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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pekerja atau buruh sudah ada lama dalam peradaban manusia namun 

sayangnya sejarah lebih banyak mengenali mereka sebagai budak. Indonesia 

pun tidak asing dengan sistem seperti ini pada zaman penjajahan, kerja rodi, 

dan poenale sanctie.1 Para budak yang dipekerjakan ini tidak diberikan hak 

apapun, yang mereka miliki hanyalah kewajiban untuk menaati perintah dari 

majikan atau tuannya. Nasib para budak hanya dijadikan sebagai barang atau 

objek yang kehilangan hak kodratinya sebagai manusia.2 

Dalam perburuhan dikenal adanya Pancakrida Hukum Perburuhan yang 

merupakan perjuangan yang harus dicapai yakni:3 

1. Membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan, perhambaan 

2. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa 

3. Pembebasan buruh/pekerja Indonesia dari poenale sanctie 

4. Pembebasan buruh/pekerja dari ketakutan kehilangan pekerjaan 

5. Memberikan porsi yang seimbang antara buruh/pekerja dan pengusaha. 

Krida satu sampai dengan krida ketiga secara yuridis telah lenyap bersamaan 

dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, namun krida keempat sampai 

 
1 Sanksi yang dikenakan kepada buruh jika lalai atau lari dari kontrak. 
2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2000), hal. 4. 
3 Ibid.  
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dengan krida kelima hingga kini masih diperjuangkan oleh para pekerja. Masih 

banyak pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena 

tuntutan mereka untuk memperjuangkan hak – hak normatifnya. Hubungan 

kerja yang ada antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja yang dibungkus 

dalam perjanjian kerja, sering kali hanya menjadi formalitas saja. Kedudukan 

pekerja/buruh masih lemah di hadapan pemberi kerja. 

Aturan mengenai hubungan antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja 

diatur dalam Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Undang – undang ini lahir dari upaya yang dilakukan oleh berbagai komponen 

masyarakat seperti organisasi pekerja, LSM, pengusaha, dll, karena merasa 

aturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang – 

undang ini juga ada karena semangat pembangunan ketenagakerjaan yang 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.4  

Tujuan pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana termaktub pada 

Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: 

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi 

2. Mewujudkan pemeratan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah 

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan 

 
4 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 1 
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4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. 

Dari landasan dan tujuannya, sangat terlihat bahwa UU No. 13 Tahun 2013 

tentang Ketenagakerjaan ini dicita - citakan hadir sebagai peraturan yang 

menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber 

daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja 

Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga 

kerja, dan pembinaan hubungan industrial.5 

Dewasa ini dunia ketenagakerjaan di Indonesia tengah ramai dengan 

salah satu bentuk ikatan kerja, yaitu outsourcing. Outsourcing adalah 

pengalihdayaan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada 

pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa pekerja/buruh, baik pribadi, 

perusahaan, divisi, maupun sebuah unit dalam perusahaan.6 Cara seperti ini 

melindungi perusahaan pemakai jasa pekerja/buruh dari kerepotan dalam 

mengurus hubungan kerja, seperti tuntutan kenaikan upah, biaya kesehatan, 

biaya PHK, dan hal – hal lain yang sepatutnya menjadi beban pemberi kerja. 

Dengan demikian pekerja/buruh tidak memiliki hubungan kerja dengan 

perusahaan pemakai jasa pekerja/buruh,  tetapi dengan Perusahaan Penyedia 

Jasa Pekerja (PPJP). 

Hubungan kerja seperti ini justru merugikan para pekerja/buruh 

outsourcing karena ia tidak dapat menuntut apapun kepada perusahaan tempat 

 
5 Ibid. 
6 Triyono, Outsourcing Dalam Perspektif Pekerja dan Pengusaha, LIPI, Jurnal Kependudukan 
Indonesia Vol. VI, No. 1, 2011, hal. 2 
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ia bekerja. Kedudukan para pekerja/buruh outsourcing sangat terbatas dan 

memiliki kecenderungan untuk dieksploitasi secara berlebihan. Salah satu 

penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA lembaga penelitian tentang kaum 

marjinal menunjukkan, rata-rata gaji pokok pekerja outsourcing 43,4% lebih 

rendah daripada pekerja/buruh kontrak langsung dan 75,4% lebih rendah 

daripada pekerja/buruh tetap. Rata-rata gaji total pekerja outsourcing 45,2% 

lebih rendah daripada pekerja/buruh kontrak langsung dan 74,6% lebih rendah 

daripada pekerja tetap. Selain itu 37,6% pekerja/buruh outsourcing 

menyatakan bahwa hak dan kewajibannya diatur dalam peraturan perusahaan, 

sedangkan 44,1% pekerja/buruh outsourcing menyatakan bahwa hal itu diatur 

dalam kontrak individu dengan PPJP.7 

Bila terjadi pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan pemakai 

tenaga kerja, maka pekerja/buruh outsourcing tidak akan mendapatkan hak 

normatif layaknya pekerja biasa, walaupun ia sudah bekerja lama pada 

perusahaan pemakai tenaga kerja. Masa kerja bukanlah faktor penentu karena 

tiap tahunnya kontrak dapat diperbaharui sehingga pekerja/buruh mulai lagi 

dari nol (0) tahun. Hak lainnya seperti Pesangon Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 

tahun 2003, UMPK Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Uang penggantian perumahan & pengobatan sesuai pasal 

156 ayat (4) undang – undang yang sama, Uang pengganti cuti tahun yang 

bersangkutan saat pemutusan hubungan kerja serta uang gaji yang dihitung 

 
7 Rina Herawati, Penelitian Praktek Kerja Outsourcing Pada Sub-sektor Perbankan Studi Kasus 
Jakarta, Surabaya, dan Medan, (Bandung: AKATIGA, 2011), hal. 4 
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sejak diberhentikan sampai keputusan pengadilan hubungan industrial, semua 

bukan menjadi hak pekerja/buruh outsourcing.8 

Bentuk hubungan kerja lainnya yang juga rawan untuk dieksploitasi 

adalah Pekerja Harian Lepas (PHL). Menurut Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan No. 100 Tahun 2004, PHL adalah pekerja yang melaksanaan 

pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume 

pekerjaannya serta upah yang didasarkan pada kehadirannya. PHL 

melaksanakan pekerjaan kurang dari dua puluh satu (21) hari dalam satu 

bulannya. Jika PHL bekerja selama lebih dari dua puluh satu hari dalam tiga 

bulan berturut-turut, maka perjanjian pekerja harian lepas berubah menjadi 

PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tetap). 

Perlindungan bagi pekerja/buruh outsourcing dan PHL menjadi sangat 

penting karena para pekerja/buruh memiliki hak dan kesempatan yang sama 

dalam hal memperoleh pekerjaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 UU No. 13 

Tahun 2003 “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 

diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Pasal ini mempunyai semangat 

yang sama dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 

yang pada intinya adalah setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan. Shakespeare dalam Merchant of Venice, Act IV, 

Scene 1 lebih dari 350 tahun yang lalu secara tidak langsung mengatakan “Bila 

engkau mengambil sarana dan pekerjaan saya maka engkau sama saja dengan 

 
8Gunarto Suhardi, Perlindungan Hukum bagi para Pekerja Kontrak Outsourcing, (Yogyakarta: 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006), hal. 6 
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mengambil nyawa saya”.9 Maka dari itu tidak akan pernah ada orang yang 

boleh menghalangi hak orang lain terutama para pekerja/buruh, dengan cara 

apapun, untuk mendapatkan apa yang sudah selayaknya mereka dapatkan. 

Dalam kasus yang penulis angkat, Erwin Pasaribu (selanjutnya dalam 

penelitian ini  disebut sebagai Penggugat) menggugat PT. Bank Sumut 

(selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai Tergugat I) dan PT. Purna 

Karya Sejahtera (selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai Tergugat II) 

dengan dasar gugatan perselisihan hubungan industrial yang menyatakan 

bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pemutusan hubungan kerja 

yang tidak sah dan bertentangan dengan Undang – Undang No. 13 tahun 2013 

tentang Ketenagakerjaan. Penggugat semula bekerja pada Tergugat I dan telah 

mengabdi selama 17 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 1997. 

Pekerjaan yang diperintahkan kepada Penggugat adalah sebagai supir. 

Pada awalnya Penggugat mengajukan lamaran kerja kepada Tergugat I 

dan diterima sebagai pekerja honorer dengan status Pegawai Harian Lepas 

dengan masa percobaan 1 bulan. Selanjutnya Tergugat I membuat kebijakan 

pengalihan pengelolaan tenaga kerja khususnya terhadap Pegawai Harian lepas 

yang dilaksanakan oleh Yayasan Kesejahteraan Keluarga Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Utara (YKK BPD SUMUT) dalam rangka mengoptimalkan 

pengelolaan tenaga kerja untuk meningkatkan keuangan yayasan dan 

kesejahteraan karyawan. Namun oleh karena YKK BPD SUMUT adalah 

 
9 Ibid. 
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Yayasan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha secara langsung, maka oleh 

persetujuan Tergugat I ia membuat anak perusahaan yaitu Tergugat II untuk 

melanjutkan pengelolaan pekerja alih daya yang bekerja di tempat Tergugat I, 

sejak 29 September 2008. Walaupun sudah ada Tergugat II yang mengelola 

para pekerja alih daya, namun pengambilan kebijakan tetap menunggu 

instruksi dari Tergugat I. Salah satu yang menjadi persoalan para pekerja 

adalah dicabutnya uang jasa produksi bagi pekerja alih daya. 

Dalam pemeriksaan di persidangan, Tergugat II memberikan jawaban 

bahwa di PHK nya Penggugat adalah karena Tergugat I tidak lagi 

membutuhkan jasa dari Penggugat, dan hubungan kerja yang ada adalah antara 

Tergugat II dan Penggugat saja. Hubungan Penggugat dan Tergugat I hanyalah 

hubungan antara pemakai jasa tenaga kerja dengan tenaga kerja itu sendiri. 

Penggugat tidak dapat menuntut hak apapun dari Tergugat I. Dari jawaban 

yang disampaikan ini Penggugat juga menyampaikan jawabannya terkait 

haknya sebagai pekerja dan tuntutan atas pesangon yang harus ia dapatkan. 

Oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Majelis 

mengabulkan sebagian gugatan daripada Penggugat termasuk didalamnya 

adalah Uang Pesangon Penggugat.  

Maka berdasarkan uraian kasus di atas, Penulis tertarik untuk melakukan 

studi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negri Medan atas perkara 

tersebut dan Penulis angkat dengan judul “ANALISIS HAK DAN 

KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PENGALIHAN HUBUNGAN 

KERJA PADA PUTUSAN NOMOR 86/PDT.SUS-PHI/2015/PN.MDN” 
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1.2.  Rumusan Masalah 

 Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1. Bagaimana peralihan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan 

pemberi kerja beserta akibat hukum yang ditimbulkannya pada 

putusan nomor 86/PDT.SUS-PHI/2015/PN.MDN? 

1.2.2. Bagaimana perlindungan hak dan kewajiban pekerja/buruh yang 

mengalami pengalihan hubungan kerja pada putusan nomor 

86/PDT.SUS-PHI/2015/PN.MDN? 

 

1.3.  Tujuan penelitian 

Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan untuk mengkaji 

suatu permasalahan dengan maksud untuk memecahkan permasalahan dan 

bagaimana mencari cara penyelesaiannya, maka berdasarkan rumusan masalah 

di atas, Penulis ingin mencapai tujuan sebagai berikut: 

1.3.1. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari peralihan hubungan 

kerja yang terjadi dalam putusan. 

1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas hak dan 

kewajiban pekerja/buruh yang mengalami pengalihan hubungan kerja. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

ilmu hukum dalam bidang Ketenagakerjaan. Adapun sejumlah manfaat yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun 

memberikan faedah bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi para 

mahasiswa hukum mengenai penyelesaian sengketa hubungan 

industrial dan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini juga diharapkan 

menambah pengetahuan dalam upaya penyelesaian, sekaligus dasar 

penyelesaian bagi semua pihak serta menjadi tambahan literatur atau 

bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan 

kajian yang terkait dalam penelitian ini. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat umum, serta dapat berperan dalam pemikiran praktisi 

hukum, yaitu sebagai tambahan referensi terkait permasalahan sengketa 

hubungan industrial sekaligus untuk memperoleh gambaran 

penyelesaian yang lebih jelas mengenai aspek yuridis sekaligus dasar 

pertimbangan pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa hubungan 

industrial yang serupa. 
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1.5.  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan melakukan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan mengemukakan awal pembahasan. Bagian ini Penulis 

memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan 

konseptual yang berisi teori – teori hukum yang relevan dengan isu 

dan permasalahan yang hendak dibahas dan difokuskan dalam 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan metode yang digunakan dan menjadi 

landasan dalam penulisan penelitian ini. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PENELITIAN 

Bab ini akan berisi pembahasan mengenai rumusan masalah 

penelitian beserta pemecahannya yang didasari pada peraturan 

perundang – undangan, teori – teori, asas – asas, maupun prinsip – 

prinsip hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sehubungan dengan penelitian 

yang dilaksanakan. 

 

 

 

 

  


