemberlakuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 
Pekerjaan Kepada Perusahaan lain. Sebuah kebijakan yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk memberikan solusi terhadap kepastian hukum bagi pihak-
pihak baik perusahaan maupun pekerja yang akan menerapkan pengaturan 
teknis tentang penyerahan sebagian pekerjaan pemborongan maupun 
penyerahan pekerjaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada perusahaan lain yang 
diamanatkan dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Pendapat serupa disampaikan oleh  
Aloysius Uwiyono 298 , “ bahwa kelahiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 telah memberikan solusi yuridis meskipun 
tidak sempurna. “  
Peran Pemerintah Dalam Penempatan Tenaga Kerja : Salah satu kegiatan 
penting dalam penyelenggaraan sistem ketenagakerjaan adalah penempatan 
tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.   Menurut Hardijan Rusli, 
kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan 
memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri adalah hak 
setiap tenaga kerja (Pasal 31 UU No. 13 Tahun 2003).299    Pendapat  Joni 
Bambang terkait dengan penempatan tenaga kerja menurutnya harus 
disesuaikan dengan keahlian pencari kerja. Keahlian adalah kesanggupan, 
kecakapan seseorang untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan 
kepadanya. Selain keahlian, penempatan kerja diarahkan agar sesuai dengan 
keterampilan yang dimiliki pencari kerja.300Selain itu, menurut Hardijan Rusli, 
pelaksanaan penempatan tenaga kerja dilakukan dengan memperhatikan:  a) 
Pemerataan kesempatan kerja; dan Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan 
program nasional dan daerah.301 Penjelasan dimaksud, ditegaskan oleh Lalu 
Husni terkait dengan teknis penempatan kerja, menurutnya bahwa setiap 
penempatan tenaga kerja di dalam negeri harus dilaksanakan dengan Surat 
Persetujuan Penempatan (SPP) yang bisa didapatkan oleh pelaksana penempatan 
dengan menunjukkan bukti adanya permintaan dari pengguna jasa dengan 
penjelasan ruang lingkup sasaran penempatannya, baik lokal maupun daerah 
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yang tata cara pemberiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja.302 

          Sedangkan, dari sisi penempatan tenaga kerja di luar negeri telah diatur 
dengan Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor  39 Tahun 2004 
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja di Luar Negeri yang 
ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133.303   Berdasarkan ketentuan 
Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, istilah Antar Kerja Antar 
Negara (AKAN) disamakan dengan istilah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI), yaitu kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai dengan bakat, 
minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi 
keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, 
penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara 
tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. 304 

                      Berdasarkan penjelasan para ahli dimaksud, peran pemerintah terhadap 
penempatan tenaga kerja sangat penting terkait dengan bagaimana  
melaksanakan ketentuan-ketentuan penempatan kerja sebagaimana tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2004 . Mengingat seringkali terjadi penempatan  pekerja/buruh terhadap 
pekerjaan-pekerjaan  yang harus dilaksanakan di tempat bekerjanya cenderung 
tidak sesuai dalam perjanjian kerja yang disepakati,  terutama menyangkut 
pelanggaran pekerjaan yang bersifat inti (core) atau pekerjaan penunjang (non 
core) oleh perusahaan pemakai jasa alih daya  dalam sehari-hari bekerja. 
Kemudian, diperlukan juga peran  Pemerintah dan masyarakat bersama-sama  
mengupayakan agar pelaksanaan hubungan industrial  antara pengusaha dan 
pekerja/buruh di dalam maupun di luar hubungan kerja tetap kondusif, dijaga 
agar tidak terjadi perselisihan  ketenagakerjaan   

yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.  

Peran Pemerintah Sebagai Mediator :  Pelaksanaan hubungan industrial  
antara pengusaha dan pekerja tidak selamanya harmonis, terkadang ada saja 
yang berselisih meskipun sudah ada unsur-unsur hubungan industrial yang 
disepakati antara para pihak baik tertuang yang dalam peraturan perusahaan 
maupun perjanjian kerja bersama.Penyelesaian kasus-kasus yang terjadi, tidak 
semua perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan melalui proses 
peradilan, karena ada perselisihan yang cukup  diselesaikan melalui proses 
mediasi penyelesaian  yang dilakukan oleh mediator. Peran pemerintah sebagai 
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mediator dilaksanakan oleh aparatur ketenagakerjaan untuk menyelesaikan 
perselisihan hubungan industrial melalui mediasi.   Menurut Sehat Damanik, 
mediasi merupakan upaya penyelesaian   perselisihan kepentingan, perselisihan 
hak, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh melalui 
seorang mediator (perantara).305  Dalam Undang-Undang PPHI disebutkan bahwa 
mediator merupakan pegawai instansi pemerintah yang bertanggungjawab di 
bidang ketenagakerjaan.306Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian mediator serta tata kerja mediasi diatur dengan Keputusan 
Menteri.307Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan cara mediasi 
memerlukan peran mediator. Menurut Fuller,  mediator mempunyai 7 fungsi, 
yaitu : 308 

1. Sebagai katalisator (catalyst), mengandung pengertian bahwa 
kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong 
lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. 

2. Sebagai pendidik (educator), berarti harus berusaha memahami 
aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari 
para pihak. 

3. Sebagai penerjemah (translator), berarti harus berusaha 
menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada 
pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa 
mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul. 

4. Sebagai narasumber (resource person), berarti harus 
mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia. 

5. Sebagai penyandang berita jelek (bearer of bad news), berarti harus 
menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat 
bersikap emosional. 

6. Sebagai agen realitas (agent of reality), berarti harus berusaha 
memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa 
sasarannya tidak mungkin/ tidak masuk akal tercapai melalui 
perundingan. 

7. Sebagai kambing hitam (scapegoat), harus siap disalahkan, misalnya 
dalam membuat kesepakatan hasil perundingan. 

            Christopher W. Moore membedakan mediator dalam tiga tipologi peran 
sebagai berikut : 309 
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1 Social network mediators, yaitu mediator berperan dalam sebuah 
sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dan para 
pihak yang bersengketa, misalnya bila terjadi sengketa antar rekan 
sekerja dan teman usaha. 

2 Authoritative mediators, yaitu mediator yang dalam menjalankan 
perannya didasarkan pada keyakinan atau pandangan bahwa 
pemecahan yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan 
oleh dirinya selaku pihak yang berpengaruh, melainkan harus 
dihasilkan oleh upaya pihak-pihak yang bersengketa sendiri. 
Authoritative mediators dibagi menjadi tiga tipe, yaitu : 
a. Tipe benovalent, mempunyai ciri sebagai berikut : 

1) Dapat memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan para 
pihak 

2) Mencari penyelesaian yang baik bagi para pihak 
3) Tidak berpihak dalam hal substantive 
4) Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu 

pemantauan dan implementasi kesepakatan 
b. Tipe managerial, mempunyai ciri sebagai berikut : 

1) Memiliki hubungan otoritatif dengan para pihak sebelum dan 
sesudah sengketa berakhir 

2) Mencari penyelesaian yang diupayakan bersama-sama dengan 
para pihak dalam ruang lingkup kewenangannya 

3) Berwenang untuk memberi nasihat dan saran jika para pihak 
tidak mencapai kesepakatan 

4) Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu 
pemantauan dan implementasi kesepakatan 

5) Memiliki kewenangan membuat keputusan 
c. Tipe vested interest, mempunyai ciri sebagai berikut: 

1) Memiliki hubungan dengan para pihak atau diharapkan 
memiliki hubungan masa depan dengan para pihak 

2) Memiliki kepentingan yang kuat terhadap hasil akhir 
3) Mencari penyelesaian yang dapat memenuhi kepentingan 

mediator atau kepentingan pihak yang disukai 
4) Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu 

pemantauan dan implementasi kesepakatan 
5) Kemungkinan dapat menggunakan tekanan agar para pihak 

mencapai kesepakatan 
3 Independent mediators, yaitu mediator yang dapat menjaga jarak 

antarpihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi. 
           Mengingat bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial mencakup 
berbagai aspek dan melibatkan berbagai pihak, maka penyelesaian perselisihan 
dengan mediasi perlu dilakukan dengan mengoptimalisasikan fungsi mediator.  
Menurut Asri Wijayanti, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan masyarakat 
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khususnya kepada pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah berkewajiban 
memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Upaya 
fasilitasi dilakukan dengan menyediakan tenaga mediator yang bertugas untuk 
mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih.310 Untuk itu, 
pemilihan dan penyiapan mediator yang kompeten dan independen merupakan 
salah satu syarat penting dalam proses penyelesaian perselisihan melalui 
mediasi.  

           Tugas, kewajiban dan wewenang mediator diatur dalam Pasal 8 ayat (1) 
Kepmenakertrans Nomor Kep.92/Men/VI/2004 Tentang Pengangkatan Dan 
Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi. Tugas mediator adalah 
melakukan mediasi kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan 
perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan 
kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu 
perusahaan. Dengan pengaturan ini peran pemerintah sebagai mediator 
dilaksanakan oleh aparatur ketenagakerjaan.  

 

5.2.5 Perlindungan Pekerja Alihdaya DalamMewujudkan Iklim Investasi 
Yang Kondusif  

              Investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, 
sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa 
perundang-undangan. Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno, istilah hukum 
investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu investment of law. Dalam 
peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi.311  
Istilah investasi seringkali digunakan oleh masyarakat untuk menanamkan 
modalnya di berbagai usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang 
sebesar-besarnya dan dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi 
masyarakat sekitarnya. Menurut John W. Head dalam bukunya Salim HS dan Budi 
Sutrisno, mengemukakan tujuh keuntungan investasi, khususnya investasi asing, 
adalah :312 

1. menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah 
sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup 
mereka;  

2. menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara 
tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan 
perusahaan-perusahaan baru; 

3. meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan 
penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk 
berbagi keperluan bagi kepentingan bagi penduduknya; 
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4. menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang 
dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan 
dan industri lain; 

5. memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan 
memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor; 

6. menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan 
untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan 
rumah 

7. membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam 
maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya 
daripada semula. 

           Pendapat lain penggunaan istilah  investasi dan penanaman modal yang 
dijelaskan oleh Supancana, yaitu :313 

Pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama 
sehingga kadang-kadang digunakan secara interchanggeable.  Kedua 
istilah tersebut merupakan terjemahan dari kata “investment”. 
Dikalangan masyarakat luas, kata investasi memiliki pengertian yang 
lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (direct 
invesment) maupun investasi tak langsung (portfolio investment), 
sedangkan kata penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada 
investasi langsung. 

   Lain hal, pendapat dari Hendrik Budi Untung, dalam berbagai 
kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal 
dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor 
lokal (domestic investor), investor asing (Foreign Direct Investment, FDI) dan 
penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing 
(Foreign Indirect Investment, FII). 314 

  Menurut Zainuddin Ali, bahwa hukum investasi merupakan noma-norma 
hukum berkenaan investasi, syarat-syarat, perlindungan hukum, dan yang 
terpenting agar pelaksanaan investasi mensejahterakan rakyat.315 

           Menurut Supancana, secara umum, investasi   dapat diartikan sebagai suatu 
kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan 
hukum (judicial person), dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau 
mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), 
peralatan (equipment), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun 
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keahlian. 316Dari pengertian itu, menurut Supancana, dapat ditarik unsur-unsur 
terpenting dari kegiatan investasi, yaitu:317 

1) Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya 
mempertahankan nilai modalnya; 

2) Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat 
kasat mata dan dapat diraba (tangible), tetapi juga mencakup sesuatu 
yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (intangible). 

Berdasarkan deskripsi beberapa pendapat yang dikemukakan diperoleh suatu 
konsep pemahaman bahwa investasi adalah penanaman modal dari 
perseorangan atau badan hukum dari dalam negeri dan atau dari luar negeri 
yang antara lain berbentuk uang tunai, alat-alat, aset tak bergerak, hak atas 
kekayaan intelektual, dan keahlian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha 
tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Terlepas dari pendapat pro dan kontra terhadap kehadiran investasi baik 
domestik maupun asing, namun banyak manfaat yang dirasakan oleh berbagai 
pihak termasuk di dalamnya dapat membuka lowongan kerja bagi pekerja/buruh 
di negara penerima investasi.  

Menurut Sentosa Sembiring, bahwa kehadiran investor asing di suatu 
negara mempunyai manfaat yang cukup luas (multiplier effect). Manfaat yang 
dimaksud yakni kehadiran investor dapat menyerap tenaga kerja di negara 
penerima modal; dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai 
bahan baku; menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor; 
dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak; adanya alih teknologi 
(tranfer of technology) maupun alih pengetahuan (transfer of know how).318 

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa kehadiran para 
investor sangat berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, juga di 
dalamnya bagi perkembangan perekonomian di daerah. 

Arti pentingnya kehadiran investor asing dikemukakan oleh Gunarto 
Suhardi dalam bukunya Sentosa Sembiring, menurutnya investasi langsung lebih 
baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio, karena investasi langsung 
lebih permanen. Selain itu investasi langsung:319 

a. memberikan kesempatan kerja bagi penduduk; 
b. mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal; 
c. memberikan risidu baik berupa peralatan maupun alih teknologi;  
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d. bila produksi  diekspor  memberikan jalan atau jalur pemasaran   yang  
dapat dirunut  oleh pengusaha  lokal di samping  seketika  memberikan 
tambahan devisa dan pajak bagi negara; 

e. lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing. 
     Kehadiran investor pada umumnya banyak memberikan kontribusi positif 

bagi negara penerima modal umumnya dan masyarakat sekitar khususnya salah 
satunya terkait dengan penerimaan tenaga kerja. Hal ini dijelaskan oleh beberapa 
pendapat sebagaimana penjelasan diatas. Namun lain hal pendapat dari Hendrik 
Budi Untung yang menjelaskan bahwa dengan hadirnya atau tepatnya dengan 
didirikannya badan usaha tersebut harus tunduk kepada ketentuan hukum di 
Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para investor merasa tidak 
nyaman atau tidak menguntungkan lagi berinvestasi di Indonesia,  maka investor 
akan merelokasi perusahaannya atau bahkan mungkin menutup  
perusahaannya.320 Menurut Aminuddin Ilmar dalam bukunya  Zainuddin Ali, 
bahwa ada dua hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menggerakkan 
investasi di Indonesia, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal 
meliputi kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang 
sesuai, kesulitan mendapatkan bahan baku, kesulitan dana, kesulitan pemasaran, 
dan adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham di perusahaan 
tertentu; sedangkan kendala eksternal meliputi faktor lingkungan bisnis yang 
tidak mendukung serta kurang menariknya insentif yang diberikan pemerintah, 
ketidakpastian hukum, keamanan dan kestabilitasan politik.321 

            Selain itu, menurut pendapat Firdaus, Muhammad Andi dalam bukunya  
Zainuddin Ali, berpendapat bahwa  paling tidak ada enam hal yang menjadi 
alasan kurangnya perlindungan hukum dan kepastian hukum. Pertama, banyak 
kontrak jangka panjang sebagai perlindungan investasi antara pihak asing 
dengan pihak Indonesia dibatalkan oleh pengadilan. Kedua, aparatur penegak 
hukum dianggap kurang mampu meredam demonstrasi para buruh yang 
mengarah pada anarkisme. Ketiga, investor asing tentu saja akan menjadi bulan-
bulanan oleh para pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk hal-
hal yang terkait dengan uang, sehingga tidak ada ketenangan bagi investor asing 
maupun domestik untuk berinvestasi di Indonesia. Keempat, perlindungan 
hukum tidak memadai karena kerap terjadi konflik horizontal antar-departemen 
di pusat dengan daerah terkait dengan kebijakan investasi. Kelima, berbagai 
peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual tidak 
berfungsi sebagaimana diharapkan oleh para investor asing. Akibatnya, 
keuntungan yang diharapkan tidak kunjung terwujud dengan maraknya 
pembajakan. Keenam, peraturan perundang-undangan penanaman modal tidak 
dapat melindungi investor karena implementasinya tidak seindah seperti yang 
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tertulis. Akibatnya, para pengamat ekonomi berpendapat tidak nyaman 
berinvestasi di Indonesia oleh investor asing.322 

  Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat investasi atau 
menjadi pertimbangan para investor dalam menentukan kebijakan investasinya 
di suatu negara atau di suatu daerah. Menurut Ana Rokhmatussa’dyah dan 
Suratman, faktor yang dipertimbangkan oleh investor sebelum melakukan 
kegiatan penanaman modal,  yaitu sebagai berikut: 1. Masalah Risiko Menanam  
Modal (Country Risk), 2. Masalah Jalur Birokrasi, 3. Masalah Transparansi dan 
Kepastian Hukum, 4. Masalah Alih Teknologi, 5. Masalah  Jaminan Investasi, 5. 
Masalah Ketenagakerjaan, 6. Masalah Infrastruktur, 7. Masalah Keberadaan  
Sumber Daya Alam, 8. Masalah Akses Pasar, 9. Masalah Insentif Perpajakan, dan 
Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif.323 

Hal ini dipertegas pendapat tersebut  berdasarkan pendapat Sumantoro, 
bahwa motif dari investor dalam menanamkan modal adalah mencari untung. 
Untuk itu, perlu dicari hubungan antara motif  investor mencari untung dengan 
tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan 
nasionalnya. Agar investor mau menanamkan modalnya maka pemerintah harus 
menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Sebagai konsekuensi, 
maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan mantap, 
termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif 
sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional. Dengan pendekatan semacam  
ini, maka teori pembangunan merupakan satu proses kerjasama dan bukan 
masalah ketergantungan dan bukan pula masalah pertentangan kepentingan.324 

Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah 
menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman 
modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu, perlu diatur kewenangan 
pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman 
modal.325 

Berbagai pembenahan telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 
mendorong pemulihan ekonomi dengan menggulirkan paket-paket insentif 
berupa tax holiday bagi calon investor atau calon penanam modal. Pemerintah 
melakukan terobosan kebijakan yang salah satunya adalah merevisi peraturan 
perundang-undangan di bidang penanaman modal, yang tujuannya agar 
keberadaan undang-undang baru nantinya akan mampu menjamin kepastian 
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kedua, 2011, hlm. 6-12 
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Securities, Binacipta, Bandung, 1990, hlm. 59 
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hukum, kenyamanan dan keamanan bagi para investor, dan akan membuka 
kesempatan kerja bagi para pekerja/buruh. Sebab tanpa adanya jaminan 
semacam itu, belum tentu para investor akan tertarik untuk menanamkan 
modalnya di negara penerima modal. Penyelenggaraan investasi di Indonesia 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal, yang mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang 
Penanaman Modal Dalam Negeri, sedangkan, pengaturan khusus yang  
membahas Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Menurut Ana 
Rokhmatussa’dyah dan Suratman, bahwa Aspek-aspek ketenagakerjaan dari 
kegiatan penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, 
meliputi: 1. Kewajiban Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia dan Keharusan 
Diselenggarakannya Pelatihan  Industri (Industrial Training), 2. Izin Kerja bagi 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing, 3. Upah dan Jam Kerja, 4. Pemutusan Hubungan 
Kerja, 5. Hubungan Industrial, Serikat Pekerja (serikat Buruh), dan Penyelesaian 
Sengketa Perburuhan.326 

Menurut Hendrik Budi Untung, akibat hukum dari diberlakukannya 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mempunyai 
pengaruh lugas terhadap kinerja Penanaman Modal di Indonesia, terutama 
dengan dicabutnya Undang-Undang Penanaman Modal dan Penanaman Modal 
Dalam Negeri. Dua undang-undang terdahulu yang mempunyai pengaruh besar 
terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, adalah undang-
undang yang meratifisir WTO dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 
terakhir diubah oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (sudah dicabut 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Pengaruh kedua undang-
undang tersebut sangat dirasakan dalam materi pengaturan Penanaman Modal 
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini.327 

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah    mempunyai peran penting 
untuk menarik investor  guna meningkatkan perekonomian di Indonesia, dengan 
cara melakukan  perbaikan-perbaikan  peraturan  perundang-undangan berikut 
penjelasan-nya yang salah satunya solusinya adalah dengan mempermudah dan 
menyederhanakan perizinan baik di tingkat pusat maupun di daerah,  sehingga 
Indonesia dianggap  oleh penanam  modal asing/investor memiliki  daya  tarik  
untuk berinvestasi dan akan membuka peluang lapangan kerja bagi 
pekerja/buruh serta kewajiban semua pihak  menjaga agar iklim investasi dan 
iklim kondusif ketenagakerjaan kondusif. 

                  Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan : (1) 
Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk : a) 
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mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman 
modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan b) mempercepat 
peningkatan penanaman modal. (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah : a) memberi perlakuan yang 
sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap 
memperhatikan kepentingan nasional; b) menjamin kepastian hukum, kepastian 
berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan 
perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) membuka kesempatan bagi 
perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UKM dan koperasi.  

            Aturan hukum di atas menyatakan pentingnya upaya untuk mendorong 
terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk 
penguatan daya saing perekonomian nasional. Iklim usaha nasional yang 
kondusif bagi penanaman modal hanya bisa diwujudkan bila syarat-syarat untuk 
menciptakan iklim usaha tersebut dipenuhi. Salah satu syarat yang harus 
dipenuhi untuk menciptakan iklim usaha nasional yang kondusif adalah 
terlaksananya hubungan industrial yang hamonis, dinamis dan berkeadilan bagi 
setiap pihak yang terikat dan terkait dalam proses usaha. Di antara para pihak 
yang terikat dan terkait terdapat para pekerja yang bekerja dengan perjanjian 
dan aturan-aturan khusus. Perjanjian dan aturan-aturan khusus yang dimaksud 
tentu erat terkait dengan hak dan kewajiban pekerja. Hak pekerja adalah 
kewajiban investor atau pengusaha yang harus dipenuhi menurut perjanjian 
kerja. Kewajiban pekerja adalah hak investor atau pengusaha yang harus 
dipenuhi menurut perjanjian kerja. Sepanjang pemenuhan hak dan kewajiban 
masing-masing pihak dilakukan secara konsisten dan konsekuen, sepanjang 
itulah iklim usaha yang kondusif dapat terpelihara. Namun sebaliknya, apabila 
pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak dilakukan 
sebagaimana mestinya, tentu ada pihak yang merasa diabaikan atau mungkin 
juga dirugikan. Hal ini tentu dapat menjadi sumber konflik bagi masing-masing 
pihak. Karena itu, kedua belah Jadi, upaya untuk mendorong terciptanya iklim 
usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya 
saing perekonomian nasional harus disertai dengan pelaksanaan hubungan 
industrial yang hamonis, dinamis dan berkeadilan bagi setiap pihak. Artinya, 
dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan  kegiatan investasi,   pekerja    
menjadi salah satu faktor yang  

harus diperhatikan dan diperhitungkan secara cermat oleh investor atau 
pengusaha.       

            Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan : (1) 
Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus 
mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. (2) Perusahaan penanaman 
modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan 
keahlian tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Perusahaan 
penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan 
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menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alh teknologi kepada tenaga kerja 
warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

           Aturan hukum yang   menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal 
dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja 
warga negara Indonesia merupakan kebijakan investasi yang terkait dengan 
tujuan pembangunan ketenagakerjaan.   Pasal 4  Undang-Undang Nomor 13 
Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Pembangunan 
ketenagakerjaan bertujuan: a) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga 
kerja secara optimal dan manusiawi; b)  mewujudkan pemerataan kesempatan 
kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan 
nasional dan daerah; c)  memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 
mewujudkan kesejahteraan; dan d) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja 
dan keluarganya. 

           Memberdayakan   dan   mendayagunakan   tenaga  kerja   warga negara  
Indonesia secara optimal dan manusiawi adalah kebijakan yang terarah untuk 
mengimbangi keberadaan tenaga kerja asing dalam penanaman modal dan 
pelaksanaan produksi. 

            Zainuddin Ali mengatakan bahwa kenyataan tenaka kerja asing 
mengurangi fungsi tenaga kerja Indonesia, semua lahan pekerjaan yang strategis 
ditempati oleh tenaga kerja asing saja, karena cenderung dipercaya oleh 
perusahaan asing, dan dianggap lebih mahir.328 

          Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan  bahwa Setiap 
penanam modal berkewajiban : a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan 
yang baik; b) melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan; c) membuat 
laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada 
Badan Koordinasi Penanaman Modal; d) menghormati tradisi budaya masyarakat 
sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e) mematuhi semua 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

           Aturan hukum yang menegaskan bahwa investor wajib mematuhi semua 
ketentuan peraturan perundang-undangan tentu mencakup juga aturan hukum di 
bidang ketenagakerjaan. Ketentuan peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan yang  wajib diperhatikan dan juga patuhi adalah Pasal 32 UU 
No.13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan :  (1) 
Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, 
obyektif, serta adil, dan setara  tanpa diskriminasi. (2) Penempatan tenaga kerja 
diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai 
dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan 
memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. (3) 
Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan 
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kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan 
program nasional dan daerah. Ketentuan peraturan perundang-undangan ini 
jelas mencatumkan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja. Artinya, 
perlindungan hukum pekerja, termasuk perlindungan hukum pekerja alih daya, 
berlaku juga dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal. 

Pasal 16 UU No.25 Tahun 2007 menyatakan  bahwa setiap penanam modal 
bertanggung jawab : a) menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber 
yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) 
menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam 
modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya 
secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) 
menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan 
hal lain yang merugikan Negara; d) menjaga kelestarian lingkungan hidup; e) 
menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; 
dan f) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 

           Upaya untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 
kesejahteraan pekerja, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan tentu tidak terkait dengan kepentingan pekerja namun terkait juga 
dengan kepentingan investor itu sendiri. Keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 
dan kesejahteraan pekerja tidak hanya menjadi motivasi bagi pekerja namun 
sekaligus juga menjadi sumber daya bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi 
usaha. Dalam konteks ini, pekerja menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan 
secara cermat oleh investor dalam berinvestasi, karena pekerja dapat menjadi 
faktor determinan dalam proses penumbuhan investasi dan produksi.  

            Penggunaan pekerja/buruh outsourcing   adalah fenomena di seluruh dunia 
termasuk di Indonesia dan telah menarik banyak perdebatan antara peran 
pemerintah,  perusahaan, serikat pekerja/buruh dan kelompok pekerja/buruh. Di 
satu sisi, para pekerja/buruh sering keluar dari ruang lingkup perjanjian  kerja 
pada saat terjadi perbedaan dalam upah dan tunjangan-tunjangan lainnya antara 
pekerja/buruh  outsourcing dengan pekerja/buruh non outsourcing seperti 
terjadi kesenjangan antar mereka terkait dengan fasilitas yang didapatkan. Di sisi 
lain, pengusaha lebih mudah untuk mengisi kekurangan tenaga kerja kontrak 
atau tetap yang disebabkan pengurangan pekerja dengan cara merekrut 
pekerja/buruh outsourcing yang upahnya bisa dibayar murah dan tanpa 
memperoleh tunjangan lainnya melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.   

          Hal lain yang menjadi kendala dalam  pelaksanaan  outsourcing di Indonesia  
adalah terbatasnya jenis-jenis pekerjaan yang boleh dialih dayakan oleh 
perusahaan penyedia jasa di Indonesia jika dibandingan dengan negara-negara 
lain seperti Filipina, Thailand dan China yang jenis-jenis pekerjaannya tidak 
dibatasi, dan yang paling  terpenting jenis pekerjaannya bukan merupakan 
kegiatan pokok, kecuali kegiatan jasa penunjang atau  kegiatan yang tidak 
berhubungan langsung dengan proses produksi. Di Indonesia jenis-jenis 
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pekerjaan outsourcing dibatasi sesuai dengan penjelasan Pasal 17 ayat (3) 
Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012,  yang mengamanatkan bahwa 
pelaksanaan  pekerjaan alih daya dibatasi hanya pada:   a. usaha pelayanan 
kebersihan (cleaning service); b.  usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh 
(catering); c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);  d. usaha 
jasa penunjang di pertambangan  dan perminyakan;  dan e. usaha penyediaan 
angkutan bagi pekerja/buruh. Terkait dengan  kendala di atas, untuk 
mengatasinya dilakukan dengan cara Pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Ketenegakerjaan bersama-sama dengan  Lembaga kerjasama  tripartit Nasional  
melakukan pengkajian untuk mengevaluasi dan  merevisi  kebijakan pemerintah 
tentang pembatasan   jenis-jenis pekerjaan yang boleh dialih dayakan sesuai  
Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  serta  Pasal 17 
Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012.    

           Kemudian, kendala lain terkait dengan pemberian insentif di Indonesia,  
perkembangan pekerjaan alih daya yang demikian itu dimungkinkan juga  
adanya kebijakan pemberian insentif, contohnya pemberian insentif oleh 
Pemerintah Filipina. Pemberian insentif  kepada pelaksanaan pekerjaan alih daya 
tentu dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan pekerjaan alih daya 
sebagai salah satu bidang usaha dan sekaligus menjadi lapangan kerja yang 
diharapkan dapat memperluas lapangan usaha dan lapangan  kerja guna 
mengurangi pengangguran, yang mana sampai dengan sekarang di Indonesia 
belum ada kebijakan pemberian insentif untuk pelaksanaan pekerjaan alih daya.  
Kendala tersebut bisa diatasi dengan cara memberikan insentif kepada para 
pekerja/buruh khususnya pekerja/buruh outsourcing misalnya pemberian kartu 
gratis untuk bebas biaya sarana transportasi, pelayanan kesehatan gratis seperti 
yang sudah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, fasilitas  
rumah murah, sekolah gratis  dan lain-lain. Selain itu, penulis melakukan analisis 
ketentuan hukum secara komprenhensif yang mengatur perlindungan hukum 
pekerja alih daya (outsourcing) dalam pelaksanaan hubungan industrial,   mana-
mana saja yang yang menjadi kendala terkait dengan perlindungan hukum 
pekerja alih daya baik ditinjau dari peran pemerintah, kondisi perusahaan dan 
kemampuan pekerja/buruh, adalah yang antara lain sebagai berikut : 

Kurangnya Sosialisasi Aturan Perlindungan Pekerja Alih Daya : Karena tidak 
semua pihak memahami secara jelas dan menyeluruh hak dan kewajibannya 
dalam menjalin suatu perjanjian kerja, maka kendala yang muncul dalam 
pelaksanaan pekerjaan alih daya adalah kendala yang bersumber dari tidak 
efektifnya pelaksanaan fungsi komunikasi untuk mensosialisasikan seluruh 
aturan perlindungan hukum pekerja alih daya kepada seluruh pihak yang terlibat 
dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya. Aturan perlindungan hukum yang 
dimaksud tentu tidak hanya terkait dengan kepentingan pihak pekerja alih daya 
saja, namun mencakup juga kepentingan semua pihak yang terikat dalam 
perjanjian kerja,  baik pihak perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan 
penerima pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan 
pekerja/buruh itu sendiri.  Disatu pihak pekerja/buruh dalam hubungannya 
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dengan perusahaan jasa menyatakan dirinya tidak memiliki hubungan kerja 
dengan perusahaan jasa pekerja/buruh akan tetapi perusahaan jasa 
pekerja/buruh memperlihatkan perjanjian kerja tertulis yang sudah ditanda-
tangani oleh pekerja/buruh, mereka bersikeras menyatakan bahwa 
pekerja/buruh yang ditempatkan di perusahaan pemberi pekerjaan dimaksud 
adalah pekerja/buruhnya perusahaan jasa pekerja/buruh. Di lain pihak, 
pekerja/buruh dalam hubungannya dengan perusahaan pengguna menyatakan 
dirinya mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan pengguna tersebut akan 
tetapi perusahaan pengguna memperlihatkan bahwa tidak ada perjanjian kerja 
tertulis yang ditanda-tangani para pekerja/buruh, perusahaan pengguna 
meyakini bahwa pekerja/buruh yang ditempatkan oleh perusahaan jasa pekerja 
bukan lah pekerja/buruhnya, akan tetapi pekerja/buruh perusahaan jasa pekerja.  
Pemahaman yang sangat  terbatas akan pentingnya perlindungan hukum pekerja 
alih daya di kalangan yang terlibat dalam  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya,  
terutama  pemahaman  dikalangan pekerja alih daya itu sendiri, merupakan 
kendala kondisional dalam pelaksanaan upaya perlindungan hukum pekerja alih 
daya. 

            Oleh sebab itu, cara mengatasinya  Pemerintah atau tepatnya Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama seluruh jajaran instansi ketenagakerjaan 
di seluruh daerah juga bersama-sama dengan para pengurus Serikat 
Pekerja/Buruh dan Asosiasi Pengusaha Industri (Apindo)  dituntut untuk mampu  
melaksanakan fungsi komunikasi dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi 
aturan perlindungan hukum pekerja alih daya, aturan tentang perjanjian kerja, 
syarat-syarat membuat perjanjian, pemahaman tentang pembentukan organisasi 
serikat pekerja/buruh,  pemahaman tentang BPJS Ketenagakerjaan dan 
Kesehatan, K3, upah dan hak-hak normatif lainnya  baik yang diatur oleh Undang-
Undang maupun peraturan pelaksanaan lainnya.  Oleh sebab itu,  pelaksanaan 
fungsi komunikasi yang cermat, tepat dan konsisten perlu dilakukan oleh seluruh 
jajaran instansi ketenagakerjaan, agar kebijakan perlindungan hukum pekerja 
alih daya terserap ke dalam materi perjanjian kerja yang dibuat  secara tertulis 
antara  pengusaha dan pekerja. Jika kendala ini diatasi sedini mungkin maka 
kecenderungan timbulnya gejolak unjuk rasa para pekerja alih daya dapat 
diantisipasi. 

Keterbatasan  Dukungan Sumber Daya Aparatur Ketenagakerjaan : Untuk   
mengefektifkan    pelaksanaan    fungsi   komunikasi dalam proses implementasi 
kebijakan perlindungan hukum pekerja alih daya, kendala yang sering muncul 
adalah kendala yang bersumber dari keterbatasan dukungan sumber daya 
aparatur di Instansi Ketenagakerjaan, termasuk didalamnya  pejabat fungsional 
instansi ketenagakerjaan seperti pegawai pengawas  dan mediator  yang 
tugasnya dalam mengkaji, memeriksa, dan memediasi perselisihan hubungan 
industrial  sesuai  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2004 serta  Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi 
Nomor 19 Tahun 2012  kepada para pihak yang terlibat/terkait dengan 
pelaksanaan pekerjaan alih daya. Tugas lainnya juga  menelaah naskah perjanjian 
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kerja yang didaftarkan oleh perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh, sebab 
dengan naskah perjanjian kerja tersebut seharusnya pejabat fungsional dapat 
memberikan bimbingan dan atau  bantuan konsultatif kepada para pihak, ketika 
teridentifikasi adanya kelemahan atau kekurangan yang terkait dengan 
perlindungan hukum atas hak-hak pekerja alih daya. Terkait dengan kendala 
sebagaimana dimaksud di atas, cara mengatasinya  adalah memberikan 
bimbingan Teknis dan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan 
dan pengetahuan kepada mereka.  Sehingga,  tidak ada alasan karena 
keterbatasan pengetahuan aparatur di bidang hukum ketenagakerjaan,  untuk 
melakukan  pemeriksaan, menyelesaikan perselisihan dan termasuk melakukan 
telaah terhadap setiap naskah perjanjian kerja yang didaftarkan. Tanpa dukungan 
kapasitas pengetahuan hukum ketenagakerjaan yang optimal, dan kinerja kajian 
yang mendalam terhadap naskah perjanjian  pelaksanaan pekerjaan alih daya 
atau penyediaan jasa pekerja, maka peran aparatur instansi menjadi tidak 
optimal.  

Kecenderungan Sikap Aparatur Yang Mencari Keuntungan Sendiri : Selain 
kendala yang terkait dengan kompetensi dan kinerja aparatur, hal lain yang 
menjadi kendala adalah kendala yang timbul dari kecenderungan sikap aparatur 
yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Karena kepentingan tersebut terkait 
juga dengan kepentingan pribadi aparatur, maka bukan hal yang mustahil jika 
pada akhirnya kepentingan tersebut juga menjadi faktor pendorongan terjadinya 
hal-hal yang mengabaikan kepentingan pekerja. Hal-hal yang mengabaikan 
kepentingan pekerja antara lain terungkap dari tidak rincinya jaminan atas 
perlindungan hak-hak pekerja dalam  naskah perjanjian kerja pemborongan yang 
didaftarkan.  Hal-hal yang mengabaikan kepentingan pekerja merupakan salah 
satu bentuk kendala dalam mengefektifkan implementasi kebijakan perlindungan 
hukum pekerja alih daya. Kendala seperti ini mungkin saja terjadi karena tidak 
adanya kewajiban menelaah berbagai hal yang terkait dengan perlindungan 
kepentingan pekerja di dalam naskah perjanjian kerja pemborongan yang 
didaftarkan.  Kendala  ini  juga  dapat terjadi karena bargining position pekerja 
cenderung berada pada posisi tawar yang lemah bila dibandingkan dengan posisi 
tawar pengusaha. Terkadang juga terjadi dalam praktek sehari-hari,  sikap 
aparatur pengawas dalam menangani permasalahan atau melakukan 
pemeriksaan cenderung berpihak kepada pengusaha tidak keberpihakan kepada 
para pekerja/buruh. Seharusnya aparat pengawas juga mendengar keterangan 
dari pekerja/buruh sebagai perbandingan dari keterangan manajemen 
perusahaan tentang kondisi ketenagakerjaan di perusahaan tersebut. Cara 
mengatasinya adalah  harus dibuatkan aturan yang tegas dari pemerintah bahwa 
akan ada sanksi hukum bagi aparatur sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku yang tidak atau mengabaikan tugasnya untuk mendengar atau 
meminta keterangan dari para pekerja/buruh.  

           Dari sudut pandang  lain,  kendala perlindungan hukum pekerja alih daya 
(outsourcing) dalam pelaksanaan hubungan industrial guna mendukung 
terwujudnya iklim investasi yang kondusif  bersumber dari :  (1) kepentingan 
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para pengusaha yang kurang selaras dengan kebijakan nasional ketenagakerjaan; 
(2) kepentingan pekerja yang kurang terakomodasi dalam pelaksanaan pekerjaan 
alih daya; dan (3) kelemahan kinerja aparatur instansi ketenagakerjaan dalam 
melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.  Kepentingan 
para pengusaha yang kurang selaras dengan kebijakan nasional ketenagakerjaan 
adalah kepentingan yang terkait dengan pilihan strategi outsourcing untuk 
meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha namun kurang memperhatikan 
kepentingan pekerja. Kepentingan para pekerja/buruh yang kurang 
terakomodasi dalam pelaksanaan pekerjaan alih adalah harapan mendapatkan 
pekerjaan tetap, menjadi pekerja tetap dan memperoleh penghasilan tetap yang 
tidak teraktualisasi dan menyebabkan timbulnya unjuk rasa. Kelemahan kinerja 
aparatur instansi ketenagakerjaan dalam melaksanakan peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan adalah kinerja aparatur instansi ketenagakerjaan 
yang belum optimal dalam menerapkan standard operating procedure. Untuk 
mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan kajian perlindungan hukum terhadap 
hak-hak para pekerja alih daya yang dapat dilakukan melalui kegiatan telaahan 
materi naskah perjanjian pemborongan pekerjaan, dan meningkatkan 
pelaksanaan fungsi pengawasan oleh aparatur pengawas terhadap perlindungan 
hukum pekerja/buruh, dengan harapan kinerja aparatur  menjadi lebih optimal.  

          Selanjutnya, kendala lain  juga terjadi adalah dalam hal Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan pengusaha ketika dalam 
proses produksi perusahaan pemberi pekerjaan dalam pelaksanaannya 
melakukan penyimpangan aturan ketenagakerjaan yang seharusnya 
pekerja/buruh dipekerjakan pada kegiatan penunjang (non core) namun dalam 
kenyataannya pekerja/buruh outsourcing dipekerjakan oleh perusahaan pemberi 
pekerjaan pada kegiatan utama (core business), sehingga para pekerja/buruh 
merasa dirugikan dan melalui serikat pekerjanya melakukan aksi unjuk rasa 
menuntut agar para pekerja/buruh outsourcing demi hukum status hubungan 
kerja mereka beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan 
perusahaan pemberi pekerjaan. Namun pihak perusahaan pemberi pekerjaan 
menolak tuntutan tersebut dan akhirnya para pekerja outsourcing di PHK dan 
dikembalikan statusnya kepada perusahaan penyedia jasa, yang akibatnya 
berdampak kepada diputuskannya perjanjian kerja antara  perusahaan penyedia 
jasa dengan para pekerja/buruh outsourcing, karena perusahaan penyedia 
beranggapan sudah tidak ada hubungan kerja lagi dengan perusahaan pemberi 
pekerjan.  Kejadian ini menunjukkan bahwa kurangnya perlindungan hukum bagi 
pekerja apabila pihak perusahaan pemberi pekerjaan tidak memperpanjang 
perjanjian kerjasama lagi dengan perusahaan penyedia jasa maka dengan 
sendirinya terputus perjanjian kontrak mereka artinya terjadi pemutusan 
hubungan kerja (PHK), dan ironisnya jika terjadi hal tersebut pekerja tidak 
berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Permasalahan PHK tersebut 
bisa diatasi dengan cara, yaitu: 1. Pekerja/buruh outsourcing mengajukan 
permohonan perselisihan hubungan industrial kepada instansi ketenagakerjaan 
dengan tuntutan dipekerjakan kembali dengan status hubungan kerja menjadi 
pekerja/buruh perusahaan pemberi pekerjaan sesuai Pasal 66 ayat (4) UUK; atau 
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2. Pekerja/buruh menuntut agar  perusahaan pemberi kerja agar memenuhi 
kewajibannya untuk membayar uang pesangon kepada pekerja/buruh 
outsourcing sesuai Pasal 165 UUK.  

 Uraian kendala-kendala perlindungan hukum pekerja/buruh outsourcing 
yang terjadi sebagaimana dimaksud diatas, dikaitkan dengan pelaksanaan 
hubungan industrial ternyata juga merupakan fenomena kegiatan hubungan 
industrialisasi yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada iklim 
investasi, karena ketenagakerjaan merupakan  salah satu faktor yang 
dipertimbangkan oleh investor dalam menentukan kebijakan investasinya.   

 

5.2.6 Hubungan Industrial Yang Kondusif Untuk Mendukung Terwujudnya 
Iklim Investasi Yang Kondusif  

           Iklim  usaha    nasional    yang   kondusif   mencakup    juga  pengertian 
terbentuknya iklim investasi yang kondusif yaitu suatu situasi dan kondisi 
dinamiskehidupan sosial budaya, kehidupan sosial ekonomi dan sosial politik 
yang mendukung terselenggaranya sistem investasi yang menjamin produktivitas 
dan efisiensi secara optimal  di berbagai sektor dan tingkatan.  Iklim investasi 
yang kondusif dapat dinyatakan sebagaisalah satu kebutuhan dasar 
pembangunan untuk meningkatkan perekonomian di berbagai sektor dan 
tingkatan. Peningkatan perekonomian di berbagai sektor dan tingkatan tidak 
hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun memperluas juga lapangan 
kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya memperluas 
pemerataan hasil pembangunan. Salah satu upaya penting yang bernilai strategis 
agar angka investasi atau penanaman modal dapat terus meningkat selama dalam 
hubungan kerja adalah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di 
antara para pengusaha dengan para pekerja. Hubungan industrial yang harmonis 
di antara para pengusaha dengan para pekerja hanya bisa diwujudkan apabila 
dipenuhinya beberapa persyaratan kondisional yang diperlukan untuk 
mendukung terwujudnya hubungan industrial tersebut.  Beberapa persyaratan 
kondisional yang dimaksud antara lain kebijakan hukum yang mengatur secara 
akurat dan konsisten terhadap hubungan industrial di antara para pengusaha 
dengan para pekerja, komitmen dan konsistensi para pengusaha dalam 
melaksanakan hubungan industrial, dan komitmen dan konsistensi para pekerja 
dalam melaksanakan hubungan industrial tersebut. Tidak mudah memenuhi 
persyaratan-persyaratan kondisional yang diperlukan untuk mewujudkan 
hubungan industrial yang harmonis di antara para pengusaha dengan para 
pekerja. Sebab  persyaratan-persyaratan kondisional tidak hanya berkorelasi 
dengan kepentingan para pengusaha yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi 
dinamis perekonomian, namun berkorelasi juga dengan kepentingan para 
pekerja yang juga  dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dinamis perekonomian.   

           Perbedaan sudut pandang di antara para pengusaha dengan para pekerja 
dalam menyikapi situasi dan kondisi dinamis perekonomian, pada akhirnya bisa 
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menimbulkan ketidakharmonisan hubungan industrial yang berdampak juga 
pada iklim investasi di Indonesia. Ketidakharmonisan hubungan industrial itu 
terjadi di antara para pengusaha dan para pekerja di Indonesia dapat 
mengakibatkan iklim investasi menjadi tidak kondusif yang antara lain terungkap 
dari kegiatan unjuk rasa para pekerja/buruh yang menyuarakan berbagai 
tuntutan yang salah satunya adalah hapus outsourcing. Iklim investasi yang tidak  
kondusif  tidak  hanya menjadi kendala bagi peningkatan efisiensi dan daya saing 
usaha, namun juga dapat menjadi kendala bagi kesempatan dan perluasan 
lapangan, peningkatan pendapatan pemerintah dan masyarakat dan pada 
akhirnya terpulang juga pada peningkatan kesejahteraan pekerja itu sendiri. 
Dengan pertimbangan bahwa kondisi ketenagakerjaan di suatu negara atau 
daerah dijadikan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan oleh para investor 
dalam menanamkan modalnya,  maka cara mengatasi kendala-kendala dimaksud 
yang juga menjadi pertimbangan para investor. 

Iklim investasi yang kondusif dapat dinyatakan sebagaisalah satu 
kebutuhan dasar pembangunan untuk meningkatkan perekonomian di berbagai 
sektor dan tingkatan. Peningkatan perekonomian di berbagai sektor dan 
tingkatan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun memperluas 
juga lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya 
memperluas pemerataan hasil pembangunan. Menyikapi peningkatan 
perekonomian inilah maka secara bertahap dan berkelanjutan upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Dengan demikian, upaya 
untuk mendukung terwujudnya  iklim investasi yang kondusif perlu dilakukan 
dengan dukungan sumber daya dan pola pendekatan yang lebih terpola, terpadu 
dan berkesinambungan, agar terjadi suatu proses peningkatan investasi di 
berbagai sektor dan tingkatan perekonomian. Untuk itu, semua pihak perlu 
mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan investasi.  

   Tujuan penyelenggaraan investasi yang dinyatakan dalam  Pasal 3 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain : 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; menciptakan lapangan kerja; 
meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kemampuan 
daya saing dunia usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan 
teknologi nasional; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah 
ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana 
yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari  luar negeri; dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 25 
Tahun 2007 menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar 
penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang 
kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian 
nasional  dan    mempercepat    peningkatan      penanaman    modal,      sedangkan  

peningkatan ini antara lain diketahui dari aktivitas investasi. Dengan 
membandingkan aktivitas inverstasi di antara sejumlah negara akan terungkap 
tingkat aktivitas investasi di suatu negara. 
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   Berdasarkan laporan United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) telah merilis laporan terbaru terkait investasi dunia yang dirangkum 
dalm World Investment Report 2015 yang merangkum data Penanaman Modal 
Asing (PMA) di tiap-tiap negara negara berkembang di dunia tahun 2014 
menunjukkan bahwa Asia bagian Timur (terdiri dari Asia Timur dan Asia 
Tenggara) merupakan salah satu wilayah tujuan investasi asing terbesar di dunia. 
Dengan PMA sebesar US$ 381 miliar dan tingkat pertumbuhan sebesar 9,6 
persen, kawasan Asia bagian Timur porsi 31 persen dari seluruh PMA yang 
terdapat di seluruh dunia. Data tersebut juga menunjukkan bahwa China masih 
menempati urutan pertama sebagai negara tujuan investasi asing terbesar di Asia 
bagian timur dengan nilai US$ 128,5 miliar. PMA di China terbilang meningkat 3,7 
persen dibanding tahun sebelumnya, yang berada di kisaran angka US$ 123 
miliar.329 

          Indonesia mengalami kenaikan penanaman modal asing sebesar 20 persen 
ke angka US$ 22,6 miliar dari US$ 18,8 miliar dibanding tahun sebelumnya. 
Pertumbuhan investasi asing di Indonesia ini merupakan yang tertinggi kedua di 
Asia Timur, sedangkan dari sisi nilai PMA merupakan yang terbesar keempat. Jika 
difokuskan ke kawasan Asia Tenggara saja, pertumbuhan PMA sebesar 20 persen 
ini merupakan yang tertinggi di antara negara lainnya.330 

  Salah satu upaya penting yang bernilai strategis agar angka investasi atau 
penanaman modal dapat terus meningkat adalah mewujudkan hubungan 
industrial yang harmonis di antara para pengusaha dengan para pekerja. 
Hubungan industrial yang harmonis di antara para pengusaha dengan para 
pekerja hanya bisa diwujudkan apabila dipenuhinya beberapa persyaratan 
kondisional yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya hubungan industrial 
tersebut.  Beberapa persyaratan kondisional yang dimaksud antara lain 
ketentuan hukum yang mengatur secara akurat dan konsisten terhadap 
hubungan industrial di antara para pengusaha dengan para pekerja, komitmen 
dan konsistensi para pengusaha dalam melaksanakan hubungan industrial, dan 
komitmen dan konsistensi para pekerja dalam melaksanakan hubungan 
industrial tersebut. 

           Terdapat  lima negara yang telah melangkah maju dalam mengembangkan 
pekerjaan alih daya (outsourcing). Empat dari lima negara yang dimaksud adalah 
berada di Asia, yaitu Filipina, Thailand, India  dan China. Dari empat negara 
tersebut, pelaksanaan pekerjaan alih daya di Filipina, Thailand,  dan China 
menarik untuk dijadikan obyek perbandingan, karena tiga negara tersebut 
menunjukkan perkembangan pekerjaan alih daya yang cenderung mengglobal. 
Menurut Iftida Yasir, ia berpendapat bahwa pemahaman outsourcing yang salah 
kaprah dan berakibat pada timbulnya gejolak telah mengakibatkan negara kita 
kehilangan kesempatan menjadi negara tujuan pelaku “ Business Process 
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Outsourcing (BPO)”, di mana negara-negara lain yang telah menjadi BPO seperti 
India, China dan Filipina sekarang sudah menikmati manisnya hasil pekerjaan 
tersebut.331 

            Filipina merupakan salah satu negara di kawasan ASEAN yang cukup 
menonjol dalam melaksanakan pekerjaan alih daya. Karena itu, Filipina menjadi 
salah satu negara yang menjadi tujuan investasi.  Filipina tampaknya 
menawarkan tujuan investasialternatif dengan lingkungan bisnis yang 
membaik,mendoronginsentifindustri, dan sumber daya tenaga kerja 
yangkompetitif. 

           Membandingkan dengan Indonesia terkait dengan tujuan investasi 
sebagaimana dimaksud di atas, peluang investasi di Indonesia jauh lebih baik 
dibandingkan dengan Filipina dari berbagai hal, misalnya dari jumlah penduduk, 
Indonesia lebih banyak dan sumber daya alamnya yang berlimpah dibandingkan 
dengan Filipina.  Bagi investor asing, Indonesia merupakan salah satu tujuan 
investasi yang memiliki potensi bisnis yang sangat besar, memiliki daya tarik 
tersendiri untuk berinvestasi dan  masyarakatnya memiliki kemampuan daya beli 
yang tinggi.  Hal ini sejalan dengan pendapat Chatib Basri, menurutnya merasa 
Filipina belum dapat menjadi pesaing berat atau ancaman yang berarti bagi 
Indonesia dalam perebutan investasi asing di Asia Tenggara. Menurutnya Filipina 
tidak memiliki satu keunggulan penting yang dimiliki Indonesia, yakni pasar yang 
besar, “ Jangan lupa Filipina itu jumlah penduduknya kecil. Pada akhirnya, size 
matters “, ujarnya.332Menurut Bambang Brodjonegoro bahwa Indonesia tetap 
akan menjadi tujuan investasi terbesar di asia Tenggara, meskipun ekonomi 
negara tetangga Filipina tumbuh 7,8 persen pada kuartal 2013, investasi saat ini 
memang ada yang datang ke sana (Filipina), tapi jangan lupa Indonesia memiliki 
pasar 240 juta jiwa.333 

         Selain itu, peluang investasi di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya 
akan  diperoleh dari perkembangan ekonomi global yang terjadi dalam 
menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana negara-negara 
ASEAN harus mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam 
perjanjian kerjasama MEA yang diberlakukan mulai tanggal awal Januari 2016. 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 merupakan realisasi pasar bebas di Asia 
Tenggara yang telah dilakukan secara bertahap mulai KTT ASEAN di Singapura 
pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas 
perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-
masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Konsekuensi atas kesepakatan 
MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak 
arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas 
modal.hal-hal tersebut tentunya dapat berakibat positif atau negatif bagi 
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perekonomian Indonesia. Dengan adanya MEA diharapkan perekonomian 
Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya pemasaran barang dan jasa dari 
Indonesia dapat memperluas jangkauan ke negara ASEAN lainnya. Pangsa pasar 
yang ada di Indonesia adalah 250 juta orang. Pada  MEA, pangsa pasar  ASEAN 
sejumlah 625 juta orang bisa disasar oleh Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki 
kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar yang lebih luas. Ekspor dan impor 
juga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Tenaga kerja dari negara-
negara lain ASEAN bisa bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, tenaga kerja 
Indonesia (TKI) juga bisa bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN. Dampak 
positif lainnya yaitu investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya 
tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Begitu pula kita dapat 
menarik investasi dari para pemodal-pemodal ASEAN. Para pengusaha akan 
semakin kreatif karena persaingan yang ketat dan para profesional akan semakin 
meningkatkan tingkat skill, kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinya. 
Hambatan menghadapi MEA bagi indonesia, antara lain : 1. Mutu pendidikan 
tenaga kerja masih rendah; 2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih 
kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa; 3. Sektor 
industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi; 
4. Keterbatasan pasokan energi; 5. Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan 
impor. Apabila hambatan-hambatan tadi tidak diatasi maka dikhawatirkan MEA 
justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia.334 

             Hanif Dhakiri dalam salah satu kunjungan kerjanya berjanji mempercepat 
sertifikasi profesi tenaga kerja menjelang pasar bebas Masyarakat Ekonomi 
ASEAN pada akhir 2015 ini. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing 
dan kompetensi tenaga kerja dalam negeri.  Ada tiga kebijakan menjelang MEA 
ini, yaitu percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja, percepatan sertifikasi 
profesi, dan pengendalian tenaga kerja asing. Semua akan kami percepat. Ujarnya 
saat berkunjung ke Pemkab Bandung.335   Kemudian,  menurut Franky Sibarani, ia 
berharap kenaikan realisasi investasi hingga kuartal III/2015 di tiga sektor 
prioritas, yaitu industri berorientasi ekspor, industri substitusi impor, dan 
hilirisasi sumber daya mineral, mendukung kesiapan Indonesia menghadapi 
pemberlakuan MEA. Menurutnya pemberlakuan MEA atau perjanjian 
Perdagangan Indonesia dengan negara lain, selain memberi peluang 
memperbesar ekspor juga menjadi salah satu daya saing Indonesia dalam 
menarik investasi dari negara lain.336 

            Peluang investasi dalam mendukung pelaksanaan MEA di Indonesia, harus 
mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian bangsa 
sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ Perekonomian 
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan “ dan 
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mengandung makna sesuai Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat yaitu, “..... 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
memajukan kesejahteraan umum.......” hal ini sudah menjadi komitmen 
pemerintah juga harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Menurut Sentosa 
Sembiring, bahwa terlepas dari pendapat pro dan kontra terhadap kehadiran 
investasi asing, namaun secara teoritis kiranya dapat dikemukakan, bahwa 
kehadiran investasi asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas 
(multiplier effect). Manfaat yang dimaksud yakni kehadiran investor asing dapat 
menyerap tenaga kerja di negara penerima modal; dapat menciptakan demand 
bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku; menambah devisa apalagi investor 
asing yang berorientasi ekspor; dapat penghasilan negara dari sektor pajak; 
adanya alih teknologi (transfer of technology) maupun alih pengetahuan (transfer 
of know how). Dilihat dari sudut pandang ini terlihat bahwa, kehadiran investor 
cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya 
pembangunan ekonomi daerah dimana Foreign Direct Investment (FDI) 
menjalankan aktivitasnya.337 

 

5.3 Konsep Perlindungan Pekerja Alih Daya Dalam Mewujudkan Iklim 
Investasi Yang Kondusif  

             Konsep perlindungan hukum  pekerja alih daya yang berkeadilan dalam 
pelaksanaan hubungan industrial untuk mendukung terwujudnya iklim investasi 
yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja adalah berikut : 

          Ada tiga komponen konsep yang teridentifikasi dari konsep perlindungan 
hukum  pekerja alih daya yang berkeadilan dalam pelaksanaan hubungan 
industrial untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi 
tercapainya kesejahteraan pekerja. Tiga komponen konsep yang dimaksud adalah 
berikut : Pertama, perlindungan hukum  pekerja alih daya yang berkeadilan 
bagi semua pihak; kedua, perlindungan hukum pekerja alih daya untuk 
mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif; dan ketiga,  
perlindungan hukum pekerja alih daya  yang mendukung tercapainya 
kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, berdasarkan temuan penelitian yang 
menunjukkan bahwa Pasal 17 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 berpotensi  membatasi perkembangan 
pekerjaan alih daya dan menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan 
alih daya, disusun konsep sebagai berikut : 

Perlindungan hukum  pekerja alih daya yang berkeadilan : Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 yang  menyatakan :     “Kemudian daripada itu untuk 
membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia,perdamaianabadi dankeadilan sosial, maka disusunlah 
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Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 
Negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang 
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta 
dengan mewujudkan suatu keadialan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”  Pasal 
27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “ Tiap-tiap warga negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,  dan 
Pasal 28 D ayat (2) menyatakan : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.             
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
menyatakan : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati 
melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 
dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”  Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan : “ (1) Setiap warga negara, sesua 
dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak; (2) 
Setip orang dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula 
atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil; (3) Setiap orang, baik pria maupun 
wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, 
berhak atas upah serta syaratsyarat perjanjian kerja yang sama; (4) Setiap orang, 
baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan 
martabat kemanusiaannya berhak  atas  upah  yang  adil sesuai dengan 
prestasinya  

dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya. 

             Selaras dengan kebijakan negara yang demikian itu, Bentham menekankan 
bahwa ajaran sosiologi hukum dengan menegaskan tujuan pemerintah dan 
tujuan hukum haruslah “kebahagiaan terbesar komunitas” atau “kebahagiaan 
masyarakat”. Apapun kerumitan yang melingkupi istilah kebahagiaan sosial, 
penekanan Bentham yang terus menerus dilakukan pada prinsip ini 
mengingatkan kita akan hubungan hukum dan masyarakat. 338  Dengan demikian 
hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban 
masyarakat namun hukum juga berfungsi untuk mendukung terwujudnya 
kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Proses perwujudan ketertiban serta 
kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat yang dimaksud tentu terikat oleh 
suatu sistem distribusi hak dan kewajiban sosial.   

  Dalam mendistribusikan hak dan kewajiban, menurut Bentham, tujuan 
legislator adalah kebahagiaan masyarakat. Dalam menelaah secara lebih jelas 
tentang hal-hal yang terkandung dalam kebahagiaan, kita akan menemukan 
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empat  tujuan yang didalamnya, yaitu  Sumber Nafkah;  Kemakmuran;  
Kesetaraan; dan  Rasa Aman.  Semakin sempurna kesenangan dalam semua aspek 
ini, semakin besar kebahagiaan sosial secara keseluruhan, khususnya 
kebahagiaan yang tergantung pada hukum. Dengan demikian, kita dapat 
menyimpulkan, semua fungsi hukum dapat dirujuk berdasarkan empat  tujuan 
tersebut. 339 

Fungsi primer  hukum yakni  melindungi   rakyat dari bahaya  dan tindakan yang 
dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat 
maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan 
serta   menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 
Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek 
hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.340 
Perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya (outsourcing) adalah salah satu 
jenis perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara kepada para pekerja. 
Untuk itu negara perlu menyelenggarakan upaya perlindungan hukum  pekerja 
alih daya yang berkeadilan dan memenuhi hak-hak dasar pekerja alih daya 
sebagai warga negara. 

             Spicker mengemukakan lima ciri negara kesejahteraan. Lima ciri yang 
dimaksud adalah (1)  legitimate governments protectthe welfare of their citizens 
(pemerintahyang sahmelindungikesejahteraanwarganya); (2) salus populi 
suprema est lex (pemerintah ada untuk mempromosikankesejahteraan); (3) 
Governments have to secure the preconditions for welfare 
(pemerintahharusmengamankanprasyaratuntukkesejahteraan); (4) Governments 
have to foster economic development (pemerintahharusmendorongpembangunan 
ekonomi);  dan (5) The provision of welfare commits governments to redistribution 
(Komitmen pemerintah menyediakan kesejahteraanuntukredistribusi). 341 

            Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari terbitnya UU Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah bahwa dalam pelaksanaan 
pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang 
sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;  bahwa sesuai dengan 
peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan 
untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam 
pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; bahwa perlindungan terhadap 
tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan 
menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 
apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya 
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 
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  Perlindungan hukum pekerja alih daya (outsourcing) dalam pelaksanaan 
hubungan industrial merupakan fenomena kegiatan industrialisasi yang secara 
langsung atau tidak langsung berdampak pada investasi. Kegiatan investasi 
merupakan serangkaian aktivitas perekonomian di berbagai sektor dan tingkatan 
yang diarahkan juga untuk mewujudkan negara kesejahteraan, antara lain  
tertuang dalam kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya 
iklim investasi nasional yang kondusif bagi penanam modal atau investor.  

   Iklim investasi yang kondusif dapat dinyatakan sebagaisalah satu 
kebutuhan dasar pembangunan untuk meningkatkan perekonomian di berbagai 
sektor dan tingkatan. Peningkatan perekonomian di berbagai sektor dan 
tingkatan tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun 
bertujuan pula memperluas juga lapangan kerja, meningkatkan pendapatan 
masyarakat, dan pada akhirnya memperluas pemerataan hasil pembangunan. 
Karena itu upaya untuk mendukung terwujudnya  iklim investasi yang kondusif 
perlu dilakukan dengan dukungan sumber daya dan pola pendekatan yang lebih 
terpola, terpadu dan berkesinambungan, agar terjadi suatu proses peningkatan 
investasi di berbagai sektor dan tingkatan perekonomian.  

    Tujuan penyelenggaraan investasi yang dinyatakan dalam  Pasal 3 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain 
: meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; menciptakan lapangan kerja; 
meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kemampuan 
daya saing dunia usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan 
teknologi nasional; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah 
ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana 
yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari  luar negeri; dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 25 
Tahun 2007 menyatakan : “Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman 
modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi 
penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional  dan    
mempercepat peningkatan penanaman modal.” Untuk itu, negara perlu 
menyelenggarakan perlindungan hukum pekerja alih daya yang mendukung 
terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi tumbuhnya penanaman modal 
asing dan penanaman modal dalam negeri di berbagai sektor dan tingkatan 
perekonomian. 

   Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa 
hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, 
perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan  dengan cara 
membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.342 Kepentingan hukum adalah 
mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 
tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 
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dilindungi.343 Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah 
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan 
orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat 
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.344   Menurut Phillipus M. 
Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang 
bersifat preventif dan represif.345   Perlindungan hukum yang preventif bertujuan 
untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah 
bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bedasarkan diskresi, dan 
perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, 
termasuk penangananya di lembaga peradilan.346 Upaya untuk mendapatkan 
perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan 
keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, 
kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek 
ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga 
nilai dasar tersebut bersamaan.347 

   Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya  dan tindakan 
yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat 
maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan 
serta   menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 
Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek 
hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.348 

John Rawls mengemukakan bahwa teori keadilan sosial sebagai the difference 
principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti the difference 
principle adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar 
memberika manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang 
beruntung. Istilah perbedaan social ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju 
pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok 
kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan the principle of fair equality 
of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai 
peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka 
inilah yang harus diberi perlindungan khusus.349 

             Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan :  
“Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:  (a) memberdayakan dan 
mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; (b) mewujudkan 
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan 
kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; (c) memberikan perlindungan 
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kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan (d) meningkatkan 
kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.” 

            Dengan  demikian  menjadi  jelas    bahwa     pembangunan 
ketenagakerjaan bertujuan antara lain memberikan perlindungan kepada tenaga 
kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan sekaligus  meningkatkan 
kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Untuk itu, perlu diperhatikan 
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pekerja/buruh sebagaimana diatur 
dalam undang-undang ketenagakerjaan.  

           Dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja, Pasal 86 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan : “ (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak 
untuk memperoleh perlindungan atas: (a) keselamatan dan kesehatan kerja; (b)  
moral dan kesusilaan; dan (c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 
manusia serta nilai-nilai agama. (2)  Untuk melindungi keselamatan 
pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal 
diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.   

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan : “(1) Setiap 
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan.(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud, 
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud meliputi: (a) upah minimum; (b) upah kerja lembur; (c) upah tidak 
masuk kerja karena berhalangan; (d) upah tidak masuk kerja karena melakukan 
kegiatan lain di luar pekerjaannya;  (e). upah karena menjalankan hak waktu 
istirahat kerjanya; (f)  bentuk dan cara pembayaran upah; (g) denda dan 
potongan upah; (h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; (i) struktur 
dan skala pengupahan yang proporsional; (j) upah untuk pembayaran pesangon; 
dan (k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan. (4) Pemerintah menetapkan 
upah minimum sebagaimana dimaksud berdasarkan kebutuhan hidup layak dan 
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.” Dengan 
demikian menjadi jelas bahwa untuk mewujudkan penghasilan pekerja yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan maka penetapan upah 
minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan 
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

            Berdasarkan tiga komponen konsep yang dikemukakan di atas disusun 
konsep perlindungan hukum  pekerja alih daya yang berkeadilan dalam 
pelaksanaan hubungan industrial untuk mendukung terwujudnya iklim investasi 
yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja sebagai berikut : 

            Definisi konsep perlindungan hukum  pekerja alih daya yang berkeadilan 
dalam pelaksanaan hubungan industrial untuk mendukung terwujudnya iklim 
investasi yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja adalah 
seperangkat aturan hukum  yang diperlukan untuk mengintegrasikan 
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penyelenggaraan upaya perlindungan hukum  yang berkeadilan dan memenuhi 
hak-hak dasar pekerja alih daya sebagai warga negara;penyelenggaraan upaya 
perlindungan hukum pekerja alih daya yang mendukung terwujudnya iklim 
investasi yang kondusif bagi tumbuhnya penanaman modal asing dan penanaman 
modal dalam negeri di berbagai sektor dan tingkatan perekonomian; dan 
penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan penghasilan pekerja alih daya yang 
memenuhi kebutuhan hidup layak dengan tetap memperhatikan produktivitas 
dan pertumbuhan ekonomi. 

            Deskripsi konsep perlindungan hukum pekerja alih daya dalam  
pelaksanaan  hubungan  industrial untuk mendukung terwujudnya iklim 
investasi yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja pekerja adalah 
konsep yang mencakup tiga komponen perlindungan : pertama,perlindungan 
hukum atas hak-hak pekerja alih daya yang meliputi perlindungan atas 
keselamatan dan kesehatan kerja; perlindungan atas moral dan kesusilaan dalam 
bekerja; perlindungan atas perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 
manusia serta nilai-nilai agama; dan perlindungan atas penghasilan yang sesuai 
dengan jenis-jenis pekerjaan alih daya dan kompetensi pekerja alih daya; kedua, 
perlindungan hukum atas hak-hak pengusaha pemberi pekerjaan alih daya 
meliputi  hak-hak korporasi dalam mengembangkan strategi outsourcing untuk 
meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing usaha yang tidak boleh 
diintervensi oleh aturan-aturan yang justru dapat menghambat peningkatan 
produktivitas, efisiensi dan daya saing usaha tersebut; dan ketiga,   perlindungan 
hukum atas hak-hak pengusaha pelaksana pekerjaan alih daya yang meliputi hak-
hak korporasi dalam menyerap, menyalurkan atau melaksanakan pekerjaan alih 
daya untuk memperoleh keuntungan dan kemajuan usaha yang tidak boleh 
diintervensi oleh aturan-aturan yang justru dapat menghambat proses 
penyerapan, penyaluran atau pelaksanaan pekerjaan alih daya tersebut. Ketiga 
konsep perlindungan hukum tersebut dapat dirumuskan menjadi satu kesatuan 
konsep yang harmonis dengan mengharmonisasikan kepentingan para pekerja, 
kepentingan para pengusaha pemberi pekerjaan alih daya; dan kepentingan 
pengusaha pelaksana pekerjaan alih daya secara proporsional menurut prinsip-
prinsip keadilan redistributif. 

Dari pembahasan perlindungan hukum pekerja alihdaya dalam pelaksanaan 
hubunga industrial dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :  

1. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum pekerja alih daya 
dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial untuk mendukung terwujudnya 
iklim investasi yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerjasudah 
sangat optimal. Optimalisasi perlindungan hukum tersebut terkait dengan 
Pasal 27  ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945;  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara khusus 
optimalisasi perlindungan pekerja  tercantum dalam Undang-Undang Nomor 
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13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian implementasi 
perlindungan hukum pekerja alih daya tersebut belum optimal karena 
adanya kelemahan dalam Pasl 64. 65 dan Pasal 66  Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan  Peraturan Menteri Tenega 
Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang  Syarat-Syarat 
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain serta 
pelaksanaannya. Khusus pelaksanaan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 
2012 tersebut berpotensi menyebabkan pelaksanaan hubungan industrial di 
antara perusahaan pengguna pekerja alih daya dan perusahaan penyalur 
pekerja alih daya dengan pekerja alih daya menjadi kurang harmonis. Hal ini 
tentu berdampak pada iklim investasi dan kesejahteraan pekerja. Oleh sebab 
itu pelaksanaan pekerjaan alih daya di Indonesia jauh tertinggal bila 
dibandingkan dengan perkembangan pelaksanaan pekerjaan alih daya di 
Filipina, Thailand, dan  China  yang tidak memiliki aturan hukum yang 
memberi perlindungan hukum khusus kepada pekerja alihdaya.   

2. Kendala perlindungan hukum pekerja alih daya dalam  pelaksanaan  
hubungan  industrial untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang 
kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja adalah (1) kurangnya 
sosialisasi peraturan tentang perlindungan hukum pekerja alih daya; (2) 
keterbatasan dukungan sumber daya aparatur instansi ketenagakerjaan 
dalam menyosialisasikan ketentuan hukum perlindungan pekerja kepada 
para pihak perusahaan maupun pekerja/buruh; (3) kecenderungan sikap 
aparatur yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu; (4) Pasal 17 dan Pasal 
32 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 
Tentang  Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 
Perusahaan Lain yang berpotensi membatasi perkembangan pekerjaan alih 
daya dan menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya.  

3. Konsep perlindungan hukum pekerja alih daya dalam  pelaksanaan  
hubungan  industrial untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang 
kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja adalah konsep yang 
mencakup tiga komponen perlindungan: pertama ,perlindungan hukum  
pekerja alih daya yang berkeadilan bagi semua pihak; kedua, perlindungan 
hukum pekerja alih daya untuk mendukung terwujudnya iklim investasi 
yang kondusif; dan ketiga,  perlindungan hukum pekerja alih daya  yang 
mendukung tercapainya kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, berdasarkan 
temuan penelitian yang menunjukkan bahwa Pasal 17 dan Pasal 32 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 
berpotensi  membatasi perkembangan pekerjaan alih daya dan 
menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan alih daya, disusun 
konsep sebagai berikut : pertama, perlindungan hukum  pekerja alih daya 
yang berkeadilan bagi semua pihak meliputi perlindungan atas 
keselamatan dan kesehatan kerja; perlindungan atas moral dan kesusilaan 
dalam bekerja; perlindungan atas perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 
martabat manusia serta nilai-nilai agama; dan perlindungan atas penghasilan 
yang sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan alih daya dan kompetensi pekerja 
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alih daya harus mengindahkan juga aspirasi dan kepentingan seluruh pihak 
yang terikat dalam perjanjian pekerjaan alih daya;  kedua, perlindungan 
hukum pekerja alih daya untuk mendukung terwujudnya iklim investasi 
yang kondusif harus mencakup juga perlindungan hukum atas investasi dan 
hak-hak investor sebagai pengusaha pemberi pekerjaan alih daya yang 
meliputi  hak-hak korporasi dalam mengembangkan strategi outsourcing 
untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing usaha yang tidak 
boleh diintervensi oleh aturan-aturan yang justru dapat menghambat 
peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing usaha tersebut; dan 
ketiga, perlindungan hukum pekerja alih daya  yang mendukung 
tercapainya kesejahteraan pekerja harus selaras dengan perlindungan 
hukum atas hak-hak pengusaha pelaksana pekerjaan alih daya yang meliputi 
hak-hak korporasi dalam menyerap, menyalurkan atau melaksanakan 
pekerjaan alih daya untuk memperoleh keuntungan dan kemajuan usaha 
yang tidak boleh diintervensi oleh aturan-aturan yang justru dapat 
menghambat proses penyerapan, penyaluran atau pelaksanaan pekerjaan 
alih daya tersebut. Konsep perlindungan hukum yang demikian itu dapat 
dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dengan mengharmonisasikan 
kepentingan para pekerja, kepentingan para pengusaha pemberi pekerjaan 
alih daya; dan kepentingan pengusaha pelaksana pekerjaan alih daya secara 
proporsional menurut prinsip-prinsip keadilan redistributif. 
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