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ABSTRAK 
 
 

IKA ADI PERMANA. E 0003191, PELAKSANAAN PENGAWASAN 
KETENAGAKERJAAN OLEH PEGAWAI PENGAWAS 
KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRAKTEK OUTSOURCING DI 
KOTA SURAKARTA (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA KOTA 
SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan 
Hukum (Skripsi). 2007. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pengawasan ketenagakerjaan norma kerja dan kesehatan dan keselamatan kerja 
yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan 
praktek outsourcing yang terjadi di Kota Surakarta, selain itu juga bertujuan untuk 
mengetahui hal-hal yang seyogyanya ada dalam pelaksanaan pengawasan 
ketenagakerjaan sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pengawasan 
ketenagakerjaan yaitu terlaksananya peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan dengan baik akan dapat tercapai di masa yang akan datang. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila 
dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum empiris. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari data primer yang 
didapatkan secara langsung dari subyek penelitian yaitu pegawai pengawas tenaga 
kerja dan data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder serta bahan hukum tersier atau penunjang. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu wawancara,penulis melakukan wawancara secara langsung  
kepada informan atau nara sumber yang berkompeten dengan penelitian ini dan 
teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan studi kepustakaan, kegiatan 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan 
(dokumentasi) data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis 
data kualitatif dengan model interaktif. 

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengawasan 
terhadap praktek outsourcing di Kota Surakarta sudah berjalan dengan cukup baik 
karena pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh pegawai 
pengawas ketenagakerjaan belum dapat berjalan optimal, hal ini dapat dilihat 
dalam hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang   
dilakukan dalam mengawasi jalannya suatu praktek outsourcing terdapat beberapa 
hambatan dalam pelaksanaannya. 
Implikasi teoritis penulisan ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pengawasan pelaksanaan sistem 
outsourcing. Implikasi praktis dari penulisan ini adalah bahwa dengan penulisan 
ini diharapkan akan mempermudah pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam 
melaksanakan perannya secara sistematis dan konsisten. Disamping itu dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan 
terhadap Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan di masa yang akan  
datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan dalam penerapan hasil teknologi modern dewasa ini banyak 

disebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial, termasuk di 

bidang hukum ketenagakerjaan. Menurut Robert A. Nisbet dalam bukunya: 

Social Change and History., bahwa dengan timbul perubahan di dalam 

susunan masyarakat yang disebabkan oleh munculnya golongan buruh. 

Pengertian hak milik yang semula mengatur hubungan yang langsung dan 

nyata antara pemilik dan barang juga mengalami perubahan karenanya. Sifat-

sifat kepemilikan menjadi berubah, oleh karena sekarang barang siapa yang 

memiliki alat-alat produksi bukan lagi hanya menguasai barang, tetapi juga 

menguasai nasib ribuan manusia yang hidup sebagai buruh (Satjipto Rahardjo, 

1986: 97). 

Dalam perspektif hukum, menurut Satjipto Rahardjo, bahwa: Pemilik 

barang hanya terikat kepada barangnya saja. Ia hanya mempunyai kekuasaan 

atas barang yang dimilikinya, tetapi apa yang semula merupakan penguasaan 

serta kontrol atas barang, atas pekerja upahan. Perubahan ini terjadi setelah 

barang itu berubah fungsinya menjadi kapital. Orang yang disebut sebagai 

pemilik, membebani orang lain dengan tugas-tugas, menjadikan orang itu 

sebagai sasaran dari perintah-perintahnya dan setidak-tidaknya pada masa 

awal-awal kapitalisme mengawasi sendiri pelaksanaan dari perintah-

perintahnya. Seorang yang semula memiliki res, sekarang bisa “memaksakan”  

kehendaknya kepada personae (Satjipto Rahardjo, 1986: 205). 

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan 

manusia yang dilindungi hukum. Setiap manusia mempunyai kepentingan, 

yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Oleh karenanya setiap manusia mempunyai hak untuk 
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mendapatkan perlindungan hukum karena hak merupakan kepentingan yang 

harus dilindungi oleh hukum. 

Dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa: Negara Indonesia 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial berdasarkan Pancasila. Kemudian dalam pasal 27 (2) UUD 1945 

menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Dari amanat para pendiri 

Republik dapat kita pahami bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan 

adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara untuk 

mendapatkan penghidupan yang layak.  

Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan penjabaran dari UUD 

1945 telah mengatur berbagai ketentuan yang berhubungan dengan 

ketenagakerjaan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan sudah sangat jelas memberikan gambaran bagaimana 

kebijakan Pemerintah di bidang Ketenagakerjaan khususnya dalam hal 

perlindungan terhadap pekerja. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Bab X 

UU Ketenagakerjaan pada pasal 67 sampai dengan pasal 101. Dalam Bab X 

tersebut diatur mengenai hal Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan. 

Dalam praktik outsourcing, hak-hak tersebut merupakan sesuatu yang 

sangatlah mahal untuk didapatkan oleh para pekerja outsourcing. Selama ini 

penerapan sistem outsourcing lebih banyak merugikan pekerja atau buruh. Hal 

ini dilihat dari hubungan kerja yang selalu dalam bentuk tidak tetap atau 

kontrak, upah lebih rendah, minimnya jaminan sosial, tidak adanya 

perlindungan kerja serta jaminan pengembangan karir. Maka dari itu 

diperlukan suatu perlindungan hukum yang merupakan hak bagi setiap pekerja 

yang dijamin negara, yang apabila hak tersebut dilanggar dapat menimbulkan 

konsekuensi hukum (Artikel Muzni Tambusai,2006: 

http://www.nakertrans.go.id).  
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Meningkatnya kecenderungan perusahaan-perusahaan besar, baik yang 

berstatus swasta nasional maupun Badan Usaha Milik Negara dalam 

menggunakan pekerja/ buruh outsourcing melalui perusahaan jasa penyedia 

tenaga kerja/buruh itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, 

pertama, perusahaan pengguna tenaga kerja/buruh outsourcing tidak harus 

mengalokasikan waktu dan tenaganya secara khusus untuk melakukan 

perekrutan tenaga/ buruh yang diperlukan, bahkan dapat diproses dalam waktu 

relatif singkat. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi waktu dan tenaga untuk 

memperoleh tenaga/ buruh yang diharapkan. Kedua, perusahaan pengguna 

tenaga kerja/ buruh secara outsourcing terlepas dari kewajiban ideal untuk 

program pengembangan karir pekerja outsourcing yang mereka gunakan, 

perusahaan pengguna tenaga kerja outsourcing terlepas juga dari kewajiban 

memberikan jaminan sosial, dan terlepas dari beban tunjangan tahunan. Semua 

ini memberikan makna positif dalam konteks pengurangan biaya operasional 

perusahaan. Bahkan ketika terjadi konflik tentang penyesuaian gaji atau  

terjadi persoalan yang menyangkut mengenai kepentingan pekerja/ buruh, 

perusahaan pengguna tenaga kerja outsourcing dapat mengalihkan persoalan 

tersebut kepada perusahaan penyedia tenaga kerja/ buruh. Ketiga, perusahaan 

pengguna tenaga kerja outsourcing dapat leluasa melakukan pemutusan 

hubungan kerja secara sepihak tanpa dibayang-bayangi tuntutan hukum.       

Pada dasarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur 

mengenai perlindungan terhadap pekerja outsourcing dengan cara 

memberikan persyaratan yang ketat terhadap perusahaan yang ingin 

melakukan outsourcing, akan tetapi dalam prakteknya masih saja banyak 

perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Seperti 

yang diungkapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) 

Suwito Ardiyanto, “Saat ini, pekerjaan inti yang seharusnya dilaksanakan 

pekerja tetap, ternyata juga sudah diborongkan pada perusahaan lain. Pemda 

seharusnya lebih serius meningkatkan peran petugas pengawas 
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ketenagakerjaan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan sistem kerja 

outsourcing”. Petugas pengawas ketenagakerjaan itu sendiri merupakan 

pegawai negeri sipil (PNS) yang dilatih khusus oleh Depnakertrans sedikitnya 

selama enam bulan. Mereka diajari teori dan praktek mengenai seluruh 

peraturan berkait ketenagakerjaan. Akan tetapi, data Depnakertrans 

menyebutkan, saat ini hanya ada 1.410 petugas pengawas ketenagakerjaan dari 

kebutuhan 3.600 orang. Mereka mengawasi sedikitnya 178.000 perusahaan di 

seluruh Indonesia. Kemudian, sedikitnya 400 petugas pengawas dari 1.410 

orang yang tersisa sudah tidak aktif mengawasi persoalan ketenagakerjaan di 

daerahnya 

(http://www.kompas.com/kompascetak/0705/04/utama/3503090.htm).  

Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak para pekerja outsourcing 

dan demi terlaksananya sistem outsourcing yang baik sesuai dengan ketentuan 

yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dilakukan dengan 

dilaksanakannya suatu pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan 

ketenagakerjaan itu sendiri diatur dalam BAB XIV Pasal 176-181 Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang 

Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 dari Republik Indonesia untuk 

Seluruh Indonesia. Pengawasan ketenagakerjaan yang perlu untuk dilakukan 

dalam sistem outsourcing yaitu pengawasan terhadap norma kerja dan 

pengawasan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. 

Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga 

dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi 

pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan 

kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan 

tenaga kerja dapat terjamin. Walaupun petugas pengawas ketenagakerjaan 

sangatlah kurang, pengawasan ketenagakerjaaan harus terus dilakukan agar 

peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para 

pelaku industri dan perdagangan. Dengan demikian pengawasan 
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ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan fungsi agar 

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan 

dengan baik.  

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia, 

di kota ini terdapat sekitar 10 (sepuluh) perusahaan outsourcing yang secara 

resmi telah mendaftarkan ijin usahanya ke Dinas Tenaga Kerja Kota 

Surakarta. Untuk menjamin terselenggaranya peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan dengan baik dalam praktek outsourcing yang dilakukan 

perusahaan-perusahaan outsourcing di Wilayah Kota Surakarta dan untuk 

menjamin perlindungan hukum yang merupakan hak bagi setiap pekerja yang 

dijamin negara, maka  diperlukan suatu pengawasan ketenagakerjaan baik 

pengawasan norma kerja maupun pengawasan keselamatan dan kesehatan 

kerja terhadap praktek outsourcing yang dilaksanakan oleh pegawai pengawas 

ketenagakerjaan yang bertugas di bawah Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.  

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis  tertarik untuk 

membuat rancangan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN 

PENGAWASAN OLEH PEGAWAI PENGAWAS 

KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRAKTEK OUTSOURCING DI  

SURAKARTA (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA SURAKARTA)” 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dibuat untuk mengidentifikasi persoalan yang 

akan diteliti. Dengan perumusan masalah, diharapkan pengumpulan data yang 

diperlukan dalam pelaksanaan penelitian akan bisa lebih terarah. Perumusan 

masalah dibuat untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data, 

menyusun data dan menganalisis data, sehingga sasaran yang hendak dicapai 

jelas sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Berdasarkan hal di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja Yang Dilakukan 

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Praktek Outsourcing di  

Surakarta? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Yang Dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Praktek 

Outsourcing Di Surakarta?    

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian  merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai 

jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Adapun penelitian ini dilakukan 

untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan norma kerja yang 

dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap praktek 

outsourcing yang terjadi di Kota Surakarta.   

b. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan kesehatan dan 

keselamatan kerja yang dilakukan oleh pegawai pengawas 

ketenagakerjaan terhadap praktek outsourcing yang terjadi di Kota 

Surakarta. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan untuk 

menyusun penulisan hukum dan sebagai persyaratan dalam mencapai 

derajat kesarjanaan di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum UNS. 

b. Menambah wawasan serta pengetahuan penulis di bidang Hukum 

Administrasi Negara khususnya mengenai hukum ketenagakerjaan 

dalam hal pelaksanaan pengawasan praktek outsourcing di wilayah 

Kota Surakarta. 

c. Menerapkan ilmu yang telah dipelajari dengan realita di lapangan dan 

sebagai pengembangan serta perluasan wacana pemikiran dan 
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pengetahuan khususnya mengenai pengawasan outsourcing di bidang 

hukum ketenagakerjaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian diharapkan mampu memberikan suatu manfaat yang 

berguna, baik bagi ilmu pengetahuan maupun bagi penulis. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian  ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan khasanah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan 

khususnya Hukum Administrasi Negara. 

b. Memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan pengawasan 

terhadap praktek outsourcing yang terjadi di Kota Surakarta. 

c. Hasil penelitian ini, dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap 

penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus 

untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh. 

b. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak 

yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini dan berguna bagi 

pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Mengacu pada judul dan perumusan masalah yang diteliti, maka 

penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penulis 

akan melakukan penelitian dan akan mengolah data ataupun  informasi 

yang berkaitan dengan materi penulisan dari Dinas Tenaga Kerja Kota 

Surakarta. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif pada dasarnya berarti, penyorotan terhadap masalah 

serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang 

didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam 

unsur-unsur tertentu untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas 

mungkin ruang lingkupnya. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan 

tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga 

perilakunya yang nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek 

penelitian yang utuh (Soerjono Soekanto, 2005:32). Hal ini bertujuan 

untuk dapat diperolehnya data kualitatif yang merupakan sumber data dari 

deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang 

terjadi dalam lingkup setempat. Dengan demikian alur peristiwa secara 

kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang 

setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. 

3. Sifat Penelitian 

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian 

Deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif yaitu  

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya 

terutama adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat 

membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka 

menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2005:10). 

4. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Dinas 

Tenaga Kerja Kota Surakarta. 
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5. Jenis Data 

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

data primer dan data sekunder. 

a) Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

wawancara dengan pejabat yang berwenang yaitu Bapak Winarno 

selaku Kepala Seksi Norma Kerja, Bapak Teguh selaku Kepala Seksi 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan pegawai pengawas 

ketenagakerjaan yang bertugas di Kantor Dinas Tenaga Kerja 

Surakarta. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang lebih dulu dikumpulkan 

dan dilaporkan oleh orang di luar penyusun sendiri melalui studi 

kepustakaan, buku, literatur, surat kabar, dokumen, Peraturan 

Perundang-undangan, laporan, dan  sumber-sumber tertulis lainnya 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis yaitu tentang 

pengawasan ketenagakerjaan terhadap praktek outsourcing.  

6. Sumber data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Sumber data primer 

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data 

yang diperlukan adalah data primer. Sumber data primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku 

warga masyarakat melalui penelitian lapangan (Soerjono Soekanto, 
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1986:12). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui  

wawancara dengan pejabat yang berwenang yaitu Bapak Winarno 

selaku Kepala Seksi Norma Kerja, Bapak Teguh selaku Kepala Seksi 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan pegawai pengawas 

ketenagakerjaan yang bertugas di Kantor Dinas Tenaga Kerja 

Surakarta. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan 

perundang-undangan, laporan, arsip, literatur dan hasil penelitian 

lainnya yang mendukung sumber data primer. Data sekunder di bidang 

hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 

tiga, yaitu: 

(1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

dan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya 

Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 dari 

Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

(2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dari 

penelitian ini yaitu buku-buku, peraturan pemerintah, keputusan 

menteri dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengawasan 

ketenagakerjaan khususnya dalam praktek outsourcing.. 

(3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan-bahan dari internet. 
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7. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a) Studi Lapangan  

Teknik pengumpulan data ini dengan cara penulis terjun langsung ke 

lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang dikehendaki 

dan lengkap dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak-

pihak yang terkait seperti pejabat stuktural dan pegawai pengawas 

ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta yang 

berkompeten dalam pengawasan ketenagakerjaan.Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2001:135). Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara (interview) dengan 

informan atau responden yaitu  Bapak Winarno selaku Kepala Seksi 

Norma Kerja, Bapak Teguh selaku Kepala Seksi Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja dan pegawai pengawas ketenagakerjaan yang 

bertugas di Kantor Dinas Tenaga Kerja Surakarta.   

b) Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan yaitu suatu pengumpulan data dengan cara 

menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.  
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8. Teknik Analisis Data 

Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas 

hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh 

setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis 

analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat 

dipertanggungjawabkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, 

sedang data yang terkumpul bersifat kualitatif, maka dalam hal ini 

penulis menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan model analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. 

Metode analisis interaktif adalah tiga komponen analisis tersebut 

aktifitasnya dapat dilakukan dengan cara interaktif, baik komponennya 

maupun dengan proses pengumpulan data, yang berbentuk siklus. Dalam 

bentuk ini tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses 

pengumpulan selama kegiatan berlangsung. Setelah pengumpulan data 

berakhir, peneliti bergerak diantara komponen analisisnya dengan 

menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya (H.B.Sutopo, 

2006: 114-116). Menurut H.B.Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a) Reduksi Data 

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 yang 

dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah 
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sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. 

Selain berbentuk narasi, sajian data juga bisa meliputi berbagai jenis 

matrik, gambar/skema, jaringan kerja kegiatan dan juga tabel sebagai 

pendukung narasinya. 

c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses 

pengumpulan data berakhir. Kesimpulan perlu diverifikasi agar 

cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Apabila 

simpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan data 

dalam reduksi maupun sajian datanya, maka wajib kembali 

melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk 

mencari pendukung simpulan yang telah dikembangkan dan juga 

sebagai usaha bagi pendalaman data (H.B. Sutopo, 2006 : 114-116). 

Untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan dengan skema sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Metode Analisis Interaktif 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis berpedoman pada 

suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan 

mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam 

mempelajari isinya. Penulisan hukum terbagi menjadi empat bab yang saling 

berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-

masing merupakan pembahasan dari bab yang  bersangkutan. Adapun 

sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang 

masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk 

mengadakan penelitian., perumusan masalah merupakan inti 

permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan 

dari penulis mengadakan penelitian, manfaat penelitian 

merupakan hal-hal yang diambil dari penelitian, metode 

penelitian berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, 

selanjutnya adalah sistematika hukum yang merupakan kerangka 

atau isi penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kerangka teori yang melandasi penelitian 

serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat 

dalam penulisan hukum ini, yaitu : tinjauan umum tentang 

outsourcing, tinjauan umum tentang pengawasan 

ketenagakerjaan, tinjauan umum tentang pelaksanaan hukum dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penjelasan dari penelitian yang diperoleh 

di lapangan dan pembahasannya tentang pelaksanaan pengawasan 

norma kerja yang dilakukan oleh pegawai pengawas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxvi

ketenagakerjaan terhadap praktek outsourcing di Surakarta dan 

pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan oleh 

pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap praktek outsourcing 

di Surakarta serta hambatan yang dihadapi dan solusinya. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan 

kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian 

dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Tentang Outsourcing 

a. Pengertian Outsourcing 

Outsourcing adalah pendelegasian operasi dan manajemen 

harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia 

jasa outsourcing). Melalui pendelegasian maka pengelolaan tak lagi 

dilakukan oleh perusahaan, melainkan dilimpahkan kepada perusahaan 

jasa outsourcing (Sehat Damanik, 2006: 2, Chandra Suwondo, 2003: 

2). 

Sementara dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 

Tahun 2003 secara eksplisit tidak ada istilah outsourcing tetapi 

pengertian outsourcing itu sendiri secara tidak langsung dapat dilihat 

dalam Pasal 64 yang menyatakan bahwa perusahaan dapat 

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 

lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa 

pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Praktek outsourcing yang 

dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenal dalam 2 (dua) bentuk 

yaitu : pemborongan pekerjaan dan penyediaan pekerja/buruh 

sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 (Artikel Muzni 

Tambusai,2006: http://www.nakertrans.go.id). 

Ahli hukum perburuhan Aloysius Uwiyono mengatakan bahwa 

pada dasarnya ada dua bentuk outsourcing yang hendak diintrodusir 

oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bentuk pertama adalah 

outsourcing pekerja (Pasal 66) dan bentuk kedua adalah outsourcing 

pekerjaan (Pasal 65). Uwiyono menilai outsourcing bentuk pertama 

dapat dipandang sebagai human trafficking (perdagangan manusia). 
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Penilaian Uwiyono didasarkan pada asumsi dengan adanya perjanjian 

di mana perusahaan penyedia jasa menyediakan tenaga kerja dan 

pengguna (user) menyerahkan sejumlah uang, maka seolah-olah terjadi 

penjualan tenaga kerja. Sementara untuk jenis yang kedua, Uwiyono 

berpandangan tidak terjadi human trafficking (perdagangan manusia). 

Menurutnya, dalam bentuk yang kedua ini, pekerja/buruh tetap 

memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pemborong. Sedangkan 

hubungan yang tercipta antara user dengan perusahaan pemborong 

hanyalah terkait dengan pekerjaan yang diborongkan tersebut 

(http://www.tempointeraktif.com). 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian outsourcing adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat 

antara perusahaan pengguna jasa dengan perusahaan penyedia jasa 

(jasa pekerja maupun jasa pemborongan pekerjaan) untuk 

menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di 

perusahaan pengguna jasa dengan membayar sejumlah uang gaji tetap 

yang dibayarkan oleh perusahaan penyedia jasa. 

b. Sejarah Outsourcing 

Pada dasarnya praktek dari prinsip-prinsip outsourcing telah 

diterapkan sejak zaman dahulu. Hal itu dimulai ketika Bangsa Yunani 

dan Romawi menyewa prajurit asing untuk bertempur dalam 

peperangan, serta menyewa ahli bangunan untuk membangun kota dan 

istana. Seiring dengan perkembangan sosial, prinsip outsourcing 

tersebut mulai diterapkan dalam dunia usaha. 

Sejak revolusi industri, perusahaan-perusahaan berusaha keras 

untuk menemukan suatu langkah terobosan untuk mendapatkan 

keuntungan kompetitif dan meningkatkan penjualan. Harapan mereka 
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yaitu perusahaan besar terintegrasi yang dapat memiliki, mengatur dan 

mengontrol secara langsung semua asetnya. 

Pada tahun 1950-an dan 1960-an dalam berbagai pertemuan 

dilakukan berbagai himbauan untuk mengadakan diversivikasi atau 

penggolongan, memperbesar basis perusahaan serta mengambil 

keuntungan dari perkembangan ekonomi. Pelaksanaan diversivikasi 

perusahaan ini diharapkan dapat melindungi keuntungan walaupun 

untuk pengembangannya diperlukan beberapa tingkatan manajemen 

(Chandra Suwondo, 2003 : 4). 

Sekitar tahun 1970 dan 1980 perusahaan mengalami kesulitan 

dalam persaingan global. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

persiapan akibat struktur manajemen yang membengkak. Hal ini 

mengakibatkan meningkatnya resiko usaha dalam segala hal termasuk 

resiko ketenagakerjaan. Oleh karenanya, mulai dilakukan pemikiran 

untuk menggunakan outsourcing di dalam dunia usaha (Chandra 

Suwondo, 2003 : 5). 

Awal timbulnya penerapan outsourcing di dalam perusahaan 

yaitu untuk membagi resiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk 

masalah ketenagakerjaan. Ini disebabkan karena hal-hal sebagai 

berikut: 

a) Perubahan paradigma di Negara barat yang menganggap pekerja 

merupakan aset terbesar perusahaan dan merupakan kewajiban 

terbesar perusahaan untuk melindungi pekerja; 

b) Perubahan paradigma dari pandangan kerja tradisional dimana 

pekerja melayani  sistem menjadi pandangan kerja modern dimana 

system yang seharusnya melayani pekerja; 

c) Sistem pengembangan karir pada sistem organisasi yang ada saat 

ini cenderung menghasilkan sebagian orang yang terbuang; 
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d) Keterbatasan teknologi otomatisasi; 

Kegiatan outsourcing yang banyak dilakukan perusahaan besar 

ini ditandai dengan strategi baru yang diterapkan oleh perusahaan 

besar yaitu berkonsentrasi pada bisnis inti, mengidentifikasikan proses 

yang kritikal dan memutuskan hal-hal yang harus di-outsource-kan. 

Ada beberapa alasan yang mendasari suatu perusahaan 

melakukan outsourcing terhadap sebagian aktivitas-aktivitasnya. 

Alasan-alasan tersebut yaitu : (Richardus E. I. Dan Richardus J.P., 

2006 : 5 ) 

1) Meningkatkan fokus perusahaan 

 Dengan melakukan outsoucing, perusahaan dapat lebih 

memfokuskan diri pada bisnis utama atau core business-nya 

sehingga akan dapat menghasilkan keunggulan komparatif yag 

lebih cepat dan mempercepat pengembangan perusahaan. 

2) Memanfaatkan kemampuan kelas dunia 

 Spesialisasi yang dimiliki oleh para kontraktor tersebut 

memiliki keunggulan kelas dunia dalam bidangnya. Dengan kata 

lain outsourcing hanya diberikan kepada kontraktor yang betul-

betul unggul di bidang pekerjaan yang akan diserahkan. 

3) Membagi Risiko 

 Outsourcing memungkinkan pembagian risiko yang akan 

memperingan dan memperkecil risiko perusahaan. Dengan adanya 

pembagian risiko, perusahaan lebih dapat bergerak secara fleksibel. 

4) Sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain 

 Setiap perusahaan memiliki keterbatasan dalam pemilikan 

sumber daya. Sumber daya tersebut harus dimanfaatkan pada 

bidang-bidang yang paling menguntungkan. Pelaksanaan 

outsourcing memungkinkan perusahaan untuk menggunakan 

sumber daya yang terbatas itu untuk bidang-bidang kegiatan 

utama. 
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5) Memungkinkan tersedianya dana kapital 

 Outsourcing bermanfaat untuk mengurangi biaya pada 

kegiatan non core atau kegiatan penunjang. Dengan demikian dana 

kapital dapat digunakan pada aktivitas yang bersifat lebih utama. 

6) Memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri 

 Pelaksanaan outsourcing terhadap suatu aktivitas tertentu 

disebabkan karena perusahaan tidak memiliki sumber daya yang 

dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut secara baik dan 

memadai. Oleh karenanya dengan melakukan outsourcing 

perusahaan dapat memperoleh sumber daya yang cakap untuk 

melakukan aktivitas tersebut. 

7) Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola 

 Salah satu masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola 

adalah birokrasi ekstern yang berbelit yang harus ditaati oleh 

perusahaan yang dimiliki negara, seperti dalam menjalankan fungsi 

pembelian barang dan jasa. Permasalahan ini dapat diatasi dengan 

menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga yang 

berbentuk swasta, yang tidak terikat pada birokrasi tertentu. 

c. Dasar Hukum Outsourcing di Indonesia  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa 

disebut sebagai hukum materiil, merupakan sumber hukum yang 

paling awal dalam masalah outsourcing. Undang-undang ini telah 

ada sejak zaman Belanda. 

KUHPerdata merupakan tonggak awal pengaturan 

pekerjaan pemborongan, yang secara khusus difokuskan pada 

obyek tertentu. Ketentuan KUHPerdata tersebut diatur dalam Pasal 

1601 KUHPerdata, yang secara luas mengatur tentang perjanjian 

perburuhan dan pemborongan pekerjaan. 
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Pada Pasal 1601b KUHPerdata, yang dimaksud 

pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak 

yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk 

menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak 

yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang 

ditentukan (Sehat Damanik, 2006: 10). 

Ketentuan pemborongan pekerjaan dalam KUHPerdata 

sedikit berbeda dengan yang ditemukan dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perbedaaan 

adalah, pada pasal-pasal yang diatur dalam KUHPerdata tidak 

dibatasi pekerjaan-pekerjaan mana saja yang dapat 

diborongkan/outsource, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 dibatasi, yakni hanya terhadap produk/bagian-

bagian yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama 

perusahaan (Sehat Damanik, 2006: 11).  

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan ketentuan mengenai outsourcing diatur dalam 

Pasal 64-66. Dasar dari diperbolehkannya sistem outsourcing 

terdapat pada Pasal 64 : “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusaaan lainnya melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang 

dibuat secara tertulis”.  

Perjanjian outsourcing dapat disamakaan dengan perjanjian 

pemborongan pekerjaan. Ketentuan outsourcing di dalam Undang-

Undang Ketenagakerjaan  Nomor 13 tahun 2003 yang diatur dalam 

Pasal 65, menyatakan:  
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(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 

lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan 

yang dibuat secara tertulis. 

(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. 

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

berbentuk badan hukum.  

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh 

pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan 

syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan 

menteri.  

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara 

tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang 

dipekerjakannya.  

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat 

didasarkan atas perjanjian-perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. 
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(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan 

ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan 

kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan 

beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan 

perusahaan pemberi kerja. 

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi 

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka 

hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai 

dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7). 

 Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, diatur mengenai beberapa hal, yaitu: 

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 

tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan 

kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung 

dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan jasa penunjang 

atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses 

produksi. 

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau 

kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses 

produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :  

a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 

b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja 

sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja 

untuk waktu tertentu yang memenui persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan 

ditandatangani oleh kedua belah pihak; 
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c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, 

serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 

d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh 

dan perusahaan penyedia pekerja/buruh dibuat secara 

tertulis dan wajib memuat pasal sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang ini. 

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang 

berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud 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.  

2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: 

KEP.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan 

Perusahaan Jasa Pekerja/ Buruh 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Nomor: KEP.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan 

Perusahaan Jasa Pekerja/ Buruh dibuat untuk memenuhi perintah 

Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003  tentang 

Ketenagakerjaan, pada Pasal 2 Kepmenaker ini dinyatakan bahwa: 

(1) Untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 

perusahaan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 

kabupaten/kota sesuai domisili perusahaan penyedia jasa 

pekerja/ buruh. 
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(2) Untuk mendapatkan ijin operasional perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh perusahaan menyampaikan permohonan dengan 

melampirkan:  

a. copy pengesahan sebagai badan hukum berbentuk 

Perseorangan Terbatas atau Koperasi; 

b. copy anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan 

usaha penyedia jasa pekerja/buruh; 

c. copy SIUP; 

d. copy wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku. 

(3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah menerbitkan 

ijin operasional terhadap permohonan yang telah memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan 

diterima. 

Pada Pasal 4 dinyatakan bahwa dalam hal perusahaan 

penyedia jasa memperoleh pekerjaan dari perusahaan pemberian 

pekerjaan kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis 

yang sekurang-kurangnya memuat :  

a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/ buruh dari 

perusahaan jasa; 

b. penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana 

dimaksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara 

perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/ buruh yang 

dipekerrjakan perusahaan penyedia jasa sehingga perlindungan 

upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan 

yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa 

pekerja/ buruh; 

c. penegasan bahwa perusahaan penydia jasa/ buruh bersedia 

menerima pekerja/ buruh di perusahaan penyedia jasa 
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pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pekerja yang terus 

menerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam hal terjadi 

penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 

Ketentuan pendaftaran perjanjian tertulis antara perusahaan 

penyedia jasa dengan perusahaan pemberian pekerjaan, diatur pada 

Pasal 5: 

(1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus 

didaftarkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat perusahaan penyedia 

jasa pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan 

(2) Dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerjaan/buruh 

melaksanakan pekerjaan pada perusahaan pemberi kerja yang 

berada dalam wilayah lebih dari satu kabupaten/kota dalam 

satu provinsi, maka pendaftaran dilakukan pada instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi. 

(3) Dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 

melaksanakan pekerjaan pada perusahaan pemberi kerja yang 

berada dalam wilayah lebih dari satu provinsi, maka 

pendaftaran dilakukan pada Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial. 

(4) Pendaftaran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

ayat (2) dan ayat (3) harus melampirkan draft perjanjian kerja. 

Pasal 6 mengatur tentang penerbitan bukti pendaftaran 

sebagai berikut: 

(1) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan melakukan perjanjian tersebut; 
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(2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4, maka pejabat yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan menerbitkan bukti pendaftaran. 

(3) Dalam hal terdaftar ketentuan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan pasal 4, maka pejabat yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan membuat catatan pada bukti 

pendaftaran bahwa perjanjian dimaksud tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 4. 

Dijelaskan pada Pasal 7 mengenai pencabutan ijin 

operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh  , sebagai 

berikut: 

(1) Dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak 

mendaftarkan perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh, maka 

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencabut ijin 

operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang 

bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5. 

(2) Dalam hal ijin operasional dicabut, hak-hak pekerja/buruh tetap 

menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh yang bersangkutan. 

3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 

220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian 

Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 

Nomor 220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan 

Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 
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merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003. Hal-hal yang diatur dalam Kepmenaker ini 

menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi ketika perusahaan 

menyerahkan pekerjaannya kepada perusahaan lain. 

Di antara beberapa syarat tersebut adalah bahwa 

penyerahan pekerjaan harus dibuat dan ditandatangani kedua belah 

pihak secara tertulis melalui perjanjian pemborongan pekerjaan. 

Penerima pekerjaan yang menandatangani perjanjian pemborongan 

tersebut harus merupakan perusahaan yang berbadan hukum dan 

mempunyai izin usaha dari ketenagakerjaan. 

Apabila perusahaan pemborong pekerjaan tersebut akan 

menyerahkan lagi sebagian pekerjaan yang diterima dari 

perusahaan pemberi pekerjaan, maka penyerahan tersebut dapat 

diberikan kepada perusahaan pemborong pekerjaan yang bukan 

berbadan hukum. Apabila perusahaan pemborong pekerjaan yang 

bukan berbadan hukum tersebut tidak melaksanakan kewajibannya 

memenuhi hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja maka 

perusahaan pemborong pekerjaan yang berbadan hukum tersebut 

bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban tersebut. 

Dalam hal suatu daerah tidak terdapat perusahaan 

pemborong pekerjaan yang berbadan hukum atau terdapat 

perusahaan pemborong pekerjaan berbadan hukum tetapi tidak 

memenuhi kualifikasi untuk dapat melaksanakan sebagian 

pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan, maka penyerahan 

sebagian pelaksanaan pekerjaan dapat diserahkan pada perusahaan 

pemborong pekerjaan yang bukan berbadan hukum. Perusahaan 

tersebut bertanggung jawab memenuhi hak-hak pekerja/buruh yang 

terjadi dalam hubungan kerja antara perusahaan yang bukan 

berbadan hukum tersebut dengan pekerjanya/buruhnya.  
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Kepmenaker ini juga mengharuskan adanya jaminan atas 

pemenuhan seluruh hak-hak pekerja. Syarat lainnya adalah 

penyerahan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan hanya 

dapat dilakukan tehadap pekerjaan-pekerjaan yang bukan 

merupakan pekerjaan utama perusahaan, melainkan hanya berupa 

kegiatan penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan 

proses produksi (Sehat Damanik, 2006:18) 

2. Tinjauan Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan 

a. Dasar Hukum Pengawasan Ketenagakerjaan 

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan untuk menjamin semua 

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dipatuhi dan 

dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Untuk itu, pengawasan 

ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas yang kompeten 

tergabung dalam unit tersendiri pada Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian pegawai 

pengawas dapat melakukan tugasnya dan mengambil keputusan secara 

independen, tidak terpengaruh oleh pihak lain. (Payaman J. 

Simanjuntak, 2003:46) 

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam 

perlindungan tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum 

ketenagakerjaan secara menyeluruh. Penegakan hukum ditempuh 

dalam 2 (dua) cara, yaitu: preventif dan refresif. Pada dasarnya kedua 

cara itu ditempuh sangat bergantung dari tingkat kepatuhan masyarakat 

(pengusaha, pekerja/ buruh, serikat pekerja/ serikat buruh) terhadap 

ketentuan hukum ketenagakerjaan. Tindakan preventif dilakukan jika 

memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk 

mematuhi hukum. Namun bila tindakan preventif tidak efektif lagi, 

maka ditempuh tindakkan refresif dengan maksud agar masyarakat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xli

mau melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan (Abdul 

Khakim,2003:123).  

Dasar hukum pengawasan ketenagakerjaan ialah (Abdul 

Khakim,2003:127): 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang 

Pengawasan Perburuhan;  

c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 

d. PERMEN Nomor: 03/MEN/1984 tentang Pengawasan 

Ketenagakerjaan Terpadu; 

Pengawasan perburuhan yang diatur dalam Undang-undang 

No. 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan, dimaksudkan agar 

perusahaan yang merupakan aset perekonomian tersebut dapat berjalan 

dengan lancar, berkembang menjadi perusahaan yang kuat dan tidak 

mengalami hambatan – hambatan yang disebabkan oleh pelanggaran 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu pengawasan perburuhan dimaksudkan untuk 

mendidik agar pengusaha atau perusahaan selalu tunduk menjalankan 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga akan dapat 

menjamin keamanan dan kestabilan pelaksanaan hubungan kerja, 

karena seringkali perselisihan perburuhan disebabkan karena majikan 

tidak memberikan perlindungan hukum kepada buruhnya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu pelaksanaan 

pengawasan perburuhan akan menjamin pelaksanaan peraturan-

peraturan perburuhan di semua perusahaan secara sama, sehingga akan 

menjamin tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat (unfair 

competition) (Lalu Husni, 2006: 120) 
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b. Lingkup Pengawasan Ketenagakerjaan 

Pengawasan perburuhan/ ketenagakerjaan dilakukan dengan 

melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk mengamati, 

mengawasi pelaksanaan hak-hak normatif pekerja. Jika hak-hak 

pekerja belum dipenuhi oleh pengusaha, pegawai pengawas dapat 

melakukan teguran agar hak-hak pekerja diberikan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada, jika tidak diindahkan 

pegawai pengawas yang merupakan penyidik pegawai negeri sipil di 

bidang perburuhan dapat menyidik pengusaha tersebut untuk 

selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan untuk diproses lebih 

lanjut ke pengadilan (Lalu Husni,2006: 121). 

Pemerintah (Depnaker) melalui pengawas perburuhan 

berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 1948 jo. UU No. 3 Tahun 

1951 tentang pengawasan perburuhan diberikan wewenang: 

1) Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan 

perburuhan pada khususnya. 

2) Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal 

hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-

luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan-peraturan 

perburuhan lainnya. 

3) Menjalankan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Wewenang Pengawai Pengawas Umum: 

a. Memasuki tempat kerja; 

b. Meminta keterangan baik lisan maupun tertulis kepada pengusaha 

atau pengurus, dan atau tenaga kerja atau serikat pekerja tanpa 

dihadiri pihak ketiga; 
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c. Menjaga, membantu dan memerintahkan pengusaha atau pengurus 

dan tenaga kerja agar mentaati peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan; 

d. Menyelidiki keadaan ketenagakerjaan yang belum jelas dan atau 

tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan; 

e. Memberikan peringatan atau tegoran terhadap penyimpangan 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan; 

f. Meminta bantuan Polisi apabila ditolak memasuki perusahaan atau 

tempat kerja atau pihak-pihak yang dipanggil tidak memenuhi 

panggilan; 

g. Meminta pengusaha atau pengurus seorang pengantar untuk 

mendampingi dalam melakukan pemeriksaan.(Pasal 8 Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1984 tentang 

Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu). 

Wewenang Pegawai Pengawas Spesialis : 

a. Memasuki tempat kerja; 

b. Meminta keterangan baik lisan maupun tertulis kepada pengusaha 

atau pengurusdan atau tenaga kerja atau serikat pekerja tanpa 

dihadiri oleh pihak ketiga; 

c. Menjaga, membantu dan memerintahkan pengusaha atau pengurus 

dan tenagakerja agar mentaati ketentuan peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan; 

d. Memberikan peringatan atau teguran terhadap penyimpangan 

peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan; 

e. Melakukan pengujian teknik persyaratan keselamatan dan 

kesehatan kerja; 

f. Menetapkan dan menyelesaikan masalah kecelakaan yang 

berhubungan dengan hubungan kerja; 

g. Memanggil pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja atau 

serikat pekerja; 
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h. Melarang pemakaian atau penggunaan bahan/alat pesawat yang 

berbahaya; 

i. Meminta bantuan Polisi apabila ditolak memasuki perusahaan atau 

tempat kerja atau pihak-pihak yang dipanggil tidak memenuhi 

panggilan; 

j. Meminta pengusaha atau pengurus seorang pengantar untuk 

mendampingi dalam melakukan pemeriksaan; 

k. Melaksanakan penyelidikan setiap pelanggaran peraturan 

perundang-undangan.(Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan 

Terpadu). 

Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Pengawas berhak dan 

wajib melakukan (Abdul Khakim,2003:124-125): 

1) Memasuki semua tempat dimana dijalankan atau biasa dijalankan 

pekerjaan atau dapat disangka bahwa di situ dijalankan pekerjaan 

dan juga segala rumah yang disewakan atau dipergunakan oleh 

pengusaha atau wakilnya untuk perumahan atau perawatan pekerja. 

2) Jika terjadi penolakan untuk memasuki tempat-tempat tersebut, 

Pegawai Pengawas berhak meminta bantuan POLRI. 

3) Mendapatkan keterangan sejelas-jelasnya dari pengusaha atau 

wakilnya dan pekerja/buruh mengenai kondisi hubungan kerja pada 

perusahaan yang bersangkutan. 

4) Menanyai pekerja/buruh tanpa dihadiri pihak ketiga. 

5) Harus melakukan koordinasi dengan serikat pekerja/serikat buruh. 

6) Wajib merahasiakan segala keterangan yang didapat dari 

pemeriksaan tersebut. 

7) Wajib mengusut pelanggaran 

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat diberi wewenang 

khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menurut ayat (2)  

berwenang :  

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan 

tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;  

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan 

tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;  

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;  

d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti 

dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;  

e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang 

tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;  

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan  

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang 

membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang 

ketenagakerjaan.  

c. Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan 

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi pengawasan. 

Dengan demikian tugas dan fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan tidak 

dapat dilaksanakan oleh orang lain selain Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 176 dan Pasal 177 UU 

No. 13 Tahun 2003. Oleh karenanya Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan perlu diberdayakan semaksimal mungkin. Untuk 

dapat menjalankan tugas Pengawasan Ketenagakerjaan, Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan harus diangkat/ditunjuk oleh Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas usul Gubernur, Bupati/Walikota, 

setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus diklat teknis Pengawas 
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Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 

Tahun 1951 dan Pasal 177 UU No. 13 Tahun 2003.  

Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan (Manulang,1995:125) 

adalah: 

1) Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

2) Memberikan penerangan teknis dan nasihat kepada pengusaha dan 

tenaga kerja agar tercapainya pelaksanaa Undang-Undang 

Ketenagakerjaan secara efektif. 

3) melaporkan kepada pihak berwenang atas kecurangan dan 

penyelewengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Fungsi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan : 

1) Menjamin penegakan ketentuan hukum mengenai kondisi kerja 

dan perlindungan pekerja saat melaksanakan pekerjaannya, seperti 

ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja, pengupahan, 

keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, penggunaan 

pekerja/buruh anak dan orang muda serta masalah-masalah lain 

yang terkait, sepanjang ketentuan tersebut dapat ditegakkan oleh 

pengawas ketenagakerjaan. 

2) Memberikan keterangan teknis dan nasehat kepada pengusaha dan 

pekerja/ buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati 

ketentuan hukum. 

3) Memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai 

terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus 

tidak diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. 

4) Tugas lain yang dapat menjadi tanggung jawab pengawas 

ketenagakerjaan tidak boleh menghalangi pelaksanaan tugas pokok 

pengawas atau mengurangi kewenangannya dan 

ketidakberpihakannya yang diperlukan bagi pengawas dalam 
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berhubungan dengan pengusaha dan pekerja/buruh.(Pasal 3 Konv. 

No. 81 Thn 1947). 

d. Operasional Pengawasan Ketenagakerjaan 

Pegawai pengawas ketenagakejaan adalah Pegawai 

Departemen Tenaga Kerja yang diserahi tugas mengawasi pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang terdiri dari 

Pegawai Pengawas Umum dan Pegawai Pengawas Spesialis.(Pasal 1 

Sub a  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1984 

tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu). 

Pengawasan ketenagakerjaan terpadu adalah suatu sistem 

pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 

merupakan kegiatan : 

1) penyusunan rencana; 

2) pemeriksaan di perusahaan atau di tempat kerja; 

3) penindakan korektif baik secara preventif maupun represif; 

4) pelaporan hasil pemeriksaan.(Pasal 1 Sub d Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan 

Ketenagakerjaan Terpadu). 

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 

Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu, 

disebutkan tujuan Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu, yaitu: 

1) Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan; 

2) Memberi penerangan tehnis serta nasehat kepada pengusaha atau 

pengurus dan atau tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat 

menjamin pelaksanaan efektif dari pada peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan; 
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3) Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang hubungan kerja 

dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang luas guna 

pembentukan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan. 

Mengingat bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 

adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka 

setiap langkah atau tahap kegiatan pemeriksaan dan pengujian objek 

pengawasan ketenagakerjaan tidak boleh menyimpang dari ketentuan 

peraturan perundang-undangan, standar, kriteria dan mekanisme yang 

ditetapkan. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dengan cara 

melaksanakan pemeriksaan dan atau pengujian baik pertama, berkala, 

ulang dan khusus terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan. 

Tahap Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu: 

1) Pemeriksaan pertama, adalah pemeriksaan lengkap yang dilakukan 

kepada perusahaan atau tempat kerja baru yang belum pernah 

diperiksa; 

2) Kontrol (pemeriksaan berkala), adalah pemeriksaan ulang yang 

dilakukan setelah pemeriksaan pertama baik secara lengkap 

maupun tidak; 

3) Pemeriksaan khusus, adalah pemeriksaan yangdilakukan terhadap 

masalah ketenagakerjaan yang bersifat khusus seperti pengujian, 

kecelakaan, adanya laporan pihak ketiga, perintah atasan.(Pasal 4 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1984 tentang 

Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu) 

Tugas dan Kewajiban Pegawai Pengawas Umum: 

a. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan kontrol (berkala) di 

perusahaan atau di tempat kerja; 
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b. Memberikan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepada tenaga 

kerja dan pengusaha atau pengurus tentang peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan; 

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh yang perlu 

dirahasiakan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; 

d. Melaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan 

kewajibannya; 

e. Mencatat hasil pemeriksaan dalam buku Akte Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan disimpan oleh pengusaha atau 

pengurus.(Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 

Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu)  

Tugas dan Kewajiban Pegawai Pengawas Spesialis: 

a. Melaksanakan kontrol (pemeriksaan berkala) di perusahaan atau 

tempat kerja; 

b. Memberikan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepadatenaga 

kerja dan pengusaha atau pengurus tentang peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan; 

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh yang perlu 

dirahasiakan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; 

d. Melaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan; 

e. Mencatat hasil pemeriksaan dalam buku Akte 

PengawasanKetenagakerjaan dan disimpan oleh pengusaha atau 

pengurus.(Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 

Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu) 

Dalam Surat Edaran Nomor : SE.918/MEN/PPK-SES/XI/2004 

tentang Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Propinsi Dan 

Kabupaten/Kota, pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan, 

pegawai pengawas ketenagakerjaan berkewajiban untuk :  
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1) Menyusun rencana kerja pemeriksaan (bulanan) yang 

diketahui/disahkan oleh pimpinan atau atasannya.  

2) Melakukan pemeriksaan dan atau pengujian dilapangan/perusahaan 

secara komprehensif dan tuntas.  

3) Mencatat hasil temuan pemeriksaan dan atau pengujian dalam 

buku, akte pengawasan ketenagakerjaan dan atau akte 

izin/pengesahan.  

4) Membuat nota pemeriksaan dan laporan pemeriksaan.  

5) Memantau pelaksanaan dan menindak lanjuti hasil temuan 

pemeriksaan dan atau pengujian.  

Terhadap pelanggaran yang memerlukan tindak lanjut 

penyidikan harus dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 

yang telah berkwalifikasi PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 

182 UU No.13. Tahun 2003. Secara operasional pengawasan 

ketenagakerjaan meliputi (Abdul Khakim,2003:125-126): 

1) Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan 

Sasaran kegiatan ini agar tercapai peningkatan pemahaman 

norma kerja bagi masyarakat industri, sehingga tumbuh persepsi 

positif dan mendorong kesadaran untuk melaksanakan ketentuan 

ketenagakerjaan. 

2) Tahapan Pelaksanaan Pengawasan 

a) Upaya pembinaan (preventive educative), yang ditempuh 

dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat industri, 

penyebarluasan informasi ketentuan ketenagakerjaan pelayanan 

konsultasi dan lain-lain. 

b) Tindakan refresif nonyustisial, yang ditempuh dengan 

memberikan peringatan tertulis melalui nota pemeriksaan 

kepada pimpinan perusahaan apabila ditemui pelanggaran. Di 
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samping juga memberikan petunjuk secara lisan pada saat 

pemeriksaan. 

c) Tindakan refresif yustisial, sebagai alternatif terakhir dan 

dilakukan melalui lembaga peradilan. Upaya ini ditempuh bila 

Pegawai Pengawas sudah melakukan pembinaan dan 

memberikan peringatan, tetapi pengusaha tetap tidak 

mengindahkan maksud pembinaan tersebut. Dengan demikian 

Pegawai Pengawas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) berkewajiban melakukan penyidikan dan 

menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 

Skema proses pengaduan terhadap pelanggaran atau tindak 

pidana di bidang ketenagakerjaan (Abdul Khakim,2003:128): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Proses Pengaduan 

Bila terjadi pelanggaran atau 
tindak pidanan terhadap 

Undang-Undang 
Ketenagakerjaan, para pihak 

melaporkan atau mengadukan 
kepada Pegawai Pengawas 

Pegawai Pengawas melakukan 
pemeriksaan ke lokasi 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, 
Pegawai Pengawas melakukan 
somasi bertahap (1,2, dan 3) 

Dilaksanakan Tidak dilaksanakan 

Berkas disampaikan 
ke POLRI 

Kejaksaan Negeri 
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3. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Hukum 

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari 

mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan 

hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu ketertiban dan 

ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum 

dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak 

peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata yang tidak 

mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang 

demikian akan menjadi mati dengan sendirinya. Dalam penegakan hukum 

ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan keadilan (Sudikno Mertokusumo, 1986: 130). 

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum, 

menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan 

sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang 

merupakan hakikat dari penegakan hukum (Satjipto Rahardjo, tanpa 

tahun:15) 

Hukum memberikan jaminan bagi kepentingan seseorang agar 

dihormati dan dihargai oleh orang lain, karena itu pelaksanaan hukum 

bersifat mengikat dan memaksa bagi subyek hukum. Isi kaidah hukum 

ditunjukkan kepada sikap lahir manusia. Kaidah hukum mengutamakan 

perbuatan lahir. Pada hakikatnya apa yang dibatin, apa yang dipikirkan 

manusia tidak menjadi soal, asal lahirnya ia tidak melanggar kaidah 

hukum (Sudikno Mertokusumo, 1995:12). 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga 

karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu 

harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi 

kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus 

diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 liii

(Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit) (Sudikno Mertokusumo, 

1995:140). 

Pelaksanaan hukum harus dapat memberikan rasa keadilan bagi 

masyarakat yaitu bahwa tiap orang harus mendapatkan apa yang menjadi 

haknya. Pelaksanaan hukum tidak boleh menyimpang, kepastian hukum 

merupakan perlidungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. 

Dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Masyarakat 

mengharapkan manfaat dari penegakan hukum. Hukum adalah untuk 

manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat bagi 

masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau 

ditegakkan timbul keresahan dalam masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 

1995: 4) 

Menurut Sudikno Mertokusumo ada 3 (tiga) unsur yang 

mempengaruhi berlakunya suatu hukum. Ketiga unsur tersebut yaitu: 

a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan 

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (nilai kepastian hukum). 

b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut 

berlaku secara efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan 

berlakunya oleh penguasa walaupun tidakditerima oleh masyarakat 

(nilai kemanfaatan). 

c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis artinya sesuai sengan cita-cita 

hukum sebagai nilai positif paling tinggi (nilai keadilan). 

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada 

faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, antara lain : 

1. Faktor hukumnya sendiri 

Persoalan yang sering timbul terhadap penegakan hukum yang berasal 

dari Undang-Undang (Soerjono Soekanto, 2005:11). 

2. Faktor penegak hukum 

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang 

hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai 

dengan aspirasi masyarakat (Soerjono Soekanto, 2005:19).  
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3. Faktor sarana dan fasilitas 

Faktor ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil 

khususnya di bidang hukum, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, dan keuangan yang cukup (Soerjono Soekanto, 2005: 37). 

4. Faktor masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu masyarakat 

dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu kepatuhan terhadap 

hukum yang berlaku (Soerjono Soekanto, 2005: 45). 

5. Faktor kebudayaan 

Sebagai sistem maka hukum mencakup strukrur, substansi, dan 

kebudayaan. Struktur mencakup bentuk dari sistem tersebut, substansi 

mencakup isi norma-norma hukum dan perumusannya. Kebudayaan 

hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mana merupakan 

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, sehingga 

dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari (Soerjono 

Soekanto, 2005: 59). 
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B. Kerangka Pemikiran 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menghargai hak-hak 

setiap warga negaranya. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 negara 

menjamin setiapwarga negaranya untuk memperoleh pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu perwujudan dari UUD 1945 untuk 

mewujudkan suatu peraturan yang dijadikan sebagai landasan dalam 

pelaksanaan bidang ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan tersebut 

diatur suatu sistem baru dalam yaitu pemborongan pekerjaan/penyediaan 

tenaga kerja oleh perusahaan lain yang lebih sering disebut outsourcing. 

Hubungan kerja yang terjadi dalam outsourcing yaitu hubungan kerja 

antara perusahaan outsourcing dengan pekerja melalui suatu perjanjian kerja. 

Sedangkan hubungan yang terjadi antara perusahaan outsourcing dengan 

perusahaan pengguna tenaga kerja adalah sebatas hubungan menyerahkan 

sebagian pekerjaan kepada perusahaan outsourcing melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja yang dibuat 

secara tertulis. Dengan adanya perjanjian pemborongan antara perusahaan 

outsourcing dengan perusahaan pengguna tenaga kerja, maka terjadilah suatu 

praktek outsourcing.   

Hubungan kerja yang terjadi antara perusahaan outsourcing dengan 

pekerjanya secara tidak langsung telah melibatkan pemerintah dalam upaya 

penegakan hukum ketenagakerjaan, hal ini dilakukan untuk melindungi hak-

hak  pengusaha dan pekerja dalam pelaksanaan hubungan kerja. Dalam hal 

upaya penegakan hukum tenaga kerja, pemerintah melakukan dengan  

pengawasan ketenagakerjaan.   Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur 

penting dalam perlindungan tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya penegakan 

hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya sistem 

outsourcing sangatlah riskan terjadi pelanggaran, untuk itu diperlukan suatu 

pengawasan terhadap norma kerja dan pengawasan terhadap keselamatan dan 
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kesehatan kerja (K3) untuk melindungi hak-hak pekerja yang dipekerjakan 

dalam suatu praktek outsourcing. Dengan adanya hambatan-hambatan yang 

timbul dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, maka diperlukan 

adanya solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 

Terhadap Praktek Outsourcing di Surakarta. 

1. Diskripsi Lokasi Penelitian 

Berdasarkan pada hasil wawancara pada tanggal 23 Agustus 2007 

yang dilakukan antara penulis dengan Sudarsi, Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan yang bertugas pada Seksi Norma Kerja di Dinas Tenaga 

Kerja Kota Surakarta, sesuai dengan lokasi penelitian dalam penelitian 

hukum ini dapat disebutkan subyek dari penelitian ini adalah Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di lingkungan  pemerintah Kota 

Surakarta. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam setiap 

melaksanakan tugasnyya dapat dijelaskan dalam perwujudannya yaitu:    

Dalam rangka melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan di 

Kota Surakarta berdasarkan pada Keputusan Walikota Surakarta Nomor 

23 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta 

maka dibentuk suatu susunan organisasi yang terdiri dari: 

a. Kepala Dinas. 

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 

1) Sub Bagian Umum; 

2) Sub Bagian Kepegawaian; 

3) Sub Bagian Keuangan. 

c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari: 

1) Seksi Perencanaan; 

2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja, terdiri dari: 

1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 

2) Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja. 
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e. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, terdiri dari: 

1) Seksi Bina Pengusaha dan Organisasi Pekerja; 

2) Seksi Penyelesaian Perselisihan; 

3) Seksi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja. 

f. Sub Dinas Pengawasan, terdiri dari: 

1) Seksi Norma Kerja; 

2) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

Sumber : Arsip Dinas Tenaga Kerja Surakarta 

Dari uraian susunan organisasi Kantor Dinas Tenaga Kerja yang 

mempunyai kewenangan melakukan pengawasan ketenagakerjaan 

khususnya mengenai outsourcing adalah Seksi Norma Kerja dan Seksi 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sub Dinas Pengawasan Dinas Tenaga 

Kerja Surakarta. Tugas pokok dari seksi-seksi ini adalah melakukan 

pengawasan dan penindakan pelanggaran ketenagakerjaan. 

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan pengawasan outsourcing 

ditinjau dari hukum ketenagakerjaan, belum ada suatu peraturan yang 

mengatur secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan pengawasannya, 

maka dalam melaksanakan pengawasan outsourcing di Surakarta, Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan  melakukan pengawasan outsourcing dengan 

berpedoman kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku  

mengenai pengawasan tenaga kerja/ buruh.(Wawancara dengan  Sudarsi, 

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, 23 Agustus 2007). Sebelum masuk 

ke dalam hasil penelitian yang akan dijabarkan, penulis mengingatkan 

kembali hal-hal yang mendasar mengenai penelitian ini. Dalam 

menjalankan fungsi pengawasan outsourcing di daerah Kota Surakarta 

membutuhkan suatu aturan-aturan yang dijadikan acuan untuk 

menjalankan fungsi tersebut. Adapun aturan-aturan yang dimaksud yaitu:  
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e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan 

Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 

1948 NR. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;  

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; 

g. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 

h. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 

KEP.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan 

Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh; 

i. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 

KEP.220/MEN/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan 

Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; 

j. PERMEN Nomor: 03/MEN/1984 tentang Pengawasan 

Ketenagakerjaan Terpadu; 

k. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor : SE.918/MEN/PPK-SES/XI/2004 tentang 

Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di Propinsi 

Kabupaten/Kota; dan 

2. Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja Yang Dilakukan Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Praktek Outsourcing di 

Surakarta 

Pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan 

ketenagakerjaan termasuk di dalamnya praktek outsourcing di Dinas 

Tenaga Kerja Surakarta dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari Sub Dinas Pengawasan.  

Dari hasil penelitian yang didapatkan Penulis dari wawancara pada tanggal 

6 September 2007 dengan Sudarsi, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, 

bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap praktek outsourcing di wilayah 

Kota Surakarta selama ini, tata cara pelaksanaan pengawasannya sama 

dengan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan pada umumnya. 
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Pengawasan terhadap praktek outsourcing yang dilakukan oleh 

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Surakarta selama ini lebih 

banyak dilakukan terhadap jenis outsourcing yang berbentuk penyedia 

tenaga kerja/ buruh, sedangkan untuk jenis outsourcing yang berupa  

pemborongan pekerjaan pengawasannya belum dapat dilakukan secara 

optimal. Pendataan terhadap perusahaan outsourcing yang melakukan 

penyediaan tenaga kerja/ buruh dapat dilakukan dengan baik karena 

adanya keharusan bagi perusahaan outsourcing yang ingin melakukan 

praktek outsourcing yang berupa penyediaan tenaga kerja/ buruh untuk 

memiliki ijin operasional perusahaan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga 

Kerja Surakarta. Sedangkan untuk perusahaan yang melakukan 

outsourcing dengan bentuk pemborongan pekerjaan tidak diharuskan 

ataupun diwajibkan membuat ijin operasional untuk dapat melakukan 

suatu praktek outsourcing. Tidak adanya kewajiban bagi perusahaan 

outsourcing yang menerima pemborongan pekerjaan dari pemberi kerja 

untuk melaporkan adanya suatu pemborongan pekerjaan menyebabkan 

pengawasan terhadap praktek outsourcing yang berbentuk pemborongan 

pekerjaan tidak dapat berjalan secara optimal, karena Pegawai Pengawas 

mengalami kesulitan untuk melakukan pendataan mengenai perusahaan 

yang melakukan suatu pemborongan pekerjaan  (wawancara dengan 

Sudarsi, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, pada tanggal 6 September 

2007).  

Dari data yang dihimpun di Dinas Tenaga Kerja Surakarta 

diperoleh data jumlah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/ buruh yang 

telah memperoleh ijin operasional dari Dinas Tenaga Kerja Kota 

Surakarta, adapun data yang diperoleh penulis dari Dinas Tenaga Kerja 

adalah sebagai berikut dibawah ini : 
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No. Nama Perusahaan Alamat 

1 PT. Radite Kasih Julung Kembang  Jl. Sadewa No. 19 Serengan, Surakarta 

2 PT. Musdipa Inti Sejahtera  Jl. Apel 21 Surakarta 

3 PT. Mulya Agung Gambirsari-Kadipiro, Surakarta 

4 PT. Bayu Putra Jl. Sidoasih Barat, Surakarta 

5 CV. Banyu Bening Jl. Tanjung-Karangasem, Surakarta 

6 PT. Berseri Rejosari 04/IV Gilingan, Surakarta 

7 CV. Bersih Cemerlang Demangan Sangkrah, Surakarta 

8 INDO Solo Elektronika Jl. Slamet Riyadi, Surakarta  

9 Koperasi Tragi Jl. Prof. Dr. Suharso, Surakarta 

10 PT. Suryo Kembang Timur Jl. Sadewa No. 9 Serengan, Surakarta  

 
Tabel 1. Daftar Perusahaan Outsourcing di Surakarta 

Sumber: Arsip Sub Dinas Hubungan Industrial 

 
Dalam wawancara dengan Winarno, Kasi Norma Kerja, pada 

tanggal 25 Oktober 2007 diperoleh keterangan bahwa dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap praktek outsourcing di Kota 

Surakarta, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Surakarta melakukan 

suatu pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan dilaksanakan dengan 

melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke perusahaan outsourcing. Jenis 

Pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 

a. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan yang mencakup aspek norma 

kerja dan norma kesehatan dan keselamatan kerja; 

b. Pemeriksaan berkala yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara berkala 

minimal satu tahun sekali yang pemeriksaannya secara umum sama 

dengan apa yang dilakukan pada pemeriksaan pertama; 

c. Pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan apabila ada 

hal-hal tertentu, misalnya ada pengaduan atau atas perintah atasan  

untuk suatu hal di perusahaan. 
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Untuk melakukan pengawasan di lapangan diperlukan suatu 

perencanaan yang matang, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di 

lingkungan pemerintah Kota Surakarta memulai dengan membuat rencana 

kerja. Pembuatan rencana kerja ini dilaksanakan setiap akhir bulan dengan 

agenda pemeriksaan yang akan dilaksanakan di bulan berikutnya. Rencana 

kerja dibuat sebagai matrikulasi untuk melakukan pemeriksaan yang akan 

dilaksanakan selama jangka waktu satu bulan. Sesuai dengan dana 

operasional yang bersumber dari APBD Kota Surakarta, setiap Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan yang bertugas di Seksi Norma Kerja dalam 

jangka waktu satu bulan mendapatkan tugas untuk melakukan 

pemeriksaan dan pembinaan terhadap lima perusahaan yang tercatat dalam 

Surat Perintah Tugas yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Dinas kota 

Surakarta (wawancara dengan Winarno, Kasi. Norma Kerja, tanggal 25 

Oktober 2007).  

Penentuan perusahaan yang akan diperiksa dalam  jangka waktu 

satu bulan tersebut tidak ada penentuan prioritas khusus, semua jenis 

perusahaan diperiksa dengan porsi yang sama. Perusahaan-perusahaan 

yang akan diperiksa dalam jangka waktu satu bulan telah ditentukan oleh 

pejabat struktural Dinas Tenaga Kerja Surakarta. Seperti yang tercantum 

dalam Surat Perintah Tugas dengan Nomor: 566.2/ 1129 tanggal 4 Juni 

2007 memberikan tugas kepada Sriyono, Pengawas Ketenagakerjaan, 

untuk melakukan tugas pemeriksaan dan pembinaan perundang-undangan 

di bidang Ketenagakerjaan pada bulan Juni 2007 pada perusahaan, antara 

lain: PT. MUSDIPA INTI SEJAHTERA (perusahaan outsourcing), PT. 

HASIL KASIH, PT. MULTIKIMIA INTIPELANGI, CV. SARAN 

BANGUNPRATAMA, PT ANGGUN SASMITA. Dalam pembuatan 

rencana kerja ini juga dibicarakan mengenai langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam pemeriksaan di lapangan dan pembagian tugas Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan yang diturunkan di lapangan untuk melakukan 

pemeriksaan, maupun hal-hal lain yang diperlukan untuk mengefektifkan 
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pengawasan yang dilakukan (wawancara dengan Winarno, Kasi. Norma 

Kerja, tanggal 25 Oktober 2007). 

Dengan adanya Surat Perintah Tugas dengan Nomor: 566.2/ 1129, 

maka pada tanggal 19 Juni 2007 Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 

Dinas Tenaga Kerja Surakarta melakukan pemeriksaan lapangan terhadap 

perusahaan outsourcing dengan melakukan kunjungan ke perusahaan 

outsourcing yang namanya tertera dalam Surat Perintah Tugas tersebut. 

Dalam pemeriksaan lapangan, Pegawai Pengawas melakukan pertemuan 

dengan pimpinan perusahaan. Dalam pertemuan tersebut Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan melakukan wawancara dan pemeriksaan 

maupun pengujian terhadap penerapan upah, hubungan kerja, waktu kerja, 

perlindungan pekerja perempuan, pekerja anak, pekerja cacat, jaminan 

sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja umum, ijin 

operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan perjanjian 

pemborongan pekerjaan/ perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh. 

Pengawasan lapangan yang dilakukan pegawai pengawas ketenagakerjaan 

Dinas Tenaga Kerja Surakarta dilaksanakan secara terpadu, sehingga 

dalam melakukan pemeriksaan norma kerja pegawai pengawas juga 

melakukan pemeriksaan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

umum yang tidak memerlukan keahlian khusus untuk dilakukan suatu 

pemeriksaan (wawancara dengan Sriyono, Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan tanggal 5 November 2007) 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari wawancara dengan 

Sriyono, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada tanggal 5 November 

2007 dan Laporan Hasil Pemeriksaan/ Pengujian Pengawasan 

Ketenagakerjaan No: 566.2-LP/ 138/ VI/ 2007, wujud pengawasan 

terhadap praktek outsourcing adalah sebagai berikut: 

a. Pengawasan terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan 

untuk dapat melakukan praktek outsourcing: 
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1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

mengenai ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh 

Pengawasan dilakukan berdasarkan pada Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:  

KEP.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan 

Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Pengawasan ini dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap dokumen mengenai ijin 

operasional perusahaan penyedia jasa/ buruh.   

2) Pengawasan terhadap perjanjian penyediaan jasa pekerja / buruh 

perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh 

Pengawasan dilakukan berdasarkan pada Pasal 66 UU 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 

KEP.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan 

Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Pengawasan ini dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap isi dari perjanjian penyediaan 

tenaga kerja/ buruh yang dibuat secara tertulis antara perusaahaan 

outsourcing dengan perusahaan pengguna tenaga kerja 

outsourcing.  

3) Pengawasan terhadap syarat-syarat penyerahan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 

Pengawasan ini dilaksanakan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap isi dari perjanjian pemborongan pekerjaan 

yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan outsourcing dengan 

perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya. 

Pengawasan ini dilakukan berdasarkan pada Pasal 65 UU Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan  Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.220/MEN/2004 
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tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 

Kepada Perusahaan Lain.  

b. Pengawasan terhadap norma kerja:  

1) Pengawasan terhadap waktu kerja dan waktu istirahat yang 

diterapkan perusahaan outsourcing dalam mempekerjakan 

pekerjanya 

Pengawasan ini dilakukan pegawai Pengawas dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap dokumen waktu kerja dan waktu 

istirahat yang diterapkan oleh perusahaan outsourcing. 

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

waktu kerja dan waktu istirahat yang diterapkan perusahaan 

outsourcing. Pengawasan ini juga dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan cuti dan kerja lembur. Pengawasan ini 

dilakukan berdasarkan pada Pasal 77-85 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

2) Pengawasan terhadap hubungan kerja yang terjadi antara 

perusahaan outsourcing dengan pekerja 

Pengawasan ini dilakukan dengan memeriksa perjanjian 

kerja yang dibuat antara pekerja dengan perusahaan outsourcing. 

Dari pemeriksaan tersebut dapat diketahui mengenai bentuk dan 

jangka waktu hubungan kerja yang terjadi antara perusahaan 

outsourcing dengan pekerjanya. Pengawasan ini dilaksanakan 

berdasarkan pada Pasal 50-63 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. 

3) Pengawasan terhadap perlindungan terhadap penyandang cacat 
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Pengawasan ini diakukan dengan memperhatikan Pasal 67 

ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan administratif terhadap daftar karyawan yang bekerja 

di perusahaan dan pengecekan ke tempat kerja. 

4) Pengawasan terhadap perlindungan terhadap pekerja anak 

Pengawasan ini dilakukan dengan memperhatikan Pasal 68-

75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yang mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja anak. 

Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 

daftar karyawan yang bekerja di perusahaan dan melakukan 

pengecekan ke tempat kerja. 

5) Pengawasan terhadap perlindungan terhadap pekerja perempuan 

Pengawasan ini dilakukan dengan memeriksa daftar pekerja 

perempuan yang ada di perusahaan. Pengawasan ini dilaksanakan 

berdasarkan pada Pasal 76 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang perlindungan 

terhadap pekerja perempuan.  

6) Pengawasan terhadap upah yang diterima pekerja outsourcing dari 

perusahaan outsourcing  

Pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap daftar upah dan slip gaji yang diterima dan ditandatangani 

oleh pekerja. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui 

besarnya upah minimum yang diterima oleh pekerja, sistem 

pengupahan yang dilakukan , tempat pembayaran upah dan waktu 

pembayaran upah. Pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui 

komponen-komponen upah yang dibayarkan kepada pekerja serta 
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potongan-potongan yang dilakukan terhadap upah yang diberikan 

tersebut. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan pada Pasal 88-98 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan 

Upah, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-72/MEN/1984 

tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur; Keputusan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor: 561.4/78/2006. 

7) Pengawasan terhadap jaminan sosial tenaga kerja yang diterima 

pekerja outsourcing dari perusahaan outsourcing 

Pengawasan ini dilaksanakan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap bukti kepesertaan program Jamsostek, bukti 

pembayaran iuran program Jamsostek bulan terakhir. Pengawasan 

ini dilaksanakan berdasarkan pada  Pasal 99 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 

Penyelengaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 

Penyelengaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Keputusan 

Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul 

Karena Hubungan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 

PER-03/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja. 

8) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan norma 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) umum. 

Pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap norma kesehatan dan keselamatan kerja yang harus ada di 
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perusahaan sesuai dengan jenis usahanya. Pemeriksaan dilakukan 

dengan melakukan pendataan mengenai ijin sertifikasi penggunaan 

alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaaan kegiatan usaha dan 

pemeriksaan kondisi kerja di perusahaan. Pelaksanaan pengawasan 

ini dilakukan berdasarkan pada Pasal 86-87 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.   

Dalam pemeriksaan lapangan ini Pegawai Pengawas melakukan 

wawancara dengan pekerja outsourcing. Wawancara diperlukan  untuk 

membuktikan kebenaran dari data yang diberikan oleh pengusaha 

mengenai daftar upah, hubungan kerja, waktu kerja, pekerja anak, pekerja 

cacat,  pekerja perempuan, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) umum serta hal-hal yang berhubungan dengan 

kondisi kerja. Wawancara ini dilakukan di perusahaan outsourcing 

maupun di perusahaan pengguna tenaga kerja outsourcing yang 

bersangkutan dimana pekerja outsourcing bekerja, hal ini dilakukan untuk 

melindungi hak-hak pekerja baik di perusahaan outsourcing maupun di 

perusahaan penggunanya (wawancara dengan Sriyono, Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan, pada tanggal 5 November 2007). 

Hasil temuan-temuan dalam pemeriksaan dicatat dalam laporan 

hasil pemeriksaan/ pengujian pengawasan ketenagakerjaan. Di dalam 

laporan hasil pemeriksaan/ pengujian pengawasan ketenagakerjaan 

memuat suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan hasil analisa 

dari temuan-temuan yang didapatkan oleh Pegawai Pengawas pada saat 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan outsourcing yang diperiksa.  

Laporan hasil pemeriksaan/ pengujian pengawasan ketenagakerjaan yang 

dibuat oleh Pegawai Pengawas Kota Surakarta tersebut kemudian 

disampaikan kepada pimpinan yaitu Kepala Sub Dinas Pengawasan Dinas 

Tenaga Kerja Surakarta. Selanjutnya laporan individu tersebut 

direkapitulasi dalam formulir yang telah ditetapkan menurut Peraturan 
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Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : PER.09/MEN/V/2005 

tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan (wawancara dengan Sriyono, Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan, pada tanggal 5 November 2007). 

Pelaksanaan pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pegawai 

pengawas ketenagakerjaan Kota Surakarta dilaksanakan minimal 1 (satu) 

tahun sekali. Dalam satu tahun, pemeriksaan tidak mungkin dilakukan 

lebih dari satu kali terhadap satu perusahaan, kecuali bila ada indikasi 

adanya suatu pelanggaran dalam perusahaan yang bersangkutan dan harus 

dilakukan suatu pemeriksaan khusus. Hal ini disebabkan karena adanya 

keterbatasan dari personil Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan 

keterbatasan dana operasional untuk melakukan suatu pengawasan.   

Selama ini  Pegawai Pengawas belum pernah membuat nota pemeriksaan 

yang ditujukan kepada perusahaan outsourcing  karena dalam pemeriksaan 

yang dilakukan pegawai pengawas selama ini belum pernah ditemukan 

pelanggaran yang dilakukan perusahaan outsourcing terhadap ketentuan 

yang mengatur mengenai norma kerja dan syarat-syarat dalam pelaksanaan 

outsourcing di Kota Surakarta. Laporan mengenai adanya indikasi 

pelanggaran dalam pelaksanaan outsourcing juga belum pernah diterima 

oleh Pegawai Pengawas, jadi pengawasan khusus belum pernah dilakukan 

terhadap perusahaan outsourcing. (Wawancara dengan Sriyono, Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan, pada tanggal 5 November 2007). 

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas 

ketenagakerjaan Kota Surakarta terhadap perusahaan outsourcing sampai 

bulan Oktober 2007, diperoleh hasil bahwa perusahaan-perusahaan 

outsourcing yang berdomisili di Kota Surakarta telah memiliki ijin 

operasional perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan usahanya. 

Kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan-perusahaan outsourcing 

tersebut juga telah sesuai dengan jenis usaha yang tertera dalam ijin 

operasional perusahaan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 
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melakukan suatu perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa 

pekerja/ buruh antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan 

pengguna telah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Hanya saja pendaftaran perjanjian penyediaan jasa/ buruh atau 

perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat antara perusahaan 

outsourcing dengan perusahaan pengguna belum optimal, karena sampai 

bulan November 2007 belum ada yang mendaftarkan perjanjian kerjasama 

yang dibuat antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna 

ke Dinas Tenaga Kerja Surakarta (wawancara dengan Sriyono, Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan, pada tanggal 5 November 2007).  

Hubungan kerja yang terjadi antara perusahaan outsourcing dengan 

pekerjanya telah dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang dibuat 

secara tertulis antara perusahaan outsourcing dengan pekerjanya. 

Perjanjian kerja yang dilakukan antara perusahaan outsourcing dengan 

pekerjanya dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu telah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Waktu kerja 

dan istirahat yang diterapkan perusahaan outsourcing terhadap pekerjanya 

telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam 

Pasal 77 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yaitu pekerja dalam 1 minggu melakukan 40 (empat puluh) jam kerja baik 

dilakukan selama 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja. Pengupahan 

yang dilakukan perusahaan-perusahaan outsourcing terhadap pekerjanya 

juga sudah sesuai dengan ketentuan pengupahan, meskipun upah yang 

diterima pekerja outsourcing hanya sedikit lebih tinggi dari upah 

minimum kota (UMK) yang ditetapkan peraturan yang berlaku yaitu 

sebesar Rp. 590.000,00 untuk wilayah Kota Surakarta (Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor: 561.4/78/2006). Dari temuan yang 

didapatkan di lapangan bahwa selama ini pegawai pengawas belum pernah 

mendapati perusahaan outsourcing di Kota Surakarta yang mempekerjakan 

anak atau pekerja cacat. Perlindungan terhadap pekerja wanita yang 
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dilakukan perusahaan-perusahaan outsourcing juga telah dilakukan dengan 

baik, dari hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan selama ini perusahaan-perusahaan outsourcing 

di Surakarta tidak pernah mempekerjakan pekerja wanita untuk melakukan 

pekerjaan pada pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.  

Jaminan sosial tenaga kerja diberikan perusahaan outsourcing 

kepada pekerjanya dengan mendaftarkan semua pekerjanya dalam 

program Jamsostek. Sesuai dengan apa yang hasil pemeriksaan di 

lapangan, perusahaan outsourcing di Kota Surakarta telah mendaftarkan 

pekerjanya dalam  tiga program Jamsostek, yaitu jaminan kecelakaan 

kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Perusahaan outsourcing 

tidak mendaftarkan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam program 

Jamsostek karena perusahaan diberikan kewenangan sendiri untuk 

mengelola sendiri jaminan pemeliharaan kesehatan dengan sifat cakupan 

pelayanan paling tidak sama bahkan lebih baik dari pelayanan dari 

program Jamsostek.. Selama ini pemeriksaan terhadap kesehatan dan 

keselamatan kerja umum yang dilakukan terhadap perusahaan outsourcing 

adalah penanggulangan kebakaran mengenai penempatan APAR dan 

kondisi kerja di perusahaan. Dari hasil pemeriksaan selama ini 

penempatan APAR dan kondisi kerja di perusahaan, cukup 

baik.(wawancara dengan Sriyono, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, 

pada tanggal 5 November 2007).      

Hal-hal yang menjadi hambatan pegawai pengawas 

ketenagakerjaan kota Surakarta dalam melaksanakan pengawasan terhadap 

praktek outsourcing sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara 

optimal antara lain: 

1) Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  

pelaksanaan pengawasan khusus untuk outsourcing 
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Tidak adanya suatu peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang bagaimana seharusnya pengawasan terhadap 

outsourcing dilakukan menyebabkan tidak adanya dasar hukum yang 

jelas bagi pegawai pengawas dalam melaksanakan suatu pengawasan 

terhadap pelaksanaan outsourcing.  

2) Kurangnya kuantitas dan kualitas  pegawai pengawas ketenagakerjaan 

Jumlah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan Norma 

Kerja di Kota Surakarta yang hanya berjumlah 5 (lima) orang, hal ini 

menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pengawasan 

ketenagakerjaaan terhadap praktek outsourcing, karena pegawai 

pengawas ketenagakerjaan tidak hanya melakukan pengawasan 

terhadap perusahaan outsourcing saja, akan tetapi seluruh perusahaan 

yang ada di Kota Surakarta yang jumlahnya mencapai 712 perusahaan 

(sumber: Data Obyek Pengawasan Bulan Oktober 2007 Dinas Tenaga 

Kerja Kota Surakarta). Dilihat dari segi kualitas, tidak adanya upgrade 

kemampuan dari institusi Dinas Tenaga Kerja Surakarta sendiri untuk 

meningkatkan kualitas dari pegawainya. Baik dengan mengikuti 

pelatihan ataupun diadakan pembekalan terkait dengan permasalahan 

outsourcing.  

3) Keterbatasan biaya.  

Permasalahan dana operasional untuk melakukan pengawasan 

dari APBD yang dirasa masih kurang, untuk saat ini dengan 

pertimbangan dana yang terbatas setiap pegawai pengawas dalam satu 

bulan hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 5 

(lima) perusahaan. 
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3. Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Yang 

Dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Praktek 

Outsourcing Di Surakarta 

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Teguh, 

Kasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, pada tanggal 7 Desember 2007, 

diperoleh  keterangan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kesehatan 

dan keselamatan kerja pada praktek outsourcing yang dilakukan Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas 

Tenaga Kerja Kota Surakarta tidak jauh berbeda dengan pengawasan 

terhadap perusahaan biasa, karena pada dasarnya pegawai pengawas dalam 

melaksanakan tugasnya tidak memandang apakah perusahaan yang 

diperiksa merupakan perusahaan outsourcing atau bukan, selama ada 

obyek kesehatan dan keselamatan kerja, maka pegawai pengawas 

kesehatan dan keselamatan kerja dapat melakukan pemeriksaan. 

Pelaksanaan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja dilaksanakan 

pada saat pemeriksaan lapangan dilakukan, baik itu pemeriksaan pertama, 

berkala, maupun pemeriksaan khusus bila ada indikasi terjadinya 

pelanggaran. Pelaksanaan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja 

yang dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Surakarta 

dilaksanakan berdasarkan PERMEN Nomor: 03/MEN/1984 tentang 

Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu. Pengawasan dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana  perusahaan outsourcing melakukan perlindungan 

terhadap pekerja outsourcing yang berhubungan dengan kesehatan dan 

keselamatan kerja. Dalam pemeriksaan ini Pegawai Pengawas melakukan 

pemeriksaan dan pengujian terhadap alat-alat yang dipergunakan dalam 

melakukan pekerjaan sehari-hari (wawancara dengan Teguh, Kasi 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja, pada tanggal 7 Desember 2007) 

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan membuat rencana kerja 

yang dirumuskan setiap akhir bulan untuk dilaksanakan di bulan 

berikutnya, dengan didukung tiga personil pengawas ketenagakerjaan 
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dalam jangka  waktu satu bulan pegawai pengawas kesehatan dan 

keselamatan kerja melakukan pengawasan terhadap 12 (dua belas) 

perusahaan, yang masing-masing pengawas mendapat bagian untuk 

melakukan pengawasan terhadap 4 (empat) perusahaan. Jumlah 

perusahaan yang diawasi dalam jangka waktu satu bulan disesuaikan 

dengan dana operasional yang didapatkan dari APBD Kota Surakarta. 

Penentuan prioritas perusahaan yang akan diperiksa disesuaikan dengan 

tingkat resiko dan obyek kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di 

perusahaan.   Pengawasan dilaksanakan Pegawai Pengawas Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja dengan melakukan kunjungan ke perusahaan 

outsourcing di tempat dimana pekerja outsourcing melakukan 

pekerjaannya. Dalam pelaksanaan pengawasan  kesehatan dan 

keselamatan kerja pengawasan terhadap praktek outsourcing  hanya 

dilakukan terhadap aspek pekerjanya saja, bukan pada perusahaan 

outsourcing. Jadi pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja hanya 

dilakukan pada alat perlindungan diri yang digunakan pekerja outsourcing 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Pegawai pengawas dalam melakukan 

pengawasan juga melakukan wawancara dengan pekerja untuk 

membuktikan keterangan yang diberikan oleh pengusaha mengenai 

pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.   

   Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Hari, Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan, pada tanggal 7 Desember 2007. Pengawasan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja disesuaikan dengan jenis pekerjaan 

yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing yang bersangkutan. Di 

wilayah Kota Surakarta sendiri penggunaan pekerja outsourcing tidak 

pernah digunakan dalam suatu  proses produksi yang dapat menimbulkan 

resiko tinggi yang mengakibatkan suatu kecelakaan kerja. Karena pada 

dasarnya kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja outsourcing 

bukan merupakan pekerjaan pokok yang berhubungan dengan proses 

produksi yang tidak mempunyai resiko tinggi menyebabkan suatu 
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kecelakaan kerja, maka pengawasan terhadap perlindungan kesehatan dan 

keselamatan kerja khusus terhadap pekerja hampir tidak pernah dilakukan. 

Pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan terhadap 

pekerja outsourcing hanya dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan yang 

dilakukannya dan pengawasannya hanya sebatas pada alat perlindungan 

diri yang digunakan dalam melakukan pekerjaannya. (wawancara dengan 

Hari, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, pada tanggal 7 Desember 

2007).  

Dalam bentuk perjanjian yang dilakukan antara perusahaan 

outsourcing dengan penggunanya adalah pemborongan pekerjaan, maka 

pengawasan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan secara 

langsung di perusahaan outsourcing, yang merupakan tempat kerja dimana 

pekerja outsourcing tersebut melakukan pekerjaan. Misalnya, seperti 

perjanjian pemborongan yang dilakukan antara PT. Radite Kasih Julung 

Kembang dengan PT. PLN Persero untuk melakukan pekerjaan pencatatan 

meter. Kantor dari pekerja outsourcing adalah di PT Radite Kasih Julung 

Kembang bukan di PT. PLN Persero, jadi pengawasan kesehatan dan 

keselamatan kerja dilakukan secara langsung di perusahaan outsourcing 

yang bersangkutan. Akan tetapi karena pekerjaan yang dilakukan tidak 

mempunyai resiko yang tinggi (pencatatan meter) jadi tidak ada 

pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja khusus terhadap pekerja 

outsourcing tersebut kecuali terhadap alat perlindungan diri yang 

digunakan dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengawasan kesehatan dan 

keselamatan dalam praktek outsourcing yang berupa penyediaan tenaga 

kerja atau buruh tidak dilakukan di perusahaan outsourcing itu sendiri, 

karena tempat kerja dimana pekerja outsourcing  melakukan pekerjaannya 

tidak berada di perusahaan outsourcing. Pengawasan kesehatan dan 

keselamatan kerja yang dilakukan di perusahaan pengguna dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap alat perlindungan diri yang 

dipergunakan pekerja outsourcing di perusahaan pengguna. Pengawasan 
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kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan pengguna merupakan 

pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh yang dilaksanakan untuk 

melakukan pengawasan terhadap perlindungan kesehatan dan keselamatan 

kerja di perusahaan pengguna terhadap semua orang yang bekerja di 

perusahaan tersebut, termasuk pekerja outsourcing. Meskipun kesehatan 

dan keselamatan kerja di perusahaan pengguna sepenuhnya merupakan 

tanggung jawab bagi perusahaan pengguna, akan tetapi perlindungan yang 

didapatkan oleh pekerja outsourcing hanya sebatas pekerjaan yang 

dilakukannya. Misalnya seperti perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh 

yang dilakukan antara Solo Grand Mall dengan CV Bersih Cemerlang 

dalam jenis pekerjaan cleaning service, pemeriksaan dan pengujian yang 

dilakukan oleh pegawai pengawas kesehatan dan keselamatan kerja hanya 

dilakukan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan pekerja 

outsourcing secara langsung yaitu pengawasan terhadap alat perlindungan 

diri yang digunakan dalam melakukan pekerjaan cleaning service. 

Meskipun tempat kerjanya terdapat mesin-mesin, lift, instalasi listrik, 

penangkal petir maupun penanggulangan kebakaran akan tetapi 

perlindungan kesehatan dan keselamatan kerjanya hanya sebatas pada 

lingkup peralatan cleanning service saja. Hal ini bisa terjadi karena 

perjanjian yang dilakukan antara perusahaan penyedia jasa dengan 

perusahaan pengguna adalah hanya sebatas pada penyediaan jasa cleaning 

service. Kesimpulannya secara umum bahwa aspek kesehatan dan 

keselamatan kerja dalam praktek outsourcing sangat kecil karena 

pekerjaan yang dilakukan tidak mempunyai tingkat resiko yang tinggi 

(wawancara dengan Hari, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, pada 

tanggal 7 Desember 2007).  

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pengawasan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja ini antara lain:  

1) Keterbatasan jumlah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan 

spesialis 
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Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan kesehatan dan 

keselamatan kerja di Dinas Tenaga Kerja Surakarta yang hanya 

berjumlah 3 (tiga) personil menyebabkan pelaksanaan pengawasan 

belum dapat dicapai secara optimal karena adanya ketidakseimbangan 

antara jumlah perusahaan/ obyek yang harus diperiksa kurang lebih 

sebanyak 712 perusahaan (sumber: Data Obyek Pengawasan Bulan 

Oktober 2007 Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta);  

2) Keterbatasan biaya  

Keterbatasan dana operasional dari APBD Kota Surakarta 

sehingga dalam satu bulan setiap pegawai pengawas hanya dapat 

melakukan pengawasan terhadap 4 (empat) perusahaan;  

3) Kesadaran pekerja masih kurang 

Kendala yang ditemui dalam penerapan kesehatan dan 

keselamatan kerja adalah masih kurangnya kesadaran pekerja akan 

pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja sehingga tidak semua 

pekerja menggunakan alat pelindung diri dengan baik. Dalam 

pelaksanaan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja masih 

ditemukan pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri atau jika 

pun memakai tidak dipergunakan dengan benar. Alasan pekerja adalah 

ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaan jika memakai alat 

pelindung diri. 

B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Norma Kerja yang dilakukan 

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap praktek outsourcing di 

Surakarta 

Pada pembahasan ini penulis akan menjabarkan sejauh mana 

kesesuaian bentuk pengawasan yang dilakukan Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan terhadap praktek outsourcing dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap praktek 
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outsourcing oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Surakarta telah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang 

Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia 

Untuk Seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1951 yaitu Pegawai Pengawas 

berhak:  

a. mengawasi berlakunya Undang-undang dan peraturan-peraturan 

perburuhan pada khususnya; 

b. mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan 

kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna 

membuat Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan; 

c. menjalankan pekerjaan lain-lainya yang diserahkan kepadanya dengan 

Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya 

Hal ini dapat dilihat dalam hasil penelitian, bahwa dalam 

melaksanakan pengawasan outsourcing Pegawai Pengawas  melakukan 

pengawasan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan tentang 

ketenagakerjaan termasuk didalamnya mengenai pengawasan terhadap 

norma kerja yang ada dalam praktek outsourcing. Dalam melakukan 

pengawasannya Pegawai Pengawas juga mengumpulkan bahan-bahan dan 

keterangan yang diperoleh melalui dokumen-dokumen di perusahaan yang 

diperiksa maupun keterangan yang diperoleh dari pengusaha maupun 

pekerja. Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan seksi norma kerja  telah mengacu pada lingkup 

pengawasan yang diatur menurut  PERMEN Nomor: 03/MEN/1984 

tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu dan Surat Edaran Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-

.918/MEN/PPK-SES/XI/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan di Propinsi Kabupaten/ Kota. Pengawasan terhadap 

norma kerja dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan yang 
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dilaksanakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Surakarta dengan 

melakukan kunjungan ke perusahaan outsourcing, melakukan pertemuan 

dengan pengusaha/ wakil yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

outsourcing yang bersangkutan, melakukan pemeriksaan terhadap 

dokumen-dokumen perusahaan, antara lain: ijin operasional perusahaan, 

perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan tenaga 

kerja/ buruh, upah, waktu kerja dan waktu istirahat, hubungan kerja, 

jaminan sosial, perlindungan bagi pekerja cacat, anak maupun pekerja 

perempuan, dan pemeriksaan administratif terhadap ijin-ijin dalam hal 

perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Wawancara dengan 

pekerja/buruh outsourcing telah dilakukan baik di perusahaan outsourcing 

maupun di perusahaan pemberi kerja untuk membuktikan keterangan-

keterangan yang diperoleh dari pengusaha mengenai hubungan kerja, 

upah, waktu kerja dan waktu istirahat, jaminan sosial, perlindungan bagi 

pekerja anak, pekerja cacat maupun pekerja perempuan, dan kesehatan dan 

keselamatan kerja umum.  

Dengan dilakukannya pengawasan seperti yang  pada hasil 

penelitian, maka dapat disimpulkan bentuk dan cara pelaksanaan 

pengawasan terhadap norma kerja dalam praktek outsourcing yang 

dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan  di Kota Surakarta adalah:. 

a. Membuat rencana kerja untuk melakukan pemeriksaan lapangan; 

b. Melakukan kunjungan ke perusahaan outsourcing maupun ke 

perusahaan pengguna pekerja outsourcing; 

c. Melakukan pertemuan dengan wakil yang ditunjuk oleh perusahaan; 

d. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen perusahaan 

antara lain: ijin operasional perusahaan, perjanjian pemborongan 

pekerjaan atau perjanjian penyediaan tenaga kerja/ buruh, upah, waktu 

kerja, hubungan kerja, jaminan sosial, perlindungan bagi pekerja anak, 

perlindungan pekerja cacat maupun perlindungan pekerja perempuan 
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dan pemeriksaan administratif terhadap ijin-ijin dalam hal 

perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; 

e. Melakukan wawancara dengan pekerja outsourcing di perusahaan 

outsourcing maupun di perusahaan pemberi kerja; 

f. Mencatat temuan-temuan yang didapatkan dalam pemeriksaan dan 

pengujian, kemudian melakukan analisa terhadap temuan-temuan 

tersebut untuk dijadikan suatu kesimpulan dalam laporan hasil 

pemeriksaan/ pengujian pengawasan ketenagakerjaan; 

Meskipun secara umum pelaksanaan pengawasan yang dilakukan 

oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pelaksanaan pengawasan 

outsourcing di Wilayah Kota Surakarta sampai saat ini belum berjalan 

secara optimal. Dalam hal penentuan perusahaan yang dapat melakukan 

suatu praktek outsourcing harus perusahaan yang  berbadan hukum, dalam 

Pasal 65 ayat (3) dan 66 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

telah disebutkan bahwa yang dapat melakukan suatu praktek outsourcing 

adalah perusahaan yang berbadan hukum. Dalam wawancara dengan Dina, 

pegawai  Sub Dinas Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota 

Surakarta, pada tanggal 21 Januari 2008, diperoleh keterangan bahwa CV 

(Perseroan Komanditer) yang berbadan hukum, yang telah mempunyai 

akte pendirian dari notaris yang di dalam akte tersebut memuat anggaran 

dasar dengan tujuan tertentu dapat mendaftarkan ijin operasional 

penyediaan jasa/ buruh untuk melakukan outsourcing. Akan tetapi 

dijelaskan oleh H. Riduan Syahrani, S.H. dalam bukunya Rangkuman 

Intisari Ilmu Hukum, bahwa pada akhirnya yang menentukan suatu badan 

hukum/ perkumpulan sebagai badan hukum  atau tidak adalah hukum 

positif, yakni hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu. Demikian 

juga dengan perseroan komanditer (CV), tidak diakui sebagai badan 

hukum meskipun dalam masyarakat sering disangka sebagai 

rechtspersoon.  
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Dengan tidak adanya pengakuan dari hukum positif Indonesia yang 

menyatakan bahwa CV merupakan suatu badan hukum, seharusnya 

pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat melakukan penindakan terhadap  

CV yang melakukan praktek outsourcing di Surakarta karena hal ini tidak 

sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 65 ayat (3) dan 66 ayat (3)  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

Pasal 2 ayat (2) huruf a Kepmenaker No. 101/MEN/VI/2004 tentang Tata 

Cara Perijinan Perusahaan Perusahaan Jasa Pekerja / Buruh yang 

menyatakan bahwa badan hukum harus berbentuk PT atau Koperasi. 

Dalam hal pendaftaran perjanjian penyediaan jasa/ buruh atau 

perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat antara perusahaan 

outsourcing dengan perusahaan pengguna harusnya didaftarkan pada 

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

kabupaten/kota tempat perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 

melaksanakan pekerjaan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta 

hal ini merupakan suatu keawajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan 

penyedia jasa penyedia jasa/ buruh sesuai ketentuan yang ada pada Pasal 5 

ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: 

KEP.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Jasa 

Pekerja/ Buruh. Jika memang tidak ada yang mendaftarkan perjanjian 

tersebut maka seharusnya dilakukan suatu penindakan karena telah terjadi 

suatu pelanggaran, tindakan tersebut adalah mencabut ijin operasional 

perusahaan outsourcing yang bersangkutan hal ini sesuai dengan ketentuan 

yang ada pada Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Nomor: KEP.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara 

Perijinan Perusahaan Jasa Pekerja/ Buruh yang bahwa dalam hal 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak mendaftarkan perjanjian 

penyedia jasa pekerja/buruh, maka instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencabut 

ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang 
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bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5. 

Hasil pemeriksaan dari  pegawai pengawas ketenagakerjaan yang 

penulis paparkan dalam hasil penelitian tidak dapat penulis sampaikan 

secara rinci karena keterbatasan data yang diperoleh dari pegawai 

pengawas ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan 

yang ada dalam Pasal 181 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pegawai pengawas 

wajib merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut 

dirahasiakan. 

Dengan melihat hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan pengawasan outsourcing yang terjadi di Wilayah Kota 

Surakarta seperti yang tersebut dalam hasil penelitian maka dapat 

dikatakan pengawasan terhadap praktek outsourcing belum berjalan secara 

optimal. Hal tersebut dapat dijelaskan seperti  belum adanya suatu 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana 

seharusnya pengawasan terhadap outsourcing dilakukan menyebabkan 

tidak adanya dasar hukum yang jelas bagi pegawai pengawas dalam 

melaksanakan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan outsourcing. Maka 

solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi hambatan ini adalah diperlukan 

adanya peraturan perundang-undangan tentang petunjuk pelaksanaan 

pengawasan outsourcing agar ada dasar hukum yang jelas dalam 

melakukan pengawasannya. 

Pegawai pengawas ketenagakerjaan memegang peranan yang 

penting dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sebagai 

penegak hukum pegawai pengawas memegang peranan penting dalam 

memberikan perlindungan hukum pengusaha maupun pekerja. Sumber 

daya manusia Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta baik dari segi kuantitas 
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maupun kualitas sangat kurang untuk memenuhi standar sebagai suatu 

lembaga pemerintah yang mempunyai tugas berat sebagai penegak hukum 

atau untuk mengawal adanya praktek outsourcing. Dari segi kuantitas, 

Kurangnya jumlah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan yang 

hanya berjumlah 5 (lima) orang menjadi suatu hambatan intern dari 

instansi (Dinas Tenaga Kerja). Hambatan ini terjadi karena mengingat 

banyaknya perusahaan di Kota surakarta yang mencapai 712 perusahaan 

(sumber: Data Obyek Pengawasan Bulan Oktober 2007 Dinas Tenaga 

Kerja Kota Surakarta).  

Meskipun jumlah perusahaan outsourcing lokal yang terdaftar di 

Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta hanya berjumlah 10 (sepuluh) 

perusahaan, akan tetapi  banyaknya perusahaan (bukan perusahaan 

outsourcing) di Kota Surakarta yang harus diawasi oleh Pegawai 

Pengawas merupakan salah satu hambatan yang cukup besar dalam 

pelaksanaan pengawasan. Dapat dilihat dalam hasil penelitian bahwa 

dalam satu bulan setiap pegawai pengawas mempunyai kewajiban untuk 

melakukan pengawasan terhadap 5 (lima) perusahaan. Dengan jumlah 

personil Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebanyak 5 (lima) orang,  

berarti bila dihitung secara kasar dalam satu tahun Pegawai Pengawas 

hanya mampu melakukan pengawasan terhadap kurang lebih sebanyak 

300 perusahaan yang artinya setengah dari jumlah perusahaan di Surakarta 

belum dapat diperiksa secara berkala yang pelaksaannya minimal harus 

dilakukan satu tahun sekali.  

Dilihat dari segi kualitas, tidak adanya upgrade kemampuan dari 

institusi Dinas Tenaga Kerja Surakarta sendiri untuk meningkatkan 

kualitas dari pegawainya untuk mengikuti pelatihan ataupun pembekalan 

terkait dengan permasalahan outsourcing. Untuk meningkatkan 

kemampuan, pegawai pengawas tersebut harus berusaha secara mandiri 

atau swadaya, tidak ada fasilitas yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja 

Kota Surakarta. Solusi yang seharusnya dilakukan Dinas Tenaga Kerja 
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Kota Surakarta mengusulkan kepada Departemen terkait untuk melakukan 

penambahan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga 

Kerja Kota Surakarta sehingga  tidak terjadi ketimpangan yang begitu 

besar antara jumlah obyek pengawasan dengan subyek yang melakukan 

pengawasan.  Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 

hal ini pegawai pengawas ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kota 

Surakarta harus melakukan pembekalan dan pelatihan yang terkait dengan 

masalah outsourcing. 

Keterbatasan biaya juga menjadi suatu hambatan pelaksanaan 

pengawasan outsourcing di Wilayah Kota Surakarta. Biaya juga menjadi 

hambatan karena dengan dana yang terbatas pegawai pengawas hanya 

dapat melakukan pengawasn terhadap 5 (lima) perusahaan dalam setiap 

bulannya. Solusi untuk masalah ini tentunya, pihak Dinas Tenaga Kerja 

Kota Surakarta hendaknya mengusulkan untuk menambah anggaran untuk 

operasional pengawasan karena jika hal ini dibiarkan maka pengawasan 

ketenagakerjaan di Kota Surakarta akan selamanya tidak dapat berjalan 

secara optimal.  

2. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja yang dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap 

praktek outsourcing di Surakarta 

Salah satu unsur yang sangat penting untuk menjamin 

terlaksananya peraturan kesehatan dan keselamatan kerja adalah adanya 

suatu sistem pengawasan yang bertugas mengawasi pelaksanaan 

perundang-undangan. Unsur pengawasan merupakan salah satu 

kebijaksanaan yang bersifat preventif untuk mendeteksi sedini mungkin 

terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang keselamatan kerja. Sebagai 

penegak hukum pegawai pengawas ketenagakerjaan diharapkan dapat 

mendeteksi sedini mungkin resiko-resiko yang akan terjadi di lapangan. 

Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan 
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produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan 

kesehatan kerja. Perlindungan tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 86 ayat 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap 

pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: 

a. Keselamatan dan kesehatan kerja; 

b. Moral dan kesusilaan; dan  

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-

nilai agama. 

Sesuai dengan rumusan pada pasal tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semua pekerja/buruh berhak mendapatkan hak untuk 

memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terkecuali 

pekerja/buruh outsourcing. Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan 

dan kesehatan kerja, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja 

Kota Surakarta melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah 

melakukan upaya pengawasan di perusahaan atau di tempat kerja yang 

mempekerjakan pekerja/ buruh outsourcing. Hal ini dilaksanakan 

berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 

Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menyatakan bahwa tempat kerja 

terdiri dari tiga unsur: 

1. Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha; 

2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana; 

3. Adanya bahaya kerja di tempat itu. 

 Seperti yang dipaparkan penulis dalam hasil penelitian, bahwa 

pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan 

kesehatan dan keselamatan kerja hanya dilakukan terhadap aspek 

pekerjanya, yang dalam hal ini adalah alat perlindungan diri yang 

digunakan oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini 
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dikarenakan pekerjaan yang dilakukan pekerja outsourcing di Kota 

Surakarta tidak menyebabkan resiko tinggi secara langsung yang dapat 

menyebabkan suatu kecelakaan kerja.  

Beberapa ketentuan penting yang telah dilaksanakan dalam 

pengawasan antara lain adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota 

Surakarta telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pengawasan 

terhadap pekerja, pegawai pengawas telah melakukan kunjungan ke 

tempat dimana pekerja outsourcing tersebut menjalankan pekerjaannya 

baik di perusahaan outsourcing yang melakukan pemborongan pekerjaan 

maupun di perusahaan pengguna jasa tenaga kerja outsourcing walaupun 

pengawasan yang dilakukan di perusahaan pengguna tidak dilakukan 

secara khusus untuk melakukan pengawasan praktek outsourcing, 

pengawasan di perusahaan yang melakukan pemeriksaan terhadap alat 

perlindungan diri yang digunakan oleh pekerja. Pegawai pengawas juga 

telah melakukan wawancara dengan pekerja outsourcing baik yang bekerja 

di perusahaan outsourcing yang berbentuk perusahaan pemborongan 

pekerjaan maupun terhadap pekerja outsourcing yang bekerja di 

perusahaan pengguna tenaga outsourcing. Dengan tahapan-tahapan 

pengawasan yang telah dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan 

kesehatan dan keselamatan kerja tersebut secara umum pengawasan yang 

dilakukan telah dilaksanakan dengan cukup baik karena tahapan-tahapan 

yang dilakukan dalam pengawasan praktek outsourcing telah dilaksanakan  

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PERMEN Nomor: 03/MEN/1984 

tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu Surat Edaran Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-

.918/MEN/PPK-SES/XI/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan di Propinsi Kabupaten/Kota.   

Dengan melihat hasil penelitian dan hambatan-hambatan yang 

terjadi dalam pelaksanaan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan kesehatan dan 
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keselamatan kerja di Kota Surakarta belum secara berjalan maksimal. Hal 

tersebut dapat dijelaskan seperti pada hambatan-hambatan antara lain:  

Pelaksanaan pengawasan belum dapat dicapai secara optimal karena  

keterbatasan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan Kesehatan Dan 

Keselamatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja Surakarta yang hanya 

berjumlah 3 (tiga) personil tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di 

Kota Surakarta kurang lebih mencapai 712 perusahaan. Dengan jumlah 

personil yang sangat terbatas tersebut sangatlah tidak mungkin untuk dapat 

melakukan pengawasan terhdap seluruh perusahaan yang berada di 

wilayah Kota Surakarta. Solusi yang seharusnya dilakukan Dinas Tenaga 

Kerja Kota Surakarta mengusulkan kepada Departemen terkait untuk 

melakukan penambahan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di 

Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta sehingga  tidak terjadi ketimpangan 

yang begitu besar antara jumlah obyek pengawasan dengan subyek yang 

melakukan pengawasan. 

 Keterbatasan dana operasional dari APBD sehingga dalam satu 

bulan setiap pegawai pengawas hanya dapat melakukan pengawasan 

terhadap 4 (empat) perusahaan, dapat menjelaskan keterbatasan biaya ini 

juga menjadi suatu hambatan pelaksanaan pengawasan tidak berjalan 

secara optimal. Bila dana operasional yang didapatkan dari APBD hanya 

dapat digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap 12 (dua belas) 

perusahaan dalam setiap bulannya, maka dalam satu tahun hanya akan ada 

144 perusahaan yang akan diperiksa, dan sisanya sebanyak 568  

perusahaan tidak akan terperiksa. Jika hal ini dibiarkan secara terus 

menerus, maka pengawasan yang dilakukan jelas tidak akan maksimal. 

Solusi untuk masalah ini tentunya, pihak Dinas Tenaga Kerja Kota 

Surakarta hendaknya mengusulkan untuk menambah anggaran untuk 

operasional pengawasan karena jika hal ini dibiarkan maka pengawasan 

ketenagakerjaan di Kota Surakarta akan selamanya tidak dapat berjalan 

secara optimal. 
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Rendahnya kesadaran pekerja akan pentingnya kesehatan dan 

keselamatan kerja sehingga tidak semua pekerja menggunakan alat 

pelindung diri dengan baik memang menjadi hambatan untuk 

meminimalisir terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan termasuk 

terjadinya kecelakaan kerja. Maka solusi untuk mengatasi permasalahan 

ini yaitu hendaknya Pegawai Pengawas Kesehatan dan keselamatan kerja 

perlu lebih meningkatkan kerjasama dengan perusahaan untuk melakukan 

pembinaan maupun sosialisasi terhadap pentingnya alat perlindungan diri 

yang dipergunakan oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk 

itu maka, diperlukan suatu pendekatan yang lebih persuasif dari pegawai 

pengawas maupun pengusaha kepada pekerja untuk merubah sikap 

pekerja.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja Yang Dilakukan Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Praktek Outsourcing di Surakarta  

Bahwa pelaksanaan pengawasan norma kerja yang dilakukan 

pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap praktek outsourcing di Kota  

Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwa 

pelaksanaan pengawasan norma kerja yang dilakukan pegawai pengawas 

ketenagakerjaan dilakukan terhadap objek-objek pengawasan, antara lain: 

upah, hubungan kerja, waktu kerja, pekerja perempuan, pekerja anak, 

pekerja cacat, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan 

kerja umum, ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan 

perjanjian pemborongan pekerjaan/ perjanjian penyediaan jasa pekerja 

atau buruh.   

Bahwa pelaksanaan pengawasan norma kerja dalam praktek 

outsourcing yang dilakukan tersebut belum dapat dikatakan maksimal. Hal 

ini disebabkan karena adanya beberapa hambatan-hambatan yang muncul 

antara lain: 

a. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  

pelaksanaan pengawasan khusus untuk outsourcing; 

b. Kurangnya kuantitas dan kualitas personil pegawai pengawas 

ketenagakerjaan; 

c. Keterbatasan biaya untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan; 
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Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas, maka solusi yang 

dapat diberikan yaitu : 

a. Membuat peraturan perundang-undangan tentang petunjuk 

pelaksanaan pengawasan outsourcing; 

b. Menambah jumlah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan dan 

melakukan pembekalan dan pelatihan yang terkait dengan masalah 

outsourcing; 

c. Menambah anggaran yang dipergunakan untuk operasional 

pengawasan ketenagakerjaan. 

2. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

yang dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap praktek 

outsourcing di Surakarta 

Bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kesehatan dan 

keselamatan kerja yang dilakukan pegawai pengawas ketenagakerjaan 

terhadap praktek outsourcing di Kota  Surakarta telah dilaksanakan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Obyek kesehatan dan keselamatan kerja yang 

diawasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pengawasan 

terhadap penggunaan alat perlindungan diri yang digunakan oleh pekerja 

outsourcing dalam melakukan pekerjaannya. Pengawasan kesehatan dan 

keselamatan kerja dalam praktek outsourcing di Kota Surakarta hanya 

dilakukan terhadap alat perlindungan diri yang digunakan oleh pekerja 

karena pada dasarnya pekerjaan yang di-outsource-kan tidak mengandung 

resiko tinggi yang dapat menyebabkan suatu kecelakaan kerja. 

Bahwa pelaksanaan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja 

belum dapat dikatakan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya 

beberapa hambatan-hambatan yang muncul antara lain: 

a. Kurangnya jumlah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan; 

b. Keterbatasan biaya untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan; 
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c. Rendahnya kesadaran pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri. 

Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas, maka solusi yang 

dapat diberikan yaitu : 

a. Menambah jumlah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan; 

b. Menambah anggaran yang dipergunakan untuk operasional 

pengawasan ketenagakerjaan. 

c. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan untuk melakukan 

pembinaan maupun sosialisasi terhadap pentingnya alat perlindungan 

diri yang dipergunakan oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang 

telah diuraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :   

1. Diperlukan adanya suatu peraturan perunadang-undangan yang mengatur 

secara lengkap mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan 

outsourcing.  

2. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan perlu meningkatkan kerjasama dan 

komunikasi yang baik dengan pengusaha yang ingin melakukan 

outsourcing maupun pekerja outsourcing. Hal ini dapat diwujudkan 

dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada para pemilik 

perusahaan dan pekerja sebagai pihak-pihak yang terkait dalam suatu 

hubungan kerja. Tujuan dari sosialisasi ini sendiri adalah untuk 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini pengusaha 

dan pekerja outsourcing. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan 

tidak akan ada lagi ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan-

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem 

outsourcing pada khususnya dan ketenagakerjaan pada umumnya. 

3. Dengan keterbatasan personil dalam hal kuantitas dan kualitas  

diperlukan adanya penambahan jumlah personil dalam sistem 
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kepegawaian dan meningkatkan sumber daya manusia dari segi kualitas 

dengan mengadakan pembekalan dan pelatihan secara periodik. 

4. Keterbatasan biaya operasional yang dialami Dinas Tenaga Kerja Kota 

Surakarta dalam melakukan suatu pengawasan ketenagakerjaan 

hendaknya dapat diatasi dengan melakukan perencanaan untuk 

menambah dana biaya operasional pengawasan ketenagakerjaan. 

5. Perlu ditingkatkannya sosialisasi hukum ketenagakerjaan khususnya 

outsourcing oleh Dinas Tenaga Kerja kepada masyarakat dalam hal ini 

pengusaha dan pekerja dengan menjalin kerja sama dengan berbagai 

pihak untuk mengadakan talkshow, diskusi ataupun seminar. 
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