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Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara yuridis perjanjian kerjasama antara perusahaan
pemasok tenaga kerja alih daya pada  PT. PLN (Persero) pembangkitan Barito sebagai
pengguna tenaga kerja berdasarkan peraturan perundangan baik Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 maupun peraturan perundangan lainnya. Pendekatan penelitian ini adalah
pendekatan hukum sosiologis yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta hal-hal
yang terjadi dimasyarakat dengan  menggali fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan,
selanjutnya identifikasi masalah hingga menuju pada penyelesaian masalah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa aturan yang menjadi dasar dan payung hukum
penerapan tenaga kerja alih daya bagi perusahaan adalah Undang-Undang No. 13 Tahun
2003. Pekerja hanya mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan pemasok tenaga kerja
yang didasarkan pada perjanjian kerja, perusahaan pengguna tidak bertanggung jawab
terhadap pekerja, hal ini menjadi sebab tidak terdapatnya kepastian hukum. Tanggung jawab
perusahaan pemasok tenaga kerja adalah memenuhi segala hak-hak pekerja, seperti upah,
kesejahteraan dan syarat-syarat kerja, hal ini tentu saja masih belum lengkap karena belum
terpenuhinya hak-hak pekerja lainnya, seperti kepastian ststus pekerja, jenjang karir yang
didasari lama bekerja karena bila perusahaan alih daya berganti, lama bekerja dihitung dari
nol lagi oleh perusahaan alih daya yang baru.

Kata Kunci: Alih Daya, Perjanjian Kerja, Kepastian Hukum

Abstrac

This study examines the juridical cooperation agreement between companies
supplying outsourced labor at PT. PLN (Persero) generating Barito as a labor user based on
the laws and regulations, both Law no. 13 of 2003 and other laws and regulations. This
approach is a sociological legal approach that examines the applicable legal provisions and
things that occur in the community with the facts and data needed, then the problem leads to
problem solving.

The results of the study show that the rules that form the basis and legal umbrella
for the application of labor transfer for companies are Law no. 13 of 2003. Workers only
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have a legal relationship with a labor supply company based on a work agreement, the user
company is not responsible for the workers, this is the reason for the lack of legal certainty.
The responsibility of labor supply companies is to fulfill all workers' rights, such as wages,
welfare and working conditions, this of course is still incomplete because other workers'
rights have not been fulfilled, such as certainty of worker status, career paths based on long
time worked because when the outsourcing company changed, the old company worked from
zero again by the new outsourcing company.

Keywords: Outsourcing, Employment Agreement, Legal Certainty

A. PENDAHULUAN

Faktor penting dalam kegiatan dunia bisnis, selain adanya pelaku usaha adalah

adanya tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja berbanding terbalik dengan kesempatan

kerja terlebih lagi jika kesempatan kerja tersebut berdasarkan keahliannya. Berbagai

terobosan kebijakan dan regulasi dikeluarkan pemerintah, salah satunya adalah kebijakan

alih daya atau outsourcing yang hingga kini banyak menuai keritikan karena lebih

berpihak kepada pemodal ketimbang kepada para pekerja (Undang-Undang Nomer 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Alih daya (outsourcing) secara definisi adalah pendelegasian operasi dan

manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa

outsourcing), Soewondo (2003)1. Lebih lanjut menurut Direktur Jenderal Pembinaan

Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, outsourcing adalah

memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang semula

dikelola sendiri keperusahaan lain sebagai penerima pekerjaan.

Penggunaan sistem outsourcing hingga kini sudah menjadi hal biasa di semua

perusahaan baik swasta nasional atau perusahaan milik negara dan juga instansi

pemerintahan yang dilatarbelakangi efisiensi biaya, Hutagalung; sonhaji; Solechan

(2017)2. Perusahaan atau lembaga bisnis melakukan penghematan biaya atau pengeluaran

untuk pekerja atau karyawan, disebabkan kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan

untuk memberi gaji kepada para karyawan tetap dalam jumlah banyak sehingga salah satu

1 Soewondo, Chandra., 2003. Outsourcing Implementasi di Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo.
2 Hutagalung; sonhaji; Solechan., 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Outsourcing Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, http://www.ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/dlr/ di akses pada tanggal 25 Desember 2017.
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cara penghematan dilakukan dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain

melalui jasa pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh.

Pada prinsipnya tidak semua jenis pekerjaan dapat dialihkan keperusahaan

outsourcing. Outsourcing sebenarnya hanya dapat dilakukan pada jenis pekerjaan

penunjang diperusahaan. Namun dalam kenyataannya jenis pekerjaan penunjang tidaklah

diperhatikan oleh perusahaan Outsourcing maupun perusahaan pemakai tenaga kerja. Hal

ini tercermin dari banyaknya perusahaan menggunakan tenaga outsourcing disemua jenis

pekerjaan. Sistem outsourcing pada kenyataannya lebih banyak merugikan pekerja, hal ini

tercermin pada pola hubungan kerja dalam bentuk kontrak atau tidak tetap, upah rendah,

minim jaminan sosial, kurangnya perlindungan kerja serta ketidakpastian jenjang karir.

Sehubungan itu diperlukan suatu perlindungan hukum yang merupakan hak-hak para

pekerja yang dijamin oleh pemerintah, yang bila dilanggar dapat menimbulkan

konsekuensi hukum.

Pada praktiknya outsourcing sering mengganti karyawan tetap dengan karyawan

tidak tetap (karyawan kontrak) di mana para karyawan tidak menerima atau menerima

lebih sedikit tunjangan. Dengan kata lain, outsourcing adalah cara mengganti karyawan

tetap tetap dengan gaji tinggi dengan karyawan secara kontrak dengan gaji lebih rendah.

Setidaknya ada 4 (empat) hal utama permasalahan di lapangan yang dialami para

pekerja/buruh outsourcing yakni; mendapatkan upah yang rendah, lemahnya perlindungan

hukum dan kesejahteraan, ketidakpastian kelangsungan kerja dan sangat mudah untuk di

PHK, Hutagalung; sonhaji; Solechan (2017) 3. Selain itu ada hal yang harus diperhatikan

adalah adalah berkaitan dengan perjanjian kerja tertulis yang oleh Faiz4 harus dirancang

sedemikian rupa agar sesuai dan benar menurut ketentuan yang berlaku.

Kajian dalam tulisan ini menitik beratkan pada kedudukan hukum tenaga kerja

outsourcing dan tanggung jawab perusahaan outsourcing dalam tinjauan yuridis

berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, studi pada PT.

PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Barito.

3 Ibid, hal. 3
4 Pan Mohammad Faiz, 2007, Outsourcing (Alih Daya) dan Pengelolaan Tenaga Kerja pada Perusahaan:

(Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan),
http://www.jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/outsourcing-dan-tenagakerja.html, di akses pada tanggal 22
September 2017
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B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang menelaah ketentuan

hukum yang berlaku dengan realita yang terjadi dalam dimasyarakat5. Adapun pendekatan

yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yangmengkaji permasalahan dengan menggunakan Undang-undang sebagai acuan sertamemperhatikan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
C. TEORI DAN PEMBAHASAN

1. Alih Daya (outsourcing)

Outsourcing atau alih daya menurut Maurice Greaver seperti yang dikutip

Sonhaji, (2018) 6 diartikan sebagai tindakan mengalihkan beberapa kegiatan perusahaan

dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain (perusahaan lain), yang terikat

dalam suatu kontrak kerja sama. Dalam pandangan umum seringkali outsourcing

diartikan sama dengan perusahaan jasa penyalur tenaga kerja tetapi sebenarnya

outsourcing adalah pemindahan fungsi pengawasan dan pengelolaan suatu kegiatan

bisnis kepada pihak lain yakni perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Berdasarkan Pasal

64 UU No. 13 Tahun 2003 dapat dilihat bahwa outsourcing adalah penyerahan sebagian

pelaksanaan pekerjaan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain melalui perjanjian

kerja7. Outsourcing jika ditinjau dari hukum ketenagakerjaan adalah merupakan

hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan/penyedia jasa pekerja.

Pada hubungan hukum ini ditemukan tiga pihak, yakni perusahaan outsourcing,

perusahaan pengguna pekerja, dan pekerja/buruh itu sendiri. Sedangkan hubungan kerja

pada dasarnya dapat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

2. Perjanjian Kerja

Konsep outsourcing merupakan perjanjian antara pihak-pihak yang terkait, baik

perjanjian antara perusahaan pengguna dengan perusahaan pemasok tenaga kerja,

maupun antara perusahaan pemasok tenaga kerja dengan tenaga kerjanya. Menurut

5 Waluyo, Bambang., 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, hal. 15
6 Sonhaji., 2018, Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lainnya,

Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018
7Hidayat Muharam, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia,

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 13.
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Chairumian Pasaribu dan Surawadi K Lubis8, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu

kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang

lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Dalam hukum, jika perbuatan itu

mempunyai akibat hukum, maka perbuatan itu disebut perbuatan hukum. Selanjutnya

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Perjanjian kerja adalah perjanjian antara

pekerja dengan pengusaha atau pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan

kewajiban para pihak. Perjanjian dibuat secara tertulis atau lisan yang menurut Peraturan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012

tentang (Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan

Lain), Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara perusahaan yang menerima piagam atau

perusahaan yang menyediakan jasa pekerja dengan pekerja dalam perusahaan yang

menerima piagam atau perusahaan yang menyediakan pekerja, yang memuat hak dan

kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk

waktu yang tidak ditentukan. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) didasarkan pada

jangka waktu tertentu atau penyelesaian suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian Kerja Tidak

Tetap (PKWTT), yaitu perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, dapat mensyaratkan

masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.

3. Dasar Hukum Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja berlandaskan dari buku ke III KUH Perdata (BW) tentang

Perikatan yang menyebutkan pengertian dari perjanjian di dalam pasal 1313 yang

berbunyi “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang atau lebih”. Selain itu ada banyak Undang-Undang, Peraturan

Menteri serta Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar lahirnya suatu perjanjian kerja,

di antaranya: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

Kepmenaker Nomor 220 Tahun 2004 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan

Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourcing) dan Kepmenaker Nomor 101 Tahun

2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Perusahaan

Outdourcing).

8 Pasaribu , Chairuman & K. Lubis, Suhrawardi, 2004, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Terbitan Sinar
Grafika, Jakarta, hal.1
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4. Kedudukan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya (outsourcing)

Pengaturan tentang outsourcing di Indonesia merujuk pada UU No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit

menyebutkan istilah outsourcing. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “perusahaan dapat

menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui pemborongan

pekerjaan atau pemberian jasa pekerja yang dibuat secara tertulis”.

Sebelum berlakunya UU No. 13 Tahun 2003, pengaturan outsourcing dapat

ditemukan dalam KUHPerdata. Dalam Pasal 1601 b disebutkan: Pemborongan pekerjaan

adalah suatu perjanjian dimana satu pihak, kontraktor, mengikatkan diri untuk

melaksanakan pekerjaan kepada pihak lain, pihak yang mengontrakkan, dengan

menerima suatu harga tertentu. Akhirnya, melalui UU no. 13 Tahun 2003, outsourcing

diperkenalkan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian

pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa tenaga kerja. Sehingga dalam outsourcing

meliputi penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja oleh suatu perusahaan dengan

perjanjian pemborongan kepada perusahaan pemborong atau pelaksanaan pekerjaan oleh

perusahaan penyedia jasa. Penyerahan atau pendelegasian sebagian pekerjaan kepada

perusahaan outsourcing, pertama-tama diawali dengan perundingan antara perusahaan

pengguna pekerja outsourcing dengan perusahaan outsourcing sampai tercapai

kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian dalam suatu kesepakatan atau

kesepakatan, yang ditandatangani dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang

mencantumkan bagaimana prosedur kerjanya, pelaksanaannya, dan kemungkinan yang

akan terjadi atau timbul perselisihan dalam praktik outsourcing tersebut, dalam hal ini

sudah tentu termasuk pekerja. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas,

dapat dikatakan bahwa outsourcing yuridis formal ditinjau dari hukum ketenagakerjaan

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 1) penyerahan sebagian pekerjaan yang

dilakukan oleh perusahaan, 2) kepada perusahaan lain; dan 3) melalui perjanjian piagam

kerja atau perjanjian penyedia jasa pekerja.

Hubungan Hukum Antara Pekerja Outsource dan Perusahaan Pengguna
Outsourcing

Hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan pemberi kerja merupakan

hubungan hasil dan berita, sedangkan hubungan antara perusahaan penyedia jasa tenaga

kerja dengan perusahaan pemberi kerja merupakan mitra kerjasama berdasarkan
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kesepakatan. hubungan hukum perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (PJTK) dengan

perusahaan pengguna dengan menggunakan perjanjian kerjasama, dalam hal

menyediakan dan mengurus pekerja di bidang tertentu yang ditempatkan dan bekerja

pada perusahaan pengguna. Pekerja yang dipekerjakan menandatangani perjanjian kerja

dengan perusahaan PJTK sebagai dasar hubungan kerjanya. Dalam perjanjian tersebut

disebutkan bahwa para pekerja akan ditempatkan dan bekerja di perusahaan pengguna.

Berdasarkan hubungan tersebut timbul permasalahan hukum, pekerja dalam

penempatannya di perusahaan pengguna harus mematuhi Peraturan Perusahaan (PP) atau

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan pengguna, sedangkan

secara hukum tidak ada hubungan kerja antara keduanya. Adapun hal-hal yang

mendasari pekerja outsourcing harus mematuhi peraturan perusahaan (user) atau

penyedia 9 adalah:

1) pekerja bekerja di tempat/lokasi perusahaan pemberi kerja;

2) Standard Operational Procedures (SOP) atau aturan kerja perusahaan pemberi kerja

harus dilaksanakan oleh pekerja yang semuanya diatur dalam peraturan perusahaan

pemberi kerja;

3) Bukti penyerahan pekerja terdapat dalam Memorandum of Understanding (MoU)

antara perusahaan PJTK dengan pemberi kerja, dalam hal norma kerja, jam kerja dan

aturan kerja.

Jika terjadi pelanggaran, dalam hal ini tidak ada kewenangan dari perusahaan

pengguna jasa untuk melakukan penyelesaian karena perselisihan antara perusahaan

pengguna jasa pekerja dan pekerja secara hukum mempunyai hubungan kerja, sehingga

tidak mungkin diselesaikan adalah pihak penyedia jasa pekerja. perusahaan, meskipun

peraturan yang dilanggar adalah peraturan perusahaan pengguna jasa. Hubungan kerja

yang terjadi adalah hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan PJTK,

sehingga seharusnya pekerja outsourcing menggunakan peraturan perusahaan PJTK,

bukan peraturan perusahaan pengguna jasa pekerja.

9 Pan Muhammad Faiz, Op.cit.
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Persoalan-Persoalan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Praktek Outsourcing.

Beberapa persoalan ketenagakerjaan yang sering terjadi dalam praktek

outsourcing, baik di PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Barito Wilayah Kalimantan

Selatan dan Tengah maupun  perusahaan pengguna lainya yakni:

(a) Pekerjaan dengan sistem kontrak; dengan sistem kontrak akan menyulitkan mereka

untuk menentukan masa depan. Sistem kontrak berjalan sesuai dengan tanggal

kedaluwarsa atau masa berlaku awal yang disepakati. Oleh karena itu, kontrak tidak

memberikan jaminan bagi kehidupan pekerja outsourcing di masa depan.

(b) Upah yang diterima oleh pekerja jauh lebih rendah daripada yang diterima oleh

pemberi kerja; Mengingat dalam kegiatan outsourcing, perjanjian tidak

ditandatangani oleh pekerja pemberi pekerjaan, tetapi antara perusahaan tempat

pekerja bekerja, sebagai penerima pekerjaan dan perusahaan pemberi pekerjaan,

maka negosiasi upah/jasa pekerja tidak dapat dilakukan atau diketahui oleh pekerja.

Karena urusan perusahaan penerima pekerjaan adalah dengan pekerjaan pekerja

untuk kepentingan perusahaan lain, dari situ perusahaan memperoleh keuntungan.

Keuntungan yang diperoleh dari selisih antara upah/jasa yang diberikan oleh pemberi

kerja dengan yang dibayarkan kepada pekerja. Dengan demikian, tidak mungkin

semua upah diterima oleh pekerja, tetapi perusahaan outsourcing juga harus

mendapatkan keuntungan dari perusahaan (fee management). Pengembangan

keahlian yang terbatas; keterbatasan pengembangan karir dalam bisnis outsourcing

terjadi karena adanya spesialisasi itu benar-benar dilakukan sehingga perusahaan bisa

menghasilkan produk massal yang mempunyai keunggulan ekonomi. Sangat jarang

sekali, dalam satu perusahaan outsourcing, terdapat beberapa jenis produk yang

berbeda-beda. Di sinilah letak keunggulan perusahaan outsourcing, namun secara

tidak langsung, hal ini telah menghambat pengembangan keahlian, khususnya para

pekerja.

(c) Keberlanjutan pekerjaan yang tidak pasti; perusahaan hanya mampu melayani

pekerja yang terikat dengan perusahaan outsourcingnya, tetapi tidak langsung

menjadi karyawan perusahaan tersebut. Penugasan mereka menunggu permintaan

dari perusahaan yang menerima (perusahaan pengguna) tempat mereka bekerja.

(d) Pemutusan hubungan kerja (PHK); adalah hal yang paling ditakuti oleh para pekerja.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang juga ditentang oleh banyak serikat
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pekerja, telah melapangkan jalan bagi mudahnya PHK terhadap pekerja atau buruh.

Kemudahan ini terjadi akibat dihapuskannya keharusan pengusaha untuk meminta

izin melakukan PHK kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4)

Daerah dan Pusat.

5. Tanggung jawab perusahaan pemasok tenaga kerja terhadap pekerja Outsourcing

Tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh perusahaan terhadap hak-hak

pekerja yang pemenuhannya telah diatur dalam Bab X yang berjudul Perlindungan,

Pengupahan, dan Kesejahteraan dari Pasal 67 sampai dengan Pasal 101 UU No. 13

Tahun 2003. Adapun hak-hak pekerja/buruh termasuk pekerja outsourcing yang

merupakan tanggung jawab perusahaan, adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pelatihan pekerja; pengembangan potensi kerja pekerja dapat dilakukan melalui

pelatihan berjenjang dan dapat juga melalui pemagangan selama beberapa waktu.

Pelatihan atau pemagangan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pekerja

dan pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan baik yang diselenggarakan oleh

pemerintah maupun lembaga swasta.

b. Perlindungan terhadap pekerja penyandang cacat dan pekerja anak; pengusaha wajib

memberikan perlindungan terhadap pekerja penyandang cacat sesuai dengan

katagori dan tingkat kecacatannya. Kondisi kerja dan peralatan kerja yang diberikan

kepada pekerja harus disesuaikan dengan kemampuan kerja dari pekerja tersebut.

c. Perlindungan terhadap perempuan; perlindungan hukum terhadap pekerja

perempuan dan laki-laki pada prinsipnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama

ditempat mereka bekerja. Dalam hal-hal tertentu perusahaan wajib memberikan

perlakuan khusus terhadap pekerja perempuan. Tujuannya untuk melindungi

kesehatan pekerja perempuan, baik fisik maupun psikis sehingga perannya sebagai

perempuan atau ibu untuk melahirkan dan membesarkan anak-anaknya tidak

terganggu.

d. Perlindungan waktu kerja; Dalam Pasal 77 UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan

bahwa waktu kerja adalah tujuh (7) jam satu (1) hari dan empat puluh (40) jam satu

(1) minggu selama enam (6) hari kerja dalam satu (1) minggu; atau delapan (8)

jam satu (1) hari dan empat puluh (40) jam satu (1) minggu selama lima (5) hari

kerja dalam satu (1) minggu. Bila pekerja bekerja melebihi jam kerja tersebut, maka

berhak mendapatkan lembur dan sesuai ketentuan diperkenankan sebanyak-
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banyaknya 3 (tiga) jam sehari dan empat belas (14) jam dalam seminggu.

Pengusaha juga memberikan waktu istirahat dan cuti bagi pekerjanya minimal 12

hari kerja bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut.

e. Perlindungan pengupahan dan kesejahteraan; pembayaran upah merupakan

kewajiban pengusaha kepada pekerja atas manfaat yang telah diperoleh dari tenaga

pekerja atas suatu jasa/pekerjaan yang telah atau dilakukan, komponen upah berupa

pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

f. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; setiap pengusaha juga diwajibkan

menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang menyatu

dengan manajemen perusahaan. Selain melakukan perlindungan atas kesehatan dan

keselamatan kerja, pengusaha juga diwajibkan mengikutsertakan pekerja dalam

program jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan tersebut meliputi jaminan kecelakaan

kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

g. Hubungan hukum pekerja dengan perusahaan penyedia terikat dengan perjanjian

kerja dan yang membayarkan upah adalah perusahaan pemasok tenaga kerja;

Pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya tunduk pada Peraturan Perusahaan

pengguna Tenaga Kerja yang mana ada perintah dari perusahaan pengguna.

h. Penggantian perusahaan yang menyediakan pekerja juga termasuk statusnya sebagai

pekerja/karyawan dari perusahaan yang baru; Artinya masa jabatan mereka di

perusahaan baru dimulai dari 0 (nol) tahun. Dengan demikian masa kerja karyawan

di perusahaan penyedia yang lama tidak diperhitungkan. Apabila nanti terjadi PHK

maka pekerja outsourcing tidak mungkin untuk mendapatkan pesangon sesuai

dengan lama mereka bekerja di perusahaan pengguna. Ketentuan di atas semakin

membuat perusahaan penyedia tenaga kerja dapat bertindak semaunya terhadap

pekerja. Oleh sebab itu sangat diperlukan perhatian dari segala lapisan masyarakat

dan semua pihak termasuk pemerintah diharapkan dalam membuat peraturan

perundang-undangan lebih berpihak kepada pekerja. Umumnya tenaga kerja

mendapatkan gaji yang lebih rendah, jaminan sosial yang diterima minimal, tidak

ada job security, serta tidak ada jaminan pengembangan karir. Khusus dalam

penelitian ini untuk upah atau gaji pekerja outsourcing pada PLN (Persero) Sektor

Pembangkitan Barito semua pekerja merasa sudah terpenuhi yaitu sesuai dengan

ketetapan UMP pemerintah, Jamsostek sudah sesuai dengan peraturan akan tetapi

terkait jaminan keberlangsungan kerja dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja baik
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pada saat kontrak kerja berakhir maupun sebelum kontrak kerja berakhir masih

menjadi persoalan yang sangat krusial.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Pekerja hanya mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan pemasok tenaga kerja

yang didasarkan pada Perjanjian Kerja, baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Karena hubungan hukum

pekerja hanya dangan perusahaan pemasok tenaga kerja saja, maka perusahaan

pengguna tidak bertanggung jawab terhadap pekerja. Tanggung jawab perusahaan

pemasok tenaga kerja adalah memenuhi segala hak-hak pekerja, seperti upah,

kesejahteraan dan syarat-syarat kerja. Hal tersebut tidak dilaksanakan secara optimal

dikarenakan masih minimnya pengetahuan para pekerja mengenai hak-haknya dan

masih enggannya pengusaha untuk melaksankan semua kewajiban-kewajibannya

terhadap pekerja.

2. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja alih daya (outsourcing) adalah dari perusahaan

pemasok tenaga kerja saja sebagai perusahaan yang merekrutnya. Sedangkan pekerja

juga wajib mentaati peraturan kerja pada perusahaan pengguna. Dengan tidak

optimalnya tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja outsourcing, maka

perlindungan hukum pun tidak didapatkan pekerja outsourcing secara maksimal.

Dengan perjanjian kerja dalam bentuk outsourcing, maka ketentuan pasal 156 Undang-

Undang Ketenagakerjaan mengenai hak pekerja bila di PHK terlihat sebagai peraturan

yang invalid, karena masa kerja pekerja outsourcing yang hanya kontrak setahun atau 2

(dua) tahun saja sehingga tidak dimungkinkan untuk mendapat hak seperti ketentuan

pasal tersebut.

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Sangat diharapkan agar perusahaan penyedia dapat melaksanakan semua tanggung

jawabnya dengan memenuhi segala hak-hak para pekerja. Disamping itu, alangkah

baiknya para pekerja juga dapat mengetahui apa saja hak-hak dan kewajiban mereka

sebagai pekerja.

2. Mengenai berakhirnya masa kontrak, perusahaan penyedia diharapkan dapat

memperpanjang kontrak tersebut atau menempatkan tenaga kerja ke perusahaan lain.
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Sedangkan untuk pesangon yang didapat apabila terjadi pemberhentian hendaknya

perusahaan penyedia dapat memenuhi kewajiban tersebut.

3. Aturan-aturan hukum terkait pekerja alih daya yang lebih condong berpihak kepada

entitas atau pemodal, yang harus didorong untuk dilakukan perubahan melalui DPR RI,

karena status pekerja kontrak menyebabkan ketidakpastian status pekerja.
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