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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengamati “perusahaan” sebagai simbol dari sistem ekonomi

dominan, menjadi jelas secara inheren, struktur dan fungsinya adalah anti-

tesis bagi perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling

bertentangan, selalu dijumpai kesenjangan antara das sollen (keharusan)

dan das sain (kenyataan) dan selalu muncul diskrepansi antara law in the

books dan law in action. Kesenjangan antara das sollen dengan das sain

ini disebabkan adanya perbedaan pandangan dan prinsip antara

kepentingan hukum (perlindungan terhadap pekerja/buruh) dan

kepentingan ekonomi (keuntungan perusahaan), sementara hukum

menghendaki terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh secara maksimal, bagi

perusahaan hal tersebut justru dirasakan sebagai suatu rintangan karena

akan mengurangi laba atau keuntungan. Kehadiran Negara yang semula

diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak dasar

pekerja/buruh, malah justru terjadi sebaliknya, kehadiran Negara lebih

terkesan represif bahkan eksploitatif terhadap kepentingan pekerja/buruh.

Sementara peran Negara dalam hubungan industrial terkesan fasilitatif

dan akomodatif terhadap kepentingan pemodal. Indikasi lemahnya

perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dapat terlihat dari problematika

outsourcing (Alih Daya) yang akhir-akhir ini menjadi isu nasional yang

aktual. Problematika outsourcing (Alih Daya) memang cukup bervariasi
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seiring akselerasi penggunaannya yang semakin marak dalam dunia

usaha, sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk

mengatur outsourcing yang telah berjalan ditengah kehidupan ekonomi

dengan hegemoni kapitalisme financial yang beroperasi melalui “dis-

solution subject”, yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek

produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di

eksploitasi.

Problema outsourcing di Indonesia seiring dengan banyaknya

pekerja-pekerja outsourcing terutama di Kota Ternate dimana hak

pekerja/buruh seringkali terabaikan oleh perusahaan jasa outsourcing oleh

karena itu perlu peningkatan pembinaan dan pengawasan oleh

pemerintah setempat agar perlindungan hak-hak pekerja/buruh dapat

terpenuhi. Ditengah kekhawatiran masyarakat akan lahirnya kembali

bahaya kapitalisme, pemerintah justru melegalkan praktik outsourcing

yang secara ekonomi dan moral merugikan pekerja/buruh. Dalam

pelaksanaan pekerjaan outsourcing mengacu pada Peraturan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012

Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan

Penunjang kepada Perusahaan Lain. Kontroversi itu berdasarkan

kepentingan yang melatar belakangi konsep pemikiran dari masing-

masing subjek. Bagi yang setuju berdalih bahwa outsourcing bermanfaat

dalam pengembangan usaha, memacu tumbuhnya bentuk-bentuk usaha

baru yang dikenal sebagai perusahaan jasa outsourcing yang secara tidak
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langsung membuka lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja, dan

bahkan di berbagai negara praktik seperti ini bermanfaat dalam hal

peningkatan pajak, pertumbuhan dunia usaha, pengentasan

pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan daya beli masyarakat,

sedangkan bagi perusahaan sudah pasti, karena setiap kebijakan bisnis

tetap berorientasi pada keuntungan.

Dari hal tersebut penulis melihat banyak sekali yang menjadi

kekurangan yang harus dibenahi oleh pemerintah terkait dengan regulasi

yang mengatur tentang bentuk outsourcing sebagaimana yang terjadi di

Kota Ternate dimana hal tersebut perusahaan yang menyerahkan

pekerjaan penunjang kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

seringkali tidak mengikuti ketentuan yang disyaratkan dalam

Permenakertras Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 yang mana

jenis-jenis pekerjaan yang dapat diserahkan dan jenis pekerjaan yang

tidak bisa diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Kemudian dalam pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan

penunjang, terkadang perusahaan tidak pernah melaporkan jenis

pekerjaan penunjang yang diserahkan dari perusahaan pemeberi kerja

kepada perusahaan penerima pekerjaan begitu juga dengan perjanjian

pemborongan pekerjaan antara perusahaan pemebri pekerjaan dengan

perusahaan penerima pekerjaan dan perjanjian kerja antara perusahaan

penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang tidak pernah didaftarkan pada

Dinas Tenaga Kerja setempat hal tersebut membuat perusahaan tidak
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dapat dikontrol secara baik oleh pemerintah terkait dengan hak

pekerja/buruh yang mana sering sekali terabaikan hak-hak pekerja/buruh

dan tidak pernah diperhatikan oleh perusahaan jasa outsourcing.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur tentang pelaksanaannya,

suatu pekerjaan ada yang dilakukan sendiri oleh perusahaan dan ada pula

pekerjaan yang diserahkan/dipindahkan pada perusahaan lain. Proses

memindahkan suatu pekerjaan dan layanan yang sebelumnya dilakukan

oleh sebuah perusahaan kepada pihak ketiga dinamakan outsourcing.

Konsep outsourcing adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian

dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa

outsourcing). Melalui pendelegasian, maka pengelolaan tak lagi dilakukan

oleh perusahaan pemberi pekerjaan, melainkan dilimpahkan kepada

perusahaan jasa outsourcing.

Hubungan kerja yang terjadi dalam praktik outsourcing ini berbeda

dengan hubungan kerja pada umumnya, karena dalam outsourcing

terdapat hubungan kerja segi tiga, dikatakan bersegi tiga karena terdapat

3 (tiga) pihak yang terlibat dalam hubungan kerja outsourcing, yaitu Pihak

perusahaan pemberi pekerjaan, dan Pihak perusahaan penyedia jasa

pekerja/buruh atau perusahaan pemborongan pekerjaan yaitu perusahaan

penerima pekerjaan dan terakhir adalah Pihak pekerja/buruh. Karena

bersifat segi tiga maka hubungan kerja yang terjalin diantara ketiganya

adalah Hubungan Kerja antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan
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perusahaan penerima pekerjaan yaitu perusahaan penyedia jasa, dan

hubungan kerja antara penyedia jasa dengan pekerja/buruh.

Perusahaan pemebri pekerjaan hanya terikat untuk memenuhi

kewajibannya atas perusahaan penerima pekerjaan dan begitu juga

sebaliknya, jadi dalam keadaan normal perusahaan pemberi pekerjaan

tidak bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak pekerja/buruh kecuali

apabila terjadi pelanggaran atas syarat-syarat dan ketentuan outsourcing.

Yang bertanggungjawab langsung untuk memenuhi kepentingan dan hak-

hak pekerja/buruh adalah perusahaan penyedia jasa (perusahaan

penerima pekerjaan), karena hubungan perjanjian kerja pekerja/buruh

dengan perusahaan penerima pekerjaan sesuai pasal 1 Ayat (1) (2) (3) (4)

dan (5) Permenakertrans Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012.

Bagan Struktur Hubungan Kerja Outsourcing:

Menurut Hari Supriyanto “hukum perburuhan yang memiliki unsur

publik yang menonjol akan menyebabkan dalam hukum perburuhan

memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa”.1 Oleh karena

sifatnya yang memaksa tersebut maka hukum ketenagakerjaan harus

1 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
2008, hal 133.

PERUSAHAAN
PEMBERI

PEKERJAAN

PERUSAHAAN PENERIMA
PEKERJAAN (PERUSAHAAN

PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH)

PEKERJA/BURUH
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diawasi dan ditegakkan agar dapat memberikan perlindungan dan rasa

adil bagi pekerja/buruh maupun pengusaha dan masyarakat. “Penegakan

hukum pada masa sekarang ini diberi makna yang lebih luas, tidak hanya

menyangkut pelaksanaan hukum (law enforcement), tetapi juga meliputi

langkah preventif, dalam arti pembuatan undang-undang.2

Penegakan hukum dimaksudkan agar tercapai suatu tujuan hukum

yaitu ketentraman dan kedamaian dalam pergaulan dan hubungan sosial.

“Penegakan hukum bertujuan menciptakan kedamaian dalam
pergaulan hidup manusia. Kedamaian dalam pergaulan hidup di
satu pihak berarti adanya ketertiban (yang bersifat ekstern antara
pribadi atau inter personal), dan di lain pihak artinya ketentraman
(yang bersifat inter pribadi atau personal). Keduanya harus serasi,
barulah tercapai kedamaian”.3

Penegakan hukum ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Pegawai

Pengawas Ketenagakerjaan sebagai aparatur negara yang

bertanggungjawab untuk mengawasi penerapan hukum

ketenagakerjaan, hal ini tertuang dalam Pasal 176 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

yang menyatakan:

“Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen
guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan”

Adapun maksud diadakannya pengawasan perburuhan

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-

2 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta Bandung, 1983, hal 15
3 Hari Supriyanto, Op Cit, hal 44
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Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1943 Nomor 23 dari Republik

Indonesia Untuk Seluruh Indonesia adalah:

1. mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan

perburuhan pada khususnya;

2. mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal

hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang

seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan-

peraturan perburuhan,

3. menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan

kepadanya dengan undang-undang atau peraturan-peraturan

lainnya.4

Proses penegakan hukum merupakan rangkaian kegiatan dalam

rangka mewujudkan ide-ide atau konsep yang abstrak menjadi kenyataan,

“usaha untuk mewujudkan ide atau nilai selalu melibatkan lingkungan

serta berbagai pengaruh faktor lainnya”.5 Oleh karena itu apabila hendak

menegakkan hukum, maka hukum harus dipandang sebagai satu

kesatuan sistem.

Menurut Lawrence M.Friedman sebagaimana dikutif oleh Esmi

Warassih, “hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur,

substansi dan kultur”. Oleh Friedman struktur hukum di ibaratkan seperti

mesin, substansi di ibaratkan sebagai apa yang dihasilkan atau yang

dikerjakan oleh mesin, dan kultur atau budaya hukum adalah siapa saja

4 Djoko Triyanto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal 159.
5 Esmi, Op.Cit. Hal 30.
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yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu. Satu

saja komponen pendukung tidak berfungsi niscaya sistem mengalami

disfunction (pincang).6 Dari fakta yang terjadi mengenai perlindungan

hukum terhadap pekerja/buruh outsourcing di Kota Ternate dan dari

sekian banyak perusahaan jasa outsourcing salah satunya yang menjadi

objek penelitian penulis adalah PT. Paguntaka Cahaya Nusantara dan

perusahaan Jasa Outsourcing PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS)

di Ternate.

Dari dua jenis kegiatan yang dikenal sebagai outsourcing dalam

Peraturan Menteri Ketengakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2012 tantang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan

Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Sebagaimana telah rubah dengan

Peraturan Menteri Ketengakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012. Perubahan tersebut hanya

penambahan pada ayat yakni pasal 1 angka 5a. dan pasal 25 angka 5A.

yaitu dengan bunyi sebagai berikut: Di antara Pasal 1 angka 5 dan angka

6 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a sehingga berbunyi sebagai

berikut : Pasal 1 5a. Penanam modal asing adalah perseorangan warga

negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang

melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Di

antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A

sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25A. Dalam hal perusahaan

6 Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Sekjen dan Kepaniteraan MK. RI. 2006. Hal.
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penyedia jasa pekerja/buruh merupakan penanam modal asing, maka izin

operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan oleh

Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2021 Tentnag Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih

Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, penelitian ini hanya menguak tabir

kompleksitas pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada

perusahaan lain (pemborongan pekerjaan) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2012 tantang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian

Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Karena dalam praktik

pemborongan pekerjaan sering terjadi penyimpangan atau pelanggaran

ketentuan syarat-syarat outsourcing serta perlindungan hukum atas hak-

hak pekerja/buruh outsourcing, namun dalam penelitian ini penulis lebih

fokus pada perlindungan hukum atas hak-hak pekerja/buruh terdiri dari

status hubungan kerja, hak upah yang memenuhi syarat, jam kerja yang

normal, hak upah lembur, hak cuti hamil, hak cuti tahunan dan hak cuti

beribada, hak BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta hak

pekerja/buruh lain yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penulis percaya bahwa, hasil dari penelitian ini akan bermanfaat bagi

pengambil kebijakan publik untuk meninjau kembali atau bahkan
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mereformasi system hukum ketenagakerjaan yang ada dan dapat

membuat regulasi yang lebih baik dalam rangka melindungi hak-hak

pekerja/buruh outsourcing dan harus dilakukan pengawasan yang ketat

oleh pemerintah, karena kepincangan-kepincangan dalam komponen

substansi, struktur dan kulturalnya menimbulkan dampak yang cukup luas

bagi masyarakat khususnya masyarakat pekerja/buruh dan dunia usaha

serta upaya penegakan hukum ketenagakerjaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis

secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian

dengan judul :

“Implementasi Hak-hak Dan Kewajiban Ketenagakerjaan Terkait

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing di

Kota Ternate”.

B. Perumusan Masalah.

1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hak dan Kewajiban Hukum

Terhadap Pekerja/Buruh Pada Perusahaan Jasa Outsourcing di

Kota Ternate.?

2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Hal Tidak

Terpenuhinya Hak-hak Pekerja/Buruh Outsourcing di Kota

Ternate.?

3. Bagaimanakah Peran Pemerintah malaui Dinas Tenaga Kerja

Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak

Pekerja/Buruh Outsourcing Di Kota Ternate.?
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C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka

yang menjadi tujuan dari Penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap

pekerja/buruh outsourcing diperusahaan.

b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan dalam hal

tidak memenuhi hak-hak pekerja/buruh outsourcing.

c. Untuk mengetahui peran Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh

outsourcing di Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis Keilmuan

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar,

pedoman serta informasi riil terkait perkembangan hukum

ketenagakerjaan di Indonesia, dan khususnya terkait dengan

Pekerjaan Outsourcing dan Perlindungan Hukum terhadap

Pekerja/Buruh Outsourcing.

b. Dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan

ilmu hukum berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan khusus

tentang outsourcing.

2. Manfaat Secara Praktis
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a. Untuk pemerintah adalah dapat memberikan masukan bagi

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha dan

pekerja/buruh serta Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) terkait

dengan harusnya dilakukan perubahan regulasi outsourcing

untuk mengatur hak-hak pekerja/buruh ke depan yang lebih baik

dengan tetap menjunjung tinggi penegakan hukum

ketenagakerjaan.

b. Bagi masyarakat adalah memberikan informasi dan pengetahuan

kepada masyarakat mengenai hukum ketenagakerjaan, dan

lebih khususnya mengatur tentang pekerja/buruh outsourcing.

c. Pegangan/Informasi untuk melengkapi salah satu persyaratan

dalam memperoleh gelar Magister Hukum, Ilmu Hukum Perdata

pada Universiatas Khairun Ternate.

E. Original Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang telah penulis lakukan

di perpustakaan Sekolah Pascasarjana Universitas Khairun Ternate

terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, ternyata belum ada yang

melakukan penelitian mengenai “ Implementasi Hak-hak Dan Kewajiban

Ketenagakerjaan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja

Buruh Outsourcing di Kota Ternate ”. Oleh sebab itu keaslian penelitian

ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis berdasarkan nilai-nilai

objektifitas dan kejujuran. Adapun kesamaan referensi atau penelitian
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yang di ambil tetapi daerah yang berbeda. Penelitian dengan judul tesis

sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Tanjau dari Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yang ditulis

oleh Muhammad Fajrin Pane, SH., Pada tahun 2008 Universitas

Sumatera Utara.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/buruh Outsourcing (studi

kasus di Kabupaten Ketapang). Uti Ilmu Royen, SH., pada tahun

2009. Universitas Diponegoro Semarang.


