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ABSTRAK

Anggunita Adha, 2009, Konsistensi Perlindungan Hukum Terhadap 
Pekerja Outsourcing di PT. Swakarya Insan Mandiri, Skripsi, Ilmu 
Administrasi Negara Non_Reguler, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.   

Studi mengenai ketenagakerjaan selama ini banyak membahas persoalan 
yang dihadapi oleh pekerja, akan tetapi studi yang berkaitan dengan outsourcing
belum banyak dilakukan, padahal pada kenyataannya sistem outsourcing sudah 
menjadi trend dalam dunia bisnis yang mengarah pada human trafficking karena 
sangat merugikan pekerja. Sehingga kajian mengenai perlindungan bagi pekerja 
yang dilakukan pada penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bentuk 
konsistensi perlindungan pekerja outsourcing di PT. Swakarya Insan Mandiri

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh 
dengan cara penelitian lapangan guna memperoleh data primer secara langsung 
dari subyek penelitian, dan penelitian kepustakaan guna memperoleh data 
sekunder. Data dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan teknis analisis 
Interaktif. Validitas data dilakukan melalui trianggulasi sumber.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang 
diberikan oleh pemerintah untuk pekerja outsourcing yakni : perlindungan 
ekonomi, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. Bentuk perlindungan 
hukum yang diberikan pemerintah dalam implementasinya belum konsisten 
dengan apa yang telah diatur dalam perundangan dengan kenyataan penerapan 
pelaksanaan di PT. Swakarya Insan Mandiri. Dalam rangka memberikan 
perlindungan hukum tersebut pemerintah masih mengalami hambatan yakni: 
kurangnya personil dari Pemerintah, kurangnya kesadaran dari pelaku ekonomi, 
dan kebijakan ekonomi politik yang ada. Adanya beberapa hambatan tersebut 
mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum.



xiv

ABSTRACT

Anggunita Adha, 2009, The Consistency of Outsourcing Protection in 
PT Swakarya Insan Mandiri, Thesis, Non-Regular Public Administration 
Department of Social and Political Sciences, Surakarta Sebelas Maret 
University,

A study on labor force so far has discussed about the problems the 
employees encounter, but many study concerning outsourcing have not conducted 
yet, whereas in fact the outsourcing system had become a trend in business sector 
leading to human trafficking because it is very harmful to the employees. Thus, a 
study on the employees protection in this research is important to conduct in order 
to find out the governmental policy in giving the law protection for the 
outsourcing employees.

In order to answer the problem in this study, the writer employed a 
qualitative method. The data was obtained using the field study to get the primary 
data directly from the research object, and the secondary data was also obtained 
using literary study to support the field study. The writer use Interaktif analisis
and data Validitation the writer use trianggulation.

From the research, it can be found that the form of law protection the 
government gives to the outsourcing employee includes: economical, social and 
technical protections. The form of law protection the government had given has 
not been konsisten whit the kaw and implementation in PT. Swakarya Insan 
Mandiri. in the attempt of giving the law protection the government still 
encounters such obstacles as: the lack of governmental personnel, the lack of 
awareness among the economical actors and the existing economical-political 
policy. Such obstacles affect the effectiveness of law protection. 
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Fenomena menarik dalam dunia ketenagakerjaan dan Manajemen Sumber 

Daya Manusia pada saat ini adalah apa yang disebut dengan outsourcing. Sistem 

outsourcing berarti suatu perusahaan memperkerjakan tenaga kerja diluar 

perusahaannya dengan perjanjian kerja tertentu, yang dilakukan demi efisiensi dan 

efektifitas. Sampai saat ini, harus diakui, bahwa outsourcing memberi keuntungan 

lebih besar bagi perusahaan dari pada tenaga outsourcingnya. 

Dalam praktek Manajemen Sumber Daya Manusia secara global, praktek 

outsourcing merupakan praktek yang umum diterapkan. Dalam konteks global, 

outsourcing di definisikan sebagai, the transfer or delegation to an internal service 

provider the operation and day to day management of abusiness process” 

(outsourcing diartikan sebagai mentransfer atau mendelegasikan pelayanan bisnis 

yang bersifat pengoperasian internal dan dilakukan setiap hari oleh manajemen proses 

bisnis). (www.outsourcing-law.com).

Sementara Suwondo Candra (2003:2) mendefinisikan autsourcing sebagai 

pendelegasian operasional managemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak

luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing) 

Adanya strategi baru didunia bisnis dalam bentuk outsourcing pada konteks 

global tidak terlepas dari adanya wacana globalisasi, dimana globalisasi sudah 

menjadi icon baru dalam kehidupan diplanet ini. Tema globalisasi sudah menyisihkan 
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modernisasi, pertumbuhan dan kesejahtera. Kenyataan menunjukkan bahwa 

globalisasi telah menimbulkan kepincangan yang makin mendalam antara Negara 

maju dengan Negara berkembang. Dominasi Negara maju dalam menentukan 

peraturan permainan sering merugikan Negara berkembang. Globalisasi telah 

merambah kesektor-sektor lain seperti keuangan, HAKI dan ketenagakerjaan.

Pada konteks ketenagakerjaan, kemajuan teknologi, hususnya teknologi 

komunikasi dan informasi pada era globalisasi, memungkinkan dunia usaha 

membangun jaringan produksi dan distribusi barat, modal dan jasa yang lintas batas.

Bagi para pendukung globalisasi, perekonomian nasional tidak punya pilihan lain 

kecuali menyesuaikan diri dengan mainstream perdagangan dan pembangunan dunia. 

Dikatakan bahwa perekonomian nasional justru akan memetik keuntungan, karena 

produktifitas akan meningkat, arus perdagangan akan semakin efisien, sehingga 

menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas (Hilmar Farid,2004:2-3).

Pendapat diatas tidak semuanya benar, hal tersebut ditentang oleh para sarjana 

yang mewakili pandangan export pessimism selepas perang dunia berpendapat bahwa 

perdagangan internasional akan semakin menurunkan tingkat kesejahteraan negara-

negara berkembang  yang berperanserta didalamnya dan menghambat pembangunan. 

Gunnar Mrydal misalnya, mengatakan bahwa bertentangan dengan teori 

keseimbangan (equilibrium theory) dari perdagangan internasional, kekuatan pasar 

tidak bergerak kearah persamaan dalam imbalan faktor-faktor produksi, demikian 

juga dalam hal pendapatan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses sebab akibat 

(causation) yang cenderung memberikan imbalan kepada pihak-pihak yang sudah 

beruntung (well endowed) dan akan mengerdilkan usaha-usaha dari mereka yang 
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kebetulan hidup diwilayah-wilayah terbelakang. Perdagangan cenderung 

menimbulkan dampak mundur dan memperkuat daya kemacetan (stagnasi) dan 

kemunduran (regresi) (Hatta,2006:19)

Adapun jantung dari globalisasi adalah mekanisme pasar bebas, yang 

dianggap dapat menyesuaikan persoalan ekonomi politik secara alamiah. Didalam 

pasar berbagai pihak akan bersaing untuk menjadi yang terbaik, pihak yang tidak 

dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pasar, akan kalah dan tenggelam, para 

pengusaha, pedagang dan pemain lain yang bekaerja secara efisienlah yang dapat 

bertahan dalam persaingan. Dengan demikian peran pemerintah yang kerap 

membebani arus perdagangan dengan pajak, tarif dan berbagai kebijakan 

proteksionis, harus dikurangi agar persaingan sehat benar-benar terjadi. Semua urusan 

diserahkan kepada mekanisme pasar.

Di dalam mekanisme pasar pada globalisasi dan juga agenda rezim dagang 

regional dan internasional inilah, muncul strategi labour flexibilization (tenaga kerja 

yang fleksibel), dimana salah satu bentuknya yakni outsourcing, hal ini merupakan 

respon pengusaha terhadap tekanan pasar yang semakin bebas dan kuat 

persaingannya. Menurut para pembela globalisasi kapitalis, strategi labour 

flexibilization juga akan menguntungkan pekerja karena memberi kesempatan kerja 

lebih luas dengan menciptakan sistem kerja paruh waktu (part time jobs) 

memudahkan para negoisasi antara pekerja dan perusahaan yang lebih flexibel 

menghadapi tuntutan pasar, meningkatkan harkat pekerja dengan membiarkan para 

pekerja bernegoisasi secara langsung dengan perusahaan tanpa perantara pihak ketiga 

tanpa perantara serikat buruh, memungkinkan adanya kepuasan kerja denagan 
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mengesuaikan jenis dan beban pekerjaan denagn kemampuan buruh (Halmar Farid, 

2004:9)

Namun pada kenyataan yang terjadi justru kebalikannya. Kondisi kerja dan 

kehidupan buruh dalam globalisasi justru semakan merosot, terutama dinegeri Dunia 

Ketiga seperti Indonesia. Strategi  labour flexibilization  jelas menguntungkan

perusahaan semata-mata dan berbagai keuntungan bagi pekerja yang disebutkan di 

atas, tidak pernah terjadi. Keuntungan sistem outsourcing yang dikemukaan oleh para 

pembela globalisasi kapitalis hanya terjadi di negara maju, hal ini disebabkan karena 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki tinggi dan jenis pekerjaan yang di  outsourcing-

kan tersebut berkaitan dengan suatu keahlian khusus, dalam hal ini ada pembatasan 

yakni untuk tenaga ahli. Sedangkan pada konteks Indonesia tidak demikian, sistem di 

Indonesia tidak cukup aplikatif karena terlalu bisa dilakukan oleh siapa saja, dalam 

hal ini yang tidak punya keahlian dan pembatasannya hanya untuk pekerja yang 

sifatnya sebagai pelengkap saja. Implikasi dari adanya sistem outsourcing yakni 

terjadi pelanggaran hubungan kerja, yang menempatkan pekerja  dan posisi tawar 

yang sangat rendah, hal ini dapat dilihat salah satunya yakni perusahaan dapat 

denagan mudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK masal tidak 

dapat terhindarkan.

With many companies engaged in an endless quest to secure successful low-

cost solutions for running their business, outsourcing has inevitably developed into 

one of the more popular ways to drive company costs down. Offshore outsourcing in 

particular has been gaining ever-increasing popularity through the years, and Asia 

has become a prevailing offshore outsourcing destination for many US companies.



5

(Banyak perusahaan dalam mencari keamanan secara sangat sukses dengan 

penerapan solusi biaya rendah untuk menjalankan perusahaannya, outsourcing

memiliki kepastian berkembang dari salah satu jalan yang terpopuler untuk 

menjalankan perusahaan dengan biaya yang rendah. Menggunakan outsourcing

secara tertentu akan mendapatkan peningkatan kepopuleran tiap tahunnya, dan asia 

menjadi incaran takdir penggunaan outsourcing dari berbagai macam perusahaan 

milik Amerika). (www.AsiaTime.com/Aug 6,2005/By Michelle Janowitz)

Sistem perjanjian kerja dalam outsourcing sangat menguntungkan perusahaan, 

karena terlepas dari berbagai kewajiban yang harus dipenuhi jika dibandingkan 

dengan menggunakan pekerja tetap (PKWTT). Outsourcing dapat menekan biaya 

produksi perusahaan karena perusahaan tidak perlu repot untuk membayar pesangon.

Sementara bagi pekerja, sistim outsourcing  senantiasa mengancam keamanan kerja 

(Job securuty) karena dengan mudah hubungan kerja berakhir saat perusahaan tidak 

memerlukan tenaganya. Posisi tawar pekerja dihadapan pengusahapun semakin 

rendah, karena kesepakatan kerja bersifat sementara. Perpanjangan perjanjian kerja 

dapat dilakukan, akan tetapi pekerja terlebih dahulu menerima persyaratan pengusaha 

yang tidak menguntungkan contohnya oper kontrak dengan tetap mempekerjakan 

pekerja diperusahaannya tetapi dengan kontrak kerja yang baru dengan perusahaan 

outsourcing rekan lainnya sehingga seumur hidup pekerja tersebut selamanya akan 

menjadi pekerja outsourcing terus tanpa harus mengangkat pekerja tersebut menjadi 

pekerja tetap.

Melihat realita diatas, pada konteks Indonesia menjadi penting  untuk 

melakukan proteksi terhadap pekerja, khususnya untuk pekerja outsourcing. Proteksi 
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dapat dilakukan dengan menciptakan kebijakan yang dapat memberi kesejahteraan 

dan kemakmuran bagi pekerja.

Praktek sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan 

pekerja. Oleh karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap, upah lebih 

rendah, jaminan sosial walaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job 

security serta tidak ada jaminan untuk pengembangan karir, dan lain-lain. Melihat 

kondisi tersebut tidak heran ketika dikatakan praktek outsourcing akan 

menyengsarakan pekerja atau buruh.

Dari beberapa uraian diatas, maka menjadi menarik untuk mengkaji 

konsistensi perlindungan pekerja outsourcing dalam dalam pelaksanaan dilapangan 

dengan upah yang tidak menguntungkan bagi pekerja outsourcing.

Rumusan Masalah

Mengkaji mengenai keberadaan kebijakan outsourcing sebagaimana ilustrasi 

pada latar belakang di atas, maka menjadi penting untuk menjawab rumusan masalah 

dalam penelitian berikut :

”Bagaimana bentuk konsistensi perlindungan pekerja outsourcing  pada PT. 

Swakarya Insan Mandiri?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan  

outsourcing di PT. Swakarya Insan Mandiri. Sehingga penelitiannya diarahkan 

kesuatu tujuan yaitu :

“Untuk memperoleh gambaran mengenai konsistensi perlindungan outsourcing di 

PT. Swakarya Insan Mandiri”. 
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D. Manfaat Penelitian.

a. Secara teoritis, untuk memberikan wacana baru bagi pembaca, sekaligus 

sebagai bahan analisa baru dalam melihat kebijakan perlindungan dengan 

kebijakan yang diberikan oleh Negara melalui pemerintah dalam rangka 

perencanaan arah ketenagakerjaan di Indonesia.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak 

yang terkait dalam sistem outsourcing agar tercipta hubungan kerja yang 

harmonis.

c. Secara praktis, dengan memahami keberadaan dari pekerja outsourcing

ini, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi 

pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan yang lebih 

responsif terhadap pekerja, khususnya pekerja outsourcing.
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D. Landasan Teori

I. Outsourcing

1) Definisi outsourcing

Definisi outsourcing tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan bentuk dari 

outsourcing, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa atau buruh sebagaimana 

diatur dalam Pasal 64, pasal 65 dan pasal 66. Untuk memberikan gambaran mengenai 

outsourcing ini, terdapat beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut:

Menurut Greaver (1999) outsourcing adalah tindakan mengalihkan atau 

menyerahkan aktifitas-aktifitas internal yang terjadi berulang kali dan hak-hak 

pembuatan keputusan yang dimiliki suatu perusahaan kepada penyedia jasa 

outsourcing atau outside providers, sebagaiman yang tercantum dalam kontrak 

(Indrajit dan Richardus Djokopranoto, 2004).

Senada dengan pendapat diatas, menurut Candra Suwondo outsourcing 

adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada 

pihak luar yang disebut perusahaan penyedia jasa outsourcing (Candra Suwondo, 

2003:2)

Dari beberapa definisi yang dikemukaakan diatas, maka terdapat kesamaan 

pengertian mengenai outsourcing yakni suatu penyerahan sebagian aktifitas 

perusahaan yang bukan merupakan kegiatan inti kepada pihak luar. Hubungan kerja 

terjadi antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa, sedangkan antara perusahaan 

pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa terikat oleh perjanjian kerjasama 



9

yang dibuat. Jadi didalam outsourcing ada 3 (tiga) pihak yang terlibat didalamnya 

yakni, perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penyedia jasa dan pekerja sendiri.

Outsourcing berasal dari kata out yang berarti keluar dan source yang 

berarti sumber. Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat ditarik suatu definisi 

operasional mengenai outsourcing yaitu suatu perjanjian kerja sama antara 

perusahaan A sebagai pengguna jasa dengan perusahaan B sebagai penyedia jasa, 

diman perusahaan A meminta kepada perusahaan B untuk menyediakan tenaga kerja 

yang diperlukan untuk bekerja diperusahaan A dengan membayar sejumlah uang dan 

upah atau gaji tetap dibayarkan oleh perusahaan B (I Wayan Negeng,2003:2)

Dalam tulisan ini akan lebih ditekankan pada bentuk outsourcing yang 

berupa penyediaan jasa pekerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini dilakukan karena pada penyediaan jasa pekerja 

terdapat adanya indikasi perdagangan baru atau human trafiking. Mengenai 

permasalahan ini, ahli hukum perburuhan Aloysius Uwiyono mengukakan bahwa 

pada dasarnya ada 2 (dua) bentuk outsourcing yang hendak dikaji oleh Undang-

Undang ketenagakerjaan. Bentuk pertama adalah outsourcing pekerjaan (Pasal 65) 

dan bentuk kedua outsourcing pekerja (Pasal 66)

Aloysius Uwiyono menilai outsourcing bentuk kedua dapat dipandang 

sebagai human traffiking. Penilaian Uwiyono pada asumsi adanya perjanjian, diman 

perusahaan penyedia jasa menyediakan tenaga kerja dan perusahaan pengguna 

menyerahkan sejumlah uang, maka seolah-olah terjadi penjualan tenaga kerja 

(Putusan No 012/PUU-1/2003:63)
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2) Pihak-pihak dalam sistem outsourcing

Pihak-pihak yang terdapat dalam suatu perjanjian outsourcing dapat 

diketahui dari isi pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dari rumusan 

tersebut pihak-pihak di dalam suatu sistem outsourcing meliputi: 

a. Perumusan pemberi pekerja, yakni perusahaan yang menyerahkan sebagian 

pelaksanaan atau pemberi tugas tersebut berdasarkan pasal 1 ayat (3) huruf a dan 

b kepmen No.KEP.101/MEN/V1/2004

b. Perusahaan penyedia jasa kerja yakni perusahaan berbadan hukum yang dalam 

kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja atau buruh untuk dipekerjakan 

diperusahaan pemberi kerja.

c. Pekerja yaitu tiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain.

3) Mekanisme outsourcing

Keberhasilan outsourcing harus dilakukan dengan mekanisme yang tepat. 

Kesalah di dalam mekanisme yang diambil menyebabkan outsourcing tidak efektif, 

bahkan dapat membahayakan perusahaan, maka dengan demikian sebelum 

perusahaan memilih dan menerapkan sistem outsourcing harus melakukan analisis 

kondisi perusahaan, sehingga dapat mengambil langkah yang tepat untuk penggunaan 

outsourcing

Sebelum perusahaan menentukan untuk menggunakan sistem outsourcing 

perusahaan harus melakukan brand marking dengan melihat proses penggunaan 

outsourcing pada perusahaan lain yang memberlakukan sistem outsourcing. Brand 

marking dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keunggulan ataupun kelemahan 
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dari pengguna sistem outsourcing. Apabila perusahaan menilai bahwa pengguna 

sistem outsourcing memberikan keunggulan komperatif  bagi perusahaan maka dapat 

dipastikan bahwa sistem outsourcing akan diterapkan. Langkah selanjutnya, 

perusahan tersebut haruslah dapat membedakan manakah yang termasuk dalam 

kompetensi utama dari perusahaaannya dan manakah yang termasuk dalam kegiatan 

penunjang. Hal ini diperlukan agar perusahaan tersebut memperoleh kesempatan 

mengatur organisasi yang lebih fleksibel untuk melakukan bisnis intinya. Pada masa 

yang akan datang yang membedakan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan 

yang lain adalah mengenai modal intelektual, pengetahuan, pengalaman dan bukan 

lagi mengenai besar dari ruang lingkup Sumber Daya yang mereka miliki dan kuasai. 

Setelah perusahaan melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan dalam 

perusahaannya, maka beralih ketahap pencarian dan penentuan perusahaan penyedia 

jasa outsourcing manakah yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Tahap selanjutnya adalah negosiasi dengan penyedia jasa outsourcing yang 

telah dipilih tersebut yang dilanjutkan dengan pembuatan kontrak yang merupakan 

hasil akhir dari suatu negosiasi yang dituangkan dalam bentuk tertulis Indrajit 

Richardus Eko dan Richardus Djokopranoto,2004:11)

4) Kegiatan yang dapat di outsource

Dalam melakukan praktek outsourcing setiap perusahaan harus melakukan 

identifikasi jenis kegiatan untuk di outsourc. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 

2003 mengharuskan perusahaan yang memperkerjakan tenaga outsourcing (user)

untuk membuat alur kegiatan perusahaan sehingga dapat diidentifikasi mana kegiatan 

yang boleh dan tidak boleh di- outsourcing- kan. 
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Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa yang boleh di 

outsource yakni dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama (core busines), 

dilakukan dengan  perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, 

merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat 

proses produksi secara langsung. 

Dengan demikian menentukan bagian pekerjaan yang di outsourcing

merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan pemakai jasa outsourcing. 

Keputusan tersebut harus dibuat dengan analisis dan pertimbangan yang tepat. 

Adapun hal-hal yang disarankan atau tidak disarankan untuk di oursource secara 

umum:

a. Pemikiran awal yang berkembang, yaitu yang harus dioutsource adalah hal 

diluar bisnis inti perusahaan (non core busines). Perusahaan cukup 

berkonsentrasi pada bisnis intinya.

b. Dalam pemikiran selanjutnya, banyak fungsi dari bisnis inti yang juga harus di 

outsource. 

5) Bentuk hubungan kerja dalam outsourcing

Dewasa ini penggunaan kontraktor dan agen penyedia jasa pekerja 

merupakan hal yang biasa. Ini menandakan telah terjadi perubahan sifat pekerja 

menjadi hubungan kerja “tiga sisi” atau multilateral, yaitu antara pemberi pekerjaan, 

penyedia jasa pekerja dan pekerja. Analisis terakhir menunjukkan adanya tendensi 

pada perusahaan dibanyak Negara untuk mengoperasikan kegiatan melalui 

perusahaan lain atau berkalaborasi, sehingga melahirkan hubungan kerja berdasarkan 

trend kerja barat, yaitu di-outsourcing-kannya pekerjaan tertentu kepada suatu 
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perusahaan penyedia jasa pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu bagi 

kepentingan pihak ketiga (perusahaan pemberi pekerjaan)

Hubungan kerjasama antara perusahaan penyedia jasa dengan perusahaan 

pemberi pekerjaan tentunya diikat dengan perjanjian penyedia jasa pekerja. 

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat syah 

perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH perdata.

Perjanjian dalam outsourcing juga tidak semata-mata hanya mendasarkan 

pada asas-asaas yang tertuang di dalam KUHPerdata, namun juga harus memenuhi 

ketentuan ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.

Dalam penyediaan jasa pekerja, ada 2 (dua) tahapan perjanjian yang dilalui 

yaitu:

1. Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan 

penyedia pekerja:

Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan 

kepada perusahaan penyedia jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang 

dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut:

a. Dilakukan secara terpidsah dari kegiatan utama.

b. Dilakukan dengan perintah langsung maupun tidak langsung dari pemberi 

pekerjaan.

c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.

d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.
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Dalam hal penempatan tempat kerja maka perusahaan pemberi pekerjaan 

akan membayar sejumlah dana pada perusahaan penyedia jasa pekerja.

2. Perjanjian perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja

Pekerja outsourcing menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan 

penyedia jasa pekerja sebagai dasar hubungan ketenagakerjaannya. Dalam perjanjian 

kerja tersebut disebutkan bahwa pekerja ditempatkan dan bekerja di perusahaan 

pemberi pekerjaan.

Perusahaan jasa pekerja untuk kegiatan penunjang perusahaan harus 

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Adanya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja.

b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah perjanjian kerja untuk 

waktu tertentu yang memenuhi persyaratan dan  atau perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak.

c. Perlindungan usaha dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun perselisihan 

yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia tenaga kerja 

(www.bloger.com/port-create.g)

Dengan adanya 2 (dua) perjanjian tersebut maka walaupun pekerja sehari-

hari bekerja di perusahaan pemberi pekerjaan namun ia tetap berstatus sebagai 

pekerja perusahaan penyedia jasa. Pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing seperti 

perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang 

timbul tetap merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja. 

Perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja dapat berupa 
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Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tertentu (PKWTT).

Perjanjian kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia 

jasa biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama antara perusahaan 

penyedia jasa dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Hal ini dimaksudkan apabila 

perusahaan pemberi pekerja hendak mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan 

penyedia jasa, maka pada waktu yang bersamaan berakhir pula perjanjian kerja antara 

pekerja dengan perusahaan penyedia jasa. Bentuk perjanjian kerja yang lazim 

digunakan dalam outsourcing adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

Bentuk perjanjian kerja ini dipandang cukup fleksibel bagi perusahaan pemberi 

pekerjaan, karena lingkup pekerjaannya yang berubah-ubah sesuai dengan 

perkembangan perusahaan.

Pekerja outsourcing walaupun secara organisasi berada dibawah perusahaan 

penyedia jasa, namun pada saat rekuitment, pekerja outsourcing tersebut harus 

mendapatkan persetujuan dari pihak perusahaan pemberi pekerjaan. Apabila 

perjanjian kerjasama antara perusahaan penyedia jasa dengan perusahaan pemberi 

pekerjan berakhir, maka berakhir juga perjanjian kerja antara perusahaan penyedia 

jasa dengan pekerjanya. Dalam hal ini hubungan kerja antara perusahaan penyedia 

jasa dan pekerja outsourcing sangat tergantung pada perjanjian kerja sama antara 

perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa, ketidak pastian ini 

menjadi polemik tersendiri bagi pekerja outsourcing.
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II. Perjanjian kerja, hubungan kerja dan berakhirnya perjanjian kerja

1. Perjanjian kerja

Mengenai pengertian perjanjian kerja di dalam KUHPerdata disebut sebagai 

perjanjian perburuhan. Meskipun demikian maksud dari perjanjian perburuhan 

tersebut adalah perjanjian kerja, karena pihak yang ditunjuk sebagai subjek dalam 

perjanjian ini adalah buruh dan majikan.

Pengertian perjanjian kerja diatur dalam pasal 1601 a KUHPerdata, dalam 

pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja merupakan perjanjian antara

seorang buruh dengan seorang majikan berdasarkan unsur wenang perintah, untuk 

melakukan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu dengan menerima upah. Disamping 

itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga memberikan definisi perjanjian 

kerja yakni  “perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”

Selain pengertian perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata, juga terapat 

berbagai pengertian perjanjian yang diberikan oleh para sarjana. Menurut subekti 

perjanjian adalah : “suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lainnya 

atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal “ 

(Subekti,1987:1)

Dari definisi diatas terdapat kesamaan pengertian antara apa yang terdapat 

dalam peraturan dangan pendapat para sarjana yakni :

1) Adanya para pihak yang mengadakan perjanjian (pengusaha dan buruh atau 

pekerja).

2) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
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3) Adanya suatu waktu tertentu.

4) Adanya upah.

Untuk adanya suatu perjanjian kerja, diperlukan adanya unsur-unsur sebagai 

berikut (Djumadi, 1995:28) :

1) Adanya unsur work atau pekerjaan.

Suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja, unsur 

pekerjaan merupakan unsur penting dalam perjanjian kerja. Pekerjaaan tersebut 

haruslah dikerjakan sendiri oleh pekerja, pekerjaan yang dilakukan haruslah 

berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja.

2) Adanya unsur perintah.

Bahwa pekerja harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan  

sesuai dengan yang tertuang di dalam perjanjian pekerja. Hal tersebut merupakan 

manifestasi dari adanya hubungan kerja.

3) Adanya unsur time atau waktu.

Unsur time disini bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut haruslah 

disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja atau 

dalam peraturan perundangan.

4) Adanya unsur pay atau upah

Unsur ini merupakan unsur yang penting dan menentukan dalam setiap perjanjian 

kerja. Apabila seseorang bekerja bertujuan bukan untuk mencari upah maka sulit 

untuk dikatakan sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerja. Jika orang bertujuan 

untuk mendapatkan manfaat bagi diri si pekerja dan bukan bertujuan mencari 

upah tidak terpenuhi.
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Bentuk perjanjian kerja diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau 

lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis tentunya lebih memberikan 

kepastian hukum menyangkut hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Dari ketentuan dalam pasal 51 ayat (1) tersebut dapat dipahami bahwa 

bentuk perjanjian kerja adalah bebas, seperti halnya dengan kebanyakan perjanjian 

lainnya. KUHPerdata mengatakan bahwa jika perjanjian kerja dibuat secara tertulis, 

segala biaya akta dan biaya tambahan lainnya akan menjadi tanggung jawab majikan 

(Halili Toha,1999:36)

Adapun isi dari penyelenggaraan perjanjian kerja tidak boleh bertentangan 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang bersifat memaksa ataupun yang 

bertentangan dengan tata susila yang berlaku dalam masyarakat, ataupun ketertiban 

umum. Mengenai isi dalam perjanjian kerja terdapat di dalam pasal 54 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni: perjanjian kerja yang dibuat secara 

tertulis sekurang kurangnya memuat:

1) Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha.

2) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh.

3) Jabatan atau jenis pekerjaan.

4) Tempat pekerjaan.

5) Besarnya upah dan cara pembayaran.

6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau 

buruh.

7) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.
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8) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan

9) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

2. Hubungan kerja

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pihak yang 

terlibat didalamnya (pengusaha dan pekerja). Perjanjian kerja merupakan hal yang 

sangat penting dan harus ada dalam setiap hubungan kerja, sehingga dapat dipastikan 

bahwa dalam setiap perjanjian kerja mengandung hubungan kerja. Perjanjian kerja 

inilah yang mendasari adanya hubungan kerja. Definisi dari hubungan kerja itu 

sendiri dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi didalam kegiatan kerja antara 

pengusaha dan pekerja. Definisi hubungan kerja juga diberikan oleh para sarjana 

antara lainnya, menurut Imam Soepomo yaitu suatu hubungan antara seorang buruh 

dan seorang majikan dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya hubungan 

perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian 

dimana disuatu pihak atau buruh bersedia bekerjadengan menerima upah dan 

pengusaha mempekerjakan pengusaha dengan memberikan upah ( Imam Soepomo, 

1987:1)

Lalu Husni juga memberikan pengertian hubungan kerja sebagai “hubungan 

antara buruh dan majikan setelah adanya hubungan kerja”, yaitu suatu perjanjian 

dimana pihak kesatu yakni buruh mengikatkan dirinya kepada pada pihak lainnya 

yakni majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan 

kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah (dalam 

Zaenal Asikin e.d, 2004:65)



20

Dari rumusan hubungan kerja tersebut diatas, terdapat beberapa sifat dari 

hubungan kerja di dalam kegiatan kerja yakni: Pertama, hubungan kerja yang bersifat 

teknis merupakan hubungan orang-orang yang bekerja dengan alat-alat yang 

digunakan. Hubungan ini mencangkut cara atau teknik yang digunakan dalam bekerja 

dengan menyesuaikan keadaan alat-alat kerja tersebut.

Kedua, hubungan kerja yang bersifat sosial. Hubungan sosial dimaksudkan 

sebagai hubungan di dalam kelompok (unit) kerja dari suatu proses kerja. Hubungan 

unit ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan langsung adalah di 

antara orang-orang yang terlibat didalam proses kerja. Sedangkan hubungan tidak 

langsung adalah dengan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam proses kerja 

(Suryadi A. Radjad, 2001)

Dari pemaparan diatas, terdapat korelasi antara perjanjian kerja dan 

hubungan kerja. Hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja terjadi karena 

adanya suatu perjanjian kerja yang mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah 

pihak di dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Kejelasan tentang hak dan kewajiban 

merupakan syarat kerja, demi memelihara adanya kepastian sekaligus merupakan 

perlindungan khususnya bagi pekerja. Dengan adanya kejelasan hak dan kewajiban 

antara pekerja dengan pemberi kerja tersebut, maka dapat terbina kepercayaan 

diantara keduanya, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas dan 

kesejahteraan.

Suatu hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, 

yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu yakni buruh mengikatkan dirinya kepada 
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pihak lainnya yakni majikan untuk bekerja untuk mendapatkan upah dan majikan 

menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah 

III. Penegakan hukum terhadap pekerja outsourcing

1) Perlindungan hukum

Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia, yang 

berbentuk kaidah atau norma. Hukum sebagai sekumpulan peraturan atau kedaan 

mempunyai isi yang bersifat umum dan normative, namun karena berlaku bagi setiap 

orang dan normative karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang 

boleh dilakukan dan harus dilakukan serta menentukan bagaiman caranya melakukan 

kepatuhan pada kaedah-kaedah (Sudikno Mertokusumo, 1999:39). Keberadaan 

hukum dalam masyarakat merupakan sarana untuk menciptakan ketentraman dan 

ketertiban masyarakat supaya dalam hubungan antara anggota masyarakat yang satu 

dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya, wujud dari hukum demikian 

adalah dengan memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang 

kepentingannya terganggu, apabila terjadi persengketaan harus diselesaikan menurut 

hukum agar tidak terjadi main hakim sendiri.

Sehubungan dengan keadaan manusia sebagai mahluk sosial yang selalu 

berinteraksi dengan manusia lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

masing-masing individu, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan 

sendiri yang menuntut untuk dipenihi. Banyaknya kepentingan yang berbeda dari 

setiap individu berpotensi menyebabkan konflik kepentingan.

Konflik sebagai akibat dari perbedaaan kepentingan merupakan hal yang 

tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Namun, tetap saja membutuhkan 
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penanganan yang baik dan bijak. Individu yang terlibat didalamnya tetap wajib 

dilindungi. Oleh karena itu perlindungan hukum yang baik terhadap konflik sangat 

diperlukan.

Setiap manusia mempunyai kepentingan yaitu tuntutan perseorangan atau 

kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Oleh sebab itu manusia memperoleh hak 

untuk mendapatkan perlindungan hukum. Terkait dengan hal ini, Sudikno 

Mertokusumo memberikan definisi hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh 

hukum, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban yang kontraktual. Perlindungan 

hukum merupakan hak bagi setiap orang yang dijamin negara yang merupakan upaya 

untuk memberikan jaminan hak-hak yang semestinya diterima seseorang sehingga 

seimbang dengan kewajiban yang diberikan kepadanya.

Dalam setiap hak terdapat empat unsur, yakni subyek hukum, obyek hukum, 

hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan 

hukum (Sudikno Mertokusumo,1999:48). Jadi pada hakekatnya hak merupakan 

hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau subyek hukum dengan 

subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.

Kebijakan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing

sangat penting. Perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing merupakan upaya 

untuk memberikan jaminan-jaminan kepada pekerja outsourcing atas hak-hak yang 

mereka miliki. Perlindungan tersebut muncul disebabkan adanya hubunga hukum 

antara pekerja outsourcing dan perusahaan penyedia jasa, jika salah satu pihak 

dituntut untuk melaksanakan prestasinya dan pihak lain merasa dirugikan sebagai 

akibat tidak dipenuhin prestasi kemudian menggugatnya, gugatan pihak yang 
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dirugikan sebenarnya merupakan upaya untuk memperoleh haknya jika hal itu tidak 

diperoleh kembali maka dirasakan telah mengganggu kepentingannya. Dalam 

kaitannya dengan masalah ini perlu diingat pendapat Sudikno Martokusumo (1999:4) 

bahwa gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah dan tidak dibiarkan 

berlangsung terus karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. 

Manusia akan berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang karena 

keadaaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertip damai dan 

aman yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya oleh karena itu keseimbangan 

tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan kearah semula (resturio in 

integrum). Selanjutnya Sudikno Mertokusumo, bahwa dalam melindungi kepentingan 

masing-masimg, maka manusia didalam masyarakat harus mengingat, 

memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain, jangan 

sampai terjadi pertentangan atau konflik yang merugikan orang lain. Tidak boleh 

kiranya melindungi kepentingan sendiri, dalam melaksanakan haknya, berbuat 

semaunya sehingga merugikan kepentingan manusia lain (Sudikno Martokusumo, 

1999:120)

Demikian pula tentunya dalam hal hubungan antara pekerja dengan 

pengusaha didasarkan pada adanya kepentingan secara timbal balik. Didalam 

hubungan antara pekerja dan pengusaha selalu ada kemungkinan munculnya 

pertentangan kepentingan dalam keadaan semacam ini para pihak membutuhkan 

perlindungan hukum untuk menjamin bahwa hak-haknya akan terpenuhi. Disinilah 

perlindungan hukum menjadi hal yang penting, terutama bagi pihak yang lemah 

dalam hal ini pekerja atau buruh.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat 

diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam 

hubungannya dengan hak-hak manusia. Disini terlebih dahulu akan dijelaskan apa 

yang dimaksud dengan kata perlindungan dan hukum.

Kata “perlindungan” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti 

tempat perlindungan atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi

perlindungan kepada orang yang lemah

Menurut Sudikno Mertokusumo (1999:60) yang dimaksud dengan hukum 

adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu 

kehidupan bersama, keseliruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam 

suatu kehidupan bersama, yang dapat dilaksanakan dengan suatu sanksi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, menurut Azwar Usman 

(1989:40) perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pihak terkait. Menurutnya 

pula, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan pemerintah 

guna melindungi dan menjamin hak-hak dan kepentingan-kepentingan, sehingga akan 

timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masimg pihak. Jadi 

perlindungan hukum adalah suatu perbuatan (hal) yang melindungi subyek-subyek 

hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu saksi. 

2) Tujuan perlindungan hukum

Berdasarkan isi alenia keempat pembukaan Undang-Undang 1945,  maksud 

perlindungan atau melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan tujuan dan 
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sekaligus tugas dari Pemerintah Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini 

memberikan perlindungan hukum kepada segenap warga negara Indonesia, bertugas 

memajukan kesejahteraan hukum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial untuk mencapai masyarakat dalam suasana yang demokratis, tentram, 

aman dan damai berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (alinea ke-4 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945)

Perlindungan terhadap pekerja dimaksutkan untuk menjamin hak-hak dasar 

pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas 

dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha (bagian menimbang bagian 

huruf d Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003)

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem 

hubungan kerja secara harmoni tanpa harus disertai adanya tekanan dari pihak yang 

kuat terhadap pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan 

perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3) Prinsip perlindungan hukum

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di 

Indonesia, landasan pijak adalah pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar filsafah 

Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-

konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-

konsep “rechtsstaat” dan “the rule of low”. Konsep-konsep pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep 
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“rechtsstaat” dan “the rule of low” menciptakan sasarannya, dengan demikian 

pengakuan dan perlindumgan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam

wadah “rechtsstaat” dan “the rule of low” sebaliknya akan gersang didalam Negara-

negara diktator atau totaliter (Philipus Hadjhon, 1987:20).

Adapun hak-hak hukum bagi pegawai outsourcing menurut prof Imam 

Soepomo adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan ekonomis

Perlindungan ekonomis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan 

yang cukup. Perlindungan ekonomis pada dasarnya merupakan perlindungan 

ketenaga kerjaan yang bertujuan agar buruh dapat menikmati penghasilan secara 

layak dan memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya sendiri maupun bagi 

keluarganya.

Bentuk dari hak perlindungan ekonomis bagi pekerja antara lain :

 Perlindungan ekonomi dalam bentuk penghasilan yang cukup bagi para 

pekerja.

Dasar perlindungan tersebut di Undangkan dalam :

a) Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003  Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 

yang mengatur Tentang Pengupahan.

b) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.

c) Surat Keputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor: KEP-72/MEN/84 Tentang 

Dasar Perhitungan Upah Lembur.

d) Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah 

Minimum.
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e) Surat keputusan mentri tenaga kerja RI Nomor: KEP -81/MEN/1995 Tentang 

Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum.

2. Perlindungan sosial 

Perlindungan sosial yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan 

kesehatan kerja,dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk 

berorganisasi.

Bentuk dari hak perlindungan soaial bagi pekerja antara lain :

 Perlindungan sosial yang berupa jaminan kesehatan ( jamsostek, allianz life 

indonesia).

 Kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi mendirikan 

serikat kerja sebagai wakil mereka dalam perundingan dengan pihak 

perusahaan pencari kerja apabila terjadi  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dasar perlindungan tersebut di Undangkan dalam :

a) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang penyelenggaraan 

Program jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

b) Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/PER/MEN/1994 Tentang 

Jaminan Kecelakan Kerja.

c)  Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor: PER-03/MEN/1994 Tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi tenaga Kerja 

Harian Lepas, tenaga Kerja Borongan dan Ternaga Kerja Kontrak. 

d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kelima 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang penyelenggaraan 

Program jaminan Sosial Tenaga Kerja.
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3. Perlindungan teknis 

Perlindungan teknis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan 

keselamatan kerja. Perlindungan teknis merupakan perlindungan ketenagakerjaan 

yang bertujuan agar buruh dapat terhindar dari segala resiko bahaya yang timbul 

dalam suatu hubungan kerja.

Bentuk dari hak perlindungan teknis bagi pekerja antara lain : 

 Dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan ketenaga kerjaan, apabila 

pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas pengawasan 

menemukan adanya pelanggaran yang terkait dengan operasional perusahaan 

klien user atau pun perusahaan penyedia jasa maka pengawas 

ketenagakerjaan memiliki wewenang untuk :

a. Memberikan pembinaan kepada perusahaan

b. Memberikan teguran lisan, dan selanjutnya dibuat berita acara 

pemeriksaan

c. Memberikan peringatan tertulis dengan membuat nota pemeriksaan

d. Penjatuhan sanksi 

 Perlindungan tenaga kerja dalm bentuk keamanan dan keselamatan kerja 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan  memenuhi 

standar ”sistim manajemen keamanan dan keselamatan kerja” yang dikeluar 

oleh  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 Pekerja diberi jaminan oleh negara bahwa pemerimtah akan melakukan audit 

terhadap perusahaan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi terhadap 

kecelakaan dan kesehatan kerja.
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 Negara akan mengadakan pemeriksaan langsung secara mendadak ketempat-

tempat kerja di wilayah jabotabek, mengenai pelaksanan K3.

Dasar perlindungan tersebut di Undangkan dalam :

a) Perlindungan pemerintah SE.918/MEN/PPK-SES/IX/2004 tentang 

pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di propinsi, kabupaten atau kota.

b) Peraturan Mentri Tenaga Kerja Rrepublik Indonesia Nomor : 

PER.05/MEN/1996 standar sistim manajemen keamanan dan keselamatan 

kerja.

c) Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor: KEP -19/M/BW/1997 tentang 

Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

d) Peraturan Mentri Tenaga Kerja RI Nomor: KEP-96/M/BW/1997 tentang 

Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh dan Serikat 

Pekerja (Prof. Imam Suepomo,1987:2)

Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka pikir dengan 

landasan pijak pada pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) 

adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia 

yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan 

pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia 

dikatakan bersumber pada pancasila, karena pengakuan dan perlindungan 

terhadapnya secara instrinsik melekat pada pancasila dan seyogyanya memberi warna 

dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan pancasila (Philipus Hadjon, 

1987:20)  
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IV. Dampak Kerja Kontrak dan Outsourcing Dilihat Dari Segi Hak Asasi 

Manusia

Dalam praktek, kerja kontrak dan outsourcing bukanlah hal baru. Varian 

kedua model hubungan ketenagakerjaan ini telah dilakukan sejak lama meskipun 

aturan tentang itu belumlah cukup lengkap diatur, utamanya menyangkut aspek-aspek 

perlindungan terhadap buruh sebagai kaum yang berposisi lebih lemah. Dalam 

konteks Indonesia, hal ini telah kian diperkuat sejak awal krisis finansial melanda 

Asia Tenggara dan Asia Timur di tahun 1997, khususnya saat Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1997 disahkan. Undang-Undang ini sangat kontras dan ofensif 

dibandingkan dengan peraturan perburuhan sebelumnya. 

Bandingkan dengan aturan sebelumnya, persisnya dua tahun setelah 

proklamasi kemerdekaan, pemerintah Perdana Menteri Syahrir mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan, yang merupakan produk 

hukum perburuhan pertama yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri. Undang-

Undang membawa perubahan penting dalam politik perburuhan. Setahun kemudian, 

dikeluarkan dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 

tentang Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan 

Perburuhan, yang subantsinya sangat protektif terhadap hak-hak buruh. Misalnya, 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948, ada pasal yang melarang diskriminasi 

kerja, jam kerja yang 40 jam dalam seminggu, kewajiban pengusaha untuk 

menyediakan fasilitas perumahan bagi buruh atau pekerja, larangan mempekerjakan 

anak di bawah usia 14 tahun, jaminan hak perempuan buruh untuk mengambil cuti 

haid dua hari dalam sebulan, dan hak untuk pembatasan kerja malam bagi 
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perempuan. (Wiratraman 2006 dalam www.google-herlambang-kerja-kontrak-dan

outsourcing). 

Perkembangan pembaruan hukum perburuhan di Indonesia pasca krisis 

finansial sebenarnya memiliki konteks yang demikian kuat mempengaruhi lahirnya 

sejumlah teks yang secara sistematik dan terstruktur rapi dalam politik (ekonomi) 

legislasi buruh. Tiga gelombang pembaruan hukum (1997-1998, 2000-2004,2005-

sampai sekarang) telah memperlihatkan kekuatan neo-liberalisme melalui tangan-

tangan multilateral development banks ( Bank-bank pembangunan multilateral, 

semacam Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan IMF ) telah terlibat mendisain 

arah hukum buruh. Dalam skema pembaruan tersebut, proponen neo-liberal 

mengusung diskursus-diskursus yang begitu gampang dipercaya oleh negara-negara 

di selatan yang mayoritas negara miskin dan berkembang, tak terkecuali Indonesia. 

(Wiratraman 2006a dalam www.google-herlambang-kerja-kontrak-dan outsourcing). 

Diskursus yang melibatkan skenario kebijakan perburuhan antara lain: good 

governance ( pemerintahan yang baik ), labor market flexibility ( pasar buruh lentur ), 

dan legal framework for development ( kerangka hukum untuk pembangunan ). 

Tentu, untuk memudahkan penerimaan diskursus tersebut diperlukan teknologi 

kekuasaan dan rasionalitas untuk menyuntikkannya, dengan cara pemenuhan 

persyaratan utang, bantuan teknis, dan utang itu sendiri. Turunan-turunan diskursus 

tersebut untuk memberikan pembenaran politik hukumnya, disertakan konteks yang 

riil dan nyata, seperti merespon kebutuhan-kebutuhan investasi pasca krisis, 

pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penciptaan kondusifitas 

hubungan industrial. Kongkritnya, dibentuklah hukum dengan pengaturan-pengaturan 
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khusus dalam reformasi kebijakan buruh yang menerjemahkan teknologi kekuasaan 

tersebut, seperti pengesahan 3 paket Undang-Undang Buruh (UU No. 21 Tahun 2000 

tentang Serikat Buruh; UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) (Wiratraman 

2006 dalam www.google-herlambang-kerja-kontrak-dan outsourcing). 

Dari sekian banyak provisi pasal-pasal yang dipaksakan untuk memenuhi 

persyaratan neo-liberalisme, salah satu-duanya soal kerja kontrak dan outsourcing.

Tulisan berikut tidak hendak mengurai kerja kontrak dan outsourcing dalam perspektif 

hukum semata, melainkan membongkar mitos dan mantra yang terlampau banyak 

membius pembenaran kerja kontrak dan outsourcing melalui perspektif hak-hak asasi 

manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

kerja kontrak dan outsourcing dalam skema pasar buruh lentur diterjemahkan melalui 

pasal 56-60, 64-66. Berikut rumusan sebagian pasalnya yang perlu dicermati: 

Tabel 1.1
Skema Aturan Kerja Kontrak dan Outsourcing
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Kerja kontrak Outsourcing (Kerja 
Pemborongan)

Pasal 56 
ayat(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu 
tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 

Pasal 64 
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 
lainnya melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan atau penyedia jasa pekerja yang 
dibuat secara tertulis penyediaan jasa 
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
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Pasal 59
ayat (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang 
didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat 
diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan 
hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk 
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 65 
Ayat (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan 
kepada perusahaan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: a. dilakukan 
secara terpisah dari kegiatan utama; b. 
dilakukan dengan perintah langsung atau 
tidak langsung dari pemberi pekerjaan; c. 
merupakan kegiatan penunjang perusahaan 
secara keseluruhan; dan d. tidak 
menghambat proses produksi secara 
langsung.

PASAL 60
Ayat (1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak 
tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan 
kerja paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 60 
Ayat (2) Dalam masa percobaan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pengusaha dilarang membayar upah di bawah 
upah minimum yang berlaku.

Pasal 65 
Ayat (7) Hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dapat didasarkan 
atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu 
atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila 
memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 66 
Ayat (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

Pasal 66 
Ayat (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada 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.

(Sumber: www.Surabayapost.info/kolom php?id=42555 & kolom=opini & 

kolom id=5)

Awalnya, pasal-pasal tersebut diharapkan pemerintah Indonesia yang 

percaya paradigma neo-liberalisme mampu memberikan jawaban atas mantra 

“hubungan industrial yang kondusif” dan “menarik investasi”. Benarkah terjadi 
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kondusifitas hubungan antara buruh dan pengusaha sehingga membuat para investor 

bersedia menanamkan investasinya di Indonesia, yang kemudian akan diharapkan 

banyak menyerap tenaga kerja baru. 

Sebelum menjawab kebenaran mantra neo-liberal semacam itu, perlulah 

dilihat konsistensi pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut dengan 

UUD 1945 sebagai hukum dasar, atau hukum tertinggi dalam hirarki peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan secara tegas tujuan negara, yakni 

salah satunya memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila untuk keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jelas konstruksi dasar filsafat negara yang 

menjadi cita-cita pendiri bangsa di tahun 1945.

Kemudian, dalam bagian pasal-pasal, pasal 27 ayat 2 dirumuskan: Tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Pasal ini merupakan pasal hak asasi yang ditujukan pada warga negara Indonesia dan 

mengandung dasar etika, khususnya etika kemanusiaan. Oleh sebab itu, hak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional 

setiap warga Negara. Begitu juga dalam pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan di 

ayat 1, bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. Pemikiran usaha ekonomi yang demikian tidaklah berwatak “free fight 

liberalism” yang mengusung kompetisi bebas tanpa mempedulikan sisi kebersamaan, 

kolektifitas, dan perlindungan kaum lemah. Oleh sebab itu, pondasi UUD 1945 telah 

memberikan kejelasan arah politik-ekonomi bangsa dan negara Indonesia yang 

semestinya diperkuat melalui kebijakan implementasi di lapangan. 
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Kemudian dalam perkembangannya terjadi permasalahan pada masalah 

kerja kontrak dan outsourcing dengan konstitusi kita (UUD 1945) yaitu 

a. Secara ideologis, lahirnya pasal-pasal kerja kontrak dan outsourcing yang 

merugikan buruh adalah produk dominan neo-liberalisme yang sungguh sangatlah 

bertentangan dengan watak ekonomi bangsa Indonesia yang dianut dalam pasal 

33 UUD 1945, berdasar atas asas kekeluargaan dan kebersamaan (disebut pula 

sebagai “ekonomi kerakyatan”). Pasal kerja kontrak dan outsourcing yang 

disangkut-pautkan dengan daya kompetitif investasi (labor market flexibility) 

adalah bukti nyata nan jelas berbasis pada pemberian peluang kekuatan bebas 

para pemodal untuk mendeprivasi asas-asas ekonomi kerakyatan. Singkatnya, 

pertarungan ideologis antara ekonomi kerakyatan versus ekonomi neo-liberal. 

b. Dari sisi jaminan kelayakan bekerja, bahwa konsekuensi kerja kontrak dan 

outsourcing telah secara langsung mengurangi hak-hak buruh, utamanya 

menyangkut berbagai tunjangan, jaminan sosial (social security) dan keamanan 

bekerja secara layak (proper job security). Status dan hak antara pekerja tetap 

dengan pekerja kontrak adalah jelas berbeda, utamanya menyangkut dua hal 

tersebut. Banyak ditemukan fakta bahwa pementingan efisiensi secara berlebihan 

untuk semata-mata meningkatkan investasi akan mendorong kebijakan upah 

buruh murah dan berakibat pada berkurangnya jaminan sosial dan keamanan 

bekerja bagi buruh (Standing 1999). Artinya, politik investasi yang represif justru 

berpotensial menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh Indonesia.

c. Inkonsistensi penerapan hubungan kerja. Bila dilihat dari definisi Hubungan 

Kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pasal 1 ayat (15) yang 
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menyatakan: hubungan kerja adalah hubungan hukum yang timbul antara pekerja 

dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki ciri-ciri adanya upah, 

adanya perintah, dan adanya pekerjaan. Namun, dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a 

dinyatakan bahwa antara perusahaan penyedia jasa pekerja dipersyaratkan harus 

ada hubungan kerja. Padahal antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan 

pekerja hubungan hukumnya tidak memenuhi unsur perintah, pekerjaan dan upah. 

Tetapi dalam Pasal 66 ayat (2) diharuskan adanya hubungan kerja antara pekerja 

dengan penyedia jasa pekerja. Penerapan hubungan kerja yang inkonsisten 

demikian sesungguhnya sekali lagi tidak sesuai dengan model demokrasi ekonomi 

dan prinsip kebersamaan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (4) UUD 

1945. 

d. Buruh gampang dipecat dan direkrut. Ini disebabkan buruh ditempatkan sebagai 

faktor produksi semata (alias sebagai barang dagangan) dalam skema kerja 

kontrak maupun outsourcing, dimana skenario kelenturan pasar buruh ditentukan 

oleh gampang tidaknya buruh-buruh dipecat dan direkrut lagi dengan upah murah 

(hiring and firing politics). 

e. Jaminan hukum penjualan manusia modern (legalized modern slavery). Kalangan 

lain menyebutnya sebagai perbudakan zaman modern. Legalisasi “pemborongan 

pekerjaan” (outsourcing) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 – 66, merupakan 

praktek jual beli manusia yang memanfaatkan situasi keterpurukan ekonomi, 

sehingga buruhlah yang musti dikorbankan dalam politik investasi, paling 

gampang diperbudak serta diperlakukan sebagai sapi perahan para pemilik modal 

semata. Argumentasi bahwa dalam prakteknya outsourcing telah berlangsung dan 
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“dari pada tidak diatur lebih baik diatur” tidak bisa menjadi alasan, karena dalam 

prakteknya buruh Indonesia pun sejak lama sudah harus mengalami hal tersebut.

f. Paradigma konflik. Paradigma hukum seharusnya dijadikan dasar di dalam 

pembentukan suatu undang-undang, yaitu paradigma kemitraan (partnership), 

tentunya dengan landasan UUD 1945 pasal 33. Namun dalam kenyataannya, UU 

No. 13 Tahun 2003 justru bukan menerapkan paradigma kemitraan yang harus 

dijadikan landasan teoritis untuk menyusun undang-undang, melainkan 

paradigma konflik (Uwiyono 2003:34). 

Sebenarnya, pertentangan ini tidak sekadar dengan konstitusi belaka, 

melainkan pula banyak bertabrakan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan 

lainnya, utamanya menyangkut hak asasi manusia (vide: tabel berikut).

Tabel 1.2
Pasal-Pasal Yang Diingkari atau Ditabrak oleh Aturan Kerja Kontrak 

dan Outsourcing dalam UU No. 13 Tahun 2003 

No.

01

Hukum/Peraturan yang 
diingkari/ditabrak

Pembukaan UUD 1945

Substansi

Tujuan negara: Memajukan kesejahteraan umum 
berdasarkan Pancasila untuk keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.

02 Pasal 28i ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 8 
UU No. 39 Tahun 1999 (HAM)

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan 
pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi 
tanggung jawab Pemerintah.

03 Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan.

04 Pasal 33 ayat 1 dan 4 UUD 1945 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan. Pemikiran usaha 
ekonomi yang demikian tidaklah berwatak “free 
fight liberalism”, melainkan kebersamaan dan 
demokrasi ekonomi
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05 Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003 
(Ketenagakerjaan)

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 
penghasilan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan

06 Pasal 11 UU No. 39 Tahun 1999 (HAM) Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan 
dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
layak.

07 Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 (HAM) (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, 
kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan 
yang layak; (2) Setiap orang berhak dengan bebas 
memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak 
pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil; 
(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang 
melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, 
setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-
syarat perjanjian kerja yang sama; (4) Setiap 
orang, baik pria maupun wanita, dalam 
melakukan pekerjaan yang sepadan dengan 
martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang 
adil sesuai dengan prestasinya dan dapat 
menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

08 Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2005 
(Ratifikasi Kovenan Internasional Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja 
yang adil dan menguntungkan, dan khususnya 
menjamin: a. Imbalan yang memberikan semua 
pekerja, sekurang-kurangnya: 
(i)Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk 
pekerjaan yang sama nilainya tanpa pembedaan 
apapun, khususnya bagi perempuan harus dijamin 
kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada 
yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama 
untuk pekerjaan yang sama; (ii)Kehidupan yang 
layak bagi mereka dan keluarga mereka; b. 
Keselamatan dan kesehatan kerja; c. Kesempatan 
yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan 
ke jenjang yang lebih tinggi tanpa didasari 
pertimbangan apapun selain senioritas dan 
kemampuan; d. Istirahat, liburan dan pembatasan 
jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan 
digaji maupun imbalan pada hari libur umum.

(Sumber : Mahkamah Konstitusi)

Tak begitu mengherankan bila kini kita dengan mudah menyaksikan betapa ia 

berdampak pada tidak kondusifnya dan kontraproduktifnya hubungan industrial di 

Indonesia, pun tidak pula mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Mantra 

yang keliru, inilah politik hukum perburuhan kita hari ini yang sungguh legalized and 

systematic human rights violation (melanggar hak asasi manusia secara sistematik dan 

terlegalkan).( Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor: 012/PUU-I/2003, Kamis, 

28 Oktober 2004)
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V. Allianz life Indonesia

A. Ketentuan Pelayanan Kesehatan “Di dalam Rumah Sakit atau Klinik 

Jaringan Allianz”

Yang dimaksud pelayanan Kesehatan Dalam Jaringan adalah :

1. Peserta melakukan Pelayanan Kesehatan di dalam Rumah Sakit Jaringan 

sesuai haknya sebagaimana dijelaskan dalam Buku Jaringan Pelayanan 

Kesehatan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.

2. Peserta melakukan Pelayanan Kesehatan menggunakan kamar sesuai haknya 

sebagaimana tercantum pada Kartu Peserta.

3. Pelayanan Kesehatan tersebut disetujui oleh Allianz dalam bentuk Surat 

Persetujuan Rawat Inap yang diterbitkan oleh Allianz kepada Rumah Sakit 

Jaringan.

Pelayanan Kesehatan yang memerlukan Surat Persetujuan Rawat Inap adalah:

a. Rawat Inap dan/atau pembedahan.

b. Melakukan pelayanan kesehatan di luar Rumah Sakit Jaringan atas 

rujukan Rumah Sakit Jaringan.

4. Dalam hal keadaan darurat dan Kamar perawatan yang sesuai dengan haknya 

penuh, Peserta berhak menggunakan Kamar Perawatan satu tingkat lebih 

tinggi dari haknya selama maksimum 2 (dua) hari kalender.

5. Dalam hal Kartu Peserta belum diterbitkan oleh Allianz, maka Peserta dapat 

melakukan Pelayanan Kesehatan dengan membayar terlebih dahulu 

(Reimbursement). Biaya Pelayanan Kesehatan tersebut akan mendapatkan 
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penggantian sesuai dengan Tabel Manfaat di dalam Rumah Sakit Jaringan 

yang menjadi haknya.

6. Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan oleh Peserta tidak tersedia di Rumah 

Sakit Jaringan, maka Peserta boleh melakuakn Pelayanan Kesehatan tersebut 

di luar Rumah Sakit Jaringan atas persetujuan Allianz dalam bentuk Surat 

Persetujuan Reimbursement, dengan membayar terlebih dahulu 

(Reimbursement). Biaya Pelayana Kesehatan tersebut akan mendapatkan 

penggantian sesuai Tabel Manfaat di dalam Rumah Sakit Jaringan yang 

menjadi haknya.

Maka pelayanan kesehatan tersebut akan dikategorikan sebagai pelayanan 

kesehatan dalam jaringan

Keterangan lainnya:

Setelah peserta sembuh dan selesai menjalani rawat inap di rumah sakit jaringan 

allianz, maka sebelum pulang pesarta akan diberi surat rujukan rawat jalan pasca 

rawat inap oleh pihak rumah sakit sebanyak 3 (tiga) lembar. Surat rujukan ini dapat 

digunakan untuk 3 (tiga) kali control ke dokter yang merawat dalam satu bulan 

setelah lepas rawat inap. Pada surat rujukan ini telah tercantum nomor jaminan dari 

allianz.

B. Pengecualian umum tindakan pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung 

asuransi.

1. Transplanttasi organ, termasuk semua perawatan dan atau pengobatan yang 

berkaitan dengan transplantasi organ.
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2. Semua alat penunjang atau alat bantu atau bahan sintetis baik yang diluar atau 

yang melekat pada tubuh, termasuk namun tidak lepas pada korsi roda, truk, 

anggota tubuh palsu, alat pacu jantung, alat bantu dengar, alat bantu penglihatan, 

kecuali alat penunjang atau alat bantu yang dibutuhkan pada waktu pembedahan 

dikamar operasi seperti stent, pen, plete, screw, K-wire, lensa intra ocular, dan 

sejenisnya.

3. Dialisa, termasuk semua perawatan dan atau pengobatan yang berkaitan dengan 

dialisa.

4. Perawatan dan pengobatan eksperiental, tradisional dan atau alternative yang 

diluar ilmu kedokteran berat yang tidak terbatas pada akupuntur (kecuali 

dilakukan oleh dokter) sinshe, dukun patah tulang, paranormal, chiropractor, 

nathurophath, holistic dan sejenisnya.

5. Gangguan kejiwaaan atau syaraf termasuk spikosis, neurosis, stress, depresi, 

psikogeriatrik, dan manifestasi fisiologis atau psikosomatisnya, perawatan 

penyalah gunaan obat, kecanduan obat atau alcohol.

6. Semua perawatan dan atau pengobatan yang berhubungan dengan :

a) Infertilasi, termasuk inseminasi buatan, bayi tabung, dan pengembalian 

kesuburan.

b) Impotensi.

c) Semua terapi hormonal yang berkait dengan syindrom premonepause.

7. Perawatan dan atau pengobatan yang mengurangi atau menambah berat badan.
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8. Perawatan yang atau pengobatan yang berkaitan dengan kosmetik, termasuk 

bedah plastic kecuali untuk bedah plastic rekonstruksi fungsional akibat 

kecelakaan yang dilakukan maksimum 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan.

9. Kelainan refleksi mata, termasuk perawatan dan atau pengobatan yang berkaitan 

dengan kelainan kelainan refleksi mata.

10. Sunat yang tidak berhubungan dengan suatu penyakit atau kecelakaan.

11. Kelainan refleksi mata, termasuk perawatan dan atau pengobatan yang berkaitan 

dengan kelainan refleksi mata.

12. perawatan dan pengobatan yang berkaitan dengan:

a) HIV atau AIDS termasuk penyakit yang berkaitan HIV atau AIDS.

b) Penyakit menular seksual.

13. Biaya non medis, namun tidak terasuk non medis.

14. Vitamin tanpa rekomendasi dokter dan tanpa indikasi medis.

15. Zat makan pelengkap.

16. Imunisasi termasuk perawatan dan atau pengobatan yang berkaitan dengan 

komplikasinya.

17. Keluarga berencana termasuk perawatan dan atau pengobatan yang berkaitan 

dengan komplikasinya.

18. Perawatan dan pengobatan akibat:

a) Terlibat aktif dalam perang, kerusuhan, perkelahian dan perbuatan 

kejahatan.

b) Luka yang disengaja serta percobaan bunuh diri.
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c) perawatan dan atau pengobatan karena keikut sertaan dan aktifitas atau olah 

raga berbahaya.

19. Perawatan dan atau pengobatan yang diakibatkan karena peserta melakukan 

penerbangan dengan menggunakan pesawat carteran, militer atau polisi dan 

holikopter.

20. Rawat jalan bukan akibat kecelakaan, kecuali polos yang dilengkapi dengan 

asuransi tambahan rawat jalan yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

21. Rawat gigi bukan akibat kecelakaan dan pemasangan gigi palsu oleh sebab 

apapun, kecuali polis dilengkapi asuransi tambahan rawat gigi yang akan diatur 

dalam ketentuan tersendiri.

22. Perawatan kehamilan, melahirkan, keguguran kecuali polis dilengkapi dengan 

asuransi tambahan perawatan kehamilan dan melahirkan yang akan diatur dalam 

ketentuan tersendiri.

23. Perawatan dan atau pengobatan yang telah mendapat penggantian dari jamsostek, 

asuransi kesehatan atau pihak lain.

(WWW.Allianz Life Indonesia.co.id)

V. Jaminan Sosoal Tenaga Kerja (Jamsostek)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara eksplisit sudah mengatur 

mengenai program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Pasal 99 Undang-Undang

Nomor.13 Tahun 2003 menyatakan, ”bahwa setiap pekerja atau butuh berhak untuk 

memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 99 ayat (2) menentukan bahwa 

jaminan sosial tenaga kerja akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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Program jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi 

kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dengan demikian program 

jaminan sosial tenaga kerja ini bertujuan untuk memberikan kepastian 

berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian 

atau seluruh penghasilan yang hilang.

Peraturan pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1992 tentang 

jaminan sosial tenaga kerja . Undang-Undang ini menentukan bahwa jaminan sosial 

tenaga kerja merupakan hak tenaga kerja maka setiap pengusaha atau perorangan 

wajib menyelenggarakannya. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 

ditetapkan PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.

Obyek yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-

Undang ini diprioritaskan bagi mereka yang bekerja pada perusahaan, perorangan 

dengan menerima upah, sedangkan bagi tenaga kerja yang diluar hubungan kerja atau 

dengan kata lain tidak bekerja pada perusahaan baginya akan berlaku peraturan 

tersendiri dalam peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 ini berlaku untuk semua tenaga kerja 

yang bekerja pada semua tempat kerja dan jenis perusahaan kecuali bagi mereka yang 

dapat diberlakukan juga ketentuan lain, misalnya tenaga kerja pada kapal laut atau 

kapal terbang pada perusahaan asing maka bagi mereka dapat diberlakukan ketentuan 

mana yang lebih menguntungkan.

Program jaminan sosial tenaga kerja terdiri dari berikut :

1. jaminan berupa uang, yang meliputi :

a. jaminan kecelakaan kerja
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b. jaminan kematian

c. jamianan hari tua

2. jaminan berupa pelayanan, yaitu : jaminan pemeliharaan kesehatan

keselamatan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang 

harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk 

menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh 

adanya resiko-resiko sosial seperti kematian atau cacat kerena kecelakaan kerja baik 

fisik maupun mental maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan. Mengingat 

gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifarnya sangat relatif sehingga sulit 

ditetapkan derajat cacatnya maka jaminan atausantunan hanya diberikan dalam hal 

terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang mengakibatkan 

tenaga kerja yang brsangkutan tidak bekerja lagi.

Jaminan kecelakaan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja dan 

keluarganya dari kecelakaan yang berhubungan  dengan pekrjaan. Pemberian 

santunan kecelakaan kerja meliputi kecelakaan ditempat kerja, kecelakaan menuju 

tempat kerja, atau pulang dari tempat kerja, ditempat lain yang berhubungan dengan 

pekerjaan atau dalam rangka tugas kerja dan sakit ditempat kerja.

Pengaturan mengenai jaminan kecelakaan kerja pada Undang-Undang Nomor 

3 tahun 1992 ini menganut asas risque prifesional yaitu dalam hal buruh tertimpa 

kecelakaan pemberian jaminan tidak hanya diberikan kepada tenaga kerja yang 

menderita kecelakaan kerja di tempat kerja saja, tapi juga terhadap kecelakaan yang 

terjadi berhubungan dengan hubungan kerja. Jaminan kecelakaan kerja juga diberikan 

terhadap penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja dan kecelakaan yang 
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terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke 

rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. 

Jumlah premi yang ditetapkan adalah sebesar 0,24 – 1,74 persen dari jumlah 

upah perbulan. Seluruhnya terdapat 5 (lima) tingkat premi yang didasarkan pada 

kelompok jenis usaha yang pengelompokannya diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 1993. Pengelompokan ini didasarkan pada persepsi mengenai 

besarnya resiko kecelakaan kerja untuk setiap jenis usaha.

Perlindungan terhadap kecelakaan kerja merupakan hak tenaga kerja yang 

tidak bisa disangsikan lagi dan menjadi tanggung jawab penuh bagi setiap pengusaha. 

Manfaat yang dirasakan oleh penderita kecelakaan sangat besar mengingat saat itulah 

ia membutuhkan pembiayaan yang mungkin tidak terjangkau oleh yang 

bersangkutan. 

Tidak semua kecelakaan ditanggung dalam program jaminan kecelakaan kerja 

tersebut. Undang-Undang Nomor 3 tahun1992 mengartikan kecelakaan kerja sebagai

kecelakaan yang terjadi sehubungan dengan hubungan kerja, termsuk penyakit yang

timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam 

perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui 

jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Kecelakaan kerja oleh G. Kartasapoetra dijabarkan dalam beberapa pengertian 

sebagai berikut:

1. pekerja yang sakit sewaktu menjalankan pekerjaaan dipandang sebagai 

terjadinya kecelakaan kerja;
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2. penyakit yang timbul karena hubungan kerja, dipandang sebagai kecelakaan 

kerja;

3. pekerja yang menderita luka dan cacat badan, dipandang sebagai kecelakan 

kerja;

4. pekerja yang meninggal sewaktu menjalankan tugas pekerjaan, dipandang 

sebagai kecelakaan kerja.

Klasifikasi kecelakan kerja:

Metode terpenting untuk menentukan sebab-sebab terjadinya kecelakaan 

adalah dengan klasifikasi. Dalam hal ini dikenel beberapa cara untuk melakukan 

klasifikasi kecelakaan menurut sebab-sebabnya dan dapat digolongkan dalam 

kategori utama, yaitu sistim klasifikasi sederhana dan klasifikasi jamak.

ILO pada tahun 1923 menganjurkan klasifikasi sederhana, dimana sebab-

sebab kecelakaan digolongkan menurut faktor penyebab dan sesuai dengan 

pengelompokan utama, dapat menyangkut, mesin dan alat trasport, ledakan dan api, 

bahan beracun, listrik, jatuh dan lain-lain.

Klasifikasi sederhana tersebut sering kurang memuaskan karena setiap sebab 

dapat di interpretasikan berbagai macam dan suatu kecelakaan bisa diakibatkan dari 

kombinasi berbagai faktor. Untuk menutupi kekurangan ini, disusun sistem klasifikasi 

jamak yang lebih komprehensif

Pada tahun 1962, ILO menetapkan sistem klasifikasi jamak standar untuk 

mengganti klasifikasi tahun 1923. menurut sistem ini, kecelakaan kerja dapat 

diklasifikasikan dalam setiap faktor sebagai berikut:
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a. Jenis jecelakaan;

b. Media;

c. Sifat cidera;

d. Bagian tubuh yang cidera.

Sistem klasifikasi jamak menggunakan asumsi bahwa suatu kecelakaan jarang 

disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi umumnya akibat dari kombinasi barbagai 

faktor. Adapan jenis klasidikasi yang diambil, pengalaman menunjukkan bahwa 

sebab-sebab kecelakaan yang sering ditemukan, tidak selalu pada mesin yang 

berbahaya, tetapi pada tindakan yang biasa seperti tersandung, jatuh, terkena barang 

jatuh dan sebagainya.

Beberapa hal yang tidak diklasifikasikan sebagai kecelakaan kerja:

1. Kecelakan yang terjadi pada waktu cuti, yaitu yang bersangkutan sedang bebas 

dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Jika yang 

bersangkutan mendapat panggilan atau tugas dari perusahaan, maka dalam 

perjalanan untuk memenuhi panggilan tersebut, yang bersangkutan telah dijamin 

oleh jaminan kecelakaan kerja.

2. Kecelakaan yang terjadi di mesa perkemahan yang tidak berada di lokasi  atau 

tempat kerja.

3. Kecelakaan yang terjadi dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan 

merupakan tugas dari atasan, untuk kepentingan perusahaan.

4. Kecelakan  yang terjadi waktu yang bersangkutan menunggalkan tempat kerja 

untuk kepentingan pribadi.
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Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung dari pekerjaan yang dianggap 

sebagai kecelakan kerja. Namun apabila penyakit itu mengakibatkan cacat atau 

menunggal dunia, maka untuk dapat dianggap senagai kecelakaan kerja yang 

bersangkutan harus memenuhi suarat-syarat sebagai berikut:

a. Pekerjaan tenaga kerja harus menanggung resiko penyebab penyakit itu.

b. Pekerja atau tenaga kerja yang bersangkutan berhubungan langsung dengan resiko 

itu.

c. Penyakit tersebut telah berlangsung selama suatu masa tertentu.

d. Tidak ada kelalaian yang disengaja oleh tenaga kerja sehingga dia terkena 

penyakit itu.

e. Khusus untuk penyakit silicosic, asdestoris dan bysnosis tidak dianggap sebagai 

penyakit kerja, bila pekerja belum datang ketempat itu (tempat penyebab 

penyakit) selama 10 (sepuluh) tahun.

Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan 

oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.

Setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan 

kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja baik pada saat masih dalam 

hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir. Hak atas jaminan 

kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang berhubungan kerjanya telah berakhir tersebut 

diberikan apabila menurut diagnosis dokter yang merawat penyakit tersebut 

diakibatkan oleh pekerjaan selama tenaga kerja yang bersangkutan masih dalam 

hubungan kerja. Hak atas jaminan kecelakaan kerja tersebut timbul paling lama 3 

(tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja tersebut berakhir.
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Menurut ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, 

tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja 

berupa penggantian biaya yang meliputi:

a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dirumah sakit 

atau rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.

b. Biaya pemeriksaaan, pengobtan dan atau perawatan selama dirumah sakit 

termasukrawat jalan.

c. Biaya rehabilitsi berupa alat baru (outhose) dan alat ganti (prothese) bagi tenaga 

kerja yang anggota badannya hilang dan tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Selain penggantian tersebut diatas, kepada tenaga kerja yang tertimpa 

kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi:

a. Santunan sementara tidak dapat bekerja.

b. Santunan catat sebagaimana selama-lamanya.

c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.

d. Santunan kematian

Besarnya jaminan keja yang diberikan adalah sebagaimana yang diatur dalam 

lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sebagai berikut:

A. Santunan

1. Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100% x 

upah per bulan, 4 bulan kemudian 75% x upah per bulan dan bulan seterusnya 

50% x upah per bulan.
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2. Santunan cacat

a. Cacat untuk sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus 

dengan besarnya % sesuai tabel x 60 bulan upah

b. Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus 

dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:

a) Santunan sekaligus besarnya 70% x 60 bulan upah.

b) Santunan berkala sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) 

selama 24 (dua puluh empat) bulan.

c) Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarka sekaligus dengan 

besarnya santunan adalah: % kekurangan fungsi x % sesuai tabel x 60 

bulan upah.

3. Santunan kematian dibayarkan sekaligus dan secara berkala dengan besarnya 

santunan adalah:

a. Santunan sekaligus sebesar 60% x 60 bulan upah, sekurang-kurangnya 

sebesar jaminan kematian;

b. Santunan berkala sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama 

24 (dua puluh empat) bulan;

B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan berupa biaya 

penggantian dokter, obat, operasi, roentgen, laboratorium, puskesmas, rumah 

sakit umum kelas satu, gigi, mata, jasa tabib, sinse atau tradisional yang telah 

mendapatkan ijin resmi dari yang berwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan 

untuk satu peristiwa kecelakan tersebut maksimum Rp 3.000.000,- (tiga juta 

rupiah).
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C. Biaya rehabilitasi berupa penggantian biaya pembelian alat bantu (outhose) dan 

alat pengganti (prothose) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan 

harga yang ditetapkan pusat rehabilitasi Prof.Dr.Suharso Surakarta dan ditambah 

40% (empat puluh persen) dari harga tersebut.

D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja, harusnya santunan dan biaya 

pengobatan dan perawatan sama sebagaimana yang tercantum dalam butir A dan 

B tersebut diatas.

E. Ongkos pengangkutan yenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan kerumah 

sakit diberikan penggantian sebagai berikut:

a. Bila hanya menggunakan jasa angkut darat atau sungai maksimum sebesar Rp

100.000,- (seratus ribu rupiah)

b. Bila hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp 250.000,-

(duaratus lima puluh rubu rupiah)

Mengingat perkembangan waktu dan kebutuhan pekerja yang dari hari kehari 

semakin meningkat, besarnya santunan yang ditetapkan dalam lampiran II Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tersebut dinilai tidak sesuai lagi dan perlu 

diadalan penyesuaian. Apabila disesuaikan dengan analisa hkusus, maka tanggal 22 

Desember 2005 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang 

perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 

penyelenggaraan progran jaminana sosial tenaga kerja.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2005 tersebut, ketentuan pada 

pasal 22 ayat (1) diubah , sehingga keseluruhan pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
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1. Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada duda, janda atau anak, yang 

meliputi:

a. Santunan kematian sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah)

b. Santunan berkala sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan 

diberika selama 24 (dua puluh empat) bulan; dan

c. Biaya pemakaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

2. Dalam hal janda atau anak yang tidak ada, maka jaminan kematian dinayar 

sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menutut garis 

lurus kebawah dan garis lurus keatas dihitung dari derajat kedua.

3. Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah, maka jaminan 

kematian dibayar sekaligus kepada keuarga yang ditunjuk oleh tenaga kerja 

diwasiatnya 

4. Dalam hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayar kepada pengusaha atau 

pihak lain guna pengurusan pemakaman.

5. Dalam hal magang atau murid, dan mereka yang mendorong pekerjaan, serta 

nara pidana meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka keluarga 

yang ditinggalkan tidak berhak atas jaminan kematian.

ketentuan pada lampiran II romaei I huruf A angka 2 dan angka 3 serta huruf 

B, huruf C dan huruf E dan romawi II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Santunan 

1. Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100% x 

upah per bulan, 4 bulan 75% x upah per bulan dan bulan seterusnya 50% x 

upah per bulan.
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2. Santunan cacat

a. Cacat untuk sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara 

sekaligus dengan besarnya % sesuai tabel x 80 bulan upah

b. Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara 

sekaligus dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:

a) Santunan sekaligus besarnya 70% x 80 bulan upah.

b) Santunan berkala sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 

selama 24 (dua puluh empat) bulan.

c. Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarka sekaligus dengan 

besarnya santunan adalah: % kekurangan fungsi x % sesuai tabel x 80 

bulan upah.

3.  santunan kematian dibayarkan sekaligus dan secara berkala dengan 

besarnya santunan adalah:

c. Santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah, sekurang-kurangnya 

sebesar jaminan kematian;

d. Santunan berkala sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan berupa biaya 

penggantian dokter, obat, operasi, roentgen, laboratorium, puskesmas, rumah 

sakit umum kelas satu, gigi, mata, jasa tabib, sinse atau tradisional yang telah 

mendapatkan ijin resmi dari yang berwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan 

untuk satu peristiwa kecelakan tersebut maksimum Rp 12.000.000,- (dua belas 

juta rupiah).
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C. Biaya rehabilitasi berupa penggantian biaya pembelian alat bantu (outhose) dan 

alat pengganti (prothose) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan 

harga yang ditetapkan pusat rehabilitasi rumah sakit umumpemerintah dan 

ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi 

medik maksimum sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah).

D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja, besarnya biaya santunan dan biaya 

pengobatan atau biaya perawatansama sebagaimana yang tercantum dalam butir 

A dan B tersebut diatas.

E. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan kerumah 

sakit diberikan penggantian sebagai berikut:

a. Bila hanya menggunakan jasa angkut darat atau sungai maksimum sebesar 

Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

b. Bila hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp 

750.000,- (tuju ratus lima puluh rubu rupiah).

c. Bilamana hanya menggunakan jasa angkut udara maksimal sebesar Rp. 

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Perubahan 

Kelima atas PP No 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja).
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Tabel 1.3
Presentase tunjangan cacat tetap sebagaimana cacat-cacat lainnya

Macam cacat
lengan kanan dari sendi bahu bawah
lengan kiri dari sendi bahu kebawah
lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah
lengan kiri dari atau dari atas siku kebawah
tangan kanan dari atau dari atas pergelangan kebawah
tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah
kedua belah kaki dari pangkal paha kebawah
sebelah kaki dari pangkal paha kebawah
kedua belah kaki dati mata kaki ke bawah
sebelah kaki dari mata kaki ke bawah
kedua belah mata
sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat
pendengaran pada kedua belah telinga
pendengaran pada sebelah telinga 
ibu jari sebelah kanan
ibu jari tangan kiri
telunjuk tangan kanan
telunjuk tangan kiri
salah satu jari lain tangan kanan
salah satu jari lain tangan kiri
ruas pertama telunjuk kanan 
ruas pertama telunjuk kiri
ruas pertama jari lain tangan kanan
ruas pertama jari lain tangan kiri
salah satu ibu jari kaki
salah satu jari telunjuk kaki
salah satu jari kaki lain
terkelupas kulit kepala
impotensi
kaki memendek sebelah:

 Kurang dari 5 cm
 4 cm sampai kurang dari 7,5 cm
 7,5 cm atau lebih

Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel
Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap  5 desibel
Kehilangan daun telinga sebelah
Kehilangan kedua belah daun telinga
Cacat hilangnya daun hidung
Perforasi sekat rongga hidung
Kehilangan daya penciuman
Hilangnya kemampuan kerja fisik: 

 51%-70%
 26%-50%
 10%-25%

Hilangnya kemampuan kerja mental tetap
Kehilangan sebagian fungsi penglihatan, setiap kehilangan efisien tajam 

penglihatan 10% apabila efisiensi penglihatan binokuler rumus kehilangan 
efisiensi penglihatan (3 x % efisiensi penglihatan terbalik) + % efisiensi 
penglihatan terburuk.

% x upah
40
35
35
30
32
28
70
35
50
25
70
35
40
20
15
12
9
7
4
3

4,5
3,5
2

1,5
5
3
2

10-30
30

10
20
30
6
3
5

10
30
15
10

40
20
5

70
5

7
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Setiap kehilangan efisiensi tajampenglihatan 10%
Kehilangan penglihatan warna
Setiap kehilangan lapangan pandang 10%

10
7

(Sumber:Jamsostek)

E. Kerangka pikir

Gambar 1.1
Kerangka Pikir Konsistensi Perlindungan Pekerja Outsourcing di PT. 

Swakarya Insan Mandiri

Kurang adanya Perlindungan terhadap pekerja 
baik Perlindungan ekonomis, social dan teknis

UU No.13 tahun 
2003

Konsistensi Perlindungan pekerja outsourcing
 di PT.Swakarya Insan Mandiri 

INPUT
Peran pemerintah 

dalam  Perlindungan 
pekerja  outsourcing

PROSES
Penerapan Perlindungan 
Ekonomi, Sosial, teknis

OUTPUT
Tercapainya 

Perlindungan ekonomi, 
social dan teknis

Hambatan :
1.internal:

kurangnya 
personil dari 
pemerintah

2.ekstenal :
kebijakan 
ekonomi politik 
yang adaTerlindunginya para pekerja 

outsourcing
 di PT.Swakarya Insan Mandiri

Teori perlindungan ekonomi, sosial, dan teknis
Prof Imam Soepomo
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Keterangan :

Implikasi dari adanya sistem outsourcing menempatkan pekerja  dan posisi 

tawar yang sangat rendah, hal ini dapat dilihat salah satunya yakni perusahaan dapat 

denagan mudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sehingga PHK 

massal tidak dapat terhindarkan. Sistem outsourcing sangat menguntungkan 

perusahaan, karena terlepas dari kewajiban yang harus dipenuhi jika dibandingkan 

dengan menggunakan tenaga kerja tetap. Sementara bagi pekerja, sistem outsourcing 

senantiasa mengancam keamanan pekerja (job security) karena dengan mudah 

hubungan kerjanya berakhir saat perusahaan tidak memerlukan tenaganya. Posisi 

tawar pekerja dihadapan pengusahapun sangat rendah, karena kesempatan kerja 

bersifat sementara. Perpanjangan perjanjian kerja dapat dilakukan, akan tetapi pekerja 

terlebih dahulu menerima persyaratan pengusaha yang tidak menguntungkan. 

Melihat realita diatas menjadi penting  untuk melakukan proteksi terhadap 

pekerja, khususnya untuk pekerja outsourcing. Proteksi dapat dilakukan oleh 

pemerintah  dengan menciptakan kebijakan yang dapat memberi kesejahteraan dan 

kemakmuran bagi pekerja. Salah satu dari kebijakan yang mengatur tentang praktek 

outsourcing adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yang akan di implementasikan kepada seluruh perusahaan di Indonesia dan salah 

satunya adalah PT. Swakarya Insan Mandiri merupakan perusahaan outsourcing yang 

beroperasi kurang dari 2 tahun tetapi memiliki pekerja sebanyak 2.368 jiwa dan 

ditempatkan diseluruh wilayah di Indonesia.
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Input dari perlindungan tersebut adalah peran pemerintah dalam menjalankan 

perlindungan pekerja outsourcing melalui proses penerapan berbagai macam 

kebijakan perlindungan ekonomi, social, teknis dengan melakukan pengawasan 

sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkannya antara lain dengan melakukan 

penerapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kebijakan ketentuan pelaksanaan  

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pengawasan perburuhan, perlindungan upah, 

penerapan upah minimum, mengharuskan adanya perlindungan jaminan sosial tenaga 

kerja (Jamsostek)  yang menghasilkan out put tercapainya perlindungan ekonomi, 

sosial dan teknis pada tenaga kerja.

Secara umum, pelaksanaan konsistensi perlindungan outsourcing di PT.

Swakarya Insan Mandiri dalam penerapan outsourcing, terdapat beberapa 

permasalahan atau hambatan antara lain : hambatan internal yang terdiri dari 

kurangnya personil dari pemerintah bidang pengawasan. Kemudian hambatan

ekstenal terdiri dari kebijakan ekonomi politik yang ada.

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdampak pada 

terlindunginya para pekerja outsourcing di PT. Swakarya Insan Mandiri.
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E. Metode penelitian

1. Metode Pemeriksaaan

Dalam melaksanakan penelitian, lebih ditekankan pada pemeriksaan dalam 

hal :

1) Perlindungan Ekonomis

2) Perlindungan Sosial

3) Perlindungan Teknis

2. lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor PT. Swakarya Insan Mandiri yang 

beralamat di Jl. Danau Sunter Selatan Ruko Royal Sunter Blok D 16 Sunter Jakarta 

Utara. Adapun pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada beberapa pertimbangan 

sebagai berikut :

Jakarta merupakan propinsi pertama yang melaksanakan praktek outsourcing.

1) Terjadi penambahan pengangguran di Jakarta sekitar 300.000 orang pada tahun 

ini.

2) PT. Swakarya Insan Mandiri merupakan perusahaan outsourcing yang berumur 

2 tahun tetapi memiliki jumlah pekerja sebanyak 2368 orang yang tersebar 

diseluruh indonesia.

3) PT. Swakarya Insan Mandiri memiliki teknologi Sumberdaya Manusia dan IT 

untuk mengembangkan karirnya dengan membuat Human Resources 

Information System (HURIS), SMS Gateway, Document Imaging, 

Computerized Psychotest, e-learning.
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4) PT. Swakarya Insan Mandiri menggunakan sistim managemen fee dalam 

melakukan pembayaran kewajiban kepada para pekerjan yang membedakan 

dengan perusahaan outsourcing yang lainnya.

Walaupun subyek penelitian tidak berasal dari lembaga publik yang 

merupakan cangkupan dari administrasi negara tetapi kiranya penelitian ini dapat di 

gunakan sebagai masukan dalam permasalahan administrasi negara dimana masalah 

atau persoalan manusia itu mengkomulasi sebagai persoalan masyarakat, dan 

persoalan masyarakat itu lalu mengkristal sebagai persoalan negara. (Miftah Thoha 

2003:8)

3. Sifat Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan implementasi PT. Swakarya Insan Mandiri 

dalam penyelenggaraan outsourcing merupakan penelitian empiris yaitu mengkaji 

implementasi outsoursing secara fakta pada setiap peristiwa yang terjadi pada pekerja 

outsourcing di PT. Swakarya Insan Mandiri. Data diperoleh melalui penelitian 

lapangan guna memperoleh data primer secara langsung dari subyek penelitian, untuk 

mendukung data lapangan juga dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh 

data sekunder.



62

4. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian di lapangan (field 

research), melalui penelitian di lapangan ini diharapkan dapat lebih mengetahui 

permasalahan dan mendapatkan informasi-informasi serta data yang ada di lokasi 

penelitian. Penelitian ini pula tidak terlepas dari penelaahan pustaka (library 

research), terutama dalam penyusunan kerangka dasar dan landasan teori. 

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini 

sangat bervariasi seperti data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka serta 

berdasarkan karakteristik populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini maka 

metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif  sehingga dapat 

menggambarkan atau menjelaskan obyek penelitian yaitu implementasi PT.Swakarya 

Insan Mandiri dalam penerapan outsourcing melalui fakta-fakta yang ada.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para informan melalui 

wawancara dengan pihak yang berkompeten. Adapun sumber data primer penelitian 

ini adalah :

1) Pimpinan PT. Swakarya Insan Mandiri.

2) Administrator PT. Swakarya Insan Mandiri.

3) Pekerja PT. Swakarya Insan Mandiri.

4) Kepala Sudin Nakertras wilayah Jakarta Utara.

5) Kepala bagian pengawasan Sudin Nakertras wilayah Jakarta Utara
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b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber data yang secara 

tidak langsung memberi keterangan maupun data yang ikut mendukung data primer. 

Data sekunder tersebut terdiri dari:

1) Dokumen, arsip-arsip yang ada di PT. Swakarya Insan Mandiri.

2) Dokumen, arsip-arsip yang ada di Sudin Nakertras wilayah Jakarta Utara.

3) Artikel-artikel dan informasi dari berbagai media baik cetak maupun 

elektronik.

4) Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang agraria dan buku-buku 

yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan sekaligus 

mempermudah dalam menganalisa variabel penelitian serta untuk memperkuat 

kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan wawancara, 

yang dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk wawancara 

mendalam dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Disini 

peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai kegiatan bertanya lebih terarah.

b. Pengamatan (Observation)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara intensif terhadap 

obyek penelitian dalam hal ini difokuskan pada pelaksanaan PT.Swakarya Insan 

Mandiri dalam penerapan outsourcing.
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c. Dokumentasi (Documentation)

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari, 

mengumpulkan, dan mempelajari dokumen yang relevan dengan penelitian berupa 

arsip, laporan, peraturan, dokumen, dan literatur lainnya.

5. Validitas Data

Dalam menentukan keabsahan data atau validitas data, peneliti menggunakan 

teknik pemeriksaan trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan yang lain untuk pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Ada  4 macam trianggulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

(H.B. Sutopo, 2002 : 78) Dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal ini menurut Lexy J. Moleong (2002 : 178) dapat dicapai dengan 

langkah :

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi.

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.
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e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Berdasarkan langkah diatas maka dalam penelitian ini pengumpulan data 

dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara dari berbagai sumber yang berbeda yang tersedia. Dengan demikian data 

yang satu akan dikontrol oleh data yang lain dari sumber yang berbeda.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Dimana analisa data 

disajikan berdasarkan konsep tertentu dalam kerangka teori yang telah diuraikan 

sebelumnya. Data yang diperoleh dalam obyek penelitian ini ditemukan, diolah dan 

dikonfirmasikan dengan opini dari responden yang berkompeten yang sedang 

diamati. Berdasarkan paparan tersebut kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Selain 

itu juga bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah yang telah disebutkan

dalam rumusan masalah.

Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat model analisa yang meliputi : 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk jelasnya dapat dilihat 

pada gambar berikut ini.
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Gambar 1.2
Gambar Model Analisis Interaktif

Pengumpulan Data

Reduksi Data Sajian Data

Penarikan

Simpulan / vertifikasi

(HB. Sutopo, 2002:96).

a. Reduksi Data

Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, 

membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi 

yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data harus 

mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permaasalahan-

permasalahan yang akan diteliti.
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c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa arti dari 

berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan dan 

pola-pola, pernyataan-pernyataan dan konfigurasi yang mungkin, arahan, sebab-

akibat dan berbagai proporsi, kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan 

benar-benar bisa dipertahankan.

d. Hambatan penelitian 

Dalam penelitian mengenai tinjauan perlindungan bagi pekerja outsourcing. 

Pada PT. Swakarya Indan Mandiri terdapat hambatan-hambatan sebagai berikut:

a) Perusahaan pemberi kerja maupun penyedia jasa pekerja banyak yang tidak 

memberikan ijin kepada peneliti dengan alasan banyak aktifitas di perusahaan 

sehingga dikhawatirkan akan mengganggu proses kerja. Adapun untuk mengatasi 

hal tersebut peneliti melakukan wawancara secara informal.

b) Para pekerja outsourcing ketika ditemui ditempat kerja ketakutan untuk 

memberikan informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, sehingga 

penelitian tidak dapat menggali permasalahan riil yang dialami oleh pekerja 

outsourcing. Adapun untuk mengatasi hal tersebut yakni dengan melakukan 

wawancara ditmpat yang di inginkan oleh pekerja sehingga mereka dapat dengan 

leluasa memberikan informasi yang dibutuhkan.
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BAB II

DISKRIPSI LOKASI

A. Profil PT. Swakarya Insan Mandiri

PT. Swakarya Insan Mandiri merupakan perusahaan yang berkecimpung 

dalam tenaga kerja dan Sumber Daya Manusia yang berdiri pada agustus 2007 yang 

kemudian di sah kan oleh Mentri tenaga kerja dengan nomor  W7/10459HP.01/2007 

Pada tanggal 20 September 2007 sedangkan pengesahan oleh Disnakertrans kota 

madia Jakarta Utara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor. 1179/2008 

tentang usaha outsourcing. Menjadikan PT. Swakarya Insan Mandiri menjadi salah 

satu perusahaan pencari kerja.

PT. Swakarya Insan Mandiri yang beralamat di Jl. Danau Sunter Selatan 

Kompleks Royal Sunter Kav D.16 Sunter, Jakarta Utara 14320 (Telp. 021 - 658 37 

187 Fax.  021 - 658 37 179) yang memiliki keunggulan dengan menjadikan kekuatan 

utama pada kualitas teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, 

PT. Swakarya Insan Mandiri hadir untuk memenuhi kebutuhan para aktor bisnis 

Indonesia sehingga pelaku bisnis dapat terus menjalankan bisnis dengan baik, dan 

ikut serta dalam membangun negara, dengan membuka lapangan pekerjaan dan 

mendidik manusia Indonesia sehingga menjadi manusia yang unggul dan kompeten 

di bidangnya. 
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Our Partnerships

1. PT. Federal International Finance

2. PT. Astra Multi Finance

3. PT. STATION (Car Wash)

4. Koperasi FIF 2000

5. PT. Mandiri Cipta Sejahtera (Morena)

6. PT. Nusa Prima Motor

7. PT. BMR (Raharja Motor)

8. PT. Wahana Inti Narendra

Our Technology

Demi terciptanya pelayanan terbaik dan kemudahan dalam menjalankan 

bisnisnya, PT. Swakarya Insan Mandiri menerapkan konsep IT Based Company. PT. 

Swakarya Insan Mandiri menyadari tanpa adanya sistem yang rapih, tentu akan sulit 

dalam meningkatkan pelayanan baik terhadap karyawan maupun klien. Dan PT. 

Swakarya Insan Mandiri berkomitmen untuk memberikan pelayanan berkualitas.

Berikut adalah teknologi-teknologi yang diterapkan dan tentu saja akan 

semakin berkembang:

1) Human Resources Information System (HURIS):

Adalah sistem informasi kepersonaliaan yang dirancang untuk melakukan 

administrasi pendataan, penghitungan tunjangan, absensi, lembur, pph, jamsostek, 

penggajian sampai dengan pencetakan kontrak dan tagihan ke klien. Sistem ini dapat 

digunakan untuk penggajian mingguan dan bulanan.
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Sistem ini dirancang untuk dapat mengelola data dari klien yang memiliki 

lebih dari satu perusahaan berikut dengan cabang-cabang dari setiap perusahaan. 

Perbedaan struktur gaji di setiap daerah atau cabang yang disebabkan oleh UMR yang 

berbeda-beda pun dapat dihitung dengan baik oleh HURIS. Dengan demikian,  klien

dapat menerapkan berbagai strategi kompensasi dan benefit yang diinginkan bagi 

karyawan yang akan bekerja di tempatnya ke dalam HURIS.

Kemampuan dari HURIS saat ini adalah untuk menjawab kebutuhan 

setiap klien yang beragam dalam menetapkan pola kompensasi dan benefit. Dengan 

HURIS diharapkan client tidak akan lagi terbebani dengan rumitnya operasional atau 

teknis penghitungan penerapan kompensasi dan benefit yang beragam untuk setiap 

level karyawan yang diinginkan.

HURIS di PT. Swakarya Insan Mandiri adalah solusi dan partner yang 

strategis bagi klien dalam menjalankan bisnis perusahaannya dengan menggunakan 

jasa alih daya PT. Swakarya Insan Mandiri.

2) SMS Gateway

Saat ini, teknologi mobile berkembang sangat pesat di tanah air. 

Menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan pesan layanan singkat atau SMS 

merupakan salah satu fitur yang paling banyak diminati. Selain biayanya murah, 

isinya pun singkat dan padat. Kini, hampir setiap orang memiliki sebuah piranti 

mobile seperti handphone. Jarak tidak lagi menjadi masalah. Berbagai operator 

telekomunikasi mobile berlomba melebarkan jaringannya agar dapat digunakan 

sampai ke pelosok.
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Perkembangan teknologi yang memiliki mobilitas tinggi inilah 

memberikan inspirasi atas munculnya aplikasi SMS Gateway kepada kami untuk 

dapat berinteraksi secara interaktif dengan karyawan di seluruh Indonesia secara 

otomatis. Aplikasi SMS Gateway ini terintegrasi dengan data base yang berisi 

beragam informasi kepersonaliaan karyawan yang mungkin ingin diketahui oleh 

karyawan itu sendiri, kemudian untuk menyalurkan  komplain mereka kepada 

perusahaan serta permintaan coaching & counseling dari perusahaan.  Aplikasi ini 

bersifat dua arah yang pada intinya dapat mempercepat pertukaran informasi 

walaupun karyawan tersebut berada di pelosok daerah.  

Ini bukti bahwa PT. Swakarya Insan Mandiri sangat memperhatikan sekali 

karyawannya. Karena kami memiliki keyakinan bahwa kepuasan karyawan akan 

meningkatkan produktivitas dari karyawan dan secara langsung akan berpengaruh 

juga kepada produktivitas perusahaan mitra (klien).

3) Document Imaging

Merupakan layanan alih media dari media fisik ke digital. Dokumen fisik, 

terutama dokumen kontrak perjanjian baik dengan karyawan ataupun dengan klien,

yang sudah diolah dan kemudian diinput pada data library, dapat dicari serta dapat 

ditampilkan melalui sistem aplikasi. Dengan menggunakan metode pencarian terpadu 

yang sesuai dengan jenis dokumen, user dapat secara mudah menampilkan dokumen 

yang dituju walaupun secara fisik, hardcopy dokumen tersebut berada pada tempat 

lain, sehingga mekanisme kontrol terhadap dokumen akan semakin mudah dan tepat 

sasaran. Penggunaan teknologi ini diperuntukkan untuk menjaga legalitas setiap 

perjanjian yang dibuat baik dengan karyawan ataupun dengan klien. Audit berkala 
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terhadap data sistem dan data fisik akan lebih cepat dan akurat sehingga dapat 

menjadi sistem peringatan dini apabila ada potensi kurangnya aspek legalitas di 

perusahaan.

Dengan model penggunaan sistem document imaging ini, maka berdampak pada:

1. Terciptanya perasaan aman dan nyaman dari PT. Swakarya Insan Mandiri,

klien dan karyawan dari aspek legalitas.

2. Dokumen arsip lebih terjaga keamanannya dari bahaya-bahaya yang tidak 

diinginkan seperti kebakaran, banjir, kehilangan dokumen dan sebagainya.

3. Tertatanya dokumen-dokumen kontrak dengan baik dan teratur baik secara 

fisik maupun non fisik

4. Mempercepat penemuan dokumen dengan menentukan atau memasukkan 

informasi lokasi penyimpanan dokumen apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.

Dokumen fisik akan terjaga kelestariannya karena penggunaannya 

semakin jarang digunakan

4) Computerized Psychotest

Lulus dari tes psikologi merupakan salah satu syarat bagi calon karyawan 

PT. Swakarya Insan Mandiri baik untuk karyawan internal ataupun karyawan yang 

akan ditempatkan di perusahaan mitra atau klien. Khusus untuk karyawan yang akan 

ditempatkan di perusaan mitra, PT. Swakarya Insan Mandiri mengembangkan alat tes 

psikologi yang terkomputerisasi. Model ini sudah melalui pengujian yang cukup 

panjang dan sudah dijalankan untuk memenuhi kebutuhan salah satu klien PT. 

Swakarya Insan Mandiri di cabang-cabang tertentu, baik yang akan ditempatkan 

sebagai karyawan kantor ataupun karyawan lapangan.
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Dengan menggunakan tes psikologi yang sudah terkomputerisasi ini PT. 

Swakarya Insan Mandiri dapat lebih cepat menyediakan calon karyawan yang 

dibutuhkan oleh klien tanpa mengurangi kualitas calon karyawan berdasarkan standar 

dari PT. Swakarya Insan Mandiri. Spesifikasi calon karyawanpun dapat dibuat sesuai 

dengan kebutuhan klien, sehingga klien dapat meminta calon-calon karyawan dengan 

spesifikasi yang beragam.

Tes psikologi yang terkomputerisasi ini mampu untuk melakukan 

pengacakan soal sehingga soal-soal didalam tes psikologi tersebut tidak mudah 

dihafal oleh calon karyawan yang melakukan tes secara berulang. Untuk menjaga 

kualitas alat tes, PT. Swakarya Insan Mandiri melakukan review secara berkala 

terhadap soal-soal, baik menambahkan atau memodifikasi alat tes tersebut sehingga 

kualitas calon karyawan yang akan ditempatkan juga akan terus terjaga.

5) e-learning

Pelatihan memasuki babak baru. Yaitu pelatihan secara digital, E-

Learning. Dengan memanfaatkan teknologi komputer, terciptalah suatu bentuk 

pelatihan interaktif lengkap dengan gambar bergerak dan suara yang akan membuat 

suasana pelatihan menjadi menyenangkan dan mudah dimengerti. Karyawan yang 

telah melewati tes psikologi akan dimasukkan ke kelas E-learning.

Dengan e-learning karyawan dituntut untuk belajar secara mandiri dan 

diharapkan akan terbiasa bekerja secara mandiri juga. E-learning ini sudah mencakup 

pre-test dan post test, sehingga perkembangan karyawan setelah belajar di media ini 

dapat terlihat dengan cepat. E-Learning ini berjenjang, artinya jika calon karyawan 
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tidak lulus pada tingkat pertama maka dia tidak akan bisa memasuki tingkat materi 

yang lebih tinggi lagi secara otomatis.

Dengan menerapkan E-Learning sebagai bentuk pelatihan yang diberikan 

kepada karyawan maupun calon karyawan, PT. Swakarya Insan Mandiri 

menunjukkan konsekuensinya sebagai perusahaan yang berbasis teknologi informasi. 

Saat ini materi pelatihan e-Learning yang diadakan PT. Swakarya Insan Mandiri 

adalah Ketrampilan Administrasi, Ketrampilan Umum, Pengenalan Teknologi dalam 

Lingkungan Kantor, dan  Ketrampilan Komunikasi.

Untuk mewujudkan visi PT. Swakarya Insan Mandiri yaitu, “menjadi 

perusahaan alih daya terbesar dan terpercaya nomor satu di Indonesia”, maka PT. 

Swakarya Insan Mandiri akan terus melakukan inovasi-inovasi dalam bidang 

teknologi informasi yang akan semakin memantapkan langkah untuk mewujudkan 

visi tersebut.

Nilai-nilai, Visi dan Misi Perusahaan

Nilai-nilai :Visioner, Hardwork, Teamwork, Integrity, dan Service 

Visi :Menjadi Perusahaan Alih Daya Terbesar Dan Terpercaya Nomor Satu 

di Indonesia

Misi  :

1. Memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada seluruh 

pelanggan.

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang dapat dipercaya serta kompeten 

di bidangnya sehingga menjadi manusia yang produktif.
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3. Ikut mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan membuka dan 

memberikan kesempatan kerja.

4. Memberikan return yang menguntungkan bagi semua stakeholder.

Filosofi Bisnis Perusahaan

PT. Swakarya Insan Mandiri bertekad menjadi perusahaan terbesar dan 

terpercaya nomor satu dalam bisnis alih daya di Indonesia. Untuk itu, PT. Swakarya 

Insan Mandiri harus dapat melayani pelanggannya di seluruh Indonesia dengan 

memberikan pelayanan yang terbaik dan menjadi total solution bagi semua 

pelanggannya.

Our Services

Sebagai perusahaan alih daya yang telah berpengalaman memberikan 

pelayanan untuk kebutuhan karyawan perusahaan skala nasional terutama untuk 

tenaga administratif dan tenaga lapangan, PT. Swakarya Insan Mandiri selalu 

berupaya untuk memberikan servis yang memuaskan (service excellence) kepada 

seluruh stakeholder. Kami menyediakan tenaga kerja dengan spesifikasi kerja sebagai 

berikut.

Tenaga Administratif:

1. Administrator (Clerk)

2. Cashier

3. Deskcall

4. Customer Service

5. Counter Sales
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6. Receptionist

7. Messenger

8. Driver

Tenaga Lapangan:

1. Surveyor/ verifikator

2. Collector

Melalui Program Outsourcing, kami bertanggung jawab terhadap:

 Proses perekrutan.

 Penyeleksian awal.

 Pembuatan dan pengaturan kontrak kerja.

 Evaluasi kerja berkala.

 Pembayaran kompensasi dan benefit bulanan.

 Pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan/PPh 21.

 Pendaftaran, klaim Insurance dan Jamsostek.

 Pembayaran Tunjangan Hari Raya.

 Pembayaran bonus khusus atau tahunan.

 Dan pembayaran program benefit lainnya sesuai dengan keinginan dan budget 

klien.

Tabel 2.1

Data Pegawai tenaga kerja outsourcing PT. Swakarya Insan Mandiri

PendidikanJenis 
kelamin

Jumlah 
kaaryawan SMA D1 D2 D3 S1

L 1439 332 68 32 280 727
P 929 221 23 8 276 401

Jumlah 2368 553 91 40 556 1128
(Sumber : PT. Swakarya Insan Mandiri)
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Keterangan :

SMA : Golongan 1A

D1 : Golongan 1A

D2 : Golongan 1A

D3 : Golongan 2A

S1 : Golongan 2A

Tabel 2.2

Data Pegawai tetap PT. Swakarya Insan Mandiri

PendidikanJenis 
Kelamin

Jumlah 
Karyawan SMA D1 D2 D3 S1

L 5 - - - - 5
P 3 - - - - 3

Jumlah 8 - - - - 8
(Sumber : PT. Swakarya Insan Mandiri)

Keterangan :

S1 : MPD

Tabel 2.3

Data Pegawai kontrak PT. Swakarya Insan Mandiri

PendidikanJenis 
Kelamin

Jumlah 
Karyawan SMA D1 D2 D3 S1

L 9 - - - - 9
P 3 1 - - 1 1

Jumlah 12 1 - - 1 10
(Sumber : PT. Swakarya Insan Mandiri)

Keterangan :

SMA : Junior Administrasi

D3 : Junior Administrasi

S1 : Kepala Administrasi, Legal Officer, MDP
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B. Tugas Pokok Departement di PT. Swakarya Insan Mandiri

Tugas pokok dan fungsi yang terdapat di PT. Swakarya Insan Mandiri 

adalah sebagai berikut :

a. Director

Tugas pokok Director adalah:

1. Menandatangani kontrak.

2. Membuat Rencana Kerja Perusahaan.

3. Bertanggung jawab atas semua department di perusahaan.

b. Bagian HC & GA Department terdiri dari :

Recruitment Development

Tugas pokok :

1. Membuat announsement vacancy.

2. Menyeleksi lamaran yang masuk.

3. melakukan initial interview untuk melihat kecocokan kandidat dengan 

pekerja yang ada.

4. melakukan record seluruh kandidat yang telah diinterview.

5. mengatur jadwal interview antar user dengan kandidat yang akan 

direkomendasikan ke klient user.

 Training & GA Development

Tugas Pokok :

1. Membuat rencana kerja proses pelatihan training.

2. Melaksanakan tugas pelatihan training.

3. Mencetak pekerja siap kerja.



80

c. Legal Department terdiri dari :

 Legal Development

Tugas Pokok :

1. Membuat surat kontrak pekerja.

2. Membuat surat kuasa perusahan.

d. Operational Department terdiri dari :

 Insurance Management

Tugas Pokok :

1. Mengurusi complain dari pekerja dan perusahaan klien.

2. Membuat klaim kepihak asutansi.

3. Mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi.

Operational Management

Tugas Pokok : 

1. Mencetak surat kontrak tenaga kerja.

2. Mengirim dan memastikan surat kontrak kerja sudah diterima dan 

ditandatangani tenaga kerja.

3. Memastikan surat kontrak tenaga kerja dikirim kembali ke PT. Swakarya 

Insan Mandiri sesuai jadwal.

4. Melakukan filing surat kontrak tenaga kerja dengan kondisi baik dan rapi.

5. Memeriksa data absensi lemburan tenaga kerja.

6. Memastikan data variable (absensi dan overtime) terupload sesuai jadwal 

dengan benar.

7. Melakukan rekap data absensi dan lembur semua cabang.
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8. Membuat daftar dan slip gaji tenaga kerja

9. Memastikan slip gaji tecetak dengan benar dan tepat waktu

10. Memastikan slip gaji dikirim dan diterima oleh tenaga kerja tepat waktu dan 

benar.

Branch & Oprational Development

Tugas Pokok : mengurusi wilayah cabang masing-masing dan mengurusi 

segala sesuatu yang terjadi di dalam wilayahnya baik complain pekerja dan 

klient.

e. FATA Department terdiri dari :

FATA Department

Tugas Pokok :

1. Menghendel segala sesuatu yang berhubungan dengan finance 

perusahaan.

2. Mengirin in voice tagihan ke klient.

f. IT Department terdiri dari :

 IT Oprasional. & Infrormasi

Tugas Pokok : 

1. Mem-beck up segala data rahasia perusahaan.

2. Menghendel sistim jaringan yang berhubungan dengan HURIS, SMS 

Gateway, Document Imaging, Computerized Psychotest,e-learning.

g. Marketing Department terdiri dari :

Marketing Development
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Tugas Pokok :

1. Melakukan promosi keperusahaan.

2. Bertugas mencari klient untuk bergabung (Investasi) di perusahaan.
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BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini akan memuat tentang jaminan kesejahteraan perlindungan pekerja 

atau buruh dalam bentuk :

1. perlindungan ekonomi, 

2. perlindungan sosial dan 

3. perlindungan teknis.

Sejatinya, Indonesia belum memiliki Undang-Undang atau Peraturan Hukum 

yang secara jelas mewadahi kegiatan outsourcing. Satu-satunya referensi hukum 

tentang outsourcing adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yakni Pasal 64, 65, dan 66. Undang-Undang itu tidak menyebutkan 

outsourcing, melainkan hanya tentang perjanjian pemborongan pekerjaan dan 

penyediaan jasa tenaga kerja. Dengan demikian, sebuah perusahaan bisa 

memborongkan sebagian pekerjaan atau pekerjaan tertentu kepada perusahaan 

pemborong pekerjaan. Atau menyerahkan tenaga pengelola kepada perusahaan jasa 

penyedia tenaga kerja. Meski tidak langsung menyebut outsourcing, kedua hal itu 

kiranya bermakna outsourcing.

Walaupun begitu, didalam pelaksanaannya terdapat berbagai bentuk 

inkonsistensi dalam penerapan perlindungannya. Karena bisa dilihat bahwa Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut diundang-undangkan karena tidak ada 

alternatif Undang-Undang yang lain. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 yang 
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dianggap gagal oleh masyarakat. Penggantian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1997 sempat ditunda dua kali karena tidak ada pengganti undang-undang selain 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak memiliki academic draff . Karena 

itu Undang-Undang 13 Tahun 2003 diundangkan jika tidak Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1997 akan berlaku kembali karena tidak mungkin untuk ditunda untuk 

ketigakalinya. 

Berikut ini merupakan bentuk perlindungan yang wajib diperoleh oleh pekerja 

atau buruh sesuai dengan pendapat Prof. Imam Suepomo, bahwa pekerja atau buruh 

memiliki hak untuk mendapat :

1) Perlindungan ekonomi 

Perlindungan ekonomi yaitu: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan 

yang cukup (perlindungan pengupahan)

PT. Swakarya Insan mandiri selalu melakukan perekrutan sesuai dengan 

kriteria yang diinginkan perusahaan user. Biasanya perusahaan user mensaratkan 

kriteria harus single berumur maksimal 27 tahun dan lebih ditekankan pada fres 

graduate dan apabila mereka diterima untuk menjadi pekerja, perusahaan 

mensaratkan untuk pekerja melakukan pemagangan terlebih dahulu selama 3 bulan.

Padahal dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki 

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” bagaimana 

bisa memiliki kesempatan yang sama jika pihak perusahaan mensaratkan kriteria 

seperti itu, Bagai mana dengan pekerja yang akan mendaftar dengan Sumber Daya 

Manusia yang memenuhi sarat tapi berstatus menikah, berumur lebih dari 27 tahun,
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sudah pasti mereka gagal dalam tahap administrasi saat proses penyaringan tahap 

pertama. 

Dalam waawancara dengan Ibu. Nurmaulidah MDP Operation dan Insurance 

mengenai masalah diatas beliau mengatakan bahwa: 

“….persaratan tersebut  bisa dimengeri karena berbagai macam 
kepentingan antara lain user mensyaratkan seperti hal tersebut karena 
menganggap bahwa pekerja yang masih berstatus singel memiliki waktu 
yang fleksible, user mengharapkan pekerja  hadir setiap hari tanpa 
alasan, anak sakit, suami sakit, mertua sakit dan lain-lain alasan 
keluarga, Kalau mau lembur malam harus ada izin suami dan kalo masih 
single dinas keluar kota tidak masalah tapi  kalo sudah berkeluarga, akan 
banyak pertimbangan untuk berangkat. Selain alasan tersebut alasan 
lainnya yaitu alasan agar produktivitas tetap tinggi...”.

(Wawancara 02/02/2009)

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan secara tegas tujuan negara, yakni 

salah satunya memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila untuk keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jelas konstruksi dasar filsafat negara yang 

menjadi cita-cita pendiri bangsa di tahun 1945.

Kemudian dalam bagian pasal-pasal, pasal 27 ayat 2 dirumuskan: Tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Pasal ini merupakan pasal hak asasi yang ditujukan pada warga negara Indonesia dan 

mengandung dasar etika, khususnya etika kemanusiaan. Oleh sebab itu, hak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional 

setiap warga Negara. Jika para penyedia jasa mensaratkan kriteria seperti tersebut 

sudah pasti banyak pekerja yang akan kehilangan hak ekonominya yaitu hak untuk 

memperoleh penghasilan.
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Undang-Undang telah memberikan Perlindungan akan hak-hak pekerja untuk 

mendapatkan haknya, sebelumnya perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa suatu 

perjanjian kerja dapat dibuat berdasarkan waktu tertentu ataupun tidak tertentu. 

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan pekerja waktu tertentu yang diikat oleh 

perjanjian kerja waktu tertentu, berhak mendapatkan hak-haknya sekurang-kurangnya 

sama dengan pekerja tetap, yaitu sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan 

perusahaan yang berlaku. Dalam kasus, berarti pekerja yang diikat oleh perjanjian 

kerja waktu tertentu untuk jabatan Administrator (Clerk), Cashier, Deskcall, 

Customer Service, Counter Sales, Receptionist, Messenger, Driver Surveyor atau 

verifikator, Collector sudah seharusnya mendapatkan hak-haknya sesuai dengan 

ketentuan dalam peraturan perusahaan yang membuat perjanjian kerja dengan pekerja 

tersebut, yaitu PT. Swakarya Insan Mandiri.

Dalam pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

disebutkan bahwa “Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta 

perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja 

atau buruh”. Ketentuan ini sudah ditetapkan oleh PT. Swakarya Insan Mandiri 

sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di dalam PT.  Swakarya Insan 

Mandiri, dapat dilihat dalam hal pengupahan, komponen upah dalam perjanjian kerja 

waktu tertentu untuk pekerja ini sama dengan ketentuan dalam peraturan, dan 

ketentuan mengenai upah minimum regional atau propinsi sudah sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 89 tentang Upah 

Minimum dan Kebutuhan Hidup Layak.
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Dalam wawancara dengan Ibu Nurmaulidiah MDP Operation dan Insurance 

PT.  Swakarya Insan Mandriri, beliau mengatakan bahwa:

“.....perusahaan kami melebihi patokan standar hidup layak jakarta 
sebesar Rp 1.300.000,- karena gaji pokok golongan paling rendah (1A) 
saja sudah Rp 972.000,- per bulan belum lagi ditambah tunjangan 
trasportasi, tunjangan lembur, dan tunjangan intensif lainnya yang 
diberikan oleh perusahaan. Sehingga dalam satu bulan pekerja dapat 
mengantongi gaji lebih dari 1.500.000,-per bulan...”

(wawancara 02/02/2009)

Penerapan besar kecil penggajian pekerja outsourcing dalam PT. Swakarya 

Insan Mandiri didasarkan pada golongan tingkatan sesuai dengan tingkat kesulitan 

kerja dan lokasi cabang tiap daerah karena daerah satu dan daerah yang lain memiliki 

upah minimum yang berbeda sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Adapun besar gaji pekerja sebagai contoh di jakarta: 

a. Pekerja magang Rp 972.000 tunjangan hari raya, tunjangan intensif.

b. Golongan 1A gaji pokok Rp 972.000,- ditambah tunjangan transportasi Rp 

14.000,- tunjangan hari raya, tunjangan intensif, tunjangan lembur, tunjangan

kesehatan, tunjangan bonus tahunan.

c. golongan 2A memiliki gaji pokok sebesar Rp 1.148.000,- ditambah tunjangan 

transportasi Rp 14.000,- tunjangan hari raya, tunjangan intensif, tunjangan 

lembur, tunjangan kesehatan, tunjangan bonus tahunan.

Untuk golongan 1A diduduki oleh pekerja costemer service dan Costemer 

Sales sedangkan golongan 2A dididuki oleh Administrator (Clerk), Cashier, Deskcall, 

Receptionist, Messenger, Driver Surveyor atau verifikator, Collector dan untuk 

golongan magang diduduki oleh seluruh golongan. 
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Hasil wawancara dengan Ibu Nurmaulidah MDP Operation dan Insurance PT. 

Swakarya Insan Mandiri beliau mengatakan bahwa :

”...sistem pengupahan kami menggunakan patokan upah minimum 
masing-masing daerah karena daerah satu dengan daerah lain memiliki 
taraf Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berbeda-beda...”

              (Wawancara 02/02/2009)

Dari hasil wawancara gaji pokok PT. Swakarya Insan Mandiri di patok 

berdasar Upah Minimum Regional dan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan 

kebijakan masing-masing daerah yang telah ditetepkan oleh pemerintah yang 

diarahkan kepada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Selain itu menurut Ibu Nurmaulidah MDP Operation dan Insurance PT.

Swakarya Insan Mandiri beliau mengatakan bahwa  pegawai outsourcing PT. 

Swakaarya Insan Mandiri mendapatkan tunjangan hari raya dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut ini :

”....dalam penghitungan tunjangan hari raya kami menggunakan rumus 
lama pekerja dinyatakan dalam bulan dikali besar gaji pokok di bagi 12 
bulan....”

              (Wawancara 02/02/2009)

Jadi menurut wawancara PT. Swakarya Insan Mandiri rumuskan tunjangan 

hari raya di dasarkan pada lama pegawai tersebut bekerja yang akan dikali dengan 

gaji pokok dan dibagi dengan pembagi 12 bulan,  nominal itulah yang akan mereka 

terima misalnya:

Pekerja Y telah bekerja selama 1 tahun (12 bulan) maka besar tunjangan hari raya 

adalah :
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Sedangkan untuk tunjangan intensif menurut Ibu Nurmaulidah MDP 

Operation dan Insurance PT. Swakarya Insan Mandiri beliau mengatakan bahwa :

”...besarnya tunjangan intensif ditentukan oleh pihak perusahaan klien 
user sendiri sesuai dengan prestasi kerja misalnya untuk golongan 1A 
hanya untuk posisi Costemer Sales berapa banyak motor yang telah 
dijual oleh Costemer Sales. PT. Swakarya Insan Mandiri hanya 
menerima laporan besar tunjangan intensif dari pihak klien user dan 
membayarkannya dalam penembahan gaji...”

(Wawancara 02/02/2009)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah nominal tunjangan 

intensif antara pekerja yang satu dengan yang lain berbeda tergantung dengan hasil 

prestasi selama satu bulan mereka bekerja. 

Kemudian mengenai Tunjangan bagi hasil laba (Bonus) menurut Ibu 

Nurmaulidah MDP Operation dan Insurance PT. Swakarya Insan Mandiri beliau 

mengatakan bahwa :

”.....bonus hanya diperuntunkan bagi pekerja yang bekerja di PT. 
Swakarya Insan Mandiri lebih dari 1 tahun (pekerja yang mendapat 
perpanjangan kontrak) sebesar 1 (satu) kali gaji pokok...” 

(Wawancara 02/02/2009)

Untuk tunjangan trasportasi menurut Ibu Nurmaulidah MDP Operation dan 

Insurance PT. Swakarya Insan Mandiri beliau mengatakan bahwa :

lama kerja (bulan)  x   besar gaji pokok
                = besar tunjangan hari raya

                               12

                 12           x    Rp 1.148.000,-
                =  Rp 1.148.000,-

                               12
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“…besar tunjangan trasportasi sebesar Rp 14.000,- dan diberikan kepada 
semua pegawai outsourcing dari golongan 1A maupun golongan 
2A….”   

(Wawancara 02/02/2009)

Untuk tunjangan lembur diberuntunkan bagi semua pekerja outsourcing di 

PT. Swakarya insan Mandiri  baik golongan 1A maupun golongan 2A mendapatkan 

tunjangan lembur dengan ketentuan penghitungan seperti di bawah ini :

 Untuk 6 (lima) hari kerja :

 Tarif lembur hari biasa (Senin – Sabtu) :

Tarif =    gaji pokok

                       173

=    besar tarif 

Hitungan jam per hari = 

1 =   1,5    x   tarif

2 – 7 =      2    x   tarif

     8 =      3    x   tarif

9 – dst =      4    x   tarif

Contoh kerja lembur per hari :

Pekerja Y memiliki gaji pokok sebesar Rp 1.148.000,-

Melakukan lembur selama 3 jam maka 

penghitungannya:
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 Tarif lembur hari minggu

 Tarif lembur hari libur nasional :

Tarif =  1.148.000,00   

         173

=   Rp 6.600,-

1    x  1,5    x   Rp 6.600,00 = Rp   9.900,00

 2    x     2    x   Rp 6.600,00 = Rp 26.400,00   +

 Rp 36.300,00

Jadi hasil pendapatan lembur pekerja Y pada sehari itu 

sebesar Rp 36.300,00

Hitungan jam :

1 – 7 =      2    x   tarif

     8 =      3    x   tarif

9 – dst =      4    x   tarif

Hitungan jam :

1 – 5 =      2    x   tarif

     6 =      3    x   tarif

7 – dst =      4    x   tarif
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 Untuk 5 (lima) hari kerja :

 Tarif lembur hari biasa (Senin – jumat) :

 Tarif lembur hari minggu :

 Tarif hari libur nasional :

Hitungan jam per hari = 

1 =   1,5    x   tarif

2 – 8 =      2    x   tarif

     9 =      3    x   tarif

10 – dst =      4    x   tarif

Hitungan jam :

1 – 8 =      2    x   tarif

     9 =      3    x   tarif

10 – dst =      4    x   tarif

Hitungan jam :

1 – 5 =      2    x   tarif

     6 =      3    x   tarif

7 – dst =      4    x   tarif
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Kemudian mengenai  tunjangan makan, baik golongan IA maupun golongan 

2A tidak mendapatkan tunjangan makan. Dalam wawancara denga Ibu Nurmaulidah 

MDP Operation dan Insurance PT. Swakarya Insan Mandiri :

“…kami memang tidak mengadakan tunjangan makan siang bagi pekerja
outsourcing, kami memberikan benefit sesuai dengan lampiran benefit 
yang telah disetujui kedua belah pihak..”

(Wawancara 02/02/2009)

Dari wawancara diatas sudah jelas bahwa PT. Swakarya Insan Mandiri tidak 

memberikan tunjangan makan siang kepada para pekerja outsourcing. Padahal dalm 

surat perjanjian pada pasal 7 ayat (4) membahas masalah tunjangan makan 

“Pembayaran tunjangan variable (seperti tunjangan transport, makan, voucher dan 

Insentif) akan dibayarkan di penggajian periode berikutnya dimana pekerja wajib 

menyerahkan bukti kehadiran dan lembur (time sheet) yang telah ditandatangani 

atasan paling lambat tanggal 5 di 2 bulan berikutnya” tapi kemudian dalam lembar 

lampiran Nomor : 6556/PKWT–SIM/I-12/XI/2008 tentang perincian benefit dan 

kompensasi menerangkan tidak memberikan tunjangan makan siang bagi karyawan 

dalam rincian lampiran benefit hanya membahas mengenai tunjangan transportasi, 

tunjangan hari raya, tunjangan lembur, tunjangan insentif serta fasilitas dalam bentuk 

uang mengenai kesehatan dan jamsostek.

Pada tahun ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan politik ekonomi 

mengenai kenaikan Upah Minimum masing-masing daerah yang akan direalisasikan 

pada bulan april mendatang seperti di Jakarta tahun 2008 Upah Minimum Propinsi 

sebesar Rp 972.000,- dan pada tahun ini karena pertumbuhan ekonomi Indonesia 
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mengalami peningkatan maka pemerintah menaikkan UMP pada tahun 2009 sebesar 

Rp 1.140.000,-

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurmaulidah MDP Operation dan Insurance 

PT. Swakarya Insan Mandiri beliau mengatakan bahwa :

”...kami akan menaikkan gaji pokok pekerja sesuai dengan kebijakan 
yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu dengan merapel selisih 
kenaikan pada bulan januari, februari, maret dan akan dibayarkan atau 
dirapel sekaligus pada bulan april...”

(Wawancara 02/02/2009)

Dari hasil waawancara tersebut pihak PT. Swakarya Insan Mandiri telah 

melaksanakan himbauan dari pihak disnakertrans untuk secara serempak menaikkan 

gaji pokok para pekerja.

Kemudian mengenai masalah pembayaran upah para pekerja, PT.  Swakarya 

Insan Mandiri menggunakan sistim pay dengan membayar terlebih dahulu semua gaji 

yang harus dibayarkan tanpa harus menunggu pembayaran dari pihak klien. PT. 

Swakarya Insan Mandiri  menggunakan manajement fee yaitu PT. Swakarya Insan 

Mandiri membayar semua upah yang harus diterima oleh pekerja kemudian  PT. 

Swakarya Insan Mandiri akan mengirim tagihan pembayaran tersebut kepada pihak 

perusahaan klien user dan PT. Swakarya Insan Mandiri akan mendapatkan untung 

10% dari total tagihan pembayaran tersebut. Lain dengan perusahaan Sumber Daya 

Manusia pada umumnya biasanya mereka harus mengirim tagihan terlebih dahulu 

kepada pihak perusahaan user  kemudian setelah pengusaha user mengirim uang 

tagihan tersebut baru perusahaan Sumber Daya Manusia pada umumnya akan 

membayarkan upah kepada pihak pekerja. Sehingga apabila terjadi keterlambatan 

pembayaran dari perusahaan user maka otomatis pekerja akan mengalami 
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keterlambatan untuk menerima gaji pula. Sehingga tanggung jawab untuk melakukan 

pembayaran terkadang kurang baik. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa PT. 

Swakarya Insan Mandiri telah melaksanakan tanggung jawab pengupahan dengan 

manajement fee yang cukup baik karena tidak ada keterlambatan dalam pembayaran 

gaji untuk para pekerjanya.

Para pekerja PT. Swakarya Insan Mandiri diwajibkan untuk membuka 

rekening atas nama sendiri kepada pikah bank yang ditunjuk oleh perusahaan antara 

lain Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI 46) untuk proses pembayaran 

penggajian. PT. Swakaya Insan Mandiri akan memenuhi kewajiban dengan menyetor 

gaji pada tanggal 38.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 justru lebih banyak mengatur 

hak-hak pekerja tetap, bukan pekerja kontrak atau Outsourcing. salah satu hak yang 

tidak diperoleh pekerja, misalnya mengenai hak yang didapat pekerja apabila 

hubungan kerjanya diputuskan. Maka pekerja sebagai pegawai kontrak tidak akan 

mendapatkan hak-hak sebagaimana yang diperoleh pegawai tetap, seperti uang 

pesangon, uang penghargaan masa kerja. Pekerja waktu tidak tetap mendapatkan 

upah atau kompensasi sesuai dengan hari bekerja yang memang merupakan hak 

pekerja. Dengan kata lain dengan keterbatasan Undang-Undang yang mengaturnya, 

mau tidak mau pekerja kontrak atau outsourcing pada saat pembuatan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu di tuntut untuk memperjuangkan haknya sendiri, dengan cara 

membandingkan ayat-ayat kerja yang dianggap menguntungkan bagi dirinya. Namun 

pada prakteknya hal tersebut tidaklah mudah, karena pengusaha sebagai pihak yang 

kuat, saat mengodorkan perjanjian kerja akan memberikan pilihan take it or leave it.
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Selain itu pekerja jiga memiliki pilihan yang lemah saat kontrak kerja selesai, 

karna pekerja tidak boleh bekerja lebih dari 3 tahun karna apabila mereka tetap 

dipekerjakan maka secara otomatis status kerja pekerja tersebut berubah menjadi 

pegawai tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 59 ayat (b) 

dikemukakan bahwa PKWTT dapat dikontrak selama 3 tahun dan setelah itu maka 

jika diperpanjang status pekerja berubah menjadi PKWT. Dari pasal tersebut maka 

terdapat celah bagi para pengusaha untuk melakukan oper kontrak keperusahaan 

penyedia jasa yang lain dengan melakukan perjanjian kerja yang baru. Dari hasil 

penelitian disini perusahaan pengguna, memiliki rekan bisnis perusahaan penyedia 

jasa sebanyak 11 perusahaan sehingga apabila waktu 3 tahun berlalu maka perusahan 

akan mengoper ke perusahaan penyedia jasa yang lain begitu seterusnya sampai 

perusahaan tidak memerlukan jasa dari pekerjanya. Sehingga apabila mereka pensiun 

atau di PHK tidak akan mendapatkan hak ekonomis seperti uang pesangon. 

Sebetulnya tindakan tersebut bisa dikatakan merupakan tindakan pengeksploitasian 

atau pemanfaatan pekerja semata. Dengan adanya tindak kecurangan yang di legalkan 

oleh pemerintah.

Inkonsistensi   perlindungan ekonomis di PT Swakarya Insan Mandiri adalah 

sebagai berikut :

a. PT. Swakarya Insan Mandiri selalu melakukan perekrutan sesuai dengan kriteria 

yang diinginkan perusahaan user. Biasanya perusahaan user mensaratkan kriteria 

harus single berumur maksimal 27 tahun dan lebih ditekankan pada fres graduate. 

Padahal dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki 

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” bagai 
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mana bisa memiliki kesempatan yang sama jika pihak perusahaan mensyaratkan 

kriteria seperti itu, Bagai mana dengan pekerja yang akan mendaftar dengan 

Sumber Daya Manusia yang memenuhi syarat tapi berstatus menikah, atau 

berumur lebih dari 27 tahun, sudah pasti mereka gagal dalam tahap administrasi 

saat proses penyaringan tahap pertama. Dan dari hal tersebut tentu saja pekerja 

kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan ekonomi karena mereka tidak 

dapat bekerja untuk mendapatkan penghasilan jika mereka terpatok dengan 

kriteria tersebut. Padahal inti dari perlindungan ekonomis adalah pada dasarnya 

merupakan perlindungan ketenaga kerjaan yang bertujuan agar buruh dapat 

menikmati penghasilan secara layak dan memenuhi kebutuhan hidup baik bagi 

dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Dalam Pembukaan UUD 1945 

dinyatakan secara tegas tujuan negara, yakni salah satunya memajukan 

kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila untuk keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Ini jelas konstruksi dasar filsafat negara yang menjadi cita-cita 

pendiri bangsa di tahun 1945. Kemudian, dalam bagian pasal-pasal, pasal 27 ayat 

2 dirumuskan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya 

menjadi jaminan perlindungan kepada para pekerja, tetapi sebaliknya karena 

dalam tiap pasal Undang-undang tersebut terdapat celah untuk para pengusaha 

melakukan kecurangan yang legal karena tidak bertentangan dengan Undang-

Undang nomor 13 Tahun 2003. Dengan adanya sistim oper kontrak dimana 

pekerja diberikan pilihan untuk keluar atau melamar kembali menjadi pekerja 
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baru diperusahaan alih daya lainnya sudah tentu pekerja tidak akan pernah 

merasakan untuk menjadi pegawai tetap, dan sudah pasti pekerja akan kehilangan 

hak ekonominya karena saat mereka sudah tidak dibutuhkan tenaganya 

perusahaan tidak akan memberikan pesangon terhadap pekerjanya karena status 

kontraknya.

c. Kemudian inkonsistensian juga terjadi pada tidak diberikannya tunjangan makan 

bagi para pekerjanya. Padahal isi surat kontrak yang menyatakan adanya 

tunjangan makan yang tertuang dalam pasal l 7 ayat (4) yang menyebutkan 

adanya tunjangan makan. Tapi kemudian dalam lembar lampiran Nomor : 

6556/PKWT–SIM/I-12/XI/2008 tentang perincian benefit dan kompensasi 

menerangkan tidak memberikan tunjangan makan siang bagi karyawan dalam 

rincian lampiran benefit hanya membahas mengenai tunjangan transportasi, 

tunjangan hari raya, tunjangan lembur, tunjangan insentif serta fasilitas dalam 

bentuk uang mengenai kesehatan dan jamsostek.

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 60 ayat (1) 

menyatakan bahwa pekerja yang dapat melakukan magang hanyalah untuk 

pekerja yang melakukan perjanjian kerja dengan menggunakana Perjanjian Kerja 

Waktu Tidak Tentu (PKWTT) sehingga pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) tidak dibenarkan untuk melakukan proses pemagangan. 

Sedangkan dalam PT. Swakarya Insan Mandiri yang notabennya sebagai 

perusahaan penyedia jasa yang mempekerjakan pekerja outsourcing dengan 

menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hal tersebut sudah pasti 

merupakan suatu pelanggaran karena apa yang peneliti amati dilapangan pekerja 



99

harus melalui tahap pemagangan atau percobaan selama 3 bulan dengan ketentuan 

mereka hanya mendapat gaji pokok tanpa tunjangan transortasi dan kesehatan. 

Dan apabila mereka tidak sesuai dengan kriteria perusahaan, perusahaan 

pengguna tenaga kerja akan melaporkan kepada pihak PT. Swakarya Insan 

Mandiri untuk memutus hubungan kerja dengan tidak memperpanjang kontrak.

2) Perlindungan sosial

Perlindungan sosial yaitu: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk (jaminan 

kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk 

berorganisasi)

Jaminan kesehatan kerja

Dalam rangka mensejahterakan pekerjanya PT. Swakarya Insan Mandiri 

mengikut sertakan pekerjanya dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja di 

perusahaan. Karena jenis kegiatan manusia selalu terdapat kemungkinan terjadinya 

kecelakaan kerja yang merupakan akibat dari tindakan yang membahayakan atau 

keadaan yang berbahaya dalam suatu pekerjaan.

Menurut Ibu Nurmaulidah MDP Operation dan Insurance PT. Swakarya Insan 

Mandiri :

“....PT.Swakarya Insan Mandiri mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam 
program asuransi kesehatan allianz life Indonesia untuk kesehatan 
rawat inap dengan fasilitas rawat inap dengan plan (200) Alianz life 
Indonesia merupakan asuransi tambahan yang dipergunkan hanya untuk 
rawat inap saja karena PT.Swakarya Insan Mandiri kurang begitu puas 
dengan layanan rawat inap yang diberikan oleh  jamsostek.... ”

(Wawancara 02/02/2009)

Asuransi allianz life Indonesia ini dapat dinikmati oleh pekerja dengan syarat 

bagi pekerja PT. Swakarya Insan Mandiri yang telah bekerja lebih dari 3 bulan tidak 
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dalam masa pemagangan dan mengalami masalah kesehatan dan diharuskan oleh 

dokter untuk menjalani rawat inap. Mereka mendapatkan fasilitas untuk memilih 

rumah sakit yang terdaftar dalam kerjasama pihak perusahaan asuransi allianz dengan 

ketentuan biaya inap perhari atau biaya kamar dibatasi Rp200.000,- per hari pekerja 

tidak perlu membayar apapun untuk biaya pengobatan dengan syarat pengecualian 

umum tindakan pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung asuransi.

Kemudian apabila pekerja hanya disarankan untuk melakukan rawat jalan 

maka  untuk fasilitas rawat jalan PT. Swakarya Insan Mandiri memberikan uang 

sebesar Rp170.000,- per bulan atau maksimal Rp2.000.000,- per tahun dengan 

ketentuan pembayaran semua biaya rawat jalan dibayar terlebih dahulu oleh pihak 

pekerja dengan menyertakan kwitansi resmi dari rumah sakit atau dokter kemudian 

pekerja akan memberikan kwitansi tersebut kepada pihak PT. Swakarya Insan 

Mandiri yang akan kemudian melakukan klaim kepada pihak asuransi setelah itu baru 

dapat dicairkan uang tersebut sebagai ganti dari pembayaran yang dilakukan oleh 

pihak pekerja. Pekerja harus menyerahkan kwitansi tersebut kepada pihak PT. 

Swakarya Insan Mandiri selambat-lambatnya tanggal 15 karena akan diganti pada 

gaji bulan itu, tapi apabila pengajuan kwitansi kepada pihal PT. Swakaya Insan 

Mandiri lewat pada tanggal tersebut maka penggantian biaya berobat tersebut akan 

dibayarkan atau diganti pada gaji bulan berikutnya.  

Dalam wawancara dengan Ibu. Nurmaulidah MDP  Operation dan Insurance 

PT. Swakarya Insan Mandiri :

“....Selain jaminan diatas PT. Swakarya Insan Mandiri juga mengikut 
sertakan pekerjanya dalam jamsostek sebesar 6,24% dengan pembagian 
2% dibayar oleh pihak pekerja yang akan dipotong dari gaji pokok 
pekerja. Sedangkan sisanya 4,24% dibayarkan oleh PT. Swakarya insan 
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Mandiri dengan rincian Jaminan Kesehatan Kerja sebesar 0,24%, 
Jaminan Kematian sebesar 0,3% dan Jaminan Hari tua sebesar 3,2%.... 
“

                                       (Wawancara 02/02/2008)

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 199 tercantum dengan 

jelas bahwa Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh 

jaminan sosial tenagakerja. Serta menurut pasal 100 untuk meningkatkan 

kesejahteraan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, pengusaha wajib 

menyediakan fasilitas kesejahteraan. Untuk itu  PT. Swakarya Insan Mandiri telah 

melaksanakan ketentuan tersebut dengan mendaftarkan semua pekerjanya dalam 

program jamsostek.

Dalam kasus jaminan kematian di PT. Swakarya Insan Mandiri  Ibu. 

Nurmaulidah MDP Operation dan Insurance mengatakan :

“....kejadian tersebut pernah menimpa pada pekerja yang bekerja pada 
PT. Federal International Finance di jambi Pada tanggal 22 November 
2008....”

(Wawancara 02/02/2009)

PT. Swakarya Insan Mandiri mengadakan acara penyerahan santunan sebesar 

Rp 50.000.000,- atas meninggalnya Dadang Hermanto (Verifier PT. Federal 

International Finance Jambi) pada tanggal 4 Maret 2008, setelah mengalami 

kecelakaan lalu lintas saat mengendarai sepeda motor dari PT. Federal International 

Finance Jambi di Jl. Jelutung menuju kerumah. Santunan ini diberikan langsung 

kepada ayah kandung Dadang Hermanto sebagai ahli waris diruang meeting PT. 

Federal International Finance Jambi. Santunan ini adalah Jaminan yang didaftarkan 

PT. Seakarya Insan Mandiri kepada Jamsostek. Padahal jika kita melihat dari isi 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang perubahan kelima atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan progran 

jaminana sosial tenaga kerja. Seharusnya pekerja mendapatkan santunan kematian 

sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) santunan berkala sebesar Rp 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah) per bulan diberika selama 24 (dua puluh empat) bulan dan 

biaya pemakaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). 

Berkaitan dengan penjelasan diatas menurut penulis meskipun PT. Swakarya 

Insan Mandiri telah melakukan tanggung jawab sebagai perusahaan penyedia jasa 

pekerja atau buruh dengan cukup baik, namun tetap saja didalam pelaksanaannya 

pekerja outsourcing tidak memperoleh jaminan kesejahteraan secara keseluruhan, 

melainkan hanya sebatas minimal dari yang telah ditentukan oleh perundang-

undangan. Hal ini dikarenakan status pekerja yang hanya diikat oleh waktu tertentu 

atau kontrak, sehingga hak yang diperolehpun tidak disamakan dengan pekerja yang 

diikat dengan perjanjian waktu tidak tertentu atau pekerja tetap.

Kemudian menyangkut masalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

pasal 81 yang berbunyi ”Pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid 

merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada 

hari pertama dan kedua pada waktu haid”. Dalam wawancara dengan pekerja Y salah 

satu pekerja ousourcing PT. Swakarya Insan Mandiri mengatakan bahwa :

“…kami diperbolehkan untuk ijin saat masa haid tapi hanya sebatas 2 
hari saja setelah itu harus menggunakan surat dokter. Tapi biasanya 
saya jarang melakukannya karena sering ijin kerja juga tidak bagus 
untuk karier saya karena bisa dilihat sendiri saya pegawai outsourcing
kalau saya ijin terus bisa tahun depan saya tidak diperpanjang lagi 
kontraknya…”

                                        (Wawancara 02/02/2009)
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Dari wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa tidak adanya job security bagi 

pekerja outsourcing, mereka bisa kapan juga diberhentikan oleh perusahaan jika 

mereka memberikan kinerja yang buruk terhadap perusahaan sehingga para pekerja 

berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan atau mereka harus diganti 

dengan pekerja yang ingin menempati posisi kerja mereka.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 80 menyatakan bahwa 

”Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau 

buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya” dan dalam 

pelaksanaanya PT. Swakarya Insan Mandiri memberikan kesempatan tersebut 

terhadap pekerjanya.

Dalam wawancara dengan Ibu. Nurmaulidah MDP Operation dan Insurance 

PT. Swakarya Insan Mandiri :

”....kami memberikan waktu istirahat selama 1 (satu) jam kepada para 
pekerja untuk menjalankan ibadah solat makan dan lain-lain tapi setelah 
jam istirahat selesai pekerja harus kembali diposisi masing-masing 
untuk memulai bekerja...” 

                                     (Wawancara 02/02/2009)
Menurut wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa perusahaan telah 

memberikan waktu istirahat untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-

masing. 

Kemudian menurut pekerja Y salah satu pekerja ousourcing PT. Swakarya 

Insan Mandiri mengatakan bahwa :

“…waktu 1 (satu) jam bagi saya cukup untuk melakukan ibadah solat dan 
istirahat makan siang…”

                                     (Wawancara 02/02/2009)
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 Kebebasan berserikat dan berorganisasi

Kemudian mengenai serikat pekerja menurut ibu Fitty Legal Officer PT. 

Swakarya Insan Mandiri :

“…Perusahaan tidak melarang bagi pekerjanya untuk membuat serikat 
kerja, perusahaan akan menerima dan menfasilitasi karena 
berorganisasi merupakan salah satu hak dari para pekerja…”

                                        (Wawancara 02/02/2009)
                                                                           

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 104 diterangkan 

bahwa setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 

pekerja atau serikat buruh. Pekerja memiliki hak untuk membuat serikat kerja tapi 

dalam PT. Swakarya Insan Mandiri tidak terdapat serikat kerja, karena tidak adanya 

inisiatif dari para pekerja untuk membuat serikat kerja. Hal ini  tentu saja akan 

berakibat pada pilihan sulit jika mereka mengalami permasalahan atau konflik dalam 

hubungan kerja karena mereka harus menghadapinya sendiri, tanpa ada dampingan 

dari serikat kerja. 

Inkonsistensi perlindungan sosial dalam PT. Swakarya Insan Mandiri adalah 

sebagai berikut:  

a. Inkonsistensi perlindungan terjadi pada pekerja magang dimana mereka tidak 

mendapatkan perlindungan sosial yaitu perlindungan akan kesehatan karena 

apabila mereka mengalami musibah sakit dan diharuskan untuk menginap 

dirumah sakit mereka tidak mendapatkan hak mereka dengan mengganti biaya 

pengobatan mereka karena perusahaan tidak akan mengajukan klaim tersebut 

kepada pihak jamsostek, mereka akan mendapatkan hak-haknya apabila mereka 

telah bekerja lebih dari 3 bulan.
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b. Kemudian ketidak konsistenan tersebut juga terjadi pada jumlah santunan yang 

diberikan oleh pihak jamsostek kepada pekerja PT. Swakarya Insan Mandiri 

yang meninggal karena kecelakaan saat melaksanakan tugas perusahaan, pihak 

keluarga korban tersebut hanya mendapatkan uang RP 50.000.000,- tidak sesuai 

dengan isi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang perubahan 

kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 

penyelenggaraan program jaminana sosial tenaga kerja. Yang seharusnya 

pekerja mendapatkan santunan kematian sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta 

rupiah) santunan berkala sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan 

diberika selama 24 (dua puluh empat) bulan dan biaya pemakaman sebesar Rp 

2.000.000,- (dua juta rupiah). 

3) Perlindunag teknis

Perlindungan teknis yaitu: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan 

keselamatan kerja. Perlindungan teknis merupakan perlindungan ketenagakerjaan 

yang bertujuan agar buruh dapat terhindar dari segala resiko bahaya yang timbul 

dalam suatu hubungan kerja. (perlindunaga keselamatan lewat pengawasan 

ketenagakerjaan, perlindungan perjanjian, perlindungan administrasi)

 Perlindungan Administrasi (perlindungan terhadap prosedur 

keadministrasian)

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat sejumlah 

kerancuan pada pasal-pasal tentang kegiatan outsourcing. Jika praktik pemborongan 

pekerjaan dan tenagakerja itu dianggap sama dengan outsourcing. Pasal 65 

menyebutkan, pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus 
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memenuhi syarat-syarat berikut: dilakukan terpisah dari kegiatan utama (core 

busines), dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 

pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan tidak 

menghambat proses produksi secara langsung. Sedangkan pada Pasal 66 menjelaskan, 

pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh tidak boleh 

digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan 

yang berhubungan langsung dengan proses produksi (core business), kecuali untuk 

kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan 

proses produksi. Benang merah dari kedua pasal itu adalah adanya batasan jenis-jenis 

kegiatan yang boleh diborongkan dengan yang tidak. Di sinilah muncul ketidak 

jelasan atau kerancuan penafsiran tentang Undang-Undang tersebut. 

Dalam wawancara dengan pihak PT. Swakarya Insan Mandiri yang diwakili 

oleh Ibu Fitty selaku Legal Officer PT. Swakarya Insan Mandiri beliau mengatakan 

bahwa:

“…. ada perbedaan mendasar antara outsourcing dalam dunia bisnis 
dengan pengalihan pekerjaan dan tenaga kerja kepada pihak lain dalam 
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 itu. "Dalam 
dunia bisnis, semua pekerjaan bisa dioutsourcing, sedangkan dalam 
Undang-Undang Ketenagakerjaan pekerjaan yang bisa diborongkan 
kepada pihak lain adalah pekerjaan yang sifatnya penunjang, bukan 
pekerjaan pokok atau core business...” 

( Wawancara  02 /02/2009 )

Sehingga dari yang dikemumaaman diatas bisa simpulkan bahwa ketidak 

jelasan utama Undang-Undang tersebut adalah soal definisi core business sebuah 

perusahaan. "Pemerintah dan pelaku usaha memang belum sepaham tentang banyak 
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hal dari kegiatan outsourcing. Undang-Undang tersebut menilai core business terkait 

dengan proses produksi. Sementara kemajuan jaman menyebabkan kegiatan produksi 

atau core business itu bergeser.

Oleh sebab itu sebelum perusahaan mendaftarkan ijin pendirian usaha oleh 

pemerintah disyaratkan untuk memberikan rincian perusahaan dalam hal pekerjaan 

mana yang merupakan core busines dan mana yang merupakan non core busines. 

Pemerintah dalam hal ini disnakertrans akan menyaring mana yang benar-benar non 

core busines yang dapat di-outsourcing-kan sesuai dengan Undang-Undang  Nomor 

13 Tahun 2003.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor dalam pasal 

6 dijelaskan bahwa pengusaha dan pengurus wajib melaporkan kepada mentri atau 

pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari setelah 

mendirikan atau menjalankan kembali untuk memudahkan perusahaan yang membuat 

ijin perusahaan, hubungan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan 

kerja. PT. Swakarya Insan Mandiri sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dengan mematuhi semua persaratan yang diharuskan dalam pelaksanaan ijin 

operasional seperti adanya pelampiran: foto copy akte pendirian perusahaan, foto 

copy pengesahan sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, foto copy 

anggaran dasar yang memuat kegiatan usaha penyedia jasa core busines dan non core 

busines, foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), foto copy Tanda Daftar 

Perusahaan (THP), foto copy NPWP, foto copy sertifikat jamsostek, foto copy 

program JKDK dan foto copy KTP direktur.
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Tapi yang menjadi persoalan PT. Swakarya Insan Mandiri belum melakukan 

renew atau pelaporan kembali kepada pihak disnakertrans karena dalam rincian ijin 

operasional tercatat bahwa pegawai tetap dalam perusahaan dilaporkan hanya 

sebanyak 4 orang saja dan dalam perkembangannya PT. Swakarya Insan Mandiri 

telah memiliki pegawai tetap sebanyak 8 orang, pegawai kontrak sebanyak 12 orang 

dan pekerja outsourcing sebanyak 2368 orang. Dan berikut ini merupakan kegiatan 

PT. Swakarya Insan Mandiri yang merupakan non core busines yang telah disetujui 

oleh disnakertrans dengan diskripsi pekerjaan sebagai berikut :

Tenaga Administratif 

a) Administrator (Clerk) : bekerja sebagai ketatausahaan mencatat failling kontrak 

biasanya dalam bidang lising kredit motor

b) Cashier : sebagai bagian penerima ansuran

c) Deskcall : memiliki tugas mengangkat dan menerima telepon dari custemer dan 

melakukan verifikasi lewat telpon mengenai kebenaran identitas costemer 

d) Customer Service : memiliki tugas untuk menerima servis komplain dan 

menjelaskan atau meluruskan masalah  kepada costemer 

e) Counter Sales : bertugas untuk menjual dan menerangkan kepada pelanggan 

akan produk yang akan mereka jual kepada costemer

f) Receptionist : bertugas untuk menerima tamu

g) Messenger : bertugas sebagai kurir orang suruhan untuk mengambil dan 

mengantar dokumen

h) Driver : sebagai pengemudi perusahaan biasanya mengantar barang yang sudah 

dibayar oleh pembeli sampai pada rumahnya.
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Tenaga Lapangan:

a) Surveyor atau verifikator : biasanya mereka terjun kelapangan untuk mengecek 

atau menverifikasi data yang masuk dalam perusahaan apakah data yang 

diberika sesuai dengan kenyataan untuk diloloskan untuk melakukan 

pengkreditan misalnya mengenai alamat rumah, kemampuan membayar 

angsuran dan lain-lain yang berhubungan dengan  criteria data perusahaan.

b) Collector : memiliki tugas untuk mengambil barang kredit perusahaan  yang 

dibeli oleh costemer jika costemer tidak mampu untuk membayar kredit 

tersebut.

PT. Swakarya Insan Mandiri akan melakukan perektutan non core business

diatas apabila mendapatkan reques atau permintaan dari perusahaan klien user. 

Perekrutan dalam PT. Swakarya Insan Mandiri antara lain melalui :

Reques klien searching candidate  seleksi administrative

interview I input interview user medical 

test contract

Alurnya adalah :

 Klien user memberikan request karyawan via email atau (fax ada form 

permintaannya sendiri dengan adanya ketentuan yang berlaku) yang akan 

di lakukan dengan persetujuan direktur operasional

 PT. Swakarya Insan Mandiri kemudian akan membuat announsement 

vacancy (Bisa berupa iklan kampus, milis, online reckuitmen , Koran dll) 
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 Bagian HRD menyeleksi lamaran yang masuk 

 HRD melakukan initial interview untuk melihat kecocokan kandidat 

dengan pekerja yang ada

 HRD melakukan record seluruh kandidat yang telah diinterview (untuk 

melihat history applicationnya)

 HRD wajib mengatur jadwal interview antar user dengan kandidat yang 

akan direkomendasikan ke klient user

 CV dari kandidat yang lolos dalam interview diberikan kepada HRD pihak 

klien user untuk tes kesehatan 

 Laporan hasil tes kesehatan dari kandidat wajib disertakan dengan 

kelengkapan CV, dan diberikan kepada PT. Swakarya Insan Mandiri 

untuk kemudian di biatkan surat kontraknya.
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SOP Recruitment :
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 Perlindungan Perjanjian (perlindungan atas isi perjanjian)

Disamping perlindungan perundang-undangan, perjanjian kerja yang pada 

dasarnya merupakan suatu bentuk dari perjanjian, selain memuat hak dan kewajiban, 

berfungsi juga sebagai perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam 

perjanjian tersebut, sehingga apabila diantara keduanya terjadi perselisihan, maka 

keduanya dapat mengajukan  perjanjian kerja sebagai bukti.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai outsourcing PT. 

Swakarya Insan Mandiri  yang   bekerja pada bagian administrasi,  pekerja Y tersebut 

mengatakan bahwa :

“…saat melakukan penandatanganan kontrak saya mendapatkan salinan 
surat perjanjian yang berisi hak dan kewajiban serta nilai bonafit yang 
saya peroleh…”

(wawancara,19/2/2009)

Dalam wawncara tersebut bisa dilihat bahwa PT. Swakarya Insan Mandiri 

telah melaksanakan ketentuan sebagaimana seharusnya. Kemudian saat penulis 

menanyakan masalah pemahaman isi kontrak, pekerja Y mengatakan bahwa:

“…tentu saja sebelum saya menendatangani surat kontrak saya membaca 
terlebih dahulu isi surat kontrak tersebut, menurut saya tidak begitu 
membingungkan karena di dalam kontrak sudah jelas tercantum apa 
yang menjadi hak dan kewajiban saya dan pihak perusahaan juga 
memberi kesempatan kepada kami untuk bertanya segala sesuatu yang 
berhubungan sengan surat perjanjian tersebut sebelum kami sepakat 
untuk menandatangani surat perjanjian tersebut….” 

(Wawancara, 19/2/2009)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa PT. Swakarya Insan Mandiri 

memberikan kesempatan kepada para pekerjanya untuk memeriksa dan memahami isi 

kontrak apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sehingga kelak tidak terjadi 
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perselisihan karena didalam surat kontrak sudah tertera dan memiliki kekuatan 

hukum yang saling mengikat.

Kemudian saat peneliti menanyakan masalah jam kerja,  pekerja outsourcing  

PT. Swakarua Insan Mandiri yang bekerja pada bagian administrasi,  pekerja Y 

tersebut mengatakan bahwa :

“…tiap orang memiliki jam kerja yang berbeda tergantung pekerja 
termasuk bagian Head office atau bagian cabang seperti misalnya 
seperti saya yang bekerja di Head office saya memiliki jatah jam kerja 5 
hari dan dalam sehari saya harus bekerja selama 8 jam, bedalagi dengan 
teman-teman saya yang berada dibagian cabang mereka memiliki 
kewajiban bekerja selama 6 hari kerja dengan rincian sehari harus 
bekerja selama 7 jam……”

(Wawancara, 19/2/2009)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan hari kerja 

antara Head office dan bagian cabang. tapi jika kita menjumlah menurut total jam 

kerja dalam 1 minggu antara bagian Head office dan bagian cabang memiliki jumlah 

jam yang sama yaitu 40 Jam per minggu ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-

Undang Nomoe 13 tahun 2003 pasal 77. 

Perjanjian kerja yang sering dipakai dalam praktek outsourcing adalah 

perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak, sehingga outsourcing pada 

pelaksanaannya sering mengurangi hak-hak pekerja dalam hal job security terkait 

dengan jangka waktu, maupun jaminan kesejahteraan. Selama ini para pekerja 

memeng merupakan pihak yang lemah baik dalam hal kedudukan maupun 

perlindungan hukumnya, karena mereka merupakan pihak yang membutuhkan 

pekerjaan. Sehingga mau tidak mau mereka harus mengikuti apa yang telah 

ditetapkan oleh pengusaha atau perusahaan.
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Seperti yang penulis kemukakan sebelumnya bahwa pekerja outsourcing 

menggunakan kontrak perjanjian kerja waktu tertentu dimana pekerja PKWT tidak 

diperbolehkan mensaratkan melakukan masa percobaan (magang) sesuai dengan 

pasal 58 Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang berbunyi “perjanjian kerja untuk 

waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja” tetapi dalam 

hasil penelitian ditemukan penyelewengan dimana dalam pelaksanaannya, pekerja

outsourcing PT. Swakarya Insan Mandiri mewajibkan untuk melakukan masa 

percobaan magang selama 3 bulan apabila pekerja melakukan pekerjaan dengan 

memuaskan maka pihak PT. Swakarya Insan Mandiri akan melakukan perpanjangan 

kontrak.

Dalam konteks outsourcing sebenarnya, perekrutan hanya untuk pekerja yang 

memiliki kemampuan dibidangnya atau sudah terampil dibidang tersebut (tenaga ahli) 

sehingga tidak diperlukan untuk melakukan masa percobaan. Tetapi dalam 

perlaksanaan di Indonesia pengusaha outsourcing lebih menyukai frees graduate dari 

pada pekerja tenaga ahli karena frees graduate lebih murah nilai tawarnya sehingga 

perusahaan mewajibkan untuk mentraining para pekerja barunya terlebih dahulu 

untuk mennyaringnya  kekontrak berikutnya.

Berahkirnya perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dengan dengan PT. 

Swakarya Insan Mandiri pada saat terjadi hal-hal sebagai berikut antara lain : 

berakhirnya jangka waktu perjanjian jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan 

terlebih dahulu secara tertulis 1 bulan sebelumnya, dalam hal pekerjaannya tidak 

memenuhi persyaratan kerja yang telah dterapkan PT. Swakarya Insan Mandiri atau 
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perusahaan klien user, atau pekerja melakuakan kesalahan seperti apa yang terdapat 

dalam surat perjanjian. 

Berkaitan dengan berakhirnya jangka waktu diatas, terdapat pelindungan 

hukum bagi pekerja dalam bentuk perundang-undangan yang menyatakan bahwa 

apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya waktu yang 

telah disepakati dalam perjanjian waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja 

bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja 

diwajibkan mendapatkan kompensasi. Kemudian apabila terjadinya pemutusan kerja 

dilakukan pihak PT. Swakarya Insan Mandiri karena adanya pelanggaran pada pasal 

(9) berakhirnya hubungan kerja yang terdapat dalam surat perjanjian seperti karena 

berakhirnya hubungan kerjasama antara pihak PT. Swakarya Insan Mandiri dengan 

perusahaan klien user alasan apapun juga misalnya bangkrut, berakhirnya kontrak, 

perusahaan klien user mengembalikan pekerja dengan alasan adanya pelanggaran dan 

sudah mendapatkan Surat Peringatan (SP3) atau ketidakmampuan pekerja untuk 

meleksanakan pekerjaannya, dan karena pekerja meninggal dunia maka pihak 

PT.Swakarya Insan Mandiri tidak memiliki kewajiban apapun untuk membayar 

kompensasi. Untuk masalah pekerja yang meninggal dunia semua masuk dalam 

urusan pihak Jamsostek.

Kemudian apabila yang melakukan pemutusan hubungan kerja adalah pihak 

PT. Swakarya Insan Mandiri sebelum waktu kontrak  berakhir karna tidak dibutuhkan 

lagi dalam artian pekerja tidak melakukan kesalahan maka pihak PT. Swakarya Insan 

Mandiri harus membayar gaji pokok pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka 
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waktu perjanjian kerja. Tapi kejadian tersebut jarang terjadi di PT. Swakarya Insan 

Mandiri biasanya apabila perusahaan tidak membutuhkannya lagi perusahaan tidak 

lantas kemudian memutus perjanjian secara sepihak pada saat itu tapi biasanya PT. 

Swakarya Insan Mandiri menunggu sampai nilai kontrak habis dan tidak melakukan 

perpanjangan kontrak dengan pekerja tersebut. Sedangkan apabila yang melakukan 

pemutusan kerja adalah pihak pekerja sendiri maka PT. Swakarya Insan Mandiri 

tersebut tidak mempunyai kewajiban apapun untuk membayar kompensasi akibat 

pemutusan hubungan kerja tersebut. 

Dengan adanya ketentuan tersebut maka  PT. Swakarya Insan Mandiri selaku 

pengusaha tidak bisa sewenang-wenang mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka 

waktu perjanjian berakhir tanpa ada alasan yang jelas, karena akan menyebabkan 

PT.Swakarya Insan Mandiri harus membayar ganti rugi kepada pekerja sebesar gaji 

pokok sampai batas waktu perjanjian kerja.

Dalam pelaksanaan  kesepakatan tersebut perlu memperoleh perhatian khusus 

karena pekerja dalam hal ini adalah orang yang menginginkan pekerjaan demi 

kelangsungan hidupnya secara layak, sehingga dari segi ekonomi, pihak pekerja 

merupakan pihak yang memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan posisi 

pengusaha. Pekerja harus bekerja secara sempurna memenuhi segala peraturan dan 

ketentuan yang ada dalam perusahaan karena adanya gampangnya pemutusan kerja 

dan ketakutan adanya hukum alam yaitu siapa yang bagus kerjanya akan 

dipertahankan dan siapa yang jelek kerjanya akan digantikan dengan pekerja yang 

lainnya.
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Sebaliknya pihak pengusaha sebagai pihak yang lebih kuat dari segi ekonomi 

maupun kekuasaan dapat mengatur sendiri peraturan perusahaan yang diberlakukan 

terhadap para pekerjanya, sehingga dengan mudah dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja melalui peraturan-peraturan yang diciptakannya. Kemudian apabila 

pengusaha kehilangan satu pekerjanya karena mengundurkan diri misalnya, belum 

tentu pengusaha mengalami kerugian materi yang berarti, apabila dengan situasi yang 

terjadi saat ini dimana lapangan kerja yang tersedia sedikit sedangkan jumlah 

pengangguran sangat besar, tidak sulit bagi pengusaha untuk memperoleh ganti 

kembali tenaga kerjanya yang berhenti.

Berkaitan dengan kenyataan diatas, posisi tawar pekerja rendah disebabkan 

karena:

1) Jumlah pekerja dalam pengertian unskilled workers banyak sekali sementara 

pekerjaan yang tersedia sangat terbatas.

2) Ungkapan “money talks” atau “money can buy” menyiratkan bahwa dengan 

kekuatan ekonominya pengusaha dapat mendominasi para pekerja.

Sedangkan untuk jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pekerja 

outsourcing diberi batasan maksimal bekerja 3 tahun. Selanjutnya jika perusahaan 

masih membutuhkan pekerja tersebut maka pekerja tersebut harus dipekerjakan 

sebagai pegawai tetap jika dalam pelaksanaannya masih dipekerjakan dalam status 

pegawai tidak tetap dan informasi tersebut sampai pada Dinas tenaga kerja maka, 

Dinas tenagakerja akan menegur pihak PT. Swakarya Insan Mandiri untuk 

dipekerjakan sebagai pegawai tetap. Tapi yang menjadi persoalan disini satu 

perusahaan klien user memilki kontrak hubungan kerja dengan perusahaan pencari 
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kerja lebih dari satu sehingga, apabila kontrak kerja dari PT.Swakarya Insan Mandiri 

sudah habis 3 tahun kerja dan perusahaan masih membutuhkan pekerja tersebut atas 

kerjanya, maka kemudian pekerja disarankan untuk melamar lagi diperusahaan 

pencari kerja yang lain yang bekerja sama dengan perusahaan klien user tersebut 

sehingga pekerja tersebut masih tetap bekerja di perusahaan klien user seperti sedia 

kala tanpa harus pindah tempat kerja yang membedakan hanya siapa yang 

mengontraknya yaitu perusahaan pencari kerja. begitu seterusnya sampai perusahaan 

tidak membutuhkan jasanya. Sehingga dalam hukum bisa dikatakan legal karena 

tidak melanggar ketentuan perundangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 itulah celah kekurangan kebijakan dari pemerintah mengenai Perlindungan 

pekerja karna tetap saja yang dirugikan pihak pekerja karena para pekerja tidak akan 

pernah diangkat menjadi pegawai tetap dengan sistim oper contrak dan bisa dilihat 

tetap saja akan menguntungkan bagi para pengusaha bisnis klien user karena tidak 

perlu membayar pesangon seperti pegawai tetap.

Dalam rangka melindungi para pekerja waktu tertentu yang dalam 

kenyataannya selalu dalam kedudukan lemah dan memerlukan Perlindungan maka 

peran pemerintah adalah dengan mengadakan kontrol isi dan jangka waktu perjanjian 

kerja waktu tertentu. Hal ini disebabkan menurut ketentuan yang berlaku perjanjian 

kerja waktu tertentu harus didaftar di dinas tenaga kerja setempat .

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam hal control terhadap isi 

perjanjian dan kelangsungan hubungan kerja. Syarat formil yang tercantum dalam 

keputusan Mentri Tenaga kerja dan Trasmigrasi Nomor .100/MEN/vi/2004 tentang 

pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu:
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“.....perjanjian kerja waktu tertentu wajib dicatatkan kepada instansi yang 
bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan kabupaten atau kota 
setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 
penandatanganan....”

(Wawancara 02/02/2009)

Hal senada juga diucapkan oleh Ibu. Fitty Legal officer PT Swakarya Insan 

Mandiri, 

“....bahwa peran pemerintah seharusnya dapat menjadi pihak yang 
memiliki control terhadap isi dan jangka waktu perjanjian kerja waktu 
tertentu, karena perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan 
menyimpang dari ketentuan yang ada dapat berakibat berubah demi 
hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tentu....” 

(Wawancara 02/02/2009)

Menurut Ibu. Fitty Legal officer PT Swakarya Insan Mandiri :

“……selama ini PT.Swakarya Insan Mandiri selaku perusahaan penyedia 
jasa pekerja atau buruh telah mendaftarkan semua perjanjian kerja 
waktu tertentu sesuat dengan ketentuan yang berlaku…”

    (Wawancara 02/02/2009)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun peraturan pelaksanaannya  

mencoba memberikan batasan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, agar pihak 

pengusaha sebagai pihak yang lebih dominan tidak sewenanga-wenang dengan pekrja 

waktu tertentu.

Pemerintah melalui kantor dinas tenaga kerja setempat memiliki control 

terhadap isi perjanjian kerja waktu tertentu, baik syarat yang harus dipenuhi maupun 

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap perjanjian  kerja waktu tertentu. 

Seharusnya hal ini dapat dilakukan, karena setiap perjanjian kerja waktu tertentu 

harus dilakukan pencatatan dikantor dinas tenaga kerja setempat.
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Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Undang-Undang dan peraturan 

pelaksanaannya kepada pekerja waktu tertentu adalah turut campurnya tangan 

pemerintah (intervensi) dalam suatu hubungan kerja waktu tertentu. Dengan demikian 

sebagai pemberi kerja, pengusaha tidak terlalu berkuasa secara absolute atas suatu 

perjanjian kerja waktu tertentu. Namun dalam praktiknya hal ini belum sepenuhnya 

dapat dilaksanakana

Dalam wawancara dengan Bapak Hotma hutapea staf perselisihan Hubungan 

kerja Suku Dinas Jakarta Utara, beliau mengatakan bahwa :

”...Setiap perjanjian kerja waktu tertentu yang masuk dalam disnakertrans 
tentu akan diperiksa oleh pihak disnakertrans dengan mencocokkan isi 
perjanjian kerja waktu tertentu dengan dokumen persyaratan pelaporan 
perusahaan...”

(Wawancara,10/02/2009)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pihak dinakertrans hanya 

melakukan pemeriksaan hanya sebatas prosedural administrasi saja tanpa meneliti 

secara rinci isi tiap pasal perjanjian.

Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa pekerja yang dapat melakukan magang hanyalah 

untuk pekerja yang melakukan perjanjian kerja dengan menggunakana Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) sedangkan pekerja outsourcing diikat dengan 

Perjanjian Waktu Tertentu sudah pasti pelaksanaan pemagangan tersebut merupakan 

tindak pelanggaran.

 Perlindungan Keselamatan (lewat pengawasan ketenagakerjaan)

Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. 

Dalam hal ini diperlukan peran aktif dari Disnakertrans untuk melakukan control atas 
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pelaksanaan aturan keamanan dan kesehatan kerja. Karena masalah ketenagakerjaan 

di masa akan dating akan terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan 

penanganan lebih serius. Pada masa perkembangan tersebut pergeseran nilai dan tata 

kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran tersebut tidak jarang melanggar peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan 

perdagangan, sehingga pegawai pengawaas ketenagakerjaan dituntut untuk 

mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu untuk menampung segala 

perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu penyempurnaan terhadap system 

pengawasan ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-

undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan 

perdagangan. Dengan demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistim 

pengembangan misi dan visinya untuk menegakkan peraturan perundang-undangan 

dibidang ketenaga kerjaan, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

nomor 3 tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan.

Menurut keterangan dari Bapak H. Marwan pegawai Disnaker bagian 

pengawasan Jakarta utara:

”....Pelaksanaan pemeriksaan K3 dilakukan oleh pegawai yang hkusus 
menangani masalah K3 dengan melakukan koordinasi dengan pihak 
hiperkes...” 

                                        (Wawancara 02/02/2009)

Pemeriksaan K3 yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja dan trasmigrasi 

meliputi :

1) Bimbingan pencegahan kecelakaan kerja

2) Bimbingan kesehatan kerja
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3) Bimbingan pembentukan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan 

kerja (P2K3)

4) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja 

5) Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja 

(Ahli K3)

6) Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan perusahaan jasa keselamatandan 

kesehatan kerja (SMK3)

7) Pemberian ijin, pengesahan, sertifikat keselamatan, dan kesehatan kerja.

8) Penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja.

9) Penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Sasaran pengawasan ketenagakerjaan adalah dengan meniadakan ataupun 

memperkecil adanya pelanggaran Undang-Undang ketenagakerjaan, sehingga proses 

hubungan industrial dapat berjalan dengan baik dan harmonis, selain itu sebagai 

upaya Perlindungan tenaga kerja, pengawasan dibidang ketenaga kerjaan memiliki 

tujuan antara lain sebagai peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial pekerja, 

mendorong kinerja dunia usaha, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada 

umumnya.

Dalam rangka dalam melakukan pengawasan ada beberapa fungsi yang harus 

dijalankan oleh disnakertrans Jakarta utara yakni dengan :

1. mengawasi pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan,

2. memberikan penerangan teknis dan nasehat kepada pengusaha dan tenaga 

kerja agar tercapai pelaksanaan undang-undang ketenaga kerjaan secara 

efektif,
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3. melaporkan kepada pihak berwenang atas kecurangan dan penyelewengan 

undang-undang ketenagakerjaan.

Terkait dengan fungsi pengawasan bapak H. Marwan pegawai Disnaker 

bagian pengawasan mengatakan bahwa dalam melakukan fungsi pengawasan 

pegawai pegawai pengawas melakukan deteksi dini dan pengawasan rutin. 

Selanjutnya dikatakan bahwa, pengawasan rutin dilakukan dengan mengunjungi 

perusahaan yang memperkerjakan pekerja outsourcing dan perusahaan penyedia jasa 

tenaga kerja. Sedangkan deteksi ini dilakukan dengan mendatangi setiap perusahaan 

dengan mendatangi setiap perusahaan untuk memeriksa segala sesuatu yang terkait 

dengan kondisi kerja. Pengawasan rutin dilaksanakan setiap 6 bulan sekali tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu. 

 Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Marwan pegawai Disnaker bagian 

pengawasan Jakarta utara mengatakan :

“....Belum pernah diadakan pengawasan di perusahaan PT.Swakarya 
Insan Mandiri. Perusahaan tersebut hanya perlu untuk menunggu 
giliran saja karena masih banyaknya perusahaan yang mesti harus 
diteliti, bisa dibayangkan dalam 1 (satu) bulan bagian pengawaasan 
memiliki jadwal untuk menyelesaikan pengawasan kurang lebih 8 
sampai 10 perusahaan sedangkan pegawai pengawas hanya sebanyak 
14 orang dan perusahaan yang ada di daerah jakarta utara yang harus 
diteliti sebanyak 1996 perusahaan…”

(Wawancara,10/02/2009)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya Sumber Daya 

Manusia dalam tubuh Disnakertrans mengakibatkan kurang maksimalnya petugaas 

dalam melakukan pengawasan.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas tenaga kerja dan transmigasi mengalami 

beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Hambatan tersebut terdiri dari 
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(1) Hambatan internal dan (2) Hambatan eksternal. maksud dari hambatan tersebut 

adalah :

1) Hambatan internal

Hambatan ini terjadi pada tubuh disnakertrans sendiri. Hambatan internal 

dapat dilihat dari kurangnya personil yang ditugaskan untuk mengawal dan 

mengawasi pemberlakuan dari peraturan perundangan. Alasan tersebut merupakan 

alasan klise sebagai pembelaan saja atas tiap kebijakan yang tidak mampu 

dilaksanakan secara maksimal oleh suatu instansi sering kali dikaitkan dengan 

kurangnya personil. Alasan kurangnya personil tidak cukup mampu dijadikan sebuah 

pembelaan atas ketidak mampuan pihak disnakertrans dalam memberikan 

perlindungan terhadap warga negaranya dalam hal ini, pekerja outsourcing.

Mengenai personel tenaga pengawas dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 

1951 memberikan kemungkinan untuk mengusulkan penambahan personil dibidang 

pengawasan

2) Hambatan exsternal

1. Hambatan exsternal: hambatan perlindungan hukum terhadap pekerja 

outsourcing diakibatkan dari kurangnya kesadaran pelaku usaha yang berasal 

dari :

a) Pengusaha penyedia jasa

Hambatan dari pengusaha penyedia jasa yakni : banyaknya perusahaan

penyedia jasa yang tidak melakukan pelaporan kegiatan usahanya dan 
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banyak perusahaan yang tidak melakukan pelaporan ulang (renew) atas 

perubahan jumlah pekerja.

b) Perusahaan pemberi pekerjaan

Hambatan dari perusahaan pemberi pekerja : kurangnya kesadaran dari 

pelaku ekonomi (pengusaha), mereka berusaha untuk mendapatkan 

keuntungan sebanyak mungkin dan itu merupakan merupakan prioritas 

utama mereka, sehingga dampak dari prioritas tersebut aspek lainnya 

terabaikan. Dalam rangka mendapatkan keuntungan seringkali hak-hak 

pekerja buruh dilanggar. Contohnya hak untuk mendapatkan perlakuan 

yang sama seperti pekerja tetap pada umumnya bukan sebatas minimal 

saja.

c) Pekerja outsourcing

Hambatan dari pekerja outsourcing yakni : seringkali pekerja tidak 

melaporkan kepada pihak Disnakertrans apabila mereka mengalami 

pelanggaran hak-hak yang mestinya mereka bapatkan. Contohnya 

mengenai masa kerja, dalam Undang-Undang disebutkan bahwa pekerja 

outsourcing hanya diperbolehkan untuk bekerja selama 3 tahun dan setelah 

itu mereka harus dipekerjakan sebagai pegawai tetap. Tapi pada 

kenyataannya walaupun perusahaan user masih membutuhkan pekerja 

tersebut, perusahaan tersebut akan dialihkan atau diminta untuk mendaftar 

ulang sebagai pekerja outsourcing di PT.Outsourcing  lain yang bekerja 

sama dengan perusahaan user tersebut. Karena dalam suatu perusahaan 

biasanya memiliki lebih dari satu rekan penyedia jasa. Para pekerja 
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cenderung lebih memilih untuk mencari ”aman”  dari pada harus 

mengurusi masalah perselisihan lewat jalur hukum karena membutuhkan 

waktu, pikiran dan materi yang banyak untuk memperjuangkan hak-

haknya. Biasanya mereka menerima begitu saja tanpa memberikan 

perlawanan atas haknya.

2. Kebijakan politik ekonomi yang ada

Keberadaan politik negara juga sabgat berpengaruh terhadap peraturan 

ketenaga kerjaan. Akibat politik yang ada, regulasi dibidang ketenaga kerjaan 

selalu berubah mengikuti alur politik, hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri 

bagi pemerintah yang membidangi masalah ketenagakerjaan yang dapat 

berubah setiap saat. Contohnya: kebijakan kenaikan UMP atau UMR setiap 

tahun. 

Inkonsistensi perlindungan teknis di PT. Swakarya Insan Mandiri adalah 

sebagai berikut:

a. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor dalam pasal 

6 dijelaskan bahwa pengusaha dan pengurus wajib melaporkan kepada mentri 

atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari 

setelah mendirikan atau menjalankan kembali untuk memudahkan perusahaan 

yang membuat ijin perusahaan, hubungan tenaga kerja, perlindungan tenaga 

kerja dan kesempatan kerja. Ketidak konsistenan disini karena disnakaer yang 

seharusnya bertugas sebagai pengawas ketenagakerjaan tidak menindak PT.

Swakarya Insan Mandiri karena PT tersebut tidak melakukan pelaporan ulang 

atau renew kepada pihak disnaker atas bertambahnya jumlah pekerja. Dengan 
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tidak adanya penindakan tersebut dihawatirkan akan adanya resiko bahaya 

yang akan timbul dari hubungan kerja antara pihak pekerja dengan pihak 

perusahaan penyedia dan pengguna jasa, karena disnaker tidak dapat mendata 

dan mengawasi pekerja yang dilaporkan sebelumnya.

b. Ketidak konsistenana juga terjadi pada tubuh disnaker sendiri dimana menurut 

Perlindungan pemerintah SE.918/MEN/PPK-SES/IX/2004 tentang 

pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di propinsi, kabupaten atau kota 

dimana disana disnaker memiliki wewenang untuk Memberikan pembinaan 

kepada perusahaan, Memberikan teguran lisan, dan selanjutnya dibuat berita 

acara pemeriksaan, Memberikan peringatan tertulis dengan membuat nota 

pemeriksaan, Penjatuhan sanksi. Tapi dalam pelaksanaannya pemerintah 

disini disnaker belum pernah melakukan pengawasan dengan alasan 

kurangnya personil pengawas dalam tubuh disnaker.

c. Inkonsistensi juga terjadi pada pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa 

pekerja yang dapat melakukan magang hanyalah untuk pekerja yang 

melakukan perjanjian kerja dengan menggunakana Perjanjian Kerja Waktu 

Tidak Tentu (PKWTT) sedangkan pegawai outsourcing di ikat dengan 

menggunakan Perjanjian Kerja  Waktu Tertentu (PKWT) dari uraian tersebut 

bisa dilihat dalam pelaksanaan pemagangan merupakan tindak pelanggaran.
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Secara keseluruhan dari hasil penelitian dalam konsistensi perlindungan 

hukum terhadap pekerja Outsourcing  baik perlindungan ekonomi, sosial dan teknis 

terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Inkonsistensi tersebut dapat dilihat 

melalui perbandingan pasal yang mengatur dengan pelaksanaan di lapangan, sebagai 

berikut :

Pasal yang mengatur inkonsistensi
A. Perlindungan ekonomis

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 Pasal 5 ayat (1) disebutkan 
bahwa “setiap tenaga kerja memiliki 
kesempatan yang sama tanpa 
diskriminasi untuk memperoleh 
pekerjaan”

PT. Swakarya Insan Mandiri selalu melakukan 
perekrutan sesuai dengan kriteria yang diinginkan 
perusahaan user. Biasanya perusahaan user
mensaratkan kriteria harus single berumur 
maksimal 27 tahun

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 pasal 59 ayat (b) dikemukakan 
bahwa PKWTT dapat dikontrak 
selama 3 tahun dan setelah itu maka 
jika diperpanjang status pekerja 
berubah menjadi PKWT.

sistim oper kontrak dimana pekerja diberikan 
pilihan untuk keluar atau melamar kembali 
menjadi pekerja baru diperusahaan alih daya 
lainnya sudah tentu pekerja tidak akan pernah 
merasakan untuk menjadi pegawai tetap, dan 
sudah pasti pekerja akan kehilangan hak 
ekonominya karena saat mereka sudah tidak 
dibutuhkan tenaganya perusahaan tidak akan 
memberikan pesangon terhadap pekerjanya 
karena status kontraknya.

3. Isi surat kontrak yang menyatakan 
adanya tunjangan makan yang 
tertuang dalam pasal l 7 ayat (4) yang 
menyebutkan adanya tunjangan 
makan.

PT. Swakarya Insan Mandiri tidak memberikan 
tunjangan makan.

4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
Tentang : Hak Asasi Manusia Pasal 4 
ayat 3 “ Setiap orang berhak atas 
perlindungan hak asasi manusia dan 
kebebasan manusia, tanpa 
diskriminasi”

Pegawai magang hanya memperoleh gaji berdasar 
UMP tunjangan hari raya dan intensif tanpa 
tunjangan yang lainnya sehingga pegawai magang 
tidak mendapatkan kesejahteraan ekonomi seperti 
pegawai yang sudah dikontrak atau sudah lepas 
dari proses pemagangan.

B. Perlindungan sosial
1. Peraturan Pemerintah Nomor 64 

Tahun 2005 tentang perubahan 
kelima atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 1993 tentang 
penyelenggaraan progran jaminana 
sosial tenaga kerja. Yang seharusnya 
pekerja mendapatkan santunan 
kematian sebesar Rp 100.000.000,-
(Seratus Juta rupiah) santunan 
berkala sebesar Rp 200.000,- (dua 
ratus ribu rupiah) per bulan diberika 

jumlah santunan yang diberikan oleh pihak 
jamsostek kepada pekerja PT. Swakarya Insan 
Mandiri yang meninggal karena kecelakaan saat 
melaksanakan tugas perusahaan, pihak keluarga 
korban tersebut hanya mendapatkan uang RP 
50.000.000,-
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selama 24 (dua puluh empat) bulan 
dan biaya pemakaman sebesar Rp 
2.000.000,- (dua juta
rupiah).

2. Dalam Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2003 pasal 199 tercantum 
dengan jelas bahwa Setiap pekerja 
atau buruh dan keluarganya berhak 
untuk memperoleh jaminan sosial 
tenagakerja

Inkonsistensi perlindungan terjadi pada pekerja 
magang dimana mereka tidak mendapatkan 
perlindungan sosial yaitu perlindungan akan 
kesehatan karena apabila mereka mengalami 
musibah sakit dan diharuskan untuk menginap 
dirumah sakit mereka tidak mendapatkan hak 
mereka dengan mengganti biaya pengobatan 
mereka karena perusahaan tidak akan mengajukan
klaim tersebut kepada pihak jamsostek, mereka 
akan mendapatkan hak-haknya apabila mereka 
telah bekerja lebih dari 3 bulan.

C. Perlindungan Teknis
1. SE.918/MEN/PPK-SES/IX/2004 

tentang pelaksanaan pengawasan 
ketenagakerjaan di propinsi, 
kabupaten atau kota dimana disana 
disnaker memiliki wewenang untuk 
Memberikan pembinaan kepada 
perusahaan, Memberikan teguran 
lisan, dan selanjutnya dibuat berita 
acara pemeriksaan, memberikan 
peringatan tertulis dengan membuat 
nota pemeriksaan, penjatuhan sanksi.

Pelaksanaannya pemerintah disini disnaker belum 
pernah melakukan pengawasan dengan alasan 
kurangnya personil pengawas dalam tubuh 
disnaker.

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 
1981 tentang wajib lapor dalam pasal 
6 dijelaskan bahwa pengusaha dan 
pengurus wajib melaporkan kepada 
mentri atau pejabat yang ditunjuk 
selambat-lambatnya dalam jangka 
waktu 30 hari setelah mendirikan 
atau menjalankan kembali untuk 
memudahkan perusahaan yang 
membuat ijin perusahaan, hubungan 
tenaga kerja, perlindungan tenaga 
kerja dan kesempatan kerja.

PT. Swakarya Insan Mandiri tersebut tidak 
melakukan pelaporan ulang atau renew kepada 
pihak disnaker atas bertambahnya jumlah pekerja

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 pasal 60 ayat (1) menyatakan 
bahwa pekerja yang dapat melakukan 
magang hanyalah untuk pekerja yang 
melakukan perjanjian kerja dengan 
menggunakana Perjanjian Kerja 
Waktu Tidak Tentu (PKWTT) 
sehingga pekerja dengan Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak 
dibenarkan untuk melakukan proses 
pemagangan.

PT. Swakarya Insan Mandiri mengharuskan para 
pekerjanya pada saat proses perekrutan untuk 
melakukan proses pemagangan selama 3 bulan.
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BAB 1V

PENUTUP

B. Kesimpulan 

Dari beberapa uraian pada bab sebelumnya mengenai konsistensi 

perlindungan hukum bagi pekerjaja outsourcing di PT. Swakarya Insan Mandiri, 

dalam penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Antara Pelaku bisnis dengan Disnakertrans terdapat perbedaan pengertian 

mengenai outsourcing. Menurut pelaku bisnis, semua pekerjaan dapat di 

outsourcing-kan karena core busines dan non core businer dalam 

perkembangannya terjadi pergeseran. Sedangkan menurut Disnakertrans 

(Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) outsourcing hanya dapat dilakukan 

pada pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan inti dari perusahaan, dari uraian 

diatas dapat dilihat belum adanya kesesuaian anyara kedua belah pihak.

2. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja outsourcing belum 

maksimal, hal ini disebabkan karena peraturan di bidang ketenagakerjaan masih 

terdapat kerancuan dan inkonsistensi di dalam pasal-pasalnya, disamping itu 

ketentuan yang ada belum mengakomodir kepentingan steakholder di dalam 

outsourcing. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah 

dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk pekerja outsourcing

yakni : (1) perlindungan ekonomi, (2) perlindungan sosial dan (3) perlindungan 

teknis. Ketiga bentuk perlindungan ini dalam implementasinya belum berjalan 
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dengan maksimal, terlihat dari masih banyaknya pelanggaran atas hak-hak 

pekerja outosurcing.

3. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah belum maksimal karena 

disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yang tentunya berpengaruh 

terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi perkerja outsourcing di PT. 

Swakarya Insan Mandiri. Hambatan pemerintah dalam pemberian perlindungan 

hukum bagi pekerja khususnya pekerja outsourcing banyak di pengaruhi beberapa 

hal, baik hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan yang 

sifatnya internal terdiri dari kurangnya personil dari Pemerintah. Sedangkan 

hambatan yang sifatnya eksternal disebabkan (1) kurangnya kesadaran dari 

pelaku ekonomi, (2) kebijakan ekonomi  dan politik yang ada.  

4. Pelaksanaan outsourcing dalam PT. Swakarya Insan Mandiri terdapat tindak 

inkonsistensi dalam hal perlindungan ekonomi, perlindungan sosial dan 

perlindungan teknis antara peraturan yang yang mengaturnya dengan praktik di 

lapangan.

5. Inkonsistensi perlindungan ekonomi terjadi pada Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki 

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” dan 

praktik dilapangan PT. Swakarya Insan Mandiri selalu melakukan perekrutan 

sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan user. Biasanya perusahaan 

user mensaratkan kriteria harus single berumur maksimal 27 tahun
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6. Inkonsistensi perlindungan ekonomi terjadi pada Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 pasal 59 ayat (b) dikemukakan bahwa PKWTT dapat dikontrak 

selama 3 tahun dan setelah itu maka jika diperpanjang status pekerja berubah 

menjadi PKWT. Dan praktik dilapangan sistim oper kontrak dimana pekerja 

diberikan pilihan untuk keluar atau melamar kembali menjadi pekerja baru 

diperusahaan alih daya lainnya sudah tentu pekerja tidak akan pernah merasakan 

untuk menjadi pegawai tetap, dan sudah pasti pekerja akan kehilangan hak 

ekonominya karena saat mereka sudah tidak dibutuhkan tenaganya perusahaan 

tidak akan memberikan pesangon terhadap pekerjanya karena status kontraknya.

7. Inkonsistensi perlindungan ekonomi terjadi pada Isi surat kontrak yang 

menyatakan adanya tunjangan makan yang tertuang dalam pasal l 7 ayat (4) yang 

menyebutkan adanya tunjangan makan. Dan praktik dilapangan PT. Swakarya 

Insan Mandiri tidak memberikan tunjangan makan.

8. Inkonsistensi perlindungan ekonomi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

Tentang : Hak Asasi Manusia Pasal 4 ayat 3 “ Setiap orang berhak atas 

perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi. Dan 

praktik dilapangan Pegawai magang hanya memperoleh gaji berdasar UMP 

tunjangan hari raya dan intensif tanpa tunjangan yang lainnya sehingga pegawai 

magang tidak mendapatkan kesejahteraan ekonomi seperti pegawai yang sudah 

dikontrak atau sudah lepas dari proses pemagangan.

9. Inkonsistensi perlindungan sosial Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 

tentang perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 

tentang penyelenggaraan progran jaminana sosial tenaga kerja. Yang seharusnya 
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pekerja mendapatkan santunan kematian sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta 

rupiah) santunan berkala sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan 

diberika selama 24 (dua puluh empat) bulan dan biaya pemakaman sebesar Rp 

2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan praktik dilapangan jumlah santunan yang 

diberikan oleh pihak jamsostek kepada pekerja PT. Swakarya Insan Mandiri yang 

meninggal karena kecelakaan saat melaksanakan tugas perusahaan, pihak 

keluarga korban tersebut hanya mendapatkan uang RP 50.000.000,-

10. Inkonsistensi perlindungan sosial dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

pasal 199 tercantum dengan jelas bahwa Setiap pekerja atau buruh dan 

keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenagakerja. Dan praktik 

dilapangan Inkonsistensi perlindungan terjadi pada pekerja magang dimana 

mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial yaitu perlindungan akan 

kesehatan karena apabila mereka mengalami musibah sakit dan diharuskan untuk 

menginap dirumah sakit mereka tidak mendapatkan hak mereka dengan 

mengganti biaya pengobatan mereka karena perusahaan tidak akan mengajukan 

klaim tersebut kepada pihak jamsostek, mereka akan mendapatkan hak-haknya 

apabila mereka telah bekerja lebih dari 3 bulan.

11. Inkonsistensi perlindungan teknis terjadi pada SE.918/MEN/PPK-SES/IX/2004 

tentang pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di propinsi, kabupaten atau 

kota dimana disana disnaker memiliki wewenang untuk Memberikan pembinaan 

kepada perusahaan, Memberikan teguran lisan, dan selanjutnya dibuat berita 

acara pemeriksaan, memberikan peringatan tertulis dengan membuat nota 

pemeriksaan, penjatuhan sanksi. Dan praktik dilapangan Pelaksanaannya 
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pemerintah disini disnaker belum pernah melakukan pengawasan dengan alasan 

kurangnya personil pengawas dalam tubuh disnaker.

12. Inkonsistensi perlindungan teknis terjadi pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1981 tentang wajib lapor dalam pasal 6 dijelaskan bahwa pengusaha dan 

pengurus wajib melaporkan kepada mentri atau pejabat yang ditunjuk selambat-

lambatnya dalam jangka waktu 30 hari setelah mendirikan atau menjalankan 

kembali untuk memudahkan perusahaan yang membuat ijin perusahaan, 

hubungan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja. Dan 

praktik dilapangan PT. Swakarya Insan Mandiri tersebut tidak melakukan 

pelaporan ulang atau renew kepada pihak disnaker atas bertambahnya jumlah 

pekerja

13. Inkonsistensi perlindungan teknis terjadi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa pekerja yang dapat melakukan magang 

hanyalah untuk pekerja yang melakukan perjanjian kerja dengan menggunakana 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) sehingga pekerja dengan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dibenarkan untuk melakukan 

proses pemagangan. Dan praktik dilapangan PT. Swakarya Insan Mandiri tersebut 

tidak melakukan pelaporan ulang atau renew kepada pihak disnaker atas 

bertambahnya jumlah pekerja

14. Inkonsistensi perlindungan teknis terjadi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa pekerja yang dapat melakukan magang 

hanyalah untuk pekerja yang melakukan perjanjian kerja dengan menggunakana 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) sehingga pekerja dengan 
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Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dibenarkan untuk melakukan 

proses pemagangan. Dan praktik dilapangan PT. Swakarya Insan Mandiri 

mengharuskan para pekerjanya pada saat proses perekrutan untuk melakukan 

proses pemagangan selama 3 bulan.

C. Saran

Dalam penelitian mengenai Tinjauan konsistensi perlindungan outsourcing di 

PT. Swakarya Insan Mandiri terlihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh Dinas 

Tenaga Kerja belum maksimal dikarenakan beberapa faktor penghambat, baik yang 

sifatnya internal maupun ekternal. Dalam kerangka memberikan perlindungan yang 

maksimal perlu dilakukan pembenahan kinerja, untuk itu dalam penelitian ini penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk mengatasi ketidak  jelasan peraturan ini, diperlukan peraturan 

pelaksana yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 

itu berupa Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker). Salah satu 

kemungkinan yakni dengan memberikan batasan mana pekerjaan yang 

tergolong core business dan mana yang tidak untuk seluruh jenis industri. 

Atau membuat daftar jabatan atau posisi yang termasuk core dan yang tidak.

2. Pemerintah hendaknya lebih efektif dalam melakukan pekerjaannya sebagai 

badan yang memiliki kekuatan atau yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan control perlindungan bagi para pekerja dimana fungsi pemerintah 

dalam hubungan perindustrial sebagai penetap kebijakan, pemberi pelayanan, 
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pelaksana pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelaku 

pelanggaran.

3. Hendaknya PT. Swakarya Insan Mandiri lebih memperhatikan kesejahteraan 

para pekerjanya karena bagaimanapun juga pekerja merupakan aset 

perusahaan.
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