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ABSTRAKSI 

 

 Keberadaan dunia usaha dan pekerja tidak dapat dipisahkan karena masing 

masing saling membutuhkan dan mempunyai ketergantungan satu sama lainnya. 

Keikutsertaan pekerja didalam dunia usaha mutlak diperlukan karena tanpa 

keterlibatan pekerja, maka dunia usaha tidak akan berjalan. Hal ini berarti bahwa 

pekerja juga mempunyai peranan yang besar dalam upaya meningkatkan 

perekonomian suatu Negara. Sejak diundangkannya Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pengusaha 

mempunyai pilihan untuk mengelola sendiri seluruh pekerjaannya atau 

menyerahkan pengelolaan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan outsourcing 

dengan persyaratan tertentu. Perusahaan yang menyerahkan sebagian 

pekerjaannya kepada perusahaan outsourcing berarti perusahaan tersebut 

menyerahkan pengelolaan sebagian tenaga kerjanya kepada perusahaan 

outsourcing.  

 Outsourcing dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “alih daya”. 

Dalam praktek, pengertian dasar outsourcing adalah pengalihan sebagian atau 

seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi   

pemakai jasa outsourcing baik pribadi, perusahaan, divisi ataupun sebuah unit 

dakam perusahaan. Banyak perusahaan yang menggunakan jasa perusahaan 

outsourcing dengan pertimbangan supaya perusahaan tersebut lebih fokus kepada 

bisnis utamanya dengan melimpahkan hal-hal operasional pada pihak lain (dalam 

hal ini perusahaan outsourcing), perusahaan pemberi kerja dapat meningkatkan 
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fokus bisnisnya (core business). Penggunaan tenaga kerja outsourcing juga 

memudahkan mekanisme kontrol, karena bagi pihak dapat fokus pada kontrol 

kegiatan utama perusahaan, sedangkan perusahaan outsourcing lebih mampu 

mengontrol para pekerja outsourcing karena tuntutan untuk membangun 

kepercayaan pada perusahaan pemberi pekerjaan. Perusahaan juga tidak 

direpotkan dengan pengurusan tenaga kerja dan terhindar dari permasalahan 

ketenagakerjaan yang mungkin akan timbul dikemudian hari, seperti masalah 

status pekerja dan pembayaran pesangon. Menurut Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja outsourcing 

harus mendapatkan perlindungan kerja dan syarat syarat kerja sekurang kurangnya 

sama dengan perlindungan kerja dan syarat syarat kerja pada perusahaan pemberi 

pekerjaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia, peranan dunia 

usaha, khususnya perindustrian sangatlah besar karena keberadaan industri, 

terutama industri padat karya dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap 

pekerja dalam jumlah banyak. Keberadaan dunia usaha dan pekerja tidak dapat 

dipisahkan karena masing-masing saling membutuhkan dan mempunyai 

ketergantungan satu sama lainnya. Keikutsertaan pekerja di dalam dunia usaha 

mutlak diperlukan karena tanpa keterlibatan pekerja, maka dunia usaha tidak akan 

berjalan. Hal ini berarti bahwa pekerja juga mempunyai peranan yang besar dalam 

upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Selain itu, Indonesia memiliki 

Sumber Daya Manusia yang melimpah, sehingga masalah ketenagakerjaan 

merupakan salah satu masalah yang kompleks yang perlu mendapatkan perhatian. 

 Peranan pekerja yang begitu besar dalam dunia usaha membuat 

keberadaan pekerja harus disiapkan dan dikelola dengan baik, dilindungi hak-hak 

dasarnya dan diperlakukan secara adil sehingga mensejahterakan pekerja dan 

keluarganya. Pekerja yang sudah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan 

ketentuan perundang undangan yang berlaku, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap dunia usaha, khususnya perusahaan-perusahaan tempat 

mereka bekerja.  
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Hubungan antara pekerja dengan pengusaha harus dijaga dan dipelihara 

dengan baik sehingga terhindar dari permasalahan ketenagakerjaan yang dapat 

merugikan kedua belah pihak. Adanya perlindungan kerja yang memadai akan 

berdampak positif pada kinerja pekerja dalam suatu perusahaan. Bukan tidak 

mungkin, rasa aman yang timbul dari perlindungan kerja yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan akan meningkatkan produktivitas pekerja dan akan 

meningkatkan kesejahteraan pekerja pula. Sedangkan adanya syarat-syarat kerja 

yang terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan 

menghindarkan dan melindungi pekerja jika terjadi masalah tentang 

ketenagakerjaan dalam perusahaan  tersebut. 

Kenyataannya banyak kasus ketenagakerjaan yang muncul ke permukaan 

yang merugikan kedua belah pihak, baik bagi pengusaha maupun pekerja. Salah 

satu penyebabnya adalah karena pekerja tidak mendapatkan perlindungan kerja 

yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengusaha sudah berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan 

pekerjanya, tetapi potensi konflik masih tetap terbuka. Hal ini membuktikan 

bahwa mengelola pekerja di perusahaan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena 

itu, pada saat ini banyak perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan 

pekerjaan kepada perusahaan outsourcing melalui perjanjian pemborongan 

pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Pilihan suatu perusahaan untuk 

menggunakan tenaga outsourcing juga harus didasarkan suatu keputusan yang 

tepat dan dengan pemikiran matang, karena setiap perusahaan yang menyediakan 
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tenaga kerja outsourcing harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan pasal 64, pengusaha mempunyai pilihan untuk mengelola sendiri 

seluruh pekerjaannya atau menyerahkan pengelolaan sebagian pekerjaannya 

kepada perusahaan outsourcing dengan persyaratan tertentu. Perusahaan yang 

menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan outsourcing berarti 

perusahaan tersebut menyerahkan pengelolaan sebagian tenaga kerjanya kepada 

perusahaan outsourcing.  

 Outsourcing dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “alih daya”. 

Dalam praktek, pengertian dasar outsourcing adalah pengalihan sebagian atau 

seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi   

pemakai jasa outsourcing baik pribadi, perusahaan, divisi ataupun sebuah unit 

dakam perusahaan.
1 

 Banyak perusahaan yang menggunakan jasa perusahaan outsourcing 

dengan pertimbangan supaya perusahaan tersebut lebih fokus kepada bisnis 

utamanya dengan melimpahkan hal-hal operasional pada pihak lain (dalam hal ini 

perusahaan outsourcing), perusahaan pemberi pekerjaan dapat meningkatkan 

fokus bisnisnya (core business). Hal ini tentu saja berkaitan dengan efisiensi, 

karena akan mengurangi biaya pengeluaran (capital expenditure) karena dana 

yang sebelumnya digunakan untuk investasi, bisa difungsikan sebagai biaya 

operasional. Strategi pembiayaan yang efektif dan efisien ini , perusahaan dapat 

                                                           
1 Komang Priambada dan Agus Eka Maharta, Outsourcing Versus Serikat Pekerja, Alihdaya Publising, 

Jakarta, 2008, h.12 
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menyimpan tenaga, waktu dan pengeluaran lain, dan keuntungan menggunakan 

perusahaan outsourcing adalah resiko operasional perusahaan dapat terbagi 

kepada pihak lain. Resiko operasional ini adalah kemungkinan kehilangan yang 

diakibatkan oleh proses produksi internal yang tidak akurat atau salah. 

Menggunakan pekerja outsourcing juga berarti perusahaan dapat mempekerjakan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, karena tenaga kerja yang 

disediakan oleh perusahaan outsourcing adalah tenaga yang terlatih, sehingga 

hampir pasti berkompeten dalam bidangnya. Pekerja outsourcing telah melewati 

serangkaian pelatihan yang dilakukan dalam proses terprogram perusahaan 

outsourcing, dan para pekerja menghadapi dunia kerja yang ketat, sehingga akan 

mudah ditemukan pelayanan yang terspesialisasi dengan kualitas yang baik. 

Penggunaan tenaga kerja outsourcing juga memudahkan mekanisme kontrol, 

karena bagi pihak perusahaan pemberi pekerjaan dapat fokus pada kontrol 

kegiatan utama perusahaan, sedangkan perusahaan outsourcing lebih mampu 

mengontrol para pekerja outsourcing karena tuntutan untuk membangun 

kepercayaan pada perusahaan pemberi pekerjaan. Perusahaan juga tidak 

direpotkan dengan pengurusan tenaga kerja dan terhindar dari permasalahan 

ketenagakerjaan yang mungkin akan timbul dikemudian hari, seperti masalah 

status pekerja dan pembayaran pesangon.  

Perusahaan pemberi pekerjaan berharap semua permasalahan 

ketenagakerjaan yang mungkin akan timbul menjadi urusan dari perusahaan 

outsourcing, sehingga tercapai efisiensi dalam perusahaan tesebut, tetapi 

walaupun perusahaan menggunakan jasa perusahaan outsourcing, pada 
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kenyataannya masih banyak kasus ketenagakerjaan yang muncul dan menjadi 

urusan dari perusahaan pemberi pekerjaan. Hal ini disebabkan karena pekerja 

outsourcing tidak menerima perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja yang 

seharusnya diterima oleh pekerja outsourcing, seperti yang telah ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan pasal 66 huruf c, pekerja outsourcing harus mendapatkan 

perlindungan kerja dan syarat syarat kerja sekurang-kurangnya sama dengan 

perlindungan kerja dan syarat syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan. 

Perlindungan kerja bagi pekerja outsourcing meliputi beberapa hal seperti 

pengaturan tentang waktu kerja, waktu istirahat, istirahat mingguan, istirahat 

panjang, kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya, perlakuan 

terhadap pekerja perempuan yang dalam kondisi tertentu, melakukan pekerjaan 

pada hari libur resmi, keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang 

manusiawi terhadap pekerja, penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 

layak, jaminan sosial tenaga kerja untuk pekerja dan keluarganya serta fasilitas 

kesejahteraan, sedangkan syarat-syarat kerja bagi pekerja outsourcing meliputi 

beberapa hal seperti pengaturan tentang penempatan pekerja dan hubungan kerja 

antara pekerja dengan perusahaan outsourcing. Hal tersebut merupakan hak dari 

pekerja/buruh yang harus dipenuhi oleh perusahaan. 
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1.2 Rumuan Masalah 

Berdasarkan uraian tentang Pendahuluan di atas, maka permasalahan yang 

dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa saja syarat-syarat kerja yang harus dipenuhi dalam perjanjian 

penyediaan tenaga kerja? 

2. Apa saja perlindungan kerja yang harus diterima oleh pekerja 

outsourcing? 

 

1.3 Alasan Pemilihan Judul 

 Skripsi sebagaimana judul tersebut di atas dipilih dengan alasan bahwa 

perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang sangat cepat 

memberi dampak timbulnya persaingan usaha yang sangat ketat. Persaingan 

antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain menuntut mereka untuk 

menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon yang cepat dan 

flexibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Semakin banyak 

perusahaan besar yang berlomba-lomba untuk merubah struktur pengelolaan 

usaha mereka dengan memperkecil rentang kendali manejemen, dengan 

memangkas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien dan 

produktif. Dapat dimengerti jika mereka akhirnya memutuskan untuk 

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan outsourcing. 

Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat fokus pada kegiatan utama 

perusahaan yang menjadi bisnis utamanya sehingga menciptakan efisiensi dalam 

perusahaan. Disisi lain perusahaan pengguna pekerja outsourcing juga harus 
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mengetahui ketentuan yang harus dipenuhi, agar maksud dari penggunaan pekerja 

outsourcing tercapai. 

Perlu diperhatikan bahwa hal yang sering kali diabaikan oleh perusahaan 

outsourcing maupun pengusaha pemberi pekerjaan adalah tentang perlindungan 

terhadap pekerja outsourcing tersebut. Perlindungan keja terhadap pekerja 

outsourcing ini tentu saja merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan, 

karena menyangkut tentang hak yang seharusnya diterima oleh pekerja dan juga 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Selain perlindungan kerja, 

syarat-syarat kerja pekerja outsourcing juga merupakan hal yang penting. 

Terdapat beberapa syarat yang berlaku bagi pekerja outsourcing yang harus 

dipenuhi oleh perusahaan outsourcing sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja merupakan hal yang krusial 

dalam hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan karena menyangkut hak 

dasar pekerja. Banyak permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi yang 

disebabkan karena tidak terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja 

yang seharusnya diterima oleh pekerja outsourcing. 

 Penyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan outsourcing, dengan 

melalui suatu hubungan hukum antara dua perusahaan yang masing-masing 

berbadan hukum (sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

undang), maka bagi perusahaan dapat melaksanakan peluang tersebut dengan baik 

dan benar akan tertolong dari resiko masalah tentang ketenagakerjaan yang tentu 

saja memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Pengusaha perlu 
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mengetahui apa saja yang menjadi perlindungan dan syarat-syarat bagi pekerja 

outsourcing agar dalam prakteknya tidak terjadi penyimpangan hingga dapat 

mengganggu kelancaran perusahaan atau merugikan perusahaan, yang akhirnya 

tujuan dari penggunaan pekerja outsourcing tersebut tidak tercapai. 

 Beberapa hal tersebut diatas merupakan alasan dari pemilihan judul ini, 

yang kemudian akan di bahas secara mendalam di bab berikutnya. 

 

1.4 Penjelasan Judul 

 Judul dalam skripsi ini adalah “Syarat-Syarat Kerja dan Perlindungan 

Kerja bagi Pekerja Outsourcing dalam Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja”, 

dijelaskan dalam arti sebagai berikut : 

 Perlindungan kerja merupakan perlindungan yang diberikan pada waktu 

kerja, meliputi perlindungan upah, waktu istirahat dan cuti, keselamatan dan 

kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). 

Syarat-syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh yang diatur dalam perundang-undangan. Syarat kerja  meliputi, 

memiliki kemampuan dan/atau kompetensi yang diperlukan perusahaan, cakap 

secara hukum, dan kesediiaan untuk menaati perjanjian kerja.
2
 

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima  upah atau  

imbalan dalam bentuk lain.
3
 

                                                           
2 http://www.slideshare.net/guest200b003b/hubungan-kerja-syarat-syarat-dan-kondisi-presentation 

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN tahun 2003 No. 39, ps 1 angka 3  
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Outsourcing adalah pengalihdayaan sebagian atau seluruh pekerjaan dan 

atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa 

outsourcing baik pribadi, divisi atau pun sebuah unit dalam perusahaan.
4
 

Perjanjian penyediaan tenaga kerja adalah perjanjian yang dibuat oleh 

perusahaan penyedia tenaga kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan yang 

isinya perusahaan penyedia tenaga kerja sanggup memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan. 

 Dari keseluruhan isi judul skripsi sebagaimana yang dijelaskan di atas 

dapat diartikan bahwa perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja merupakan suatu 

kesatuan yang harus diterima oleh pekerja/buruh outsourcing dan dipenuhi oleh 

perusahaan. 

 

1.5 Tujuan Penulisan 

 Penulisan skripsi ini guna memenuhi dan melengkapi tugas serta 

persyaratan yang telah ditentukan untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga. Skripsi ini juga  untuk mengetahui lebih dalam dan 

menjawab mengenai syarat-syarat kerja yang harus dipenuhi oleh pekerja dalam 

perjanjian penyediaan tenaga kerja dan macam-macam perlindungan kerja yang 

merupakan hak dari para pekerja outsourcing. 

 

 

                                                           
4
 Komang Priambada dan Agus Eka Maharta, Outsourcing Versus Serikat Pekerja, Alihdaya Publising, 

Jakarta, 2008, h.12 
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1.6 Metodologi 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini digunakan tipe penelitian yuridis normatif. 

Tipe penelitian yuridis normatif maksudnya penelitian yang didasarkan pada 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.6.2 Pendekatan Masalah 

Untuk memperoleh suatu data yang relevan dalam penulisan skripsi ini, 

diperlukan suatu pendekatan masalah. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 

tipe penelitian dengan tipe pendekatan masalah statute approach yaitu pendekatan 

masalah dengan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu 

penulisan skripsi ini juga menggunakan tipe pendekatan masalah conseptual 

approach yaitu pendekatan masalah melalui konsep hukum yang diperoleh dari 

literatur, jurnal dan internet. 

 

1.6.3 Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu sumber hukum primer dan hukum sekunder. 

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

yang artinya sumber hukum tersebut mempunyai otoritas.
5
 Sumber hukum primer 

dalam skripsi ini adalah Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

                                                           
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hal.141 
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Sumber hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen-dokumen resmi.
6
 Sumber hukum sekunder dalam skripsi ini 

adalah beberapa literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang disampaikan, 

jurnal-jurnal hukum, dan dalam tulisan ini juga terdapat beberapa artikel yang 

diambil dari internet. 

 

1.6.4 Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis 

metode deduktif yaitu menganalisis hal-hal yang sifatnya umum, yang diperoleh 

dalam praktek, kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk menjawab 

permasalahan yang dibahas. 

 

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika 

 Dalam melakukan penelitian, agar proses penyusunan dan penulisan 

skripsi tersebut sistematis maka diperlukan sistematika penyusunan, yaitu: 

Bab. 1 Pendahuluan 

 Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, 

penjelasan judul, tujuan penulisan, dan metodologi yang berisikan tipe penulisan, 

pendekatan masalah, sumber bahan hukum, analisis bahan hukum dan 

pertanggungjawaban sistematika. Bab ini menjelaskan garis besar permasalahan 

yang akan dibahas dan arah-arah pemikiran yang akan dituangkan dalam 

keseluruhan isi skripsi 

                                                           
6 ibid 
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Bab II. Syarat-Syarat Kerja dalam Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja 

 Bab ini akan membahas secara rinci mengenai syarat-syarat kerja yang 

harus dipenuhi oleh pekreja outsourcing dalam perjanjian penyediaan tenaga 

kerja. Bab ini terbagi dalam beberapa sub bab yaitu  perjanjian penyediaan tenaga 

kerja, para pihak dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja, kewajiban para pihak 

dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja dan pengertitan kegiatan pokok dan 

kegiatan penunjang. 

Bab. III Perlindungan Kerja bagi Pekerja Outsourcing 

 Bab ini akan membahas secara rinci perlindungan kerja yang merupakan 

hak dari pekerja outsourcing. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu  macam-

mcam perlindungan kerja bagi pekerja outsourcing, yang kemudian sub bab 

pertama ini dibagi lagi menjadi beberapa sub sub bab yaitu upah, pengaturan 

waktu istirahat dan cuti, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan jaminan sosial 

tenaga kerja (Jamsostek). Selain itu, terdapat sub lain yaitu sub bab yang berisi 

tentang pihak yang berkewajiban memenuhi aspek perlindungan kerja 

Bab. IV Penutup 

 Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi. Bab ini berisi 

tentang kesimpulan yang merupakan cerminan dari pembahasan sebelumnya dan 

bab ini juga berisi saran sebagai realisasi dari pemikiran penulis terhadap upaya 

penyelesaian permasalahan oursourcing yang telah dibahas dalam skripsi ini. 
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BAB II 

SYARAT-SYARAT KERJA DALAM PERJANJIAN PENYEDIAAN 

TENAGA KERJA 

 

2.1 Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja 

 Bagian yang utama untuk membicarakan masalah outsourcing adalah 

sumber daya manusia sebagai subyek dari outsourcing itu sendiri. Ketersediaan 

sumber daya manusia yang melimpah di Indonesia, sehingga tidak ada kendala 

dalam pemenuhan pekerja outsourcing dalam perusahaan penyedia tenaga kerja, 

selain itu kualitas pendidikan, semangat kerja, dan kesiapan untuk belajar sesuatu 

yang baru sudah semakin baik. Semua hal tersebut juga didukung dengan 

tersedianya infrasruktur yang semakin baik serta adanya peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang outsourcing sebagai suatu komitmen para pihak 

agar melaksanakan outsourcing sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pengaturan outsourcing seperti yang dijelaskan tersebut akan 

menarik para investor dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di 

Indonesia. 

    Outsourcing dapat memberikan nilai tambah dalam suatu perusahaan, 

karena mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam perusahaan 

tersebut yang akhirnya akan memacu perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha 

yang tentu saja dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Indonesia 

merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang melimpah, sehingga 
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ousourcing dapat dijadikan salah satu solusi penyerapan tenaga kerja yang bisa 

diandalkan, namun tentu saja harus diimbangi dengan investasi yang semakin 

bertambah dan pengaturan tentang outsourcing yang tidak rumit sehingga tidak 

menyulitkan perusahaan penyedia tenaga kerja dan perusahaan pemberi pekerjaan. 

Perkembangan outsourcing dalam masyarakat selama ini diakui lebih banyak 

merugikan pekerja, karena dalam hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak 

tetap/kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu), upah lebih rendah, jaminan sosial 

kalaupun ada hanya dalam batas minimal, tidak ada job security dan tidak adanya 

jaminan pengembangan karir. 

 Pengaturan outsourcing dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan belum dapat menjawab semua permasalahan outsourcing 

yang begitu luas dan kompleks. Namun, setidaknya dapat memberikan 

perlindungan hukum terhadap pekerja terutama yang menyangkut syarat-syarat 

kerja, kondisi kerja, jaminan sosial  dan perlindungan kerja lainnya dan dapat 

dijadikan acuan dalam menyelesaikan perselisihan apabila terjadi masalah. 

 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

memberikan peluang kepada perusahaan untuk dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan di dalam perusahaan kepada perusahaan lainnya melalui: 

1. Pemborongan pekerjaan, atau 

2. Perusahaan penyediaan jasa pekerja. 

Hal ini disebutkan dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, yaitu Perusahaan dapat  menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 
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pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara 

tertulis. Pembuatan perjanjiian tertulis ini merupakan hal yang penting dalam 

penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia tenaga kerja, 

karena dengan perjanjian tertulis ini berarti ada kepastian hukum dan untuk 

mengurangi resiko perselisihan antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan 

perusahaan penyedia tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan perjanjian tertulis ini 

merupakan pedoman tentang pengaturan outsourcing bagi perusahaan pemberi 

pekerjaan dan perusahaan penyedia tenaga kerja. 

Perjanjian tertulis tersebut tentu saja harus sesuai dengan syarat sah 

perjanjian seperti yang disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (burgerlijke Wetbook), yaitu: 

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

Dibawah ini akan dijelaskan satu persatu arti dari syarat sah perjanjian 

menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : 

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya 

Sepakat maksdunya adalah dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja para 

pihak harus saling menyetujui/sepakat mengenai materi yang telah tertuang dalam 

perjanjian, sehingga tidak terdapat paksaan atau penipuan. Sepakat ini juga berarti 

para pihak, yang dalam hal ini adalah perusahaan pemberi pekerjaan dengan 

perusahaan penyedia tenaga kerja mempunyai kehendak yang sama dalam 
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membuat perjanjian penyediaan tenaga kerja, sehingga ditutupnya perjanjian 

penyediaan tenaga kerja antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan 

penyedia tenaga kerja karena mereka telah mempunyai kehendak yang sama, dan 

dapat dipenuhi oleh masing-masing pihak. Jadi, dalam hal ini  para pihak 

menghendaki hal yang sama dalam perjanjian tersebut sehingga terdapat 

hubungan timbal balik antara para pihak.  

Sebagai contoh, dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja, perusahaan 

pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia tenaga kerja sepakat jika terjadi 

perselisihan diantara mereka maka para pihak akan mengambil jalan musyawarah 

untuk mufakat dan bila tetap tidak ada kesepakatan maka antara perusahaan 

pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia tenaga kerja setuju untuk memilih 

tempat kedudukan hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana 

perusahaan mereka berada. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

 Kecakapan maksudnya adalah para pihak dalam membuat perjanjian 

haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Pada 

umumnya dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum apabila orang 

tersebut telah dewasa. Ketentuan tentang ukuran kedewasaan seseorang diatur 

dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan, 

bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh 

satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Menurut ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, dikatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian 

jika orang tersebut belum dewasa, orang yang dibawah umur, orang yang ditaruh 
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dibawah pengampuan, dan orang yang kehilangan akal sehatnya (gila). Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 47 ayat (1) juga 

mengatur, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya 

selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 47 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan, orang tua 

mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar 

pengadilan. Disebutkan juga dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak 

berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dalam 

pasal 50 ayat (2) juga menyebutkan perwalian itu mengenai pihak pribadi anak 

yang bersangkutan maupun harta bendanya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 26 dijelaskan bahwa anak 

adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga 

dengan menggunakan penafsiran a contrario yang merupakan penafsiran dengan 

melawankan pengertian yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang, 

maka usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun. Pembuatan perjanjian 

penyediaan tenaga kerja ini biasanya dilakukan oleh Direksi yang telah ditunjuk 

oleh perusahaan atau orang yang mewakili. 

3. Suatu hal tertentu 

 Suatu hal tertentu maksudnya bahwa objek yang diperjanjikan dapat 

ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hal tertentu ini dimaksudkan 
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agar dalam perjanjian tersebut tidak menjadi samar, sehingga dapat memberikan 

kepastian hukum kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian fiktif. 

Misalnya dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja maka perjanjian penyediaan 

tenaga kerja tersebut harus jelas tentang pengaturan pekerjaan yang dikenakan 

terhadap pekerja outsourcing, upah yang diberikan, serta perlindungan hukum 

untuk pekerja outsourcing tersebut.. 

4. Suatu sebab yang halal 

 Sebab yang halal ini diatur oleh pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yang menyebutkan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh 

undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban 

umum. Hal ini berkaitan dengan itikad baik dari para pihak dalam melakukan 

perjanjian ini. Suatu sebab yang halal ini juga berkaitan dengan asas kebebasan 

berkontrak, yaitu para pihak bebas menentukan isi perjanjian, asal tidak 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam 

pembuatan perjanjian outsourcing tidak hanya menggunakan asas kebebasan 

berkontrak, selain harus memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, perjanjian outsourcing juga harus memenuhi ketentuan yang ada 

didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 54 

menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-

kurangnya memuat: 

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 
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c. Jabatan atau jenis pekerjaan; 

d. Tempat pekerjaan 

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya; 

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja buruh; 

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; 

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

Perjanjian dalam penggunaan pekerja outsourcing oleh suatu perusahaan 

dilakukan dalam dua tahap, yaitu perjanjian antara pekerja outsourcing dengan 

perusahaan penyedia tenaga kerja dan perjanjian antara perusahaan pemberi 

pekerjaan dan perusahaan penyedia tenaga kerja. 

Perjanjian antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia tenaga 

kerja harus memenuhi persyaratan sesuai yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut 

diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. Dalam pasal 66 ayat (1) disebutkan 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. Selanjutnya dalam ayat (2) 

disebutkan pula syarat-syarat penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan 
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penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses 

produksi, yaitu: 

a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia 

jasa pekerja/buruh; 

b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana yang 

dimaksud dalam hubungan adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu 

yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 

dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis 

dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta 

perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia 

jasa pekerja/buruh;dan 

 Adapun yang dimaksud dengan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan 

yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang 

berhubungan diluar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan 

tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha 

penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengamanan 

(security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan 

perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh. 

Adanya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa 

tenaga kerja ini timbul dari perjanjian kerja yang dilakukan antara pekerja dengan 

perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Perjanjian ini harus dilakukan secara 

tertulis. Perjanjian kerja ini bisa untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 
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atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian ini dibuat 

berdasarkan pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Perusahaan penyedia jasa pekerja harus merupakan bentuk usaha yang 

berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan. Hal ini selain diatur dalam pasal 66 ayat (3) Undang-

Undang Ketenagakerjaan, juga diatur dalam Kepmenakertrans Nomor 

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

Pekerja/Buruh, yang dalam pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa perusahaan 

penyedia jasa adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya 

menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi 

perkerjaan. 

Untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, perusahaan 

tersebut wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai domisili perusahaan penyedia 

jasa tenaga kerja. Ijin tersebut diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan yang akan berlaku di seluruh Indonesia untuk jangka 

waktu yang sama. 

 Maksud dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja harus merupakan suatu 

badan hukum karena perusahaan penyedia jasa pekerja ini yang nantinya akan 

bertanggung jawab terhadap pekerja outsourcing. Namun apabila perusahaan 

penyedia jasa tenaga kerja bukan merupakan badan hukum maka demi hukum 
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status hubungan kerja antara pekerja beralih menjadi hubungan kerja antara 

pekerja  dengan perusahaan pemberi pekerjaan. 

 Jangka waktu perjanjian antara pekerja outsourcing dengan perusahaan 

penyedia tenaga kerja ini biasanya mengikuti perjanjian penyediaan tenaga kerja 

yang dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia 

tenaga kerja. Maksud dari pengaturan jangka waktu tersebut adalah jika 

perusahaan pemberi pekerjaan mengakhiri kerjasama penyediaan pekerja 

outsourcing, maka berakhir pula jangka waktu perjanjian antara pekerja 

outsourcing dengan perusahaan penyedia tenaga kerja. Hal ini dianggap cukup 

efektif, karena dapat dengan flexibel mengatur jangka waktu kerja pekerja 

outsourcing mengingat salah satu tujuan utama dari suatu perusahaan adalah 

keuntungan/laba. 

 Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan 

penyedia tenaga kerja disebut perjanjian penyediaan tenaga kerja. Perjanjian 

penyediaan tenaga kerja merupakan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan 

penyedia tenaga kerja dengan perusahaan pemberi kerja yang isinya kesanggupan 

dari perusahaan penyedia tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja 

pada perusahaan pemberi pekerjaan. Perjanjian penyediaan tenaga kerja 

merupakan hal yang sangat krusial karena perjanjian penyediaan tenaga kerja ini 

menentukan keberlangsungan dari perusahaan penyedia tenaga kerja. Perusahaan 

penyedia tenaga kerja mempunyai resiko yang harus dihadapi dan hal ini 

berdampak pada perusahaan pemberi pekerjaan sehingga perusahaan penyedia 

tenaga kerja harus memperhatikan dengan benar isi perjanjian penyediaan tenaga 
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kerja tersebut. Resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan penyedia tenaga kerja 

tersebut antara lain:
7
 

a. Sakit, meninggal, atau kecelakaan; 

b. Mogok kerja; 

c. Tindakan kriminal; 

d. Tidak sesuai dengan spesifikasi; 

e. Kehilangan atau kerusakan alat dan barang; 

f. Replacement; 

g. Provider melalaikan kewajibannya. 

Selain itu, perjanjian berperan penting agar standar mutu pekerjaan 

outsourcing tetap terjaga. Beberapa hal yang bisa menyebabkan resiko penurunan 

standar mutu pekerjaan outsourcing, yakni:
8
 

a. Management fee yang sangat minim atau bahkan  tidak ada management 

fee (free) menyebabkan adanya pemotongan hak-hak karyawan yang 

sangat signifikan mencapai 25% 

b. Mengorbankan tingkat dan kualitas layanan, mengurangi kualitas SDM, 

serta menurunkan passing grade pada proses recruitment 

c. Tidak sesuai (comply) dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

d. Tidak dapat memenuhi hak normatif dari pegawai 

e. Kesulitan cashflow perusahaan 

                                                           
7 www.asosiasioutsourcing.com, 8 februari 2009 

8 ibid 
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Sebelum perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia tenaga 

kerja menyepakati perjanjian penyediaan tenaga kerja, biasanya para perusahaan 

tersebut akan melakukan negosiasi terlebih dahulu. Negoisasi juga merupakan 

proses yang penting sebelum terjadinya kesepakatan tentang perjanjian 

penyediaan tenaga kerja, karena setiap perusahaan mempunyai kewajiban masing-

masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Contoh dari 

kewajiban yang harus dipenuhi adalah pembayaran pajak, upah pekerja, dan 

jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Untuk itu, materi dalam negosiasi 

perjanjian penyediaan jasa outsourcing tersebut minimal terdiri dari jenis 

kerjasama, deskripsi pekerjaan, standar kinerja, materi dan frekuensi pelatihan, 

prinsip negosiasi sama-sama menguntungkan (win-win solution), prinsip keadilan 

dalam memberikan pelayanan dan risiko, serta spesifikasi pekerjaan, misalnya 

pendidikan minimal pekerja adalah lulusan diploma III, memiliki kemampuan 

administrasi, kemampuan presentasi, kemampuan belajar, kemampuan analisis 

data, serta kemampuan memperhatikan hal-hal detail.
9
 

Perjanjian penyediaan tenga kerja harus dibuat secara tegas dan jelas, agar 

tidak ada celah yang dapat menimbulkan masalah antara perusahaan pemberi 

pekerjaan dengan perusahaan penyedia tenaga kerja. Dalam perjanjian penyediaan 

tenaga kerja pada bagian awal biasanya berisi identitas para pihak. Identitas ini 

berisi nama pihak yang mewakili dalam perjanjian tersebut, jabatan, alamat 

perusahaan yang disebutkan secara lengkap, dan juga para pihak harus 

                                                           
9 ibid 
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menyebutkan posisi masing-masing, misalnya pihak pertama adalah perusahaan 

pemberi pekerjaan, kemudian pihak kedua adalah perusahaan penyedia tenaga 

kerja yang telah menyetujui untuk bekerjasama dalam penyediaan tenaga kerja. 

Identitas dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja terdapat dua pihak yaitu pihak 

dari perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Para 

pihak dibagian pertama ini juga menerangkan terlebih dahulu bahwa para pihak 

sepakat untuk melakukan perjanjian penyediaan tenaga kerja. Setelah identitas 

para pihak dituliskan secara jelas, kemudian terdapat maksud dan tujuan yang 

juga harus dituliskan dengan tegas dan rinci, hal ini dimaksudkan agar tidak 

terjadi kesalahpahaman antara maksud dan tujuan dari masing-masing pihak. Isi 

dari maksud dan tujuan ini mencerminkan keinginan para pihak akan target atau 

tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan pemberi pekerjaan maupun perusahaan 

penyedia tenaga kerja, misalnya pihak pertama memberikan kepada pihak kedua  

dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama penyediaan dan 

pengelolaan jasa tenaga kerja di lokasi perusahaan pihak pertama. Biasanya juga 

ditambahkan klausula bahwa pihak kedua akan melaksanakan pekerjaan yang 

diberikan pihak pertama dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada 

kebijakan-kebijakan dan arahan yang diberikan oleh pihak pertama dan atau 

saran-saran pihak kedua yang disetujui oleh pihak pertama. Selanjutnya dalam 

perjanjian penyediaan tenaga kerja juga dijelaskan mengenai masa berlaku 

perjanjian, dijelaskan tanggal perjanjian ini mulai berlaku dan tanggal perjanjian 

tersebut berakhir. Ruang lingkup dan hubungan hukum antara para pihak juga 

termasuk hal yang harus diatur dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja.. 
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Setelah identitas, maksud dan tujuan, masa berlaku perjanjian, dan 

hubungan hukum para pihak, kemudian dijelaskan materi mengenai hal-hal yang 

harus dipenuhi untuk pekerja outsourcing melalui perusahaan penyedia tenaga 

kerja, seperti syarat dan jumlah tenaga kerja, misalnya pihak pertama 

membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai ukuran tubuh yang proporsional, 

tidak pernah terlibat tindak kriminal, dan mengikuti semua peraturan dan norma-

norma yang berlaku di lokasi pihak pertama. Selain syarat dan jumlah kerja, juga 

dapat ditentukan tentang hari dan jam kerja, pengaturan tentang absensi, jumlah 

pemenuhan tenaga kerja, penggantian tenaga kerja, penggajian tenga kerja, kerja 

lembur, tanggung jawab para pihak, dan pengaturan tentang perselisihan. Di 

bagian akhir perjanjian penyediaan tenaga kerja dituliskan tanggal dan tanda 

tangan para pihak. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-

101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa 

Buruh/Pekerja disebutkan bahwa apabila perusahaan penyedia jasa memperoleh 

pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan, kedua belah pihak wajib membuat 

perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat:
10

 

a. Jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pekerjaan buruh dari 

perusahaan penyedia jasa; 

b. Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagai mana maksud 

huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia 

jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa 

                                                           
10 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, Grafindo, Jakarta, 2008, hal.181 
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sehingga perlindungan, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta 

perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia 

jasa pekerja/buruh. 

c. Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia 

menerima perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk 

jenis-jenis pekerjaan yang terus-menerus ada di perusahaan pemberi kerja, 

dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 

Hal tersebut diatas merupakan rumasan yang harus ada dalam perjanjian 

penyediaan tenaga kerja. 

 

2.2  Para Pihak dalam Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja 

 Perjanjian penyediaan tenaga kerja adalah perjanjian yang dibuat oleh 

perusahaan penyedia tenaga kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan yang 

isinya perusahaan penyedia tenga kerja sanggup memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan. Pihak dalam perjanjian penyediaan 

tenga kerja adalah perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia tenaga 

kerja. 

Perusahaan pemberi pekerjaan merupakan suatu perusahaan yang 

membutuhkan tenaga kerja outsourcing untuk kegiatan penunjang perusahaan 

tersebut, agar perusahaan dapat fokus pada kegiatan utamanya. Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian yang 

dimaksud dengan pemberi kerja. Pasal 1 angka 4 menyebutkan pemberi kerja 

adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya 
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yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

Pengertian tentang pengusaha diatur dalam pasal 1 angka 5 yang 

menyebutkan, pengusaha adalah: 

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik sendiri; 

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang 

berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

Pengertian perusahaan diatur dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003, pasal tersebut menyebutkan, perusahaan adalah: 

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah imbalam dalam bentuk 

lain. 

Pengertian pemberi kerja dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemberi kerja mempekerjakan tenaga kerja 

dengan membayar upah. Tenaga kerja menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Syarat-syarat kerja.... Idamsari, Lulia Rintis 



 

   

 

 

 

Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. Upah merupakan salah satu unsur juga yang terdapat 

dalam pengertian pemberi kerja, upah dalam pasal 1 angka 30 adalah hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dankeluarganya atas 

suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Selain perusahaan pemberi pekerjaan, pihak lain dalam perjanjian 

penyediaan tenaga kerja adalah perusahaan penyedia tenaga kerja. Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjelaskan 

pengertian tentang perusahaan penyedia tenaga kerja. Namun, dalam 

Kepmenakertrans Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan 

Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dijelaskan tentang pengertian 

perusahaan penyedia jasa dalam pasal 1 angka 4, perusahaan penyedia jasa adalah 

perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa 

pekerja/buruh untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan. Seperti 

pengertian perusahaan penyedia jasa dalam pasal 1 angka 4 Kepmenakertrans 

Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia 

Jasa Pekerja/Buruh tersebut, perusahaan penyedia jasa harus merupakan 

perusahaan yang berbadan hukum dan juga harus terdaftar pada instansi 

ketenagakerjaan. Perusahaan penyedia tenaga kerja harus berbadan hukum ini 
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terkait dengan tanggung jawab yang dipikul oleh perusahaan penyedia tenaga 

kerja terhadap pekerja outsourcingnya dan dengan melihat perkembangan 

outsourcing dengan timbulnya masalah yang semakin kompleks dan kenyataan 

sosial  yang berkembang didalam masyarakat. Dengan demikian, tidak membuka 

lagi peluang kepada perusahaan yang tidak berbadan hukum untuk melakukan 

kegiatan pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja, yang pada umumnya 

perusahaan menengah ke bawah, kecuali di tempat itu memang benar-benar tidak 

ada perusahaan dimaksud yang berbadan hukum.
11

 

 

2.3 Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja 

Perjanjian penyediaan tenaga kerja tentu saja menimbulkan kewajiban 

yang secara otomatis diikuti oleh hak bagi masing-masing pihak. Adanya suatu 

kewajiban tentu saja dilandasi dengan adanya hubungan hukum terlebih dahulu. 

Hubungan hukum antara perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia 

tenaga kerja berdasarkan perjanjian penyediaan tenaga kerja. Sebagai contoh 

biasanya dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja terdapat pasal tentang 

hubungan hukum antara tenaga kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Pasal 

tersebut biasanya menyebutkan bahwa pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan 

penyedia tenaga kerja kepada perusahaan pemberi pekerjaan adalah murni tenaga 

kerja dari perusahaan penyedia tenaga kerja dan sama sekali tidak ada hubungan 

kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Sehingga dari pasal tersebut dapat 

dilihat bahwa antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan pekerja outsourcing 

                                                           
11 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.224 
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tidak memiliki hubungan kerja, yang berarti perusahaan pemberi pekerjaan tidak 

mempunyai kewajiban kepada pekerja outsourcing. 

Dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja, kewajiban perusahaan penyedia 

tenaga kerja salah satunya adalah menyediakan dan mempekerjakan pekerja 

outsourcing sesuai dengan kualifikasi atau syarat-syarat yang dibutuhkan dan 

ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penyedia tenaga kerja 

dan atau tenaga kerjanya baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri 

harus memenuhi atau mewujudkan hasil kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

perusahaan pemberi pekerjaan dan menciptakan suasana kerja yang kondusif di 

lingkungan kerja perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penyedia tenaga 

kerja bersedia serta sanggup menjalin hubungan baik dengan perusahaan pemberi 

pekerjaan agar tercipta keadaan dan hubungan yang harmonis, kondusif, aman, 

tentram dan saling menguntungkan para pihak. 

Kewajiban perusahaan pemberi pekerjaan adalah menerima tenaga kerja 

dari perusahaan penyedia tenaga kerja sesuai dengan standar dan kualifikasi dari 

perusahaan pemberi pekerjaan tersebut, memberikan penjelasan dan pengarahan 

terlebih dahulu tentang pengaturan yang berlaku, juga sistem dan tata cara 

sebelum tenaga kerja melakukan tugasnya, memperhatikan usulan dan saran dari 

perusahaan penyedia tenaga kerja terkait dengan tenaga kerjanya yang 

dipekerjakan dilingkungan kerja perusahaan pemberi kerja. Kewajiban antara 

perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia tenaga kerja tertuang 

dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja, sehingga masing-masing dari mereka 

wajib memenuhinya. 
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2.4 Pengertian Kegiatan Pokok dan Kegiatan Penunjang 

 Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa 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. R.Djokopranoto dalam materi 

seminarnya menyampaikan bahwa “Dalam teks UU no 13/2003 tersebut disebut 

dan dibedakan antara usaha atau kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Ada 

persamaan pokok antara bunyi UU tersebut dengan praktek industri, yaitu bahwa 

yang di outsource umumnya (tidak semuanya) adalah kegiatan penunjang (non 

core business), sedangkan kegiatan pokok (core business) pada umumnya (tidak 

semuanya) tetap dilakukan oleh perusahaan sendiri. Namun ada potensi masalah 

yang timbul. Potensi masalah yang timbul adalah apakah pembuat dan penegak 

undang-undang di satu pihak dan para pengusaha dan industriawan di lain pihak 

mempunyai pengertian dan interpretasi yang sama mengenai istilah-istilah 

tersebut.”
12

 Persamaan interpretasi ini menjadi penting karena untuk mengetahui 

kegiatan pokok dan kegiatan penunjang dari suatu perusahaan. Penjelasan pasal 

66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

menyebutkan yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak 

berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang diluar usaha 

                                                           
12 http://bashirudin.blogspot.com/2010/02/outsourcing-pro-kontra-dan-sejarah.html 
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pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain : usaha 

pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi 

pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security)/satuan pengaman), 

usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan 

angkutan pekerja/buruh. 

 Kegiatan penunjang yang disebutkan dalam penjelasan pasal 66 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih sangat terbatas, 

padahal dalam prakteknya outsourcing sendiri sudah mengalami perkembangan 

yang pesat sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas dan 

efisiensi perusahaan pemberi pekerjaan, sehingga pengertian kegiatan pokok dan 

kegiatan penunjang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan 

jaman. Dengan perkembangan ini maka pengertian kegiatan pokok dengan 

kegiatan penunjang antara perusahaan satu dnegan perusahaan lain menjadi 

berbeda. Sebagai contoh perkembangan dari pengertian kegiatan pokok dan 

kegiatan penunjang adalah dalam suatu bank yang harus menyediakan layanan 

ATM dan harus menjaga agar ATM tetap beroperasi ini merupakan kegiatan 

pokok dari bank, namun dalam rangka pengisian uang dalam mesin ATM 

tersebut, jelas ini bukan merupakan kegiatan pokok dari sebuah bank, sehingga 

petugas untuk mengisi ATM tersebut dapat berupa pekerja outsourcing, karena 

hal tersebut merupakan kegiatan penunjang. Dilihat dari contoh tersebut maka 

kegiatan pokok dan kegiatan penunjang lebih berkembang dan menjadi lebih 

modern. 
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Alexander and Young mengatakan bahwa ada empat pengertian yang 

dihubungkan dengan core activity atau core business. Keempat pengertian itu 

ialah :
13

 

1. Kegiatan yang secara tradisional dilakukan di dalam perusahaan. 

2. Kegiatan yang bersifat kritis terhadap kinerja bisnis. 

3. Kegiatan yang menciptakan keunggulan kompetitif baik sekarang maupun 

di waktu yang akan datang. 

4. Kegiatan yang akan mendorong pengembangan yang akan datang, inovasi, 

atau peremajaan kembali. 

Menurut pengertian Alexander and Young ini, Indonesia lebih condong pada 

pengertian yang pertama, yaitu kegiatan yang secara tradisional dilakukan di 

dalam perusahaan. Pengertian ini dapat dicontohkan dengan kontrak biasa yang 

ditujukan untuk membantu pekerjaan dan menghindarkan masalah tenaga kerja. 

 Saat ini alasan untuk pemilihan outsourcing lebih modern dari pengaturan 

tentang outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, pemilihan outsourcing bukan hanya untuk kegiatan penunjang 

yang disebutkan dalam penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, lebih dari itu kegiatan outsourcing sudah jauh 

lebih modern. Untuk itu pengertian antara kegiatan pokok dan kegiatan penunjang 

perlu diatur kembali oleh peraturan perundang-undangan agar perusahaan 

memiliki interpretasi yang sama antara kegiatan pokok dan kegiatan penunjang 

agar tercipta kepastian hukum. 

                                                           
13 Ibid  
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 Perusahaan dalam rencananya untuk menyerahkan sebagian pekerjaannya 

kepada perusahaan lain (outsourcing), harus membuat dokumen tertulis yang 

berisikan kegiatan pokok dan kegiatan penunjang perusahaan tersebut. Untuk 

membantu membedakan kegiatan pokok dan kegiatan penunjang dalam membuat 

dokumen tertulis tersebut, perusahaan dapat membuat suatu daftar pekerjaan yang 

berisi kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh perusahaan yang tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan utama atau kegiatan yang berhubungan dengan proses 

produksi. Hal ini ditujukan agar perusahaan dapat dengan mudah mengindetifikasi 

kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Membedakan kegiatan tersebut memang 

tidak mudah, namun hal ini penting dan ke depan akan sangat membantu 

perusahaan dalam melakukan penyerahan sebagian pekerjaan (outsourcing).   

Agar daftar tersebut memiiliki dasar hukum maka daftar tersebut dimasukkan 

dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dengan disahkannya 

sebuah peraturan perusahaan atau didaftarkannya sebuah perjanjian bersama, 

instansi ketenagakerjaan telah ikut mengetahui adanya bentuk kegiatan dimaksud 

dalam perusahaan, melalui pengesahan peraturan perusahaan atau pendaftaran 

perjanjian kerja bersama.
14

 Dengan demikian, hal itu dapat menjadi bukti yang 

kuat apabila kelak terjadi perselisihan.  

 

 

 

                                                           
14

 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.228 
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BAB III 

PERLINDUNGAN KERJA PEKERJA OUTSOURCING 

 

3.1 Macam-Macam Perlindungan Kerja bagi Pekerja Outsourcing 

 Penggunaan pekerja outsourcing bagi suatu perusahaan tentu saja 

membawa konsekuensi tertentu, sehingga pemilihan untuk menggunakan tenaga 

kerja outsourcing memerlukan pemikiran yang matang oleh perusahaan tersebut. 

Meskipun biaya (cost) yang sering kali dijadikan suatu alasan bagi perusahaan 

untuk menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan outsourcing, 

perusahaan tersebut juga tidak dapat mengabaikan hak-hak yang harus didapatkan 

oleh pekerja outsourcing itu begitu saja. Pengaturan di bidang outsourcing dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan 

untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan outsourcing itu sendiri, 

selain itu pengaturan tentang ketenagakerjaan tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan perlindungan kerja pada pekerja, yang dalam hal ini merupakan 

pekerja outsourcing. 

 Penyelenggaraan aturan-aturan ketenagakerjaan yang standar tentu harus 

dilakukan oleh perusahaan outsourcing dengan baik. Hal-hal yang paling dasar 

yang perlu diperhatikan adalah mengenai upah minimum, jaminan sosial tenaga 

kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan dan tunjangan, yang harus mampu 

dilakukan dengan disiplin yang tinggi. Dengan adanya perlindungan kerja yang 

didapat oleh tenaga kerja, maka akan berdampak positif pada kinerja dari pekerja 

tersebut. Bukan merupakan hal yang tidak mungkin jika tidak dipenuhinya 
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perlindungan kerja, maka para pekerja akan menunjukan sikap yang tidak baik 

sehingga tentu saja akan merugikan perusahaan outsourcing itu sendiri, tetapi 

sebaliknya dengan perlindungan kerja yang diberikan secara penuh memberikan 

rasa aman kepada pekerja sehingga meningkatkan kinerja mereka di perusahaan 

pemberi kerja. 

 

3.1.1 Upah 

 Upah merupakan tujuan dari seorang pekerja untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Dalam menetapkan kebijakan pengupahan memang perlu diupayakan 

secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun segi mikro seirama 

dengan pembangunan ketenagakejaan, utamanya perluasan kesempatan kerja, 

peningkatan produksi, dan peningkatan taraf hidup pekerja/buruh sesuai dengan 

kebutuhan minimalnya.
15 

 
Saat ini biasanya upah yang didapatkan oleh pekerja outsourcing hanya 

sebatas pada upah minimum provinsi, walaupun setiap tahun ada kenaikan upah, 

namun kenaikan upah tersebut hanya berdasarkan dari perubahan Peraturan 

Daerah saja. Kehendak untuk mendapatkan upah yang layak, jauh dari harapan 

para pekerja outsourcing. Untuk pekerja tetap saja belum tentu mendapat upah 

yang layak, namun paling tidak ada kriteria dalam penentuan skala upah, misalnya 

melalui penjenjangan upah. 
16 

                                                           
15 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.142 

16 Zulkarnain Ibrahim,”Praktek Outsourcing dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja”, Simbur Cahaya, No.27 

Tahun X Januari 2005 ISSN No.14110-0614  
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Untuk penetapan upah minimum terdapat beberapa perbedaan yang 

didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan di masing-masing 

perusahaan yang mempuyai kondisi yang tidak sama dan berada dalam 

daerah/wilayah yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukannya penetapan upah 

minimum sebagai suatu standar penetapan upah oleh perusahaan yang ditetapkan 

berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan sektor pada wilayah 

provinsi atau kabupaten/kota. 

Upah merupakan suatu hal yang sensitif bagi pekerja. Prinsip-prinsip upah 

antara lain:
17

 

a. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir 

pada saat hubungan kerja putus 

b. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja/buruh 

laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama 

c. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (no 

work no pay) 

d. Komponen upah tersendiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan 

formulasi upah pokok minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah 

upah pokok dan tunjangan tetap 

e. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang 

timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka 

waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. 

                                                           
17

 Abdul khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, 2003,  h.74 
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Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang 

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut 

suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa 

yang telah atau akan dilakukan. Dari pasal 1 angka 30 undang-undang 

ketenagakerjaan tersebut, kita dapat melihat bahwa upah merupakan suatu hak 

yang wajib diterima oleh pekerja. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 

disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan 

kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di 

dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung 

dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan 

sehat. 

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 88 ayat (1) dan (2) 

ditegaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pengertian bahwa 

jumlah upah yang diterima pekerja dari hasil pekerjaannya mampu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya secara wajar, seperti 

memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. 

Dasar dari pemberian upah biasanya adalah waktu kerja. Waktu kerja 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur 
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dalam pasal 77 ayat (1), yaitu setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan 

waktu kerja. Waktu kerja tersebut di atur dalam ayat (2), meliputi : 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu  

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;atau 

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu. 

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Perlindungan Upah, terdapat asas no work no pay, yakni pekerja tidak dibayar 

apabila pekerja yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan. Ketentuan ini 

berlaku bagi semua pekerja, kecuali hal-hal yang diatur oleh dalam pasal 93 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu: 

a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 

b. Pekerja/buruh perempuan sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya 

sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 

c. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, 

menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan 

atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau 

orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal 

dunia; 

d. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang melakukan 

kewajiban terhadap negara; 

e. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena menjalankan 

ibadah yang diperintahkan agamanya; 
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f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekeerjaan yang telah dijanjikan tetapi 

perusahaan tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri 

maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari; 

g. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; 

h. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas 

persetujuan pengusaha; dan 

i. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 

Kebijakan untuk perlindungan upah bagi pekerja diatur dalam pasal 88 ayat (3) 

undang-undang ketenagakerjaan berisi tentang bermacam-macam upah, bentuk 

dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, 

struktur dan skala pengupahan yang proposional.  

Pekerja outsourcing merupakan pekerja yang hanya mengerjakan 

pekerjaan penunjang dari suatu kegiatan di perusahaan, bukanlah kegiatan pokok. 

Sehingga sering kali kesejahteraan  pekerja outsourcing yang terutama sekalipun, 

seperti upah sering  dianggap remeh. Selain itu banyaknya pekerja outsourcing 

yang merupakan “unskill labour” sehingga sulit bagi perusahaan untuk 

meningkatkan upah mereka. Hal ini menyebabkan kebanyakan diantara mereka 

hanya diberi upah minimum saja oleh perusahaan. Ketentuan mengenai upah 

minimum seperti yang dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) diatur dalam pasal 89 

sampai dengan pasal 92 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

Upah minimun yang diatur oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan para pekerja untuk hidup secara layak. Dijelaskan oleh 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Syarat-syarat kerja.... Idamsari, Lulia Rintis 



 

   

 

 

 

Furqon Karim
18 

bahwa upah minimum yang diatur pemerintah yang ide awalnya 

merupakan jejaring pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah 

dengan harapan kebutuhan dasar bagi kehidupan pekerja relatif mendekati 

terjangkau. Secara konkret proses penetapan upah minimum kota/kabupaten 

merupakan suatu rangkaian proses yang panjang dan melibatkan unsur 

pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/buruh dalam lembaga dewan pengupahan.  

Banyak faktor yang menyebabkan kebijakan pengupahan belum dapat 

dilaksanakan dengan baik antara lain adalah kondisi sosial politik yang kurang 

mendukung iklim investasi dan pemerintah yang lebih mengamankan keadaan 

perusahaan daripada kesejahteraan buruh. Padahal, pekerja yang berpenghasilan 

rendah tentu saja tidak akan mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatannya 

dengan cukup, hal ini dapat menyebabkan pekerja tidak bekerja secara optimal. Di 

sisi yang lain, kenaikan upah yang tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas 

tentu saja akan menyulitkan pengusaha. Penetapan upah yang layak bagi pekerja 

seharusnya mencerminkan keseimbangan dan keadilan antara jumlah upah yang 

dibayarkan oleh perusahaan dan tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh pekeja. 

Jadi, dapat dikatakan pengaturan dan pemberian upah minimum terhadap pekerja 

merupakan suatu perlindungan upah. 

Sistem pengupahan yang didasarkan pada satuan waktu pada umumnya 

pola yang digunakan untuk menentukan upah adalah pola gaji pokok dan 

tunjangan. Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan 

suatu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat atau waktu tertentu. 

                                                           
18 Asri Wijayanti,  Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.110, dikutip 

dari Suara Merdeka, 22 Des 2001,  Furqon Karim “Mencari Konsep Upah Minimum Bagi Pekerja”. 
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Tunjangan adalah suplemen terhadap upah atau gaji pokok dalam tiga fungsi, 

yaitu berkaitan dengan pelaksanaan tugas, dalam rangka fungsi sosial dan sebagai 

insentif. Waktu kerja yang juga merupakan salah satu bentuk perlindungan upah. 

Berdasarkan ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pengusaha yang memperkerjakan 

pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 

ayat (2) harus memenuhi syarat: 

a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; 

b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam 

dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 

Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh lebih dari ketentuan yang 

disebutkan di atas, wajib membayar upah kerja lembur. Namun ketentuan tersebut 

tidak berlaku bagi sektor usaha dan pekerjaan tertentu yang diatur sesuai dengan 

Kepmenakertrans No. KEP-102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan 

Upah Kerja Lembur, dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa golongan 

jabatan yang tidak termasuk berhak atas upah lembur adalah golongan jabatan 

tertentu yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan 

pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut 

waktu kerja. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kepmenakertrans No. KEP. 

102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, dalam 

pasal 1 angka 1 ketentuan tersebut dijelaskan bahwa waktu kerja lembur adalah 

waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 
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minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam 

sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 

1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari 

libur resmi yang ditetapkan pemerintah. Dan dalam pasal 3 disebutkan, waktu 

kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari 

dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 

Perusahaan yang memperkerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja 

lembur berkewajiban: 

a. Membayar upah kerja lembur; 

b. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya; 

c.   Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori     

apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih. 

Perhitungan mengenai upah kerja lembur diatur dalam pasal 11 

Kepmenakertrans No. 102/Men/VI/2004, misalnya jika  kerja lembur dilakukan 

pada hari kerja maka untuk jam kerja lembur pertama dibayar 1,5 kali upah sejam 

dan jam kerja lembur berikutnya dibayar 2 kali upah sejam. Perhitungan untuk 

kerja lembur pada hari istirahat dan libur resmi berbeda pada saat hari kerja. Upah 

bagi pekerja/buruh harus dibayar tepat waktu oleh perusahaan sesuai dengan 

kesepakatan, hal sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 1981 yang menyebutkan, upah harus dibayarkan langsung kepada buruh 

pada waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian. Pasal 95 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang denda atas 

kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan, dalam ayat (2) 
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disebutkan, pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaian mengakibatkan 

keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase 

tertentu dari upah pekerja/buruh 

Berdasarkan uraian diatas maka, pekerja outsourcing sudah seharusnya 

mendapatkan hak upah yang layak karena upah bukan saja mempunyai fungsi 

ekonomis, yaitu sebagai imbalan jasa kerja atas apa yang diberikan pekerja/buruh, 

tetapi juga mempunyai fungsi sosial dan fungsi insentif atau pendorong bagi 

pekerja/buruh untuk bekerja secara produktif.
19

 

 

3.1.2 Pengaturan Waktu Istirahat dan Cuti 

 Waktu istirahat dan cuti merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi 

pekerja yang harus diberikan oleh perusahaan. Pemberian waktu istirahat dan cuti 

ini bertujuan untuk mengembalikan kesegaran dan kesehatan baik fisik, mental 

maupun sosial pekerja. Pekerja yang merupakan bagian dari masyarakat tentu saja 

mempunyai fungsi dan kewajiban sosial. Dengan adanya pengaturan waktu 

istirahat dan cuti tentu saja pekerja mempunyai banyak waktu atau kesempatan 

untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan tentu untuk keluarga 

intinya. Dengan adanya waktu berinteraksi seperti ini maka pekerja akan menjadi 

sehat, baik secara fisik maupun secara mental, hal ini juga berpengaruh pada 

produktivitas kerja dan hubungan harmonis antara pekerja dengan manajemen 

perusahaan. Hal tersebut tentu saja tidak dapat digantikan atau dikompensasikan 

dalam bentuk uang. 

                                                           
19 Adrian Sutedi, op.cit., h. 153. 
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 Pengaturan tentang istirahat dan cuti ada dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam pasal 79 sampai dengan 

pasal 84, selain itu terdapat pula Kepmenakertrans No. KEP-51/Men/IV/2004 

tentang istirahat panjang pada perusahaan tertentu. Dalam pasal 79 ayat (1) 

Undang-Undang Ketenagakerjaan berisi tentang kewajiban dari pengusaha untuk 

memberikan waktu istirahat kepada pekerja/buruh. Di ayat (2) disebutkan 

beberapa jenis waktu istirahat dan cuti, yaitu istirahat antara jam kerja, sekurang-

kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan 

waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Jadi, setelah pekerja yang 

bekerja selama 4 (empat) jam secara terus menerus, harus diberikan istirahat di 

antara jam kerja paling tidak sebanyak setengah jam. Jika pekerja tidak diberi 

waktu istirahat, maka akan membahayakan pekerja terhadap pekerjaannya itu 

sendiri, karena ada faktor kelelahan akibat bekerja secara terus menerus. 

 Istirahat mingguan diberikan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 

1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

Istirahat mingguan ini tidak harus diberikan pada hari sabtu atau minggu, istirahat 

mingguan dapat dilakukan di hari lain selain hari itu, sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan, tapi tentu saja hal ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak yang dapat diatur dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. 

 Cuti tahunan diberikan kepada pekerja/buruh sekurang-kurangnya 12 (dua 

belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua 

belas) bulan secara terus menerus. Maksud dari terus menerus adalah 

pekerja/buruh tidak pernah terputus hubungan kerjanya, sehingga seorang 
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pekerja/buruh yang di putus hubungan kerja (PHK) sebelum bekerja selama 12 

(dua belas) bulan tidak  mendapat hak cuti tahunan. Pengaturan tentang cuti 

tahunan ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama. 

 Istirahat panjang diberikan sekurang kurangnya 2 (dua) bulan dan 

dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan 

bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus 

pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak 

lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya 

berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. Namun, ketentuan ini 

tidak dapat diberlakukan bagi semua perusahaan, hak istirahat panjang ini hanya 

berlaku bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan tertentu. Hal ini didasarkan 

pada pertimbangan bahwa belum setiap perusahaan dapat melakukan hal tersebut. 

 Dalam Kepmenakertrans No. KEP-51/Men/IV/2004 yang merupakan 

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah 

menetapkan perusahaan mana yang berkewajiban untuk melaksanakan istirahat 

panjang, dalam pasal 2 Kepmenakertrans tersebut dijelaskan bahwa yang 

berkewajiban melaksanakan istirahat panjang adalah perusahaan yang telah 

melaksanakan istirahat panjang sebelum ditetapkannya keputusan menteri ini. 

Jadi, perusahaan yang sebelum dikeluarkannya Keputusan Menteri ini belum 

melaksanakan istirahat panjang maka tidak berkewajiban untuk melaksanakannya. 

Ketentuan pasal 7 ayat (2) Kepmenakertrans tersebut menyebutkan, dalam hal 

perusahaan telah memberikan istirahat panjang kepada pekerja/buruh tetapi lebih 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Syarat-syarat kerja.... Idamsari, Lulia Rintis 



 

   

 

 

 

rendah dari ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan keputusan menteri ini, maka perusahaan yang wajib 

menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama 

menjalankan istirahat panjang pekerja diberi uang kompensasi hak istirahat 

tahunan tahun kedelapan sebesar setengah bulan gaji dan bagi perusahaan yang 

telah memberlakukan istirahat panjang yang lebih baik dari ketentuan undang-

undang ini tidak boleh mengurangi dari  ketentuan yang sudah ada. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

pasal  80, diatur mengenai kesempatan yang secukupnya untuk melaksanakan 

ibadah yang diwajibkan oleh agama pekerja/buruh. Kesempatan yang secukupnya 

yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah yang memungkinkan 

pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya dengan baik, sesuai dengan kondisi 

dan kemampuan perusahaan. 

 Khusus untuk pekerja perempuan juga diatur mengenai cuti yang berkaitan 

dengan fungsi reproduksi. Dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan diberikan cuti haid. Cuti ini diberikan kepada 

pekerja perempuan yang berada dalam masa haid dan merasakan sakit. Pada 

kondisi seperti itu pekerja perempuan dapat memberitahukan kepada pengusaha, 

dan pekerja perempuan tersebut tidak wajib untuk bekerja pada hari pertama dan 

kedua pada waktu haid. Namun, dalam prakteknya banyak pekerja perempuan 

yang menyalahgunakan ketentuan tersebut. Selain cuti haid juga terdapat cuti 

hamil, melahirkan dan gugur kandungan khusus bagi pekerja perempuan yang 

diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
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Ketenagakerjaan. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 

(satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah 

melahirkan.  Lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan 

dokter kandungan atau bidan, baik setelah maupun sebelum melahirkan. Pekerja 

perempuan yang keguguran kandungan juga memperoleh istirahat 1,5 (satu 

setengah) bulan atau sesuai dengan ketentuan dokter. 

 Selain hak untuk cuti haid, melahirkan dan gugur kandungan, pekerja 

perempuan juga mempunyai hak untuk diberi kesempatan menyususi anaknya jika 

hal itu harus dialakukan selama waktu kerja. Hal ini diatur dalam pasal 83 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

3.1.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

 Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat 

bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi 

timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit kerja akibat hubungan kerja dalam 

lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, tindakan antisipatif bila 

terjadi hal demikian. Tujuan pemerintah membuat aturan K3 dapat dilihat pada 

pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja. Dari tujuan pemerintah tersebut dapat dilihat bahwa adanya 

penyelenggaraan keselamatan kerja pada dasarnya adalah pembuatan syarat-syarat 

keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, 

perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan peralatan 
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dalam bekerja, serta pengaturan dalam penyimpanan bahan, barang, produk 

teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya 

kecelakaan, sehingga potensi bahaya kecelakaan kerja tersebut dapat dikurangi. 

Sedangkan tujuan dari Kesehatan Kerja adalah:
20

 

1. Meningkatkan dan memeliharam derajat kesehatan tenaga kerja yang 

setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial. 

2. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang 

disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. 

3. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan 

tenaga kerja. 

4. Meningkatkan produktivitas kerja. 

 Keselamatan dan kesehatan kerja ini dilaksanakan di tempat kerja. Tempat 

kerja adalah tempat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu: 

1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang besifat ekonomis maupun usaha 

sosial 

2. Adanya sumber bahaya 

3. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus 

maupun hanya sewaktu-waktu 

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja ini dilakukan 

secara bersama-sama oleh pimpinan atau pengurus dan dapat dibantu oleh petugas 

keselamatan dan kesehatan kerja dari tempat kerja. Tempat kerja yang dimaksud 

dengan petugas keselamatan dan kesehatan kerja adalah karyawan yang 

                                                           
20 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.146 
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mempunyai pengetahuan atau keahlian di bidang keselamatan dan kesehatan 

kerja, dan diunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan untuk 

membantu pelaksanaan usahanya. 

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga 

mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam pasal 86 ayat (1) 

disebutkan 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 

  Meskipun keselamatan kerja ini telah diatur oleh undang-undang, banyak 

sekali perusahaan yang masih belum menyadari langkah preventif K3 ini. Para 

pengusaha masih belum sadar akan adanya korelasi antara kinerja perusahaan 

dengan adanya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sehingga perusahaan 

seakan-akan enggan membeli peralatan keselamatan kerja karena dianggap mahal 

dan menggangu proses produksi. 

 Untuk mewujudkan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang 

ditujukan bagi tenaga kerja, maka dibuatlah program Jamsostek (Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja). Program Jamsostek merupakan pengejawantahan dari program K3 

yang diwajibkan berdasarkan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 1993.  
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3.1.4 Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 

 Jaminan sosial atau social security mencakup berbagai instrumen publik 

yang memberikan kemanfaatan tunai (cash benefits) atau kemanfaatan kebutuhan 

(in kind benefits) atau kedua-duanya. Di Indonesia, sebagaimana di negara-negara 

lain, sistem jaminan sosial terdiri dari berbagai kategori meskipun tidak 

sepenuhnya terpadu. Masing-masing kategori diatur dengan peraturan perundang-

undangan tersendiri, berupa bantuan sosial, tabungan hari tua, asuransi sosial dan 

tanggung jawab pengusaha. 

 Pembangunan nasional telah menciptakan lapangan kerja dan memperluas 

kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang memberikan penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Namun, kemampuan kerja 

dan penghasilan tertentu senantiasa menghadapi resiko gangguan karena sakit, 

kecelakaan, cacat, hari tua, meninggal dunia dan pemutusan hubungan kerja 

(PHK). Oleh karena itu, dibutuhkan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 

Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja
21

. Jaminan sosial tenaga kerja tersebut yang menaggulangi resiko-resiko 

kecelakaan kerja sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang nantinya 

akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Efesiensi, kualitas dan 

produktivitas kerja sangat penting dalam menunjang industrialisasi dalam tahap 

pembangunan selanjutnya. 

                                                           
15 PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Prinsip dan Praktek Jaminan Sosial Tenaga Kerja, h. 16 
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 Jaminan sosial tenaga kerja tidak diatur secara jelas dan terperinci dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dasar 

hukum yang digunakan untuk jaminan sosial tenaga kerja saat ini menggunakan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab 

dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada 

masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial tenaga kerja 

berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta 

dan masih terbatas pada masyarakat pekerja disektor formal.
22

 

 Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai beberapa aspek antara 

lain: 

a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup 

minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya. 

b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan 

tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja. 

 
Berdasarkan ketentuan pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk 

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dan pelaksanaannya diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, jaminan sosial tenaga 

kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa 

uang sebagai pengganti sebagian daripada penghasilan yang hilang atau berkurang 

                                                           
22 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.122 
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dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga 

kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal 

dunia. Di lihat dari pengaturan tentang jaminan sosial tenaga kerja tersebut tentu 

saja maksudnya untuk diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan 

kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka 

mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, baik materiil maupun 

spiritual. Berdasarkan ketentuan pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan ditentukan bahwa untuk meningkatkan 

kesejahteraan bagi  pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan 

fasilitas kesejahteraan. Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan 

ukuran kemampuan perusahaan. Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas 

kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan 

perusahaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. Yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan antara lain pelayanan 

keluarga pekerja, tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh, fasilitas 

beribadah, fasilitas olahraga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas 

rekreasi. 

Berdasarkan ketentuan pasal 101 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh 

dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan. 

Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang 

akan mengembangkan usaha produktif tersebut. Pembentukan koperasi akan 
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dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1992 ruang lingkup program Jamsostek meliputi: 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja; 

b. Jaminan Kematian; 

c. Jaminan Hari Tua; 

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 

Jaminan kecelakaan kerja (employment accident) merupakan kecelakaan 

yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit yang diakibatkan karena 

kecelakaan kerja (occupational disease). Jaminan kecelakaan kerja pada  

hakekatnya memberikan kompensasi yang terdiri dari: 

a. Penggantian biaya yang dikeluarkan perusahaan, yaitu transport, upah 

Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dan perawatan. 

b. Ganti rugi atas turunnya/hilangnya kemampuan bekerja/berpenghasilan, 

yaitu santunan cacat dan santunan kematian. 

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan 

kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan 

kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan 

pulang kembali melalui jalan yang biasa/wajar dilalui. Kecelakaan kerja yang 

dalam hal ini termasuk kecelakaan yang tejadi dalam perjalanan dari rumah ke 

tempat kerja dan kembali ke rumah (commuting accident), jadi jaminannya 
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termasuk perawatan dan santunan akibat kecelakaan di jalan raya yang 

frekuensinya dan insentitasnya semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan pengertian 

kecelakaan kerja yang diatur dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). 

Jaminan kecelakaan kerja diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 11 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan 

kecelakaan kerja. Termasuk tenaga kerja dalam pengertian dalam jaminan 

kecelakaan kerja ialah: 

a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima 

upah maupun tidak 

b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah 

perusahaan 

c. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. 

Dilihat dari pengertian jaminan kecelakaan kerja maka ruang lingkup 

jaminan kecelakaan kerja juga meliputi sakit akibat kerja. Sakit akibat kerja ini 

berarti sakit yang ditimbulkan akibat hubungan kerja, baik yang terjadi akibat dari 

kecelakaan kerja maupun sakit yang terjadi secara tiba-tiba selama hubungan 

kerja. Ketentuan mengenai sakit kerja di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 

22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Ditimbulkan Akibat Penyakit Kerja. Pasal 1 

Keppres Nomor 22 Tahun 1993 menyebutkan penyakit yang timbul karena 

hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan 

kerja. Pasal 2 Keppres tersebut juga menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja yang 
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menderita penyakit kerja berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja, baik pada 

saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir. 

Jaminan kematian diatur dalam pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1992. Jaminan kematian ini diperuntukkan bagi keluarga yang 

menjadi peserta Jamsostek dan tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat 

kecelakaan kerja. Jaminan kematian meliputi biaya pemakaman dan santunan 

berupa uang. Yang dimaksud dengan keluarga yang ditinggalkan adalah isteri atau 

suami, keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah dan 

garis lurus ke atas, dihitung sampai derajat kedua termasuk anak yang disahkan. 

Dalam pasal 13 disebutkan urutan penerimaan  yang diutamakan dalam 

pembayaran santunan kematian dan jaminan kematian. 

Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan 

mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan 

sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga jaminan kematian ini 

merupakan upaya untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. 

Berdasarkan ketentuan pasal 22 PP Nomor 64 Tahun 2005, jaminan kematian 

diberikan secara sekaligus kapeda janda atau duda atau anak, yang meliputi: 

a. Santunan kematian diberikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); 

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

dan diberikan selama 2 tahun berturut-turut; 

c. Biaya pemakaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu 

rupiah). 
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Jaminan hari tua diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Progaram Jaminan 

sosial adalah program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang 

bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko 

sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan pernghasilan 

bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat terjadinya resiko-rsiko sosial dengan 

pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.
23 

Program jaminan 

hari tua diselenggarakan dengan sistem tabungan  hari tua (proviend fund), 

dimana iuran dari pengusaha dan tenaga kerja setiap bulan dikredit pada rekening 

tenaga kerja secara individual, dan mendapat tambahan hasil pengembangan 

setiap tahun. 

Kemanfaatan dari jaminan hari tua berupa pembayaran saldo tabungan 

(termasuk hasil pengembangannya dan bagian surplus hasil usaha) pada saat 

timbulnya hak peserta yaitu: 

a. Mencapai umur 55 tahun, atau 

b. Mengalami cacat total dan tetap sehingga tidak bisa bekerja lagi, atau 

c. Meninggal dunia, atau 

d. Mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah menjadi peserta 

setidak-tidaknya 5 (lima) tahun dengan masa tunggu 6 (enam) bulan atau 

e. Pergi keluar negeri atau pulang ke negeri asal untuk tidak kembali lagi  

Jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan 

produktivitas pekerja, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan 

                                                           
23 Ibid. h.193 
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merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Menurut Sujudi
24

 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan 

pengertian kesehatan kerja adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial 

yang memungkinkan setiap pekerja/buruh dapat bekerja secara sehat dengan 

produktivitas yang optimal, tanpa membahayakan diri, keluarga, masyarakat, dan 

lingkungan kerja sekitarnya. Jaminan pemeliharaan kesehatan ini diatur dalam 

pasal 16 dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek. 

Dalam pasal 16 ayat (2) disebutkan apa saja yang menjadi jaminan pemeliharaan 

kesehatan. 

 

3.2 Pihak yang Berkewajiban Memenuhi Aspek Perlindungan Kerja 

 Perlindungan kerja sangat mendapat perhatian dalam Hukum 

Ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, di antaranya mengatur hal itu 
25

. Pekerja outsourcing 

juga mendapatkan perlindungan seperti pekerja tetap pada suatu perusahaan 

karena  pekerja outsourcing juga termasuk dalam definisi pekerja dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 3 yang menyebutkan pekerja/buruh 

adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. Perlindungan kerja ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hak 

pekerja. Perlindungan kerja ini juga  merupakan wujud pengakuan terhadap hak-

                                                           
24 Sujudi, Depkes, 2001, h. 2 

25 Abdul khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, 2003,  h.59 
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hak pekerja sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan 

mempertimbangkan kemampuan fisik pekerja tersebut. 

 Pengaturan mengenai pekerja outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam pasal 66. Perlindungan 

untuk pekerja outsourcing diatur dalam pasal 66 ayat (2) huruf c yang 

menyebutkan perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta 

perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh. 

  Pasal 66 ayat (2) huruf c tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa 

perlindungan upah dan kesejahteraan menjadi tanggung jawab perusahaan 

penyedia jasa pekerja. Berdasarkan pasal tersebut maka pekerja outsourcing dapat 

meminta pertanggung jawaban atas perlindungan kerjanya kepada perusahaan 

penyedia jasa pekerja. Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 66, 

perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun penyelesaian 

antara penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh memperoleh hak (yang sama) sesuai dengan 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atas 

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

timbul dengan pekerja/buruh lainnya di perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh. 

 Pengertian mengenai kesejahteraan pekerja/buruh disebutkan dalam pasal 

1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau 
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keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam  maupun diluar 

hubungan kerja, yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi 

produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dalam 

penjelasan pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan juga disebutkan bahwa pekerja outsourcing mempunyai hak 

yang sama dengan pekerja atau buruh lainnya dalam perusahaan di perusahaan 

pengguna jasa pekerja tersebut. Ketentuan ini tentu saja mempunyai maksud agar 

tidak ada diskriminasi antara hak-hak pekerja outsourcing dengan pekerja lain 

dalam perusahaan pengguna jasa pekerja. Kesempatan dan perlakuan yang sama 

juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan pasal 6 yang menyebutkan setiap pekerja/bururh berhak 

memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Penjelasan 

pasal 6 juga menyebutkan pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban 

pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, 

dan aliran politik. 

 Hak-hak yang harus sama antara pekerja outsourcing dengan pekerja lain 

pada perusahaan pengguna jasa pekerja ini juga dimaksudkan agar tidak timbul 

kesenjangan sosial dan tidak ada perasaan bahwa pekerja tetap diperlakukan lebih 

daripada pekerja outsourcing, yang nantinya akan mempengaruhi kinerja dari 

pekerja outsourcing. Pengaruh kinerja dari pekerja outsourcing ini tentu saja 

timbul dari perasaan tidak aman dalam bekerja, sehingga hal ini perlu dihindari 

karena akan merugikan perusahaan pengguna jasa pekerja. 
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 Pemberian hak-hak yang sama antara pekerja outsourcing dengan pekerja 

lain di perusahaan pengguna jasa pekerja ini disebutkan dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pengaturan dalam perjanjian 

kerja ini dimaksud agar terdapat kepastian hukum bagi pekerja outsourcing. 

Perjanjian kerja tersebut tentu saja dilakukan oleh pekerja outsourcing dengan 

perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dan dengan perjanjian kerja ini juga berarti 

membuktikan bahwa terdapat hubungan kerja antara kedua belah pihak tersebut. 

Menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak. Sebagai perbandingan, dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (burgerlijke Wetbook) pengertian perjanjian kerja ada pada pasal 

1601a, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh), mengikatkan diri 

untuk bekerja pada pihak lain (majikan), selama waktu tertentu dengan menerima 

upah. Pengertian perjanjian kerja menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(burgerlijke Wetbook) terkesan hanya sepihak saja, yaitu hanya buruh/pekerja 

yang mengikatkan diri pada majikannya saja berbeda dengan pengertian 

perjanjian kerja pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang menyebutkan ada dua pihak yang saling mengikatkan diri 

yaitu pekerja/buruh dan majikan.Perjanjian kerja tersebut yang kemudian menjadi 

dasar dari hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia 

tenaga kerja. Ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan 
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antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. 

 Hubungan kerja yang dilandasi oleh perjanjian kerja antara pekerja 

outsourcing dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja ini tentu saja berakibat 

bahwa perlindungan kerja terhadap pekerja outsourcing dilakukan oleh 

perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, karena kedua belah pihak memiliki 

hubungan kerja. Kelalaian atau tidak terpenuhinya perlindungan kerja pekerja 

outsourcing tentu saja menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa tenaga 

kerja. 
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Bab IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari uraian penjelasan yang telah dijabarkan dalam beberapa bab dan sub 

bab sebelumnya maka diambil suatu kesimpulan : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan outsourcing, 

hal ini diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Peluang ini diberikan dengan tujuan agar 

perusahaan dapat melakukan efisiensi karena perusahaan akan fokus pada 

kegiatan utamanya. Tujuan lainnya adalah agar perusahaan terhindar dari 

resiko perselisihan dengan pekerja, pemutusan hubungan kerja, jaminan 

sosial tenaga kerja, yang dapat menyita waktu dan dana yang tidak sedikit 

bagi perusahaan. 

2. Syarat-syarat kerja yang harus terdapat dalam perjanjian penyediaan 

tenaga kerja dibuat agar terdapat kepastian hukum bagi masing-masing 

pihak, sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak 

dikemudian hari. Perlindungan kerja merupakan aspek yang harus 

didapatkan oleh pekerja outsorcing. Perlindungan kerja ini secara tidak 

langsung akan berdampak pada kinerja dari pekerja outsourcing itu 

sendiri.  
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4.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah disusun diatas maka saran-saran yang bisa 

diberikan adalah: 

1. Banyaknya perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing maka 

mengharuskan pemerintah untuk memberikan pengaturan kembali tentang 

outsourcing dengan lebih tegas dan jelas. Pengaturan tentang outsourcing 

tersebut juga diharapkan tidak rumit, sehingga tidak menyulitkan 

perusahaan pemberi pekerjaan maupun perusahaan penyedia tenaga kerja. 

Hal ini dikarenakan tujuan utama dari perusahaan terssebut adalah 

keuntungan, sehingga dengan pengaturan yang rumit tentu saja akan 

memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit yang dapat 

merugikan perusahaan. 

2. Perlindungan kerja pekerja outsourcing harus dinyatakan secara jelas dan 

tegas dalam perjanjian antara perusahaan penyedia tenaga kerja dengan 

pekerja outsourcing, agar pekerja tahu hak-hak yang harus didapatkan 

untuk kesejahteraan mereka. 
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