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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Persaingan usaha di era global dalam dunia bisnis yang melibatkan adanya 

kompetisi antar perusahaan, tentunya mendorong perusahaan untuk bekerja lebih 

efektif serta mewujudkan suatu proses penciptaan produk maupun jasa yang 

berkaitan dengan kompetensi utamanya dengan tujuan agar mampu meningkatkan 

daya saing dalam rangka menjaga eksistensi suatu perusahaan agar terus mampu 

terus bersaing dalam persaingan dunia bisnis yang semakin ketat.  Ketenagakerjaan 

merupakan masalah yang tergolong vital karena berkaitan langsung dengan 

kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu aspek terpenting yang mendukung dan 

memegang kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang 

direncanakan perusahaan dalam melakukan proses produksinya ialah aspek sumber 

daya manusia. Adanya persaingan usaha yang ketat maka akan mendorong 

perusahaan untuk melakukan suatu usaha untuk meningkatkan efisiensi biaya 

produksi dimana salah satu solusi untuk permasalahan tersebut ialah dengan 

menggunakan sistem penyedia jasa (outsourcing). Istilah outsourcing diartikan 

sebagai contract (work out).1 Menurut Maurice Greaver yang dikutip oleh Iftida 

Yasar mengartikan definisi outsourcing yaitu outsourcing dipandang sebagai 

tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan 

                                                        
1Iftida Yasar, Outsourcing Tidak akan Pernah Bisa Dihapus Cet.I, (Jakarta: Pelita Fikir 
Indonesia,2012), hal. 17 
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keputusannya kepada pihak lain, di mana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak 

kerja sama.2 Outsourcing atau alih daya merupakan penyerahan pekerjaan tertentu 

suatu perusahaan kepada pihak lain yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi 

resiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut.3 Outsourcing merupakan suatu 

sistem kerja dengan cara pendelegasian operasi atau pelaksanaan suatu bagian dari 

proses produksi kepada pihak lain di luar perusahaan. Sesuai dengan salah satu 

tujuan lahirnya sistem outsourcing maka dengan adanya sistem outsourcing akan 

menghemat pengeluaran yang sebelumnya digunakan untuk membiayai Sumber 

Daya Manusia (selanjutnya disebut dengan SDM) yang bekerja di perusahaan yang 

bersangkutan. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain.4 Sistem outsourcing adalah kebijakan usaha 

yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Sistem 

ketenagakerjaan di Indonesia juga memperbolehkan outsourcing tenaga kerja, 

tetapi lebih banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam hal kuantitas 

tenaga kerja sehingga menimbulkan anggapan bahwa tenaga kerja outsourcing 

hanya mengandalkan otot daripada otak atau dengan kata lain berpendidikan 

rendah, bergelut dalam bidang pekerjaan yang tidak terlalu penting dan 

berpenghasilan minimal.5  

                                                        
2 Ibid, hal. 17 
3Nicky Lumingas, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing”, Jurnal Lex et Societatis, 
Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, 
2013), hal. 3 
4Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 
KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perjanjian Perusahaan Peneyedia Jasa Pekerja atau 
Buruh 
5Lis Julianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di Indonesia”, Jurnal 
Advokasi. Vol.5 No.1, Maret 2015 (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati 
Denpasar) hal. 15 
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 Pada dasarnya, praktek outsourcing di Indonesia telah diketahui sejak 

kolonial Belanda dan hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa pengaturan 

yang mengatur mengenai pemborongan pekerjaan dalam Pasal 1601 KUHPerdata 

yang menyatakan bahwa pemborongan pekerjaan merupakan satu kesepakatan 

yang terjalin di antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri, untuk 

menyerahkan suatu pekerjaan kepada pihak lain dan pihak lainnya membayar 

sejumlah harga. Sejak awal tahun 2000, pelaksanaan sistem kerja outsourcing 

menjadi fokus dari kalangan pengusaha serta kalangan pekerja atau buruh. Lahirnya 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) menjadi titik awal munculnya 

keberadaan outsourcing di Indonesia, tentunya pasca lahirnya Undang-Undang 

Ketenagakerjaan ini memicu adanya suatu perdebatan antara pihak pro ataupun 

pihak kontra. Timbulnya perdebatan antara pihak pro dan pihak kontra yang tidak 

berujung selesai memunculkan suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang 

menyatakan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b 

Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi. Akan tetapi, pihak pekerja 

atau buruh masih merasa walaupun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut tetap tidak menjawab rasa khawatir dari para pihak pekerja atau pihak 

buruh terhadap sistem kerja outsourcing sehingga sampai saat ini masih sering 

terjadi adanya aksi unjuk rasa ataupun aksi demonstrasi untuk menuntut 

penghapusan sistem kerja outsourcing. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para 

pihak pekerja atau buruh ini biasanya dilakukan pada tanggal 1 Mei yang sering 

disebut dengan Hari Buruh atau May Day, unjuk rasa ini menjadi kesempatan bagi 
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para pekerja atau buruh untuk menunjukkan ketidakpuasannya atau bahkan 

kekecewaannya akan penegakan pengaturan sistem outsourcing. Dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan 

UUD 1945) telah menegaskan bahwa Negara Indonesia akan melindungi setiap 

warga negara untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang terdapat 

di dalam UUD 1945. Di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa  

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”, dan Pasal 28D ayat (2) ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak 

untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja.” Sistem kerja outsourcing sesuai dengan Pasal 64 sampai dengan 

Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan, terdapat tiga subjek hukum, yaitu 

pekerja atau buruh, perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh dan perusahaan 

pemberi pekerjaan atau dengan bahasa hukum disebut sebagai subjek hukum dalam 

perjanjian kerja.6 Dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

menyatakan bahwa 

 “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 
perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 
penyedia jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis.” 

 
Sedangkan penyedia jasa pekerja atau buruh dapat disebut dengan vendor yang 

merupakan suatu perusahaan berbadan hukum yang kegiatannya menyediakan jasa 

pekerja yang akan dipekerjakan kepada perusahaan yang menjadi pemberi 

pekerjaan. Pelaksanaan outsourcing, dalam beberapa tahun setelah terbitnya 

Undang-Undang Ketenagakerjaan masih mengalami berbagai kelemahan, terutama 

                                                        
6 Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing , (Depok: Rajawali Pers, 2016), hal. 75 
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hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang dikeluarkan Pemerintah maupun 

sebagai ketidakadilan dalam pelaksanaan kerja antara pengusaha dengan pekerja.7 

Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan berlakunya pasar 

bebas di bidang ekonomi maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

(selanjutnya disebut dengan DPR) menyetujui adanya sistem kerja outsourcing 

dengan tujuan untuk mempermudah pihak pengusaha menjalankan usaha di tengah 

krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. 

Kebijakan pemerintah dalam memberlakukan suatu sistem kerja outsourcing 

tentunya dengan segala pemikiran pertimbangan yang matang dengan tujuan untuk 

memperbaiki iklim investasi di Indonesia melalui beberapa kemudahan dalam 

sistem perekrutan pekerja yang dialihkan kepada pihak lain yaitu dengan cara 

membagi seabagian pekerjaan kepada pihak lain melalui perjanjian penyedia jasa 

pekerja atau dapat disebut sebagai sistem kerja outsourcing. Negara harus mampu 

menciptakan mekanisme dimana suatu aturan hukum dapat mewujudkan suatu asas 

persamaan antara pihak pekerja atau buruh dengan pihak pengusaha. Negara 

memiliki peran dalam suatu orientasi peningkatan kesejahteraan dan keamanan 

rakyat. 

 Pada dasarnya tujuan suatu perusahaan melakukan sistem kerja outsourcing 

agar perusahaan dapat fokus terhadap kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga 

dapat berkompetensi dalam pasar dengan maksimal, dimana berbagai hal internal 

perusahaan yang bersifat perpanjang dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih 

professional dalam bidang tersebut. Sebagai perusahaan jasa outsourcing tentunya 

                                                        
7 Lis Julianti, loc.cit, hal. 16 
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SDM memiliki peran yang sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan 

perkembangan suatu perusahaan karena jasa yang dihasilkan dari outsourcing 

sangat ditentukan dengan kualitas yang disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi 

tingkat kepuasan mitra bisnisnya. 

 Ketentuan outsourcing selain diatur dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan juga diatur dalam aturan turunan, yaitu Kepmenakertrans 

Repbulik 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 sebenarnya telah diatur 

secara khusus dalam KUHPerdata Buku III Bab 7A bagian VI.8  

 Provinsi di Indonesia yang masih memiliki angka permasalahan 

ketenagakerjaan cukup tinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota 

Palembang. Kota Palembang menjadi daerah yang memiliki tingkat pengangguran 

yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain yang ada di Provinsi 

Sumatera Selatan.9 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Sumatera Selatan menyatakan bahwa dirinya membenarkan jika masih banyak 

permasalahan tenaga kerja di Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang 

                                                        
8Triyono, “Outsourcing Dalam Perspektif Pekerja dan Pengusaha”, Jurnal Kependudukan 
Indonesia. Vol.VI, No. 1, 2011, hal. 47 
9“Tingkat Pengangguran Di Kota Palembang Paling Tinggi Di Sumsel”, 
https://koransn.com/tingkat-pengangguran-di-kota-palembang-paling-tinggi-di-sumsel/ , diakses 
pada 25 September 2018 pukul 19.35 
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sebagai ibu kota provinsi.10 Kota Palembang memiliki suatu permasalahan tenaga 

kerja dalam sistem kerja outsourcing hampir sama seperti daerah-daerah lainnya di 

Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya aksi buruh yang menuntut 

penghapusan kerja kontrak dan outsourcing di Sumatera Selatan. Menurut Dodi 

Arianto selaku sebagai Wakil Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh 

Indonesia Sumatera Selatan menyatakan bahwa matinya hak-hak buruh dan 

perlindungan terhadap buruh di Sumatera Selatan dan menganggap bahwa 

pemerintah tidak menggubris permintaan buruh di setiap kali peringatan Hari Buruh 

Internasional atau May Day.11  

 Permasalahan tuntutan gaji yang setiap tahun disuarakan oleh para buruh 

pada tanggal 1 Mei atau May Day menarik suatu perhatian khusus dari Ombudsman 

selaku lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi pelayanan publik. Kepala 

Ombudsman Republik Indonesia, Indra Zuardi menegaskan bahwa pihaknya akan 

terus mendorong pihak Dinas Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan 

Disnaker) untuk menekan perusahaan agar memberikan upah pekerja yang layak 

sesuai regulasi yang ditetapkan oleh negara.12  Pihak Disnaker Kota Palembang 

menegaskan bahwa tidak bisa dihindari jika tingkat pengangguran di Kota 

Palembang menjadi berkurang dengan adanya sistem kerja outsourcing di Kota 

Palembang. Pihak Disnaker juga menyatakan bahwa terdapat tiga masalah yang 

                                                        
10“Palembang Paling Banyak Permasalahan Tenaga Kerja”, 
http://www.halosumsel.co.id/palembang-paling-banyak-permasalahan-ketenagakerjaan/ , diakses 
pada Selasa 25 September 2018 pukul 17.20 
11“May Day, Buruh Tuntut Hapus Kerja Kontrak dan Outsourcing di Sumsel”, 
http://www.mediawawasan.com/2017/05/may-day-buruh-tuntut-hapus-kerja.html , diakses pada 
Selasa 25 September 2018 pukul 18.30 
12“Ombudsman Dorong Disnaker Berikan Upah Layak Buruh di Palembang”, 
http://palembang.tribunnews.com/2017/05/01/ombudsman-dorong-disnaker-berikan-upah-layak-
bagi-buruh-di-palembang , diakses pada Selasa 25 September 2018 pukul 19.50 
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dituntut oleh pihak pekerja outsourcing atau buruh yaitu penghapusan sistem 

outsourcing, pengangkatan status pekerja kontrak menjadi pekerja tetap, serta 

kenaikan upah.  

Pemerintah memiliki tugas untuk mencari solusi atau jalan keluar yang 

tentunya menguntungkan bagi pihak pengusaha outsourcing dan pekerja 

outsourcing mengenai permasalahan sistem kerja outsourcing yang tidak kunjung 

usai ini agar meminimalisir adanya suatu praktik outsourcing yang melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan seiring berjalannya waktu 

maka telah berhasil membentuk suatu paradigma atau pandangan yang keliru 

bahwa perusahaan yang bergerak dibidang outsourcing hanya mementingkan 

kepentingan dari pengusaha dan pemilik modal. Sistem kerja outsourcing dianggap 

tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mensejahterakan pekerja. Adanya 

sistem outsourcing merupakan salah satu upaya pemerintah mengalihkan 

kewajiban dalam penyediaan lapangan kerja karena melalui outsourcing pihak 

swasta dapat menyerap tenaga kerja dengan lebih banyak.13 Pada faktanya, 

masyarakat mempunyai peran dalam memberikan suatu kinerja dalam membantu 

perusahaan menyediakan produk dan jasa serta menciptakan kesempatan kerja dan 

menyerap pencari kerja, maka dari itu pada dasarnya sistem outsourcing memiliki 

dampak positif.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis secara 

mendalam, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul: 

                                                        
13Ike Farida, “Hukum Kerja Outsourcing di Indonesia (Outsourcing Law in Indonesia)”, 
(Universitas Indonesia: Jakarta, 2017), hal. 71 
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Pengaturan Sistem Kerja Outsourcing di Kota Palembang Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan 

Pelaksanaannya. 

 

1. 2 RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan oleh pemerintah Kota Palembang dalam memberikan 

jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing dan pihak 

pengusaha di Kota Palembang? 

2. Bagaimana pengaturan sistem kerja outsourcing yang ideal dengan 

memperhatikan kondisi khusus di Kota Palembang? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh pemerintah Kota Palembang 

dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja 

outsourcing di Kota Palembang. 

2. Untuk menemukan pengaturan sistem kerja outsourcing yang ideal di Kota 

Palembang. 

 

1.4 MANFAAT PRAKTIS 

1. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi bagi pembaca dari semua 

kalangan dalam mengetahui perkembangan mengenai sistem kerja 

outsourcing dan suatu sumbangan pemikiran dalam membangun sistem kerja 

outsourcing yang adil bagi pengusaha maupun pekerja outsourcing 

khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap hukum yang 

mengatur tenaga kerja outsourcing sehingga meminimalisir terjadinya 

perselisihan hubungan kerja outsourcing yang ada pada daerah provinsi 

Sumatera Selatan. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa bagian sebagai berikut: 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas dasar-dasar awal yang berguna sebagai suatu 

fondasi untuk bab-bab berikutnya yang dapat dikatakan juga berguna 

sebagai suatu acuan dalam melakukan penelitian yang diuraikan melalui 

latar belakang penelitian, perumusan permasalahan, metode penelitian dan 

sistematika penulisan sesuai dengan topik yang dibahas. 

 

Bab II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori dan konsepsional untuk 

menjawab rumusan masalah. 
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Bab III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas beberapa metode penelitian yang digunakan 

dalam melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang 

diangkat pada penelitian ini. 

 

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini menguraikan analisa dan pembahasan mengenai 

implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh pemerintah Kota 

Palembang dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap 

pekerja outsourcing dan pengusaha di Kota Palembang serta pengaturan 

yang ideal yang mengatur sistem kerja outsourcing di Kota Palembang. 

 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




