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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

Perlindungan hukum kepada pekerja adalah pemenuhan hak dasar 

yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan kepada pekerja 

dalam dunia kerja ditujukan untuk menjamin hak-hak pekerja serta 

menjamin kesamaankesempatan dan perlakuan tanpa adanya diskriminasi 

atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

Perlindungan hukum tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan 

perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.   

Khusus bidang ketenagakerjaan, konstitusi pasal 27 ayat (2) UUD 

NRI Tahun 1945 menetapkan : “Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya 

kebutuhan hidup setiap warga negara stabil dengan penghasilan yang 

layak. Hal ini akan tercapai apabila tercipta stabilitas perekonomian dan 

pertumbuhan ekonomi, ditandai dengan kebijakan perluasan lapangan 

pekerjaan, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan. Stabilitas 

ekonomi dan pertumbuhan ekonomi juga disokong oleh infra struktur dan 

iklim investasi yang selalu berhadapan dengan hubungan industrial. 1 

                                                
1 Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial, Pelaksanaan  PKWT  dan 

Outsourcing,  Makalah disampaikan pada acara : Diskusi Ketenagakerjaan DPP Golkar, Jakarta, 

28 September 2005.  
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Wujud kepastian hukum berupa perlindungan terhadap hak-hak 

konstitusi pekerja/buruh dan kelangsungan usaha bagi pengusaha 

sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 adalah melalui 

pembentukan undang-undang di bidang ketenagakerjaan.  

Ada 3 (tiga) undang-undang di bidang ketenagakerjaan yang 

dibentuk pasca reformasi hukum, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut UU 

SP/SB), Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(selanjutnya disebut UUK), dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 

PPHI) dan. Ketiganya merupakan satu Paket 3 UU Perburuhan yang isinya 

saling kait mengkait satu sama lain. UUK mengatur tentang hubungan kerja 

yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi kerja dengan buruh/pekerja, 

atau penerima kerja.2 

Perjanjian Kerja (arbeidsovereenskomst) adalah dasar dari hubungan 

hukum yang menjadi pusat dari hukum perburuhan.3 Dengan diadakannya 

perjanjian kerja lahirlah hubungan kerja antara pemberi kerja dengan 

penerima kerja, Dari perjanjian kerja tersebut berlaku ketentuan mengenai 

hukum perburuhan, yaitu mengenai syarat-syarat kerja, jaminan sosial, 

kesehatan dan keselamatan kerja, penyelesaian perselisihan dan pemutusan 

                                                
2 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2015), hal. 5. 
3 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta : 

Djambatan,1995) hal. 6. 
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hubungan kerja.4 Perjanjian kerja adalah persoalan paling penting dalam 

suatu hubungan kerja karena menyangkut hak serta kewajiban pihak-pihak 

yang harus dipenuhi dalam suatu hubungan kerja yang sah 5 

Seiring dengan perkembangan ekonomi dunia, khususnya ekonomi 

pasar maka berpengaruh pula terhadap bentuk-bentuk hubungan kerja yang 

beragam dan semakin fleksibel. Demikian pula di Indonesia, arah 

pembentukan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia di era globalisasi 

dipengaruhi oleh kecenderungan pasar yang ada, hubungan kerja diarahkan 

pada sistem kerja fleksibel, indikasinya adalah legalisasi terhadap sistem 

kerja kontrak/perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan outsourcing, akan 

tetapi dalam penerapannya fleksibilitas ketenagakerjaan masih menjadi 

polemik di Indonesia.6 Selama ini, demo pekerja/buruh selalu menyuarakan 

penghapusan sistem outsourcing atau alih daya, disamping masalah upah 

dan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk pada demo pekerja/buruh 

yang terakhir tanggal 22 Januari 2020 lalu di depan gedung DPR RI Jakarta 

terkait dengan rencana pembentukan Omnibus Law Penciptaan Lapangan 

Kerja.  

Perbedaan antara aturan yang ada di UUK dan RUU Cipta Kerja 

adalah terkait waktu istirahat dan cuti istirahat mingguan, upah, pesangon, 

jaminan sosial, PHK, status kerja, jam kerja, Outsourcing, Tenaga Kerja 

Asing.  Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), 

                                                
4 Aloysius Uwiyono dkk, Asas-asas Hukum Perburuhan, (Jakarta : PT. RajaGrafindo 

Persada,2014) hal. 54.  
5 Agusmidah, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum, (Jakarta : 

PT. Sofmedia, 2011) hal. 321. 
6 Ibid., hal. 359. 
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Nining Elitos menilai RUU Cipta Kerja atau omnibus law membuat nasib 

pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas. Aturan ini 

menghapus pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan yang sebelumnya 

mengatur tentang pekerja outsourcing.  

Adapun Pasal 64 UU Ketenagakerjaan berbunyi; Perusahaan dapat 

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya 

melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. 

Selanjutnya, Pasal 65 mengatur; (1) Penyerahan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. 

Ayat (2) mengatur; pekerjaan yang dapat diserahkan kepada 

perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi 

syarat-syarat sebaga berikut: dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 

dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 

pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; 

dan tidak menghambat proses produksi secara langsung 

 Meningkatkan kualitas kinerja usaha yang efektif dan efisien 

dengan mempekerjakan pekerja/buruh semaksimal mungkin dan jumlah 

tenaga kerja seminimal mungkin dengan harapan pekerja/buruh dapat 

memberikan kontribusi dan keuntungan yang besar bagi perusahaan adalah 

tujuan dan sasaran perusahaan pada umumnya. Perkembangan dunia usaha 

di Indonesia yang semakin bertumbuh banyak dan berdaya saing yang ketat, 

membuat pemilik perusahaan-perusahaan untuk berusaha meningkatkan 



5 

 

efektifitasdan efisiensi tersebut. Salah satu cara yang berkembang saat ini 

yang banyak dilakukan oleh pengusaha yaitu fokus menangani pekerjaan 

yang menjadi bisnis inti (core business), sedangkan pekerjaan penunjang 

bagi perusahaan diserahkan kepada pihak lain melalui perusahaan penyedia 

jasa. 

Proses kegiatan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan 

penyedia jasa ini yang dikenal dalam praktik dengan istilah outsourcing atau 

alih daya. Istilah outsourcing atau alih daya tidak dikenal dalam UUK, 

tetapi dikenal dalam praktik. Dasar dari outsourcing atau alih daya yaitu 

Pasal 64 UUK, yang berbunyi: perusahaan dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat 

secara tertulis. Sistem ini sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan 

kegiatan-kegiatan produksinya. Gagasan awal berkembangnya outsourcing 

sebenarnya adalah untuk membagi resiko usaha dalam berbagai masalah dan 

belum diidentifikasi sebagai strategi bisnis.7 

Hubungan kerja yang dimulai antara pekerja outsourcing dengan 

perusahaan harus diawali dengan melalui suatu perjanjian kerja guna 

mengetahui kejelasan status dari pekerjaannya, hal seperti ini sangatlah 

bermanfaat bagi pekerja outsourcing agar untuk mengetahui hak dan 

kewajibannya, seperti upah yang layak, syarat-syarat kerja, jaminan sosial, 

kesehatan dan keselamatan kerja, penyelesaian perselisihan dan pemutusan 

                                                
7 Insan Budi Maulana dkk., Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: Pusat 

Studi Hukum UII, 2000) hal. 91.  
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hubungan kerja. Perjanjian Kerja yang  dibuat sesuai dengan ketentuan 

UUK dan peraturan pelaksananya adalah dasar perlindungan hukum pekerja 

dalam hubungan kerja. 

 Perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya ditujukan untuk 

melindungi hak-haknya. Secara sosiologis kedudukan buruh/pekerja adalah 

tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada 

itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Majikan inilah yang pada dasarnya 

menentukan syarat-syarat kerja.8 Mengingat kedudukan pekerja yang lebih 

rendah daripada majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah 

untuk memberikan perlindungan hukumnya.  Perlindungan hukum bagi 

buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Sejalan 

dengan itu Zainal Asikin berpendapat, “Perlindungan hukum dari kekuasaan 

majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang 

perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti 

dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak 

karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi 

diukur secara sosiologis dan filosofis”.9 Peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum 

bagi buruh/pekerja pekerja outsourcing merupakan hak-hak buruh agar tidak 

diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak majikan/pengusaha.  

                                                
8 H.P. Rajagukguk, Makalah :Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahan (co-

determination) 2000, hal 6. 
9 Zainal Asikin, dkk.,  Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

1993) hal. 5. 
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Berdasarkan uraian di atas menarik perhatian penulis untuk 

melakukan penelitian tentang implementasi atau pelaksanaan hak-hak 

pekerja di dalam praktek hubungan kerja, khususnya tentang perlindungan 

hukum mengenai hak-hak pekerja alih daya. Salah satu perusahaan yang 

mempekerjakan pekerjanya dengan sistem alih daya adalah di People’s 

Place Café yang beralamat di Jalan Jl. R.A. Kartini No. 29, Madras Hulu, 

Kec. Medan Polonia, Kota Medan. Berkenaan dengan itu, penulis 

menetapkan penelitian skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Sistem Alih Daya di People’s Place 

Café Medan ”. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

a. Apakah hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja dengan 

sistem alih daya di People’s Place Café Medan? 

b. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak pekerja alih 

daya di People’s Place Cafe Medan, khususnya setelah situasi covid-19? 

c. Bagaimana perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa hak-hak 

pekerja yang dirumahkan atau di PHK menurut UU No. 2 Tahun 2004? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban para pihak khususnya 

pekerja dalam hubungan kerja dengan sistem alih daya di People’s Place 

Cafe Medan.  

b. Untuk mengetahui dan menggambarkan apakah implementasi 

perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dengan sistem alih daya di 

People’s Place Cafe Medan telah sesuai dengan ketentuan Hukum 

Ketenagakerjaan yang berlaku. 

c. Untuk mengetahui perlindungan hukum menyelesaikan sengketa hak-hak 

pekerja yang dirumahkan atau di PHK menurut UU No.2 Tahun 2004?   

 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang 

hukum ketenagakerjaan yang terkait dengan sistem alih daya.  

b. Secara praktis: 

1) Bagi Pekerja/Buruh : dapat memberikan informasi pengetahuan 

kepada pekerja atau buruh untuk mengetahui hak-hak dan 

kewajibannya sebagai pekerja atau buruh yang diikat dengan sistem 

alih daya. 

2) Bagi Pengusaha atau Pemberi Kerja: dapat dijadikan bahan bagi 

pengusaha atau pemberi kerja untuk melaksanakan kewajibannya 

kepada pekerjanya khususnya yang terikat dengan sistem alih daya 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku di 

Indonesia. 

3) Bagi Masyarakat : dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi 

masyarakat luas akan kelebihan dan kelemahan sistem alih daya serta 

perlindungan hukum pekerjanya sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

4) Bagi Pemerintah : dapat dijadikan masukan bagi pemerintah untuk 

dapat meningkatkan perlindungan bagi pekerja/buruh khususnya 

pekerja/buruh yang diikat dengan sistem alih daya. 

 

1.5.   Sistematika Penulisan 

Sistimatika penulisan penelitian skripsi ini nantinya akan dibagi 

dalam 5 Bab, yakni sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori terdiri dari : Hubungan Kerja, Hak-Hak Pekerja 

Menurut Hukum Ketenagakerjaan, Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja Alih 

Daya. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang: Jenis Dan Sifat Penelitian, Sumber Data, Teknik 

Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian, Analisis Data dan Keaslian 

Penelitian. 
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BAB  IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini akan berisi : Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Sistem Kerja Alih 

Daya Di People’s Place Cafe Medan, Implementasi Perlindungan Hak-Hak 

Pekerja Kontrak Di People’s Place Cafe Medan dan Perlindungan hukum 

menyelesaikan sengketa hak-hak pekerja yang dirumahkan atau di PHK 

menurut UU No.2 Tahun 2004. 

BAB  V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi : Kesimpulan dan Saran dari penulis. 
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