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AGUSMIDAH 

 

PENDAHULUAN 

 

Outsourcing dalam sistem hubungan kerja masih menimbulkan sejumlah 

persoalan. Persoalan ini tidak hanya dari kalangan pekerja/buruh yang memang 

sejak awal sudah menentang legalisasi outsourcing ini, persoalan juga dirasakan 

oleh kalangan pelaku usaha/pengusaha karena sejumlah peraturan yang ada belum 

sepenuhnya tuntas bahkan terkesan kabur dan tidak jelas serta menimbulkan 

ketidakpastian hukum.  

Pemborongan pekerjaan (outsourcing) bukanlah isu baru karena telah dikenal 

dalam KUH Perdata tentang Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang diatur dalam 

Buku III Bab 7a Pasal 1601b KUH Perdata. Dari sejarah outsourcing telah 

dipraktekkan di perusahaan industri besar seperti pertambangan dan juga 

perusahaan perkebunan sejak masa Hindia Belanda. Outsourcing kemudian menjadi 

wacana yang hangat sejak UU No.13/2003 memuat tentang pemborongan pekerjaan 

ini sebagaimana termuat dalam Pasal 65 dan 66 UU 13 Tahun 2003. 

Masalah saat ini adalah outsourcing diterapkan menyimpang dari praktek 

outsourcing yang sesungguhnya. Dalam hal ini satu perusahaan penyedia 

pekerja/buruh menjadi pemasok bagi perusahaan lain sebagai pengguna tenaga 

kerja. Tidak hanya itu saja outsourcing yang semula untuk melakukan pekerjaan 

yang tidak masuk dalam kategori kegiatan inti perusahaan (core activity) saat ini 

justru ada yang menggunakan pekerja/buruh outsourcing untuk melakukan 

pekerjaan inti. Akibat dari praktek ini pekerja/buruh menjadi tidak jelas hak-haknya, 

termasuk mengenai pengupahan, hak berserikat, hak atas jaminan pekerjaan, hak 

atas juminan social, dan sebagainya.  

Di samping itu saat ini Indonesia belum siap untuk menerapkan outsourcing 

dikarenakan kondisi pasar kerja yang masih tidak berpihak pada pekerja/buruh.
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Dari sisi hokum permintaan dan penawaran tenaga kerja jelas bahwa posisi tawar 

pekerja/buruh sangat lemah sehingga apabila outsourcing diterapkan maka 

pemerintah harusnya menetapkan instrument hokum yang jelas untuk membatasi 

dan mengawasi praktek outsourcing sehingga tidak mengarah pada perdagangan 

tenaga kerja/human trafficking in person for labor dan perbudakan gaya baru.  

                                                             
1
 Di tahun 2007 Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencatat pengangguran terbuka di Indonesia dalam bulan Februari 2007 

mencapai 10,55 juta orang atau 9,75 persen dari total angkatan kerja sebesar 108,13 juta 

orang. Dari jumlah pengangguran terbuka tersebut, 9,62 persen diantaranya berada di pulau 

Sumatera, 10,39 persen di pulau Jawa, 5,49 persen di pulau Bali dan Nusa Tenggara, 7,95 

persen di pulau Kalimantan, 9,94 persen di pulau Sulawesi, dan 8,77 persen di pulau Maluku 

dan Papua. (Kompas, Pengangguran Terbuka Mencapai 9,75 Persen,  Jakarta, 28 Juni 

2007). 
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Permasalahan mendasar yang kemudian mengemuka adalah bagaimanakah 

aturan hokum yang mengatur tentang outsourcing dan kerja kontrak saat ini?   

bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan agar outsourcing dan kerja kontrak tidak 

mengarah pada perdagangan tenaga kerja dan perbudakan? 

 

Bentuk  hubungan kerja di Indonesia 
 

Bentuk  hubungan kerja di Indonesia yang dikenal saat ini dapat dibedakan atas : 

a. Hubungan kerja permanen. 

b. Hubungan kerja menurut jangka waktu tertentu (hubungan kerja kontrak). 

c. Hubungan kerja penempatan (outsource). 

Ad. a. Hubungan kerja permanen atau istilah UU adalah Perjanjian Kerja Waktu 

Tidak Tertentu (PKWTT) adalah hubungan kerja yang tidak ditetapkan jangka 

waktunya. Menurut Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003, hubungan kerja terjadi karena 

adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, dari redaksi pasal ini 

dapat diambil pengertian, pertama unsur utama pembentuk hubungan kerja adalah 

perjanjian kerja atau dengan kata lain syarat agar dapat dikatakan adanya hubungan 

kerja adalah adanya perjanjian kerja. Dengan demikian untuk mengetahui pola 

hubungan kerja yang ada harusnya merujuk pada perjanjian kerja, termasuk 

mengenai jangka waktu perjanjian. 

Pasal 56 ayat (1) UUK menyebutkan bahwa  Perjanjian kerja dapat dibuat 

untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Membaca Pasal ini saja akan 

menimbulkan penafsiran bahwa ada kebebasan para pihak untuk membuat 

perjanjian kerja apakah berupa PKWTT atau PKWT, padahal sesungguhnya tidaklah 

demikian oleh karena dalam pasal-pasal berikutnya dapat ditemukan bahwa ternyata 

ada kondisi dan syarat yang ditentukan agar suatu hubungan kerja dapat dilakukan 

secara permanen maupun berjangka waktu.  

Hubungan kerja permanen dilakukan apabila: 

• pekerjaan yang sifatnya terus menerus dan tidak terputus-putus; 

• pekerjaan tidak dibatasi waktu; 

• pekerjaan itu merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam 

satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.  

Sedangkan  pekerjaan yang bukan musiman adalah: 

• pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu.  

(Penjelasan Pasal 59 ayat (2) UU 13 TAhun 2003). 

Selain itu PKWTT juga dapat terjadi apabila dalam suatu hubungan kerja tidak 

mencantumkan jangka waktu dalam PKWT maka secara otomatis hubungan kerja 

itu menjadi PKWTT. Lihatlah di Pasal 57 ayat (2) yang  menyatakan bahwa: 

“ perjanjian kerja untuk waktu tertentu (istilah UU adalah PKWT) yang dibuat 

tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.” 

 

Ad. b. Keberadaan PKWT sama halnya dengan outsourcing masih menjadi 

kontroversi di kalangan ahli Ketenagakerjaan/perburuhan. Ketidakjelasan paradigma 

yang digunakan pembuat UU dalam merumuskan tentang apa dan bagaimana 

PKWT menjadi penyebab utama. Jika dikaji secara keseluruhan perjanjian kerja 

waktu tertentu yang populer dengan istilah pekerjaan kontrak adalah hubungan kerja 

berdasarkan perjanjian kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dan dalam waktu 
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tertentu. Mengapa dikatakan demikian oleh karena dalam hubungan kerja ini jenis 

pekerjaan dan jangka waktu pekerjaan memang telah ditentukan secara khusus 

dalam UU.  

Jenis pekerjaan yang dapat di- PKWT menurut Pasal 59 ayat (1) ditentukan 

menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 

tertentu, yaitu yang dalam hal ini ditentukan yaitu: 

a.  pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

b.  pekerjaaan 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. 

Selain itu dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (2) menyebutkan bahwa suatu 

pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan yang bersifat tetap  (pekerjaan yang 

terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari 

suatu proses produksi) dapat masuk dalam kategori pekerjaan musiman apabila 

tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu 

sehingga dapat menjadi objek PKWT. 

Ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) ini akan menjadi kabur manakala 

dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (2) yang menentukan bahwa PKWT adalah 

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas : 

a. jangka waktu; atau 

b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. 

Kekaburan yang timbul adalah bahwa dari pasal 56 ayat (2) PKWT dapat 

dibuat berdasarkan jangka waktu ataupun berdasarkan pada selesainya pekerjaan itu. 

Jika PKWT dapat dibuat berdasarkan jangka waktu maka yang kemudian terjadi 

adalah PKWT diterapkan pada jenis pekerjaan yang bukan dikategorikan dalam 

Pasal 59 ayat (1) dan (2) di atas, akibatnya di lapangan dapat ditemukan adanya 

praktek PKWT yang menyimpang di mana pekerja dengan status pekerja kontrak 

juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para pekerja/buruh 

dengan status PKWTT/permanen.  

 

Ad. c. Pada hakekatnya Outsourcing adalah sebuah pola kerja dengan cara 

mendelegasikan operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis/kerja pada 

pihak lain di luar perusahaan yang menjadi penyedia jasa outsourcing. Dengan 

demikian dalam outsourcing terjadi pendelegasian tugas dari perusahaan pemberi 

kerja pada perusahaan lain selaku penerima kerja untuk melakukan suatu pekerjaan 

yang diperlukan perusahaan pemberi. Dalam praktek di perusahaan perkebunan 

misalnya perusahaan  penghasil gula tebu, dalam perkebunan tersebut untuk tujuan 

produksi yaitu menghasilkan gula maka dilakukan serangkaian kegiatan dari proses 

penanaman tebu, pengangkutan tebu dari kebun ke pabrik sampai proses pengolahan 

tebu menjadi gula. Dalam rangkaian proses kerja tersebut perusahaan perkebunan 

penghasil gula tersebut menyerahkan pekerjaan pada perusahaan lain seperti 

misalnya  untuk pengangkutan tebu diserahkan pada perusahaan pengangkutan yang 

sekaligus menyediakan pekerja/buruh untuk melakukan penebangan, pembersihan, 

pengikatan dan penyusunan tebu sampai ke atas truk pengangkut. Pekerja/buruh 

tebang tebu memperoleh gaji dari si perusahaan pengangkutan dan tidak memiliki 
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hubungan kerja dengan perusahaan perkebunan, sejauh ini hubungan kerja yang 

terjadi masih jelas, bahwa pekerja/buruh tebang hanya memiliki hubungan kerja 

dengan perusahaan pemborong bukan pada perusahaan perkebunan. 

Pasal 65 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan penyerahan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis 

yang diatur dalam Pasal 66 UU No.13/2003. 

Dalam Pasal 66 tersebut selengkapnya dinyatakan: 

(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. 

(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. 

Semula pemborongan pekerjaan memang dilakukan untuk pekerjaan-

pekerjaan yang sifatnya sebagai kegiatan penunjang bukan kegiatan yang 

berhubungan langsung dengan pekerjaan utama/inti (core activity) seperti 

diperusahaan perkebunan dan pertambangan. Pertambangan minyak dan gas bumi 

dianggap sebagai cikal bakal outsourcing di Indonesia. Dalam rangka 

pelaksanaannya pekerjaan pertambangan tersebut diundangkan UU No. 40/Prp 

tahun 1960 tentang Pertambangan MIGAS yang memuat ketentuan: 
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1. Pertambangan & kekayaan alam yang terkandung dalam bumi (MIGAS) 

hanya diusahakan oleh negara dan dalam hal ini oleh perusahaan negara 

semata-mata; 

2. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk perusahaan 

negara tersebut apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang 

belum dapat atau tidak dapat dikerjakan sendiri. 

Praktek yang marak sekarang adalah pemborongan pekerjaan bukan hanya 

untuk pekerjaan yang tidak langsung berhubungan dengan hasil produksi tetapi juga 

dilakukan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya merupakan kegiatan 

inti perusahaan pemberi kerja (core activity).
2
 

Kebijakan Fleksibelitas Ketenagakerjaan dan Iklim Investasi 
Fleksibelitas hubungan kerja merupakan gejala yang telah mendunia, 

berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi, liberalisasi, dan pasar bebas. 

Intinya dalam fleksibelitas hubungan kerja ada keleluasaan untuk memobilisasi dan 

menerapkan system hubungan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga syarat 

utama dalam fleksibelitas ini adalah minimnya campur tangan pemerintah dalam 

mengatur masalah hubungan kerja. 

Kondisi pasar tenaga kerja Indonesia yang rigid dianggap tidak ideal 

menurut teori fleksibilitas tenaga kerja. Konsep fleksibilitas pasar tenaga kerja mirip 

dengan konsep pasar tenaga kerja kompetitif atau neoklasik. Pasar tenaga kerja yang 

fleksibel adalah pasar tenaga kerja dimana pekerja/buruh bebas untuk menyesuaikan 

tenaga kerja yang ditawarkan untuk merespon pergeseran upah relatif dan 

kesempatan kerja, serta perusahaan bebas untuk menyesuaikan permintaan tenaga 

kerja untuk merespon perubahan kesempatan mendapatkan keuntungan. Sementara 

itu dalam pasar tenaga kerja yang fleksibel, pekerja/buruh dapat berpindah dari satu 

aktivitas ekonomi ke aktivitas lainnya secara cepat, mulus, dan tanpa kekacauan 

sosial. (Agusmidah, 2007). 

Indonesia menerapkan fleksibilitas hubungan kerja karena didorong oleh 

kebutuhan untuk meningkatkan iklim investasi dengan kata lain sebagai daya tarik 

yang ditujukan untuk memicu minat investor menjalankan usaha di Indonesia 

sehingga dengan demikian diharapkan akan terbuka lapangan kerja dan tumbuhnya 

perekonomian negara. 

Pemerintahan pasca reformasi khususnya di masa pemerintahan Susilo 

BAmbang Yudhoyono saat ini fleksibilitas ketenagakerjaan merupakan kebijakan 

yang secara tegas dituangkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN)
 3

 sebagaimana ditetapkan dalam PERPRES No. 7 

Tahun 2005. 

“Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar 

kerja yang fleksibel. Beberapa hal penting untuk disempurnakan agar tidak 

mengurangi fleksibilias pasar kerja adalah: 

                                                             
2
  Misalnya ditemukan di lapangan ada perusahaan pembuatan kompor aluminium minyak 

tanah pekerja outsourcing bekerja bersama-sama dalam satu tempat dan ruang dengan pekerja lain 

yang berstatus pekerja tetap perusahaan membuat antara lain saringan kompor, tempat sumbu kompor 

dan lain-lain yang merupakan bagian-bagian utama dari barang produksi. 
3
 Bab 23 Tentang Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan RPJMN 2004-2009, PERPRES No. 7 Tahun 

2005,      Op.Cit. 
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a). Aturan main yang berkaitan dengan pembatasan pekerja  kontrak. Dalam 

keadaan dimana jumlah pengganggur terbuka sangat tinggi maka salah 

satu upaya menguranginya adalah dengan mempermudah perusahaan 

untuk melakukan rekrutmen tanpa membatasi jenis pekerjaan bagi pekerja 

kontrak.  

b). Aturan main yang berkaitan dengan pengupahan serta mendorong 

penentuan upah secara bipartit. 

c). Aturan main yang berkaitan dengan PHK, uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus disediakan 

oleh pemberi kerja bila terjadi PHK dirasakan memberatkan. Selain itu 

masih ada ketentuan mengenai uang penggantian hak dan uang pisah bagi 

mereka yang melakukan kesalahan berat atau mengundurkan diri. 

Penurunan tingkat pesangon seperti tingkat pesangon di negara ASEAN 

harus secepatnya dilaksanakan. 

d). Aturan main yang dikaitkan dengan perlindungan tenaga kerja. 

Perlindungan pekerja yang berlebihan, seperti cuti panjang setelah 6 tahun 

bekerja dan pembayaran gaji kepada pekerja yang sakit sampai satu tahun 

akan dipertimbangkan kembali. Perlindungan berlebihan yang diberikan 

kepada pekerja wanita seperti larangan bekerja malam bagi wanita usia 

kerja yang berusia kurang dari 18 tahun serta aturan yang berkaitan dengan 

cuti haid bila dilaksanakan secara kaku dapat mengurangi fleksibilitas 

pasar kerja. Pemerintah mendorong berbagai perlindungan melalui 

perundingan antara pekerja dan pemberi kerja yang kemudian disepakati 

dalam perjanjian kerja bersama. “ 

 

Dari berbagai kebijakan pemerintah baik yang langsung berhubungan 

dengan ketenagakerjaan maupun yang tidak seperti kebijakan mengenai 

investasi, kelihatan bahwa hubungan kerja diarahkan pada kebijakan pasar 

kerja fleksibel. Alasan utama yang mendorong pemerintah tidak lain adalah 

untuk menuntaskan persoalan pengangguran yang kian menanjak seiring 

dengan kondisi perekonomian secara makro yang belum juga membaik.  

Pengangguran memang harus dituntaskan, dan persoalan ini tidak 

hanya dialami pasca krisis ekonomi dan moneter ditahun 1997 melainkan telah 

terjadi jauh sebelumnya bahkan disaat ekonomi Indonesia dikatakan sedang 

mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini menggambarkan bahwa 

pengangguran memang tidak dapat sepenuhnya dicegah namun bagi 

pemerintah yang berkuasa masalah pengangguran akan menjadi ganjalan 

dikarenakan pangangguran sangat erat kaitannya dengan keberhasilan 

pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. 

Fleksibilitas  tenaga kerja menjadi konsep yang kian mencuat dalam 

hubungan industrial akhir-akhir ini. Economics.com mengatakan, fleksibilitas 

tenaga kerja adalah keleluasaan pengusaha untuk mengurangi penggunaan 

tenaga kerja, termasuk mengubah jam kerja. Hal ini sering mensyaratkan 

pengaturan tenaga kerja secara minimal (tidak ada upah minimum dan 

lemahnya serikat buruh).
4
 

                                                             
4
 Pikiran Rakyat, Fleksibilitas di Sejumlah Negara, 1 Mei 2006. 
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Perubahan kondisi kerja di Indonesia dipenaruhi oleh kebijakan 

ketenagakerjaan yang menyerap teori Labour Market Flexibility (LMF) yang 

oleh Bappenas dimasukkan dalam white paper-nya. LMF dimaksudkan 

untuk mengatasi pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan 

produktifitas/daya saing dan meningkatkan perlindungan terhadap buruh. 

 “Employers want to use their workforces efficiently so that they can 

respond to the fluctuations in demands for goods and services and compete 

in global markets. Economies need high productivity workforces that can 

increase competitiveness and respond rapidly to global change”.
5
 

 

(Pemberi kerja ingin agar terdapat efisiensi di tempat kerja sehingga 

mereka dapat bereaksi terhadap fluktuasi terhadap kecenderungan pasar 

barang dan jasa bersaing di (dalam) pasar global. Kegiatan ekonomi 

memerlukan produktivitas tinggi di tempat kerja sehingga dapat 

meningkat/kan daya saing dan merespon dengan cepat setiap perubahan 

global.) 

 

LMF mengarahkan agar hubungan industrial dibuat selentur 

mungkin, tidak rigid atau kaku. Dengan alasan kompetisi dan efisiensi, 

perusahaan dapat menerapkan peraturan yang memudahkan hubungan 

industrial antara satu pekerja/buruh dengan manajemen, berakhir tanpa 

banyak alasan. Dari kalangan serikat buruh dengan tegas menolaknya karena 

konsep ini dianggap mengancam hak-hak buruh. FPBN mengidentifikasi ada 

4 hal yang merupakan dampak dari kebijaan LMF: 
6
 

(1). Fleksibilitas pola hubungan kerja, menyangkut status pekerja. Dari hasil 

pendataan ditemukan di Jawa Timur dari 48 pabrik yang mempekerjakan 

34.234 orang buruh 48% berstatus kontrak dan 20% berstatus harian lepas, 

sedang 32% berstatus tetap, sehingga dibandingkan dengan tahun 2003 

terjadi peningkatan pekerja dengan status kontrak sebesar 7%. 

(2). Fleksibilitas Upah, salah satu dampak langsung yang dialami buruh 

kontrak adalah besaran upah yang menurun. Buruh kontrak tidak 

mendapatkan tunjangan-unjangan dan fasilitas lain sebaaimana diterima 

oleh bruh permanen. 

(3). Fleksibilitas jam kerja; jam kerja akan menentukan upah (time rate), jam 

kerja juga menjadi variabel normatif. Ditemukan fakta bahwa panjang-

pendeknya jam kerja ditentukan oleh target produksi. Apabila taget tidak 

tercapai berarti jam lembur tidak dibayar. 

(4). Fleksibelitas fasilitas jaminan sosial; UU No. 3 Tahun 1992 mengatur 

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Buruh/pekerja mendapatkan 

perlindungan jaminan sosial berdasarkan kontribusinya sendiri dan juga 

pengusaha. Bagi pengusaha jamsostek menjadi labour cost dan menurut 

UU tersebut buruh/pekerja dengan status apapun berhak atas Jamsostek. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa buruh kontrak tidak mendapat 

jaminan sosial apapun misal kesehatan dan pensiun. 

                                                             
5
Borbély Szilvia , Op.Cit., dalam http://www.mszeib.hu/eng/papers/labour.htmlIbid. 

6
 FPBN dan Aliansi SB Jatam, Position Paper…Op.Cit., hlm. 3. 
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Menurut Revrisond Baswir,
7
 fleksibilitas tenaga kerja adalah konsep 

yang diperjuangkan oleh para pengusaha agar memberi keleluasaan pada 

mereka untuk mengatur hak-hak buruhnya. Menurutnya argumentasi bahwa 

fleksibilitas tenaga kerja akan mengurangi pengangguran adalah bersifat 

manipulatif, karena kalangan pengusaha selalu akan mengutamakan efisiensi. 

Demikian pula argumentasi yang menyebutkan bahwa hal ini akan menarik 

investasi untuk masuk karena berdasarkan hasil survei the Economics, 

masalah ketenagakerjaan menduduki peringkat terakhir dari tujuh hambatan 

investasi, hambatan itu di antaranya, masalah korupsi, kepastian hukum, 

pajak, dan infrastruktur.  

Hal senada diungkapkan oleh Martin Manurung
8
 bahwa fleksibilitas 

pasar tenaga kerja mencoba mengikis kekakuan pasar kerja yang dihasilkan 

oleh dua hal: 

 (1). Eksistensi upah minimum yang selalu meningkat, dan  

(2).  Jaminan (security) dan proteksi ketenagakerjaan.  

Kedua hal itulah yang menjadi sasaran untuk dikurangi dan/atau dieliminasi 

agar pasar tenaga kerja dapat fleksibel.  

Profesor Giles Ji Ungpakorn
9
 dari Fakultas Ilmu Politik Universitas 

Chulalongkorn, Thailand, menyatakan dalam suatu wawancara dengan media 

massa bahwa di negerinya serikat buruh tengah memperjuangkan kenaikan 

upah minimum, menolak sistem subkontrak, dan menuntut hak berserikat. 

Menurutnya: 

"This is a world wide tool used by Thatcher, Reagan, the IMF, etc...for 20 

years. Workers are resisting this in Europe, Asia, and Australia. 

Jadi menurutnya fleksibilitas adalah  alat yang digunakan di seluruh 

dunia termasuk oleh pemerintahan Thatcher, Reagan, bahkan lembaga dunia 

seperti IMF, dan sebagainya dan telah berlangsung  selama 20 tahun, bahkan 

pekerja-pekerja  di Eropa, Asia, dan Australia menolak sistem ini. 

Fleksibilitas dapat dilihat dari dua sudut pandang, yang memandang 

dari sisi baik dari buruknya. Dari sisi baiknya yaitu:
10

 

“At its best, flexibility can mean minimum standards of work enforced 

through the law; and it means employers, in partnership with unions, 

developing a highly motivated, adaptable and committed staff through 

investing in the skills of the workforce and guaranteeing security. Flexibility 

can also mean increasing workers' choices, as well as promoting equal 

opportunities and promoting family friendly policies, which should be an 

integral part of positive flexibility.  

 

Yang terbaik dari fleksibilitas dapat berarti standard pekerjaan  minimum 

yang  dapat dikuatkan/dipaksakan melalui hukum; dan ini berarti pemberi 

kerja bekerjasama dengan serikat pekerja  mengembangkan sistem kerja  

bermotivasi tinggi, kemampuan  menyesuaikan diri dan memasukkan 

pekerja sebagai investasi dalam membina ketrampilan di tempat kerja dan 

                                                             
7 Pikiran Rakyat, Fleksibilitas…Op.Cit. 
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 Borbély Szilvia, Op.Cit. 
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memberi jaminan keamanan mereka. Fleksibilitas dapat juga berarti 

meningkatkan aneka pilihan pekerja, seperti halnya peluang yang sama 

untuk mendapatkan  promosi jabatan dan mengedepankankan kebijakan 

ramah keluarga, yang harus menjadi satu bagian integral dari fleksibilitas 

positif. 

 

Sedangkan dari sisi keburukannya: 

At worst flexibility means weak labour laws, casualised or long hours, little 

say for employees in how their working lives are organised, and a 

management right to make them work unsocial or unpredictable hours. 

 

Hal paling buruk dari fleksibilitas berarti undang-undang perburuhan yang 

lemah, jam kerja yang tidak tetap atau jam kerja yang panjang, tidak 

terorganisir dalam serikat pekerja, dan suatu manajemen yang membuatnya 

bekerja secara unsosial atau jam kerja yang tak dapat diprediksi. 

 

Dampak Penyimpangan Praktek Outsourcing dan PKWT di Lapangan 

Penyimpangan terhadap praktek outsourcing dan PKWT dapat 

menimbulkan kerugian besar terhadap pekerja/buruh, terutama jika dikaitkan 

dengan pemenuhan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh. Beberapa hal 

berikut dapat menjelaskannya: 

a.  Masalah Hubungan Kerja Dalam Outsourcing 

Outsourcing berkaitan dengan masalah penting lainnya yaitu ‘hubungan 

kerja’. Hubungan kerja diatur dalam Pasal 1 angka 15 tentang hubungan 

kerja, yaitu hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi 

kerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah 

dan perintah.   

Dalam sistem outsourcing apa yang dimaksud sebagai hubungan kerja 

menjadi bias/kabur/tidak jelas, karena perjanjian kerja dibuat antara pekerja 

dengan perusahaan penyedia jasa pekerja. Padahal antara pekerja dengan 

Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja tidak mengandung unsur pekerjaan, 

perintah dan upah, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara 

pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja adalah hubungan hukum 

penempatan. Selanjutnya antara pekerja dengan perusahaan pengguna (user) 

secara otomatis terjadi hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja, karena 

disana ada unsur pekerjaan, upah, dan perintah.  

Hal ini menjadi tidak konsisten dengan pasal 66 ayat 2 (a) UU No.13/2003 

yang mengharuskan adanya hubungan kerja antara pekerja dengan 

perusahaan penyedia jasa pekerjaan.
11

 
 
 

b. Hak Berserikat dalam PKWT dan Outsourcing 

                                                             
11

 Media Indonesia, ILO Selenggarakan Diskuksi Tentang Pekerja 'Outsourcing', Selasa, 09 

Mei 2006, dapat dilihat juga dalam http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=99141 



Outsourcing  dan PKWT 

 10 

 

 

Di dalam UU No.21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditegaskan 

tentang hak pekerja/buruh untuk berserikat sebagaimana  diatur dalam Pasal 

5 yang berbunyi: 

1. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 

pekerja/serikat buruh. 

2. Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 

orang pekerja/buruh. 

Berdasarkan UU tersebut maka pada dasarnya pekerja baik yang berstatus 

permanen, PKWT dan outsourcing memiliki hak untuk berserikat. Persoalan 

yang muncul di lapangan adalah bahwa apabila yang dijalankan 

pekerja/buruh adalah hubungan kerja berdasarkan pemborongan kerja 

(outsourcing) dan PKWT yang bukan hubungan kerja yang bersifat 

permanen, maka kegiatan berserikat akan menjadi terhambat.  

  

c. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam outsourcing dan PKWT 

Jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam dua  peraturan perundang-

undangan. Pertama dalam UU No.3/1992 tentang Jamsostek mengenai hak 

pekerja atas jaminan sosial diatur dalam Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi:  

“Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja”. 

Dengan demikian UU ini tidak mengeksklusifkan status pekerja tertentu saja 

yang dapat disertakan dalam program Jamsostek, termasuk pekerja kontrak 

dan outsourcing. Namun kenyataannya dari penelitian tim di lapangan 

terlihat bahwa secara umum informan tidak diikutkan dalam program 

Jamsostek maupun bentuk asuransi lainnya.  

Namun jika dikaitkan dengan pasal 4 ayat 1 dinyatakan: 

“Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan 

pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan UU ini”. 

Akibatnya jelas bahwa hubungan kerja dalam sistem Outsourcing yang 

bias/kabur tadi menyebabkan pekerja outsource tidak mendapatkan hak atas 

jaminan sosial tenaga kerja. 

Dan dalam UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa: 

1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. 

2. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan 

program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. 
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3. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat 

wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko 

sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. 

Dengan demikian sebenarnya pekerja dengan status apapun berhak atas 

jaminan sosial. Untuk itu perlu ada ketegasan untuk mengatur kewajiban 

pengusaha yang melakukan usaha dengan mempekerjakan pekerja/buruh 

untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya sesuai dengan UU 

No.40/2004.  

 

 


