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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I. Latar Belakang 

 

Dalam berbagai tulisan tentang perburuhan sering kali dijumpai 

adagium yang berbunyi “Pekerja atau buruh adalah tulang punggung 

perusahaan”. Adagium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai 

makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan terlihat kebenarannya. Pekerja 

dikatakan sebagai tulang punggung, karena memang dia mempunyai 

peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin 

perusahaan itu bisa berjalan, dan berpartisipasi dalam pembangunan. 

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan 

masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga 

keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan.
1
 

Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja 

agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan 

semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam menjalankan 

pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program 

perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari hari berguna untuk dapat 

mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Perlindungan 

pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun 

dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, 

perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui  norma 

yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan adanya perlindungan 

kerja maka pekerja dapat hidup sejahtera dalam lingkungan kerjanya.  

Sejalan dengan terjadinya revolusi industri, perusahaan-perusahaan 

berusaha menemukan terobosan-terobosan baru dalam memenangkan 

persaingan. Pada  tahap ini, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu saja 

tidak cukup untuk menang secara kompetitif, melainkan harus disertai 
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dengan kesanggupan untuk menciptakan produk paling bermutu dengan 

biaya terendah. Selanjutnya, pada tahun 1970 dan 1980, perusahaan 

menghadapi persaingan global, dan mengalami kesulitan karena 

kurangnya persiapan akibat struktur manajemen yang bengkak. Akibatnya, 

risiko usaha dalam segala hal, termasuk risiko ketenagakerjaan pun 

meningkat.
2
 

Tahap ini merupakan awal timbulnya pemikiran outsourcing di 

dunia usaha. Untuk meningkatkan keluwesan dan kreativitas, banyak 

perusahaan besar yang membuat strategi baru dengan konsentrasi pada 

bisnis inti, mengidentifikasi proses yang kritikal, dan memutuskan hal-hal 

yang harus di-outsource. Gagasan awal berkembangnya outsourcing 

adalah untuk membagi risiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk 

ketenagakerjaan. Pada tahap awal outsourcing belum diidentifikasikan 

secara formal sebagai strategi bisnis. Hal ini terjadi karena banyak 

perusahaan yang semata-mata mempersiapkan diri pada bagian – bagian 

tertentu yang tidak bisa dikerjakan secara internal, dikerjakan melalui 

outsource.
3
 

Menurut UUK, ada dua bentuk outsourcing, yaitu outsourcing 

pekerjaan dan outsourcing pekerja. Secara harfiah, istilah outsourcing 

diartikan sebagai alih daya atau pendelegasian suatu proses bisnis kepada 

pihak ketiga. Namun, ada juga orang yang berpendapat bahwa istilah 

outsourcing adalah untuk pekerjaan yang diborong, sedangkan pekerja 

kontrak merupakan pekerja yang diborong.
4
 

Sekitar tahun 1990, outsoucing telah mulai berperan sebagai jasa 

pendukung. Tingginya persaingan telah menuntut manajemen perusahaan 

melakukan perhitungan pengurangan biaya. Perusahaan mulai melakukan 

outsource terhadap fungsi-fungsi yang penting bagi perusahaan, tetapi 
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tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan. Mengingat 

bisnis outsourcing berhubungan dengan praktik ketenagakerjaan, 

peraturan-peraturan berhubungan dengan ketenagakerjaan menjadi faktor 

penting dalam memacu perkembangan outsourcing di Indonesia. 

Legalisasi pengguna jasa outsourcing baru terjadi pada tahun 2003, yakni 

dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. UU ini mengatur dan melegalkan outsourcing. Istilah 

yang dipakai adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa 

buruh/pekerja. Dalam Pasal 64 disebutkan perusahaan dapat menyerahkan 

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa/buruh yang dibuat 

secara tertulis.
5
 

Dalam bidang ketenagakerjaan, outsourcing diartikan sebagai 

pemanfaaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu 

pekerja oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia/pengerah 

tenaga kerja. Ini berarti ada perusahaan yang secara khusus 

melatih/mempersiapkan, menyediakan, mempekerjakan tenaga kerja untuk 

kepentingan perusahaan lain. Perusahaan inilah mempunyai hubungan 

kerja langsung dengan buruh/pekerja yang dipekerjakan. Dalam bidang 

manajemen, outsourcing diberikan pengertian pendelegasian operasi dan 

manajemen harian suatu proses bisnis pada pihak luar (perusahaan 

penyedia jasa outsourcing).  

Outsourcing awalnya merupakan istilah dalam dunia bisnis untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan dengan mendatangkan 

dari luar perusahaan. Outsourcing merupakan bisnis kemitraan dengan 

tujuan memperoleh keuntungan bersama, membuka peluang bagi 

berdirinya perusahaan-perusahaan baru di bidang jasa penyedia tenaga 

kerja, serta efisiensi bagi dunia usaha. Pengusaha tidak perlu disibukkan 

dengan urusan yang tidak terlalu penting yang banyak memakan waktu 

dan pikiran karena hal tersebut bisa diserahkan kepada perusahaan yang 

khusus bergerak di bidang itu.Salah satu bentuk pelaksanaan 
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outsourcingadalah melalui perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam 

KUHPerdata Pasal 1601 b disebukan perjanjian pemborongan pekerjaan, 

yakni sebagai perjanjian dengan nama pihak yang satu, si pemborong 

megikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, 

pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang 

ditentukan.
6
 

Pengembangan bisnis secara outsourcing sudah berlangsung lama, 

jauh sebelum diatur dalam Undang – Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, misalnya pada penyediaan jasa pengamanan/satpam, jasa 

kebersihan/perawatan (cleaning service). Dalam Undang-Undang No.13 

Tahun 2003 tidak dijelaskan pekerjaan yang tergolong dalam 

kenyataannya sulit dibedakan mana kegiatan utama dan kegiatan 

penunjang perusahaan. Contohnya untuk suatu perusahaan yang 

memproduksi televisi, merupakan bagian dan kegiatan utama perusahaan 

tersebut, mulai dari penciptaan perangkat elektronik, kabel, monitor, dan 

kotak rangka luar. Namun, dalam kenyataannya pembuatan boks dan 

monitor telah pula di-outsource ke perusahaan lain.
7
 

Persoalan lain yang menimpa bisnis secara outsourcing adalah 

keadilan dalam pengupahan. Dalam praktik, buruh yang sudah bekerja 

bertahun-tahun diupah sesuai dengan standar upah minimum, meskipun 

perusahaan pemberi pekerjaan telah memberikan upah yang jauh lebih 

besar. Namun karena perusahaan penyedia jasa buruh/pekerja juga 

mengalami keuntungan, upah yang dibayarkan masih tetap rendah. Untuk 

perlindungan bagi buruh sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan 

peraturan yang menetapkan jumlah persentase potongan maksimal yang 

boleh dilakukan perusahaan penyedia jasa buruh/pekerja dan upah yang 

diterima pekerja.
8
 

                                                           
6
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1601 b. 

  
7
Op. Cit., h. 183. 

 
8
Ibid, h. 183-184. 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



5 
 

 
 

Ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang mensyaratkan bahwa perusahaan outsourcing 

(pemborong pekerjaan atau penyedia jasa buruh/pekerja) harus berbadan 

hukum ditujukan dalam rangka menjamin perlindungan hukum bagi 

buruh/pekerja yang dipekerjakan, namun sayang Undang-Undang ini tidak 

menyebutkan bentuk badan hukum yang dimaksud karena dalam ilmu 

hukum dikenal bentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT).
9
 

Terjadinya perselisihan diantara manusia merupakan masalah yang 

lumrah karena telah menjadi kodrat manusia itu sendiri, karenanya yang 

penting bagi kita adalah bagaimana mencegah atau memperkecil 

perselisihan tersebut atau mendamaikan kembali mereka yang berselisih. 

Dalam bidang perburuhan timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan 

para buruh biasanya berpokok pangkal karena adanya perasaan-perasaan 

kurang puas. Pengusaha memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

menurut pertimbangannya sudah baik dan akan diterima oleh para buruh 

namun karena buruh-buruh yang bersangkutan mempunyai pertimbangan 

dan pandangan yang berbeda-beda, maka akibatnya kebijaksanaan yang 

diberikan oleh pengusaha itu menjadi tidak sama, buruh yang merasa puas 

akan tetap bekerja dengan semakin bergairah sedangkan bagi buruh yang 

bersangkutan atau yang tidak puas akan menunjukan semangat kerja yang 

menurun hingga terjadi perselisihan.
10

 

Negara termasuk didalamnya pengusaha maupun para buruh, tidak 

menghendaki terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak karena 

adanya perselisihan tersebut yang menderita kerugian bukan hanya kedua 

belah pihak melainkan juga masyarakat bangsa dan negara, untuk itulah 

untuk mengatasi masalah masalah tersebut pemerintah turut serta dengan 

mengeluarkan peraturan peraturan perundang undangan dan peraturan 

pelaksanaan lainnya.
11
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Pelaksanaan PKWT dan outsourcing seringkali dihadapkan pada 

permasalahan-permasalahan yang berakhir dengan demonstrasi/unjuk rasa 

ataupun sweeping tidak sah/illegal, tidak jarang pula terjadinya penutupan 

perusahaan hingga hengkangnya investor dari Indonesia. Apakah dengan 

adanya ketidak konsistenan inilah yang menyebabkan timbulnya begitu 

banyak permasalahan terkait PKWT dan outsourcing, ataukah karena 

masyarakat begitu sulit untuk mengartikan dan memahami isi pasal-pasal 

dalam undang-undang, sehingga sulit menerapkannya karena untuk 

mengerti saja sulit.
12

 

Masalah tenaga kerja dan perburuhan dalam struktur organisasi 

Pemerintah (Kabinet Pembangunan) ditempatkan dibawah Departemen 

Tenaga Kerja dan merupakan titik tolak yang penting untuk menempatkan 

pengertian masalah ketenagakerjaan pada proporsi yang sebenarnya. 

Dalam hal seseorang telah terikat dalam suatu hubungan kerja, maka 

apabila kita perhatikan tentang adanya pengarahan dan upaya pemecahan 

apabila terjadi perselisihan, teryata hal tersebut menjadi skala utama bagi 

adanya perlindungan terhadap tenaga kerja. Penyelesaian masalah tenaga 

kerja merupakan bagian dari pemecahan masalah kependudukan.
13

 

Setiap perusahaan mempunyai peraturan yang diterapkan kepada 

pekerjanya. Peraturan perusahaan berisi tentang hak dan kewajiban antara 

perusahaan dengan karyawan outsourcing. Hak dan kewajiban 

menggambarkan suatu hubungan hukum antara pekerja dengan 

perusahaan, dimana kedua pihak tersebut sama-sama terikat perjanjian 

kerja yang disepakati bersama. Sedangkan hubungan hukum yang ada 

adalah antara perusahaan Outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa, 

berupa perjanjian penyediaan pekerja. Namun terkadang banyak 

perusahaan yang tidak menerapkan hak dan kewajiban pekerjanya sesuai 

dengan peraturan yang telah disepakati, termasuk perusahaan tidak 

memperhatikan perlindungan hukum pekerjanya. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai hak-hak keperdataan terhadap pekerja outsourcing serta 

bagaimana perlindungan hukum pekerja outsourcing. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik 

untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: 

“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Di Perusahaan 

Swasta Nasional” (Studi Kasus Di PT Harmasta Prima) 

 

I.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah antara lain: 

a. Apakah hak-hak keperdataan pekerja outsourcing di PT.  Harmasta Prima? 

b. Bagaimana perlindungan hukum pekerja outsourcing di PT. Harmasta 

Prima ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan? 

 

I.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, ruang 

lingkup penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja 

outsourcing di perusahaan swasta nasional. Selain itu pembahasan hanya 

dibatasi pada hak-hak keperdataan pekerja outsourcing serta bagaimana 

perlindungan hukum pekerja outsourcing ditinjau dari Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini 

bertujuan untuk: 
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1) Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja yang menjadi hak hak 

keperdataan pekerja outsourcing. 

2) Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum pekerja 

outsourcing di PT Harmasta Prima ditinjau dari Undang-Undang No. 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

b. Manfaat Penulisan 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya. 

1) Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah 

dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang 

perlindungan hukum pekerja/buruh dan dapat menambah 

pemahaman, pengetahuan, dan wawasan keilmuan dibidang hukum 

perdata khususnya berkaitan dengan hukum perburuhan dan 

ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja 

outsourcing di perusahaan swasta nasional. 

 

2) Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan 

dapat menjadi bahan masukan kepada perusahaan di Indonesia, dan 

khususnya Pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam 

menentukan langkah-langkah dan kebijakan untuk memberikan 

perlindungan hukum yang baik terhadap pekerja/buruh yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing 

di perusahaan swasta nasional. 

 

 

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis adalah pengunaan teori atau pendapat para ahli 

sarjana hukum yang dapat menunjang dan membantu penulis di dalam 

penulisan skripsi ini, sebagai pisau analisa dalam memecahkan masalah. 
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Berdasarkan hal tersebut, teori yang digunakan oleh penulis adalah Teori 

Perlindungan Hukum. 

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat 

penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan 

hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud 

pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik 

secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori 

perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu legal protection 

theory, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut sebagai theorie van 

wettelijke bescherming, dan dalam Bahasa Jerman disebut sebagai theorie 

der rechtliche schutz.
14

 

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan 

menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek 

hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh 

hukum kepada subjeknya. Di dalam peraturan perundang-undangan telah 

ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat 

atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, 

maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban.
15

 

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan itu diberikan oleh hukum. Hakikat dari perlindungan 

hukum ialah jaminan bahwa jika hak atas suatu kepentingan dirugikan atau 

dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian 

yang terjadi serta upaya upaya hukum dalam rangka pemulihan tersebut 

apakah itu secara yudisial atau non yudisial secara konseptual.
16

 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata 

“lindung” yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, 

dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, 
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pemeliharaan, penjagaan, asiliun, dan bunker. Pengertian perlindungan 

dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib 

dilaksanakan oleh aparat penegak hukun atau aparat keamanan untuk 

memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan 

saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun 

yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntut, dan atas pemeriksaan di 

siding pengadilan.
17

 

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau 

konsep rule of law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari 

keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia, konsep rechtsct muncul di abad ke-19 yang pertama kali 

dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hamper bersamaan muncul pula 

konsep negara hukum (rule of law) yang dipelopori oleh A.V.Dicey. 

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi 

dua prinsip negara hukum, yaitu: 

1) Perlindungan hukum yang preventif, perlindungan hukum 

kepada rakyat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan 

keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitif. 

2) Perlindungan hukum yang respresif, bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa 

Selanjutnya, dalam membahas mengenai perlindungan hukum 

terhadap pekerja outsourcing ini, setidaknya dapat disimpulkan bahwa 

hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi para pekerja 

outsourcing dan pelaksanaan hak-hak keperdataan pekerja harus 

diperhatikan dalam pelaksanaanya, agar tidak terjadi perselisihan dalam 

menjalankan pekerjaan. Serta perlindungan hukum pekerja juga harus 
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diperhatikan. Tidak terlaksananya hak-hak keperdataan tersebut 

menimbulkan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bersangkutan. 

Pasal  1 angka 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah “Setiap orang 

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.
18

 

Sedangkan pengertian pengusaha dalam Undang-Undang No.13 Tahun 

2003 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 yaitu: 

1) Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. 

2) Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang 

menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

3) Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada 

di Indonesia mewakili perusahaan-perusahaan sebagaimana 

tersebut dalam huruf 1) dan 2) yang berkedudukan di luar 

negeri.
19

 

 

b. Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep penelitian adalah kerangka hubungan antara 

konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang 

akan dilakukan.  

Sesuai judul yang diajukan penulis, yaitu tentang, Perlindungan 

Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Di Perusahaan Swasta Nasional, 

maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 
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1) Perlindungan menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti tempat 

berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya 

memberi perlindungan kepada orang yang lemah.
20

 

2) Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi 

yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap 

orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya 

dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta 

menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada 

kaedah-kaedah.
21

 

3) Perlindungan Hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-

subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. 

4) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22

 

5) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun masyarakat.
23

 

6) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 

kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
24

 

7) Outsourcing adalah hubungan kerja dimana pekerja/buruh yang 

dipekerjakan di suatu perusahaan dengan sistem kontrak, tetapi 

kontrak tersebut bukan diberikan oleh perusahaan pemberi kerja, 

melainkan oleh perusahaan pengerah kerja.
25

 

                                                           
20

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 

600. 

 
21

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991, 

h. 38. 

 
22

Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan),Restu Agung, Jakarta, 2009, 

h.9. 

 
23

Ibid. 

 
24

Ibid. 

 
25

Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra Adytia Bakti,  

Bandung, 2014, h.64. 
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8) Perusahaan adalah suatu kegiatan berupa menjalankan usaha dengan 

tujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented).
26

 

 

9) Perusahaan swasta adalah bukan badan hukum dan tidak termasuk 

persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan 

hukum dagang.
27

 

I.6. Metode Penelitian 

Di dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan 

dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang 

akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan 

pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

a. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian yuridis normatif atau kepustakaan yang menekankan terhadap 

literature hukum perdata dan perundang-undangan yang berlaku. 

Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 

b. Pendekatan Masalah 

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. 

1) Pendekatan perundang-undangan : 

                                                                                                                                                               
 

26
Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, Jakarta, 2009, h.1 

 
27

HMN Purwosutjito, Pengertian  Pokok   Hukum  Dagang Indonesia,  Djambatan, Jakarta, 
1999, h. 2. 
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Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. 

2) Pendekatan Konseptual 

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi 

berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan 

dengan judul skripsi ini. 

c.  Sumber Data 

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah data Sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder 

terdiri dari sumber bahan hukum, yaitu: 

1) Sumber Bahan Hukum Primer 

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam 

penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

seperti: 

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

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 Pasal 2. 

 

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam 

penulisan ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan 

sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, majalah hukum, 

jurnal hukum, pendapat para pakar, wawancara dengan pihak yang 

terkait dengan perusahaan yang menggunakan jasa pekerja 

Outsourcing  serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan 
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Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Di Perusahaan 

Swasta Nasional. 

 

3) Sumber Bahan Hukum Tersier 

Sumber hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan 

memberikan informasi bahan hukum primer, dan bahan hukum 

sekunder, berupa kamus-kamus hukum, buku petunjuk, buku 

pegangan, media internet, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-

istilah yang sering digunakan mengenai Perlindungan Hukum 

Terhadap Pekerja Outsourcing Di Perusahaan Swasta Nasional . 

d.    Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, yaitu apa yang 

digunakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau 

lisan dan perilaku nyata. Dengan menggabungkan metode deskriptif dan 

kualitatif, maka data-data yang berhubungan dengan objek permasalahan 

dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran dan 

memaparkan kondisi atau pernyataan yang sesungguhnya dengan Undang-

Undang dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pokok 

permasalahan. 

 

I.7. Sistematika Penulisan 

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu 

sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah 

tersebut. Dalam pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan 

sistematika sebagai berikut: 

\ 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat 

penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA OUTSOURCING 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian tenaga kerja 

kontrak (outsourcing), perjanjian kerja, PKWT dan PKWTT, 

penyelesaian hubungan industial (PHI), dasar hukum outsourcing, 

hubungan para pihak dalam outsourcing, dan macam-macam 

outsourcing. 

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA OUTSOURCING DI PT 

HARMASTA PRIMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah singkat 

PT. Harmasta Prima, hak dan kewajiban karyawan outsourcing di 

PT. Harmasta Prima sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan studi kasus di perusahaan tersebut. 

BAB IV HAK-HAK KEPERDATAAN PEKERJA OUTSOURCING DAN 

PERLINDUNGAN HUKUMNYA 

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, 

yaitu analisa mengenai hak-hak keperdataan pekerja oursourcing 

serta perlindungan hukum pekerja outsourcing ditinjau dari 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. 

  BAB V PENUTUP 

Dalam bagian akhir ini, penulis merumuskan kesimpulan dan saran 

penulis. 
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