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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang  

Dewasa ini perkembangan ekonomi semakin maju dengan adanya 

globalisasi di berbagai bidang. Banyak perusahaan dan industri yang berdiri di 

Indonesia, baik perusahaan asing maupun nasional. Hal ini merupakan 

keuntungan tersendiri untuk Indonesia, dengan semakin banyaknya perusahaan-

perusahaan yang berdiri otomatis permintaan akan tenaga kerja juga semakin 

bertambah banyak. Dengan kondisi tersebut berarti dapat membantu pemerintah 

terlebih dalam hal pemberantasan atau peminimalisasian angka pengangguran di 

Indonesia. 

Perkembangan industri yang semakin ketat sekarang ini membuat 

perusahaan-perusahaan mau tidak mau untuk berusaha memperkerjakan tenaga 

kerja semaksimal mungkin dengan jumlah tenaga kerja seminimal mungkin 

sehingga para pekerja dapat memberikan kontribusi dan keuntungan yang besar 

bagi perusahaan sesuai dengan sasaran perusahaan itu.  

Permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia saat ini terkait 

hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dengan buruh dalam pembuatan 

perjanjian kerja. Bukan hanya tidak seimbang dalam membuat perjanjian, akan 

tetapi iklim persaingan usaha yang makin ketat yang menyebabkan perusahaan 

melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production). 

Perjanjian kerja merupakan sarana pendahuluan untuk mengawali 

berlangsungnya suatu hubungan kerja, maka perjanjian kerja tersebut harus 

diciptakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dapat mencerminkan keadilan bagi 

Pekerja maupun Pengusaha, hal ini disebabkan karena 2 (dua) pihak, ini akan 

terlibat dalam suatu hubungan kerja dan saling membutuhkan satu sama lain, 

dikarenakan untuk memenuhi tujuan dari masing-masing pihak, baik pihak 

Pengusaha maupun Pekerja, sehingga dalam suatu perjanjian kerja harus 

didasarkan pada suatu kesepakatan diantara pihak-pihak yang mengadakan 
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perjanjian. Walaupun hal tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama, 

perjanjian kerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, 

ketertiban umum, dan kesusilaan, serta perjanjian tersebut merupakan sarana 

kepastian hukum dan kekuatan hukum yang mengikat diantara masing-masing 

pihak yang menyelenggarakannnya. 

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan pada 

perusahaan yaitu dengansystem outsourcing. Outsourcing (Alih daya) sendiri 

merupakan penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga 

yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi resiko dan mengurangi beban 

perusahaan tersebut. Dasar dari outsourcing ini ada pada Pasal 64 Undang-

Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang 

berbunyi perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 

perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan 

jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. 

Dengan melakukan outsourcing (alih daya) ini perusahaan akan menjadi 

lebih fleksibel, lebih dinamis, dan lebih baik. Perusahaan akan dapat melakukan 

perubahan dengan cepat untuk memenuhi perubahan kesempatan sesuai kondisi 

yang ada. Selain itu dengan melakukan outsourcing (alih daya) ini perusahaan 

juga tidak akan menanggung segala resiko pekerjaan, ketenagakerjaan, 

kriminalitas dan resiko-resiko yang lain karena segala resiko tersebut sudah 

menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia tenaga kerja tersebut. Dan juga 

efektifitas dan efisiensi dari perusahaan tersebut akan dapat terlaksana karena 

perusahaan hanya memfokuskan pada apa yang menjadi bisnis inti mereka tanpa 

mempedulikan hal-hal diluar bisnis intinya. 

Namun pelaksanaan sistem outsourcing ini dianggap oleh tenaga kerja 

sebagai sistem yang kurang adil karena selama ini penerapan sistem outsourcing 

lebih banyak merugikan para pekerja, dimana tidak adanya kepastian 

kelangsungan kerja bagi tenaga kerja kontrak atau tidak tetap, upah yang lebih 

rendah, minimnya jaminan sosial, tidak adanya perlindungan kerja serta jaminan 

perkembangan karir. Selain itu dalam sistem ini rawan sekali terjadinya 

penyimpangan dengan melangar hak asasi manusia tenaga kerja. Semisal, setiap 

saat pekerja dapat diberhentikan dan kompensasi PHK tidak diberikan, para 
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tenaga kontrak tidak mendapat THR, pemotongan upah tenaga kontrak secara 

sepihak, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Oleh karena itu diperlukan 

suatu perlindungan hukum yang merupakan hak-hak para pekerja yang dijamin 

oleh pemerintah, yang bila dilanggar dapat menimbulkan konsekwensi hukum. 

Untuk mencegah adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem outsourcing 

ini pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap para tenaga kerja 

kontrak. Perlindungan hukum disini dimaksudkan untuk untuk menjamin hak-hak 

dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas 

dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan 

tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan 

pengusaha.  

Dimana perlindungan hukum ini merupakan salah satu hak asasi manusia 

yang sangat dibutuhkan dan dilindungi oleh negara. Hal ini sesuai dalam Pasal 27 

ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 33 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas 

kekeluargaan. Pentingnya perlindungan bagi pekerja/buruh biasanya berhadapan 

dengan kepentingan pengusaha untuk tetap dapat bertahan dalam menjalankan 

usahanya. Sehingga seringkali pihak yang terkait secara langsung adalah 

pengusaha dan pekerja/buruh.  

Secara umum persoalan perburuhan lebih banyak diidentikkan dengan 

persoalan antara pekerja dan pengusaha. Untuk menghadapi realita tersebut, peran 

pemerintah diperlukan untuk melakukan campur tangan dengan tujuan 

mewujudkan perburuhan yang adil melalui peraturan perundang-undangan.  

Untuk melindungi pekerja/buruh dari permasalahan perburuhan yang 

kompleks, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di 

Indonesia Undang-Undang tentang ketenagakerjaan yang berlaku pada saat ini 

yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Mengenai perlindungan bagi 

pekerja/buruh secara umum dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai 

perlindungan terhadap penyandang cacat, perlindungan terhadap perempuan, 

perlindungan terhadap waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, juga 

perlindungan dalam hal pengupahan dan dalam hal kesejahteraan.  
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Namun perlindungan tersebut sebagian besar hanya berlaku bagi pekerja 

dengan status tetap atau yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tertentu (PKWTT). Sedangkan bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) pengaturannya diatur dalam Keputusan Menteri.  

Adanya pembagian pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu tertentu 

(PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT), berawal dari 

adanya pekerjaan yang memang membutuhkan waktu tertentu (terbatas) dalam 

pelaksanaan pekerjaannya. Berbeda dengan pekerja dengan PKWTT yang pada 

Pasal 1603q KUHPerdata ayat (1) yang dinyatakan bahwa pekerjaan yang 

lamanya hubungan kerja tidak ditentukan, baik dalam perjanjian atau peraturan 

majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan atau pula menurut 

kebiasaan. Sedangkan PKWT berdasarkan Pasal 56 ayat (2) dinyatakan bahwa 

PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas jangka waktu 

tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.  

Dari kedua jenis pekerjaan untuk waktu tertentu tersebut di atas, PKWT atas 

dasar jangka waktu, menimbulkan implikasi bagi pekerja/buruh.
1
 Implikasi ini 

disebabkan dengan diakuinya PKWT atas dasar jangka waktu ini menimbulkan 

interpretasi bahwa pekerjaan yang tidak didasarkan pada jenis, sifat atau kegiatan 

yang bersifat sementara dapat diperjanjikan berdasarkan PKWT atas dasar jangka 

waktu. Penafsiran ini tentu tidak sejalan dengan Pasal 59 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat 

tetap.  

Bahkan dalam ayat (7) dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 59 

ayat (2) ini akan berakibat PKWT tersebut demi hukum berubah menjadi 

PKWTT.
2
 

Berangkat dari uraian tersebut maka seyogyanya aturan PKWT atas jangka 

waktu direvisi karena tidak sejalan dengan Pasal 59 ayat (2).  

Adanya interpretasi bahwa PKWT dapat diperjanjikan dengan tidak 

didasarkan pada jenis, sifat atau kegiatan yang bersifat sementara, melahirkan 

                                                 
1
 Aloysius Uwiyono,  Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 

Terhadap Iklim Investasi, Vol. 22 No. 5, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2003), hlm. 10.  

2
 Ibid. 
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praktek perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang tidak sesuai 

dengan tujuan pengaturan PKWT. Hal ini bisa disebabkan karena setidaknya 3 

alasan, yaitu: Pertama, ketidaktahuan dari salah satu atau masing-masing pihak 

pekerja/buruh dan pengusaha. Kedua, karena kekosongan hukum. Ketiga, ada 

iktikad buruk dari pengusaha dan ketidaktahuan pekerja/buruh juga karena 

inkonsistensi dalam Pasal 56 ayat (2) dan 59 ayat (2) yang memungkinkan PKWT 

dengan tidak berdasarkan jenis, sifat atau kegiatan yang bersifat sementara dapat 

dilaksanakan. Akibatnya perlindungan terhadap pekerja/buruh menjadi lemah, hal 

ini dapat dilihat dari beberapa indikasi, di antaranya tidak berhak atas sejumlah 

tunjangan (jamsostek, asuransi kecelakaan, pensiun), uang penghargaan kerja 

pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), upah yang lebih rendah, 

tidak adanya jaminan kerja dan jaminan pengembangan karir. Bahkan belakangan 

muncul fenomena adanya PHK massal dan penggantian status pekerja oleh 

perusahaan dari PKWTT menjadi PKWT.  

Praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan undang-undang ini 

merupakan salah satu dari tuntutan buruh pada saat melakukan demonstrasi besar-

besaran.
3
 Kondisi buruh yang sudah memprihatinkan, ditambah adanya 

diskriminasi perlindungan terhadap pekerja PKWT menambah keprihatinan itu. 

Terlepas dari tujuan pengusaha untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi, juga 

tujuan pengusaha agar dapat menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya, 

perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh juga harus tetap menjadi prioritas. 

Pentingnya perlindungan bagi pekerja/buruh biasanya berhadapan dengan 

kepentingan pengusaha untuk tetap dapat bertahan (survive) dalam menjalankan 

usahanya. Sehingga seringkali pihak yang terkait secara langsung adalah 

pengusaha dan pekerja/buruh.
4
 

Secara umum persoalan perburuhan lebih banyak diidentikkan dengan 

persoalan antara pekerja dengan pengusaha.
5
 Pemahaman demikian juga dipahami 

                                                 
3
 Tim Kontan, Ada Apa Dengan Buruh, Majalah Kontan Vol. II/EDISI XXIII, 07-20 Mei 

2006, Jakarta, 2006, hlm. 9 

4
 Eggy Sudjana,  Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia, (Jakarta: Renaissan, 2005), 

hlm.1. 

5
Muslimin B.Putra,  Buruh dalam Proses Penyusunan Kebijakan, Paper disampaikan pada 

Workshop Kebijakan Partisipatif Peran Pemuda dalam Proses Penyusunan Perundang-undangan 
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sebagian besar para pengambil kebijakan perburuhan sehingga terjadi reduksi 

pemahaman terhadap buruh sebagai pekerja dan buruh sebagai suatu profesi dan 

kategori sosial. Pemahaman tersebut mengakibatkan perlindungan terhadap 

pekerja/buruh dengan PKWT menjadi sangat lemah.     

Menghadapi realita tersebut, peran pemerintah diperlukan untuk melakukan 

campur tangan dengan tujuan mewujudkan perburuhan yang adil melalui 

peraturan perundang-undangan.
6
 Hubungan antara pengusaha dan buruh idealnya 

merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Namun seringkali posisi 

pekerja/buruh tidak seimbang dengan posisi pengusaha.  

Ketidakseimbangan posisi tersebut di antaranya karena rendahnya 

pendidikan pekerja/buruh sehingga tidak mengetahui hak dan kewajibannya, tidak 

memiliki keahlian khusus serta regulasi dalam hukum perburuhan tidak seimbang 

dalam mengatur hak dan kewajiban pihak pekerja/buruh dan pengusaha. Melihat 

kenyataan di atas, dituntut adanya perlindungan terhadap pekerja/buruh khususnya 

dengan status PKWT. Ditinjau dari segi perlindungan perburuhan, Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diharapkan dapat 

memberikan perlindungan perburuhan yang dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: 

aspek perlindungan sosial, perlindungan ekonomis dan perlindungan teknis.  

Perlindungan sosial pada dasarnya merupakan suatu perlindungan 

perburuhan yang bertujuan agar pekerja/buruh dihargai harkat dan martabatnya 

sebagai manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi (faktor ekstern, melainkan 

diperlakukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya (faktor 

intern atau konstitutif).
7
 Sedangkan perlindungan ekonomis merupakan 

perlindungan perburuhan yang bertujuan agar pekerja/buruh dapat menikmati 

penghasilan secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya 

sendiri maupun bagi keluarganya.  

Sebagaimana diketahui bahwa lahirnya hukum ekonomi sendiri disebabkan 

oleh semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian yang berfungsi untuk 

                                                                                                                                      
yang diselenggarakan Komite Advokasi Buruh (KAB) pada tanggal 27 Juni 2005 di gedung 

YLBHI Jakarta. 

6
 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 12.   

7
Aloysius Uwiyono, Op.Cit.  
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mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan 

pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan 

masyarakat.
8
Akhirnya perlindungan teknis merupakan perlindungan yang 

bertujuan agar buruh dapat terhindar dari segala resiko yang timbul dalam suatu 

hubungan kerja.  

 Pemerintah yang bersikukuh untuk mempertahankan PKWT karena 

memang ada pekerjaan yang memiliki batas dalam pengerjaannya.
9
 Untuk tujuan 

itu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dengan Kepmen No. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan PKWT yang ditandatangani pada 21 Juni 2004. Dalam Kepmen itu 

dijelaskan PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya 

yang penyelesaiannya paling lama tiga tahun. Peraturan itu juga mengatur sistem 

PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman dan PKWT untuk pekerjaan yang 

berhubungan dengan produk baru.  

Diharapkan dengan adanya pengaturan dalam Kepmen tersebut tidak ada 

lagi adagium bahwa perlindungan yang diberikan terhadap pekerja/buruh 

merupakan hambatan masuknya investasi ke dalam negeri. Padahal hambatan 

investasi harus diatasi secara serentak yaitu pemberantasan terhadap korupsi, 

birokrasi yang membuat biaya tinggi, perbaikan infrastruktur, keamanan, 

penegakan hukum dan perburuhan.
10

 

Berdasarkan latar uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam 

bentuk Tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH 

DAYA (OUTSOURCING) BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA 

WAKTU TERTENTU DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK 

TERTENTU DI PT. ISS FACILITY SERVICE” 

                                                 
8
 Advendi Simangunsong, Hukum dan Ekonomi, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm.4. 

9
 Rochmad Fitriana,  Sistem Subkontrak Antara Benci dan Kebutuhan, diakses dari 

http://www.com/servlet/page?_pageid=477&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&pared_id=33

3071&patop_id=010, terakhir kali diakses pada tanggal 8 Februari 2008.  

10
 Proses Revisi Dimulai Dari Awal, Forum Tripatrit Nasional Libatkan Buruh, Pengusaha 

dan Pemerintah, diakses dari  http://www.kompas.com/kompas-

cetak/0604/08/utama/2567076.htm. Diakses reakhir kali tanggal 8 Februari 2008.  
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I.2 Perumusan Masalah 

Masalah ini dibatasi hanya pada analisis perjanjian kerja perusahaan 

kaitannya dengan kesejahteraan kerja, dan analisis pranata hukum yang ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012. 

Berdasarkan batasan masalah yang demikian itu, peneliti mengajukan 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagaimana perlindungan status pekerja karyawan alih daya PT. ISS 

Facility Service menurut UU Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003? 

b. Mengapa terjadi perbedaan antara Perjanjian kerja waktu tertentu 

(PKWT) dan Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) di PT ISS 

Facility Service 

c. Upaya upaya perlindungan hukum apa yang dilakukan untuk menghadapi 

hambatan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

pekerja? 

 

I.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui apakah perlindungan status pekerja karyawan alih 

daya PT. ISS Facility Service sudah sesuai menurut UU Ketenagakerjaan 

no 13 tahun 2003 

b. Menganalisis mengapa terjadi perbedaan antara Perjanjian kerja waktu 

tertentu (PKWT) dan Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). 

c. Untuk mengetahui hambatan hambatan yang muncul dan upaya yang 

dilakukan dalam mengatasi hambatan perlindungan hukum dalam 

pelaksanaan perjanjian kerja. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari seluruh rangkaian aktivitas penelitian serta 

hasil penelitian yang didapat adalah sebagai berikut :  
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I.4.1.1 Manfaat Teoritis  

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum di 

bidang Hukum Bisnis yaitu mengenai outsourcing, Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

(PKWTT).  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di perpustakaan 

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional . 

 

I.4.1.2 Manfaat Praktis  

a. Dengan penulisan tesis ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal 

untuk terjun dalam masyarakat nantinya.  

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan atau masukan 

kepada perusahaan dalam menjalankan dan menerapkan perjanjian kerja 

sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013. 

 

I.5 KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

I.5.1 Kerangka Teoritis 

I.5.1.1 Perlindungan Hukum 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RepublikIndonesia Tahun 1945 

Pasal 1 ayat ( 3 ) menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah negarahukum”. 

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindunganhukum 

yang berintikan kebenaran dan keadilan.Prinsip negara hukum menjamin 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukumyang berintikan kebenaran dan 

keadilan.
11

 

MenurutGustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk kepada kesamaan hak di 

depan hukum, aspek kemanfaatan menunjuk pada tujuan keadilan yaitu 

memajukan kebaikan dalam hidup manusia, sedangkan aspek kepastian menunjuk 

pada jaminan bahwa hukum harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang 

                                                 
11

Dyah Sulstyani, “Penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris, Etik dan`Moral Notaris` 

dalam Ketahanan Nasional” , http://medianotaris.com/ diakses pada tanggal 16 Januari 2016 
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ditaati. Gustav Radbruch juga menyebut bahwa keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar” hukum atau “tiga nilai dasar hukum” 

yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Sebagai asas hukum, ketiga 

aspek tersebut menjadi rujukan utama baik dalam pembuatan perundang-

undangan maupun dalam proses penegakan hukum masyarakat
12

. 

Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah 

masalah keadilan, dimana Friedman menyebutkan bahwa
13

 :  

“In terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it 

distributes its benefits and cost,” dan dalam hubungan ini Friedman juga 

menyatakan bahwa “every function of law, general or specific, is allocative”. 

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi 

rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-Undangan maupun dalam 

berbagai aktivitas yang berhubungan dengan perlindungan hukum oleh semua 

pihak yang terlibat di dalamnya. 

Sedangkan untuk pencapaian terciptanya perlindungan hukum dalam 

kehidupan masyarakat maka harus ada sistim hukum yang seimbang. Menurut 

Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan gabungan antara tiga 

komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, yang 

masing-masing dijelaskan sebagai berikut : 
14

 

a. Struktur Hukum 

Yaitu keseluruhan institusi-insitusi hukum yang ada beserta aparatnya, 

mencakup antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lainnya.  

b. Substansi Hukum 

Yaitu keseluruhan aturan-aturan hukum, norma hukum dan asas hukum 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan 

c. Budaya Hukum 

Terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya 

                                                 
12

 Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum – Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan 

Generasi, (Surabaya : CV Kita, 2006), hlm. 107 

13
Peter Mahmud Marzuki, The Need for the Indonesian Economic Legal Framework, dalam 

Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi IX, Agustus, 1997, hml. 28. 

14
Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction, (New York:  W.W. Norton and 

Co., 1998), hlm.6-10 
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hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. 

Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang 

menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum 

seluruh warga masyarakat. 

Dengan demikian dalam pelaksanaannya struktur hukum, substansi hukum 

maupun budaya hukum harus ada saling keterkaitan antara satu dengan yang lain 

sehingga tercipta hubungan yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. 

 

I.5.1.2 Hukum Perjanjian 

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu 

pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau dapat juga dikatakan 

hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang 

berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini,kedua 

belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjia tanpa adanya 

paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat sebelah pihak
15

. 

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu oranglain atau 

lebih”.  

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1338 

menyatakan  “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. 

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua 

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan 

cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”
16

 

Penjelasan tentang Perjanjian menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan satu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu 

                                                 
15

Salim H.S, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2006), Cetakan keempat, hlm. 25-27 

16
 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) Bagian Ketiga Tentang akibat suatu 

perjanjian Pasal 1338 
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berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan 

yang diucapkan atau ditulis. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara 

dua orang tersebut yang dinamakan perikatan..Dengan demikian apabila dua 

orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara 

mereka berlaku suatu perikatan hukum dan mereka benar terikat satu sama lain 

karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan itu barulah putus apabila 

janji itu sudah dipenuhi
17

 

 

I.5.2 Kerangka Konseptual 

I.5.2.1  Perlindungan Hukum  

Pengertian kata Perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

yaitu tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya 

memberi perlindungan kepada orang yang lemah.
18

 

Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum menurut Sudikno Mertokusumo 

adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum 

dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena 

menentukan apa yang seyogyanya dilakukan serta menentukan bagaimana 

caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah
19

. 

Perlindungan Hukum adalah suatu perbuatan hal yang melindungi subjek-

subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. 

Para ahli hukum lainnya mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian 

dari perlindungan hukum diantaranya: 

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum
20

 : 

“memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

                                                 
17

 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2001), hlm. 1 

18
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. , Cetakan IX, (Jakarta ; Balai 

Pustaka, 1986), hlm. 600 

19
Sudikno Martokusumo,.Op Cit hlm. 38 

20
Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi. (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada; November 2014), hlm. 262-263 
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menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan hukum 

bagi masyarakat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Sehingga dengan adanya undang-undang ini akan 

memberikan perlindungan akan hak dan kewajiban yang sama antara pekerja 

dengan pengusaha.  

Dalam undang-undang ini diatur bentuk perlindungan yang diberikan 

kepada pekerja/pekerja 
21

, yang meliputi : 

Perlidungan atas Hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha 

a. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja 

b. Perlindungan khusus bagi Pekerja perempuan, anak dan penyandang 

cacat 

c. Perlindungan tentang Upah, Kesejahteraan, dan jaminan sosial pekerja 

d. Perlindungan atas Hak Pemutusan Hubungan Kerja 

 

I.5.2.2 Perjanjian  

Menurut Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak 

atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum"
22

 

Menurut Salim H.S., perjanjian atau kontrak merupakan hubungan hukum 

antara subjek hukum yang satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam 

bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan 

begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan 

prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”
23

 

Pembagian Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang PerdataPasal 1601 

adalah
24

: 

Perjanjian untuk melakukan Jasa-Jasa Tertentu  

                                                 
21

 AbdulKhakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. (Bandung ; PT. Citra 

Aditya Bakti; 2003), hlm. 103 

22
Sudikno Mertokusumo, Op Cit,  hlm. 97-98 

23
 Salim H.S, Op Cit, hlm. 24 

24
Kosidin, Koko. Perjanjian Kerja-Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan. 

(Bandung : CV Mandar Maju, 1999), hlm. 2 
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Suatu perjanjian dimana satu pihak menghendaki dari pihak lainnya agar 

dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu pihak 

bersedia membayar honorarium atau upah. Contohnya , hubungan antara pasien 

dan dokter, pengacara dan klien, notaris dan klien, dan lain-lain. 

a. Perjanjian Kerja 

Suatu Perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan yang ditandai 

dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan 

adanya suatu hubungan diperatas ((dienstverhoeding), yaitu suatu 

hubungan berdasarkanmanapihak yang satu (majikan) berhak 

memberikan perintah yangharus ditaati oleh orang lain.(Subekti,1995 : 

58)
25

 

b. Perjanjian Pemborongan 

Suatu perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain, dimana 

pihak yang satu (yang memborongkan pekerjaan) menghendaki sesuatu 

hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lain, atas pembayaran suatu 

uang tertentu sebagai harga pemborongan. 

c. Alih Daya 

Untuk konsistensi penulisan dalam penelitian ini , maka penulis akan 

menggunakan istilah Alih Daya, karena istilah Alih Daya merupakan 

istilah umum dalam Bahasa Indonesia pengganti kata Outsourcing. 

Menurut Langford (1999), mendefnisikan Outsourcing (Alih Daya) sebagai 

suatu bentuk strategi SDM (human resource strategy) perusahaan, yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan maka perusahaan 

menggunakan dua jenis tenaga yaitu pekerja tetap (pekerja yang berasal dari 

dalam perusahaan) dan outsource (pekerja yang berasal dari luar 

perusahaan/pekerja kontrak). Pekerja tetap berfungsi sebagai SDM inti perusahaan 

sedangkan outsource berfungsi sebagai SDM pelengkap yang jumlah dan waktu 

penggunaannya disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan
26

 

Alih Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 64 diuraikan 

                                                 
25

 Kutipan dari Subekti dalam buku Koko Kosidin, Perjanjian Kerja-Perjanjian 

Perburuhan dan Peraturan Perusahaan 

26
Ibid, hlm. 44 
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sebagai :  “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelakasanaan pekerjaan 

kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 

penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis” 

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tentang 

Ketenagakerjaan, pengertian istilah pekerja adalah ; 

“Pekerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat” 

Pengertian Pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tentang 

Ketenagakerjaan di atas sejalan dengan pengertian pekerja menurut konsep 

ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh Payaman J. 

Simanjuntak (1985 : 2) bahwa pengertian pekerja adalah mencakup penduduk 

yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan 

pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.
27

 

 

I.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  PENDAHULUAN  

Terdiri dari Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian yang diharapkan, Kerangka 

Konseptual, Kerangka Teoritis dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Yang isinya meliputi pengertian dan ketentuan ketentuan tentang 

perjanjian, asas perjanjian dan syarat sah perjanjian, ketentuan 

penyediaan jasa tenaga kerja yang meliputi pengertian Outsourcing, 

dasar pelaksanaan outsourcing, pihak terkait, hubungan kerja dan 

perjanjian kerja juga perlindungan hukum dan Hak hak bagi pekerja 

outsoucing di Indonesia 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam Bab ketiga ini, penulis menguraikan tentang, metode 

penelitian yang akan digunakan, spesifikasi penelitian, jenis data, 
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metode pengumpulan data, populasi dan sampling, dan metode 

analisis data  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi gambaran umum tentang perusahaan PT ISS Facility Service, 

pembuatan perrjanjian kerja, jenis pekerjaan dalam Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, jangka waktu, hak hak pekerja, kendala dan solusi 

dalam pelaksanaan perlindungan pekerja di PT ISS Facility 

Servicerisi deskrips 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi Pokok-pokok kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan 

hasil penelitian, dan saran-saran yang dapat disampaikan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan  
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