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Fenomena outsourcing, dalam hal ini penyaluran pekerja
tentunya tidak hanya menjadi fenomena di Indonesia saja
karena ini merupakan industri yang mendunia. Beberapa angka
kunci tentang industri global ini, antara lain adalah: terdapat
lebih dari tujuh puluh ribu (70.000) agen kerja swasta yang
menghasilkan total seratus tujuh puluh satu ribu (171.000)
merek di seluruh penjuru dunia. Total perputaran (turnover)
sepanjang tahun 2008 adalah dua ratus tiga puluh dua (232)
miliar Euro: Jepang dan Amerika Serikat merupakan pemimpin
global dilihat dari total pendapatan dari penjualan, terhitung
sebesar dua puluh satu (21) persen untuk masing-masing
negara, diikuti oleh Inggris sebesar lima belas (15) persen. Di
tahun 2008 secara global terdapat lebih dari sembilan setengah
(9.5) juta pekerja yang disalurkan oleh agen. Mayoritas dari
mereka berusia kurang dari tiga puluh (30) tahun.
Para agen kerja swasta ini kerap kali menegaskan kontribusi
positif mereka terhadap pasar tenaga kerja. Misalnya dengan
mengklaim bahwa mereka menyediakan lebih banyak kebebasan
dan pilihan dalam pasar tenaga kerja kepada perusahaan,
pemerintah, serta orang-perorangan. Menurut CIETT, asosiasi
global dari industri ini, agen kerja menyediakan pekerjaan
kepada para pencari kerja dan bertindak sebagai perantara
atau batu loncatan ke pekerjaan yang lebih permanen. Dengan
itu mereka mendorong terciptanya pekerjaan yang akan sulit
tercapai melalui cara lainnya.
Serikat pekerja/serikat buruh pun juga mengakui dampak positif
tersebut, tetapi hanya apabila terdapat prinsip dan peraturan
ii

dasar yang betul-betul diterapkan dan diawasi pelaksanaannya
oleh setiap pihak. Oleh karena itu, pada bulan Juni tahun
2010 Global Unions yang merupakan organisasi perwakilan
dari serikat pekerja di tingkat global telah mengembangkan
serangkaian prinsip dasar yang diharapkan dapat diterapkan
dalam praktek kerja tidak tetap.
•

Bentuk utama dari pekerjaan haruslah tetap atau
permanen, terbuka, dan terjadi langsung antara pekerja
dan pemberi kerja;

•

Pekerja tidak tetap harus terlindungi dalam kesepakatan
kerja bersama yang setara dengan pekerja lainnya di
perusahaan pemberi kerja;

•

Pekerja tidak tetap harus mendapatkan hak dan perlakuan
yang sama dalam segala bidang;

•

Penggunaan pekerja tidak tetap tidak boleh meningkatkan
kesenjangan jender dalam hal upah, perlindungan sosial,
dan penetapan kondisi;

•

Praktek ini tidak boleh digunakan untuk menghapus
hubungan kerja yang tetap dan bersifat langsung;
serta

•

Penggunaan pekerja tidak tetap atau outsourcing tidak
boleh digunakan untuk memperlemah serikat pekerja/
serikat buruh apalagi sampai menciderai hak untuk
berorganisasi dan hak untuk membuat kesepakatan
kerja bersama.

Hanya dengan kondisi inilah serikat pekerja dapat merasa yakin
bahwa praktek kerja kontrak dan praktek kerja tidak tetap
(outsourcing) dapat menguntungkan kedua belah pihak; baik
pemberi kerja dan maupun pekerja.
Di Indonesia, sejak beberapa tahun praktek kerja kontrak dan
outsourcing telah menjadi topik umum yang kontroversial dan
iii
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diperbincangkan, terkadang, dengan cukup emosional. Untuk
mendukung wacana yang lebih didasarkan pada fakta empirik,
Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) dan Friedrich-EbertStiftung, yayasan politik dari Jerman yang berafiliasi kepada
gerakan buruh di Jerman, bekerjasama dengan pusat analisis
sosial AKATIGA, meneliti praktek outsourcing dan kerja kontrak
di sektor industri metal di Indonesia.
Hasil studi akademis yang dipresentasikan dalam buku ini
dimaksudkan untuk memberikan landasan yang objektif bagi
diskusi-diskusi mengenai pro dan kontra praktek outsourcing
sebagai sebuah hubungan kerja. Friedrich-Ebert-Stiftung
berharap bahwa fakta-fakta dan data-data yang diperoleh
dari hasil studi ini dapat membantu pihak-pihak yang terkait,
asosiasi pengusaha serta serikat pekerja/serikat buruh dan para
pembuat kebijakan di pemerintahan dan parlemen nasional
untuk menilai secara lebih baik lagi akibat dan dampak yang
ditimbulkan oleh praktek outsourcing di semua tingkat, dan
juga untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan pelanggaran
terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang
berlaku di Republik Indonesia.

Erwin Schweisshelm
Resident Director
Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia
1st November 2010
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KATA PENGANTAR
Presiden DPP FSPMI

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan
yang maha Kuasa, bahwa FSPMI-FES, dan AKATIGA telah berhasil
menerbitkan buku hasil penelitiannya tentang outsourcing
tenaga kerja dalam sektor industri metal (Elektronik, Otomotif,
Logam Dasar dan turunannya). Penelitian ini sangat bermanfaat
untuk memetakan tentang outsourcing tenaga kerja dengan
segala problema dan penyimpangannya. Walaupun penelitian
ini dilakukan di industri Metal (capital intensive), setidaktidaknya sudah ada referensi dan data yang terukur berkenaan
dengan problematika outsourcing tenaga kerja di Indonesia.
Artinya kita sudah bias membayangkan perkiraan yang lebih
akurat yaitu, kalau di industri metal (atau industri lainnya
seperti ; bank, pertambangan) saja banyak terjadi eksploitasi
pekerja outsourcing, maka kita akan menemui jauh lebih besar
eksploitasi pekerja dan penyimpangan aturan perundangundangan tentang outsourcing tenaga kerja di sektor industri
alas kaki (labour Intensive), seperti industri tekstil, garment,
sepatu, komponen, makanan minuman, percetakan, rumah
sakit dan sebagainya. Hasil penelitian ini akan menjelaskan dan
membantu kita untuk melakukan atau mengambil tindakan
sesuatu agar tidak terjadi eksploitasi pekerja outsourcing dan
pekerja kontrak.
Dalam Undang-Undang ketenagakerjaan No 13 tahun 2003,
pasal 64, 65 dan 66, Istilah outsourcing tidak dikenal, tetapi
dikenal dengan dua kategori istilah yaitu, yang pertama adalah
penyerahan sebagian pekerjaan/pemborongan pekerjaan
(outsourcing pekerjaan) dan yang kedua adalah penyedia jasa
tenaga kerja (outsourcing tenaga kerja atau agen penyalur tenaga
v
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kerja/pekerja outsourcing). Yang ramai dipersoalkan, digugat,
dan selalu ditolak oleh seluruh pekerja dan Serikat Pekerja
adalah tentang outsourcing tenaga kerja.dimana persoalannya
adalah para pekerja outsourcing di eksploitasi dalam bentuk
upah rendah (mayoritas di bawah nilai upah minimum dan
adanya pemotongan upah oleh agen outsourcing), tidak ada
pesangon dan jaminan pensiun, tidak ada jaminan kesehatan
yang memadai, mudah di PHK tanpa melalui proses peradilan
perburuhan, dan usia produktif yang hilang (karena pekerja
outsourcing pada umumnya disyaratkan dibawah 25 tahun).
Maraknya pengguna pekerja outsourcing ini adalah akibat
lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari Disnaker
dan Kementerian Nakertrans RI, terlebih lagi adanya multi
tafsir terhadap isi pasal 66 Undang-Undang No 13 tahun
2003 tentang outsourcing tenaga Kerja tersebut. Bahkan
banyak oknum pemerintah yang mengajari pengusaha untuk
mengakali tafsiran isi pasal Undang-Undang tersebut. Kata kunci
yang selalu mereka pakai untuk “mengakali” penyimpangan
penggunaan pekerja outsourcing di Perusahaan adalah katakata ”antara lain”. Di mana dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa pekerja outsourcing dapat digunakan “antara lain” di
sektor industri/jasa catering, security, supir, cleaning service dan
jasa penunjang perminyakan. Kata-kata antara lain ini diartikan
yang lain-lainnya juga boleh menggunakan pekerja outsourcing.
Inilah cara berfikir yang keliru, akal-akalan dan menyesatkan,
karena mereka tidak membaca ayat sebelumnya yang tegas
menyebutkan bahwa pekerja outsorcing tidak boleh digunakan
untuk proses produksi langsung atau dikegiatan pokok,
terkecuali di lima sektor industri tersebut (Catering, Driver,
Security, Cleaning Service dan jasa Penunjang Perminyakan).
Atau dengan kata lain kalau mau menambah sektor industri
pekerjaan yang diperbolehkan untuk penggunaan pekerja
outsourcing, maka akan dilarang keras pada pekerjaan di
proses produksi dan kegiatan pokok. Mari kita gunakan logika
matematika (silogisme) di bawah ini:
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Premis 1

: saya makan

Premis 2

: saya minum

Maka kesimpulan premisnya (silogisme) adalah “saya makan
dan minum”. Dan akan sesat kesimpulannya kalau menjadi “
saya makan dan bermain bola”. Dengan methode berpikir yang
sama, yaitu menggunakan silogisme di atas maka :
Premis 1
			
			

: Pekerja outsourcing dilarang digunakan
diproses produksi langsung dan kegiatan
pokok

Premis 2
			
		
		

: Pekerja outsourcing diperbolehkan
untuk kegiatan penunjang,yaitu 		
Catering, Security,Supir, Cleaning Service
dan jasa penunjang perminyakan.

Maka kesimpulan premisnya (silogisme) adalah “Pekerja
outsourcing dilarang digunakan diproses produksi langsung dan
kegiatan pokok, terkecuali kegiatan penunjang yaitu lima sektor
industri/pekerjaan tersebut”. Akan rancu dan menyesatkan kalau
kesimpulannya menjadi “pekerja outsourcing boleh digunakan
disemua sektor pekerjaan/industri”. Ini hal yang menyesatkan
yang dilakukan oleh pengusaha dengan disupervisi dan diajari
oleh banyak oknum Disnaker dan Kementerian Nakertrans.
Inilah yang menyebabkan penggunaan outsourcing tenaga
kerja menjadi marak dan para pekerja tereksploitasi. Sebagai
contoh pekerjaan Teller di bank adalah kegiatan pokok di bank,
tetapi mengapa bank menggunakan pekerja outsourcing.
Jelas ini penyimpangan dan menyesatkan. Dan kalau kita
lihat di pabrik-pabrik 70% sampai 90% di proses produksinya
menggunakan tenaga kerja outsourcing. Apakah ini yang disebut
kata-kata “antara lain “ yang diartikan boleh semua pekerjaan
menggunakan pekerja outsourcing? Jelas ini menyesatkan dan
menyimpang dari Undang-Undang dan harus dilawan.
vii

AKATIGA-FSPMI-FES | DES 2010

Maka akhirnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
data awal untuk mengambil keputusan dalam penghapusan
sistim pekerja outsourcing yang tidak sesuai dengan UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sekali lagi
jawabannya hanya satu “hapuskan sistim pekerja outsourcing
yang tidak sesuai Undang-Undang dan stop eksploitasi pekerja
outsourcing”. Karena dari hasil penelitian penggunaan pekerja
outsourcing di industri metal menjelaskan bahwa:
•

Upah pekerja outsourcing lebih rendah 20% dari pekerja
tetap untuk jenis pekerjaan dan masa kerja yang sama.

•

Pekerja outsourcing tidak bisa (0%) menjadi anggota serikat
pekerja, sehingga hak mereka tidak terlindungi.

•

Pekerja outsourcing di industri metal adalah lebih dari 40%
(termasuk pekerja kontrak yang dikontrak dibawah 6 bulan)
dari total pekerja yang ada. Ini menunjukan angka yang cukup
tinggi untuk pengguna tenaga kerja outsourcing”di industri
metal, atau dengan kata lain dapat diperkirakan ada 60%
hingga 90% di industri tekstil dan industri “labour intensive”
lainnya yang menggunakan tenaga kerja outsourcing.

Semoga buku hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi semua
pihak. Stop eksploitasi pekerja outsourcing, berikan upah yang
sama untuk pekerjaan yang sama.
Dan akhirnya perkenankan kami menyampaikan ucapan terima
kasih atas semua pihak yang telah membantu terbitnya buku
ini, khususnya kepada Bapak Erwin, Mbak Tia, dan jajaran FES,
juga kepada Mbak Asih, Mbak Rina, dan jajaran AKATIGA, serta
bung Suhadmadi, bung Vonny, Mbak Nani, dan jajaran FSPMI.

viii

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kerja keras dan amal
kita semua. Terus berjuang demi buruh.

Jakarta, 20 Desember 2010

Ir. H. Said Iqbal, ME.
Presiden DPP FSPMI
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Direktur Eksekutif AKATIGA

Undang-undang No. 13 tahun 2003 membawa banyak
perubahan di dalam hubungan perburuhan. Salah satu
perubahan yang cukup penting adalah diizinkannya praktek
outsourcing, yaitu penyerahan sebagian pekerjaan kepada
pihak lain atau menggunakan buruh yang disediakan pihak
lain. Praktek ini sepintas terlihat wajar, namun kajian-kajian
AKATIGA belakangan ini menunjukkan bahwa praktek ini
dapat mendorong terjadinya eksploitasi buruh yang cukup
parah. Sayangnya praktek outsourcing ini tidak diimbangi
dengan pengawasan-pengawasan yang lebih dapat menjamin
terpenuhinya hak-hak buruh. Setidaknya, begitulah gambaran
yang diperoleh dari penelitian AKATIGA mengenai praktek
outsourcing buruh dan kontrak di sektor metal.
Laporan studi ini menyajikan temuan penelitian dan analisis
AKATIGA dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
pada tahun 2010. Dalam laporan ini, terlihat bahwa praktek
outsourcing dan subkontrak telah meningkatkan tekanan bagi
buruh, termasuk terhadap kekuatan serikat buruh. Terlihat
antara lain ketidakadilan yang dialami oleh buruh outsourcing.
Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa ketidakjelasan
kriteria jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing-kan serta
lemahnya pengawasan memperkuat terjadinya praktek-praktek
outsourcing yang menekan pihak buruh.
AKATIGA mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak
yang terlibat dalam penelitian ini, khususnya kepada peneliti
AKATIGA Indrasari Tjandraningsih dan Rina Herawati dan kepada
Direktur Pendidikan dan Litbang DPP FSPMI Bapak Suhadmadi
x

atas kerja kerasnya dalam melaksanakan penelitian ini. Juga
kepada Bapak Erwin Schweisshelm, ibu Rina Julvianty dan ibu
Tia Mboeik dari FES atas dukungan finansial dan administratif
dalam penelitian ini serta kepada ibu Nani Kusmaeni dari FSPMI
yang sangat membantu kelancaran proses kegiatan ini.
Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi Pembaca,
khususnya rekan-rekan pengurus dan anggota SP dan SB.

Bandung, Desember 2010

Nurul Widyaningrum
Direktur Eksekutif AKATIGA
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RINGKASAN
EKSEKUTIF
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Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang
didukung oleh data yang akurat dan sistematis mengenai
praktek kontrak dan outsourcing
yang semakin meluas
dan mengetahui dampak yang merugikan bagi buruh yang
ditimbulkannya. Sistem kerja fleksibel perlu dipahami karena
tidak hanya membawa dampak bagi buruh dan serikatnya, tetapi
juga membawa implikasi lebih luas terhadap permasalahanpermasalahan ketenagakerjaan dan sosial-ekonomi. Pemahaman
juga diperlukan untuk melengkapi informasi mengenai selukbeluk dan konteks praktek sistem kerja fleksibel di lapangan
agar dapat diidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk
mengurangi dampak negatifnya.
Data dan informasi dalam penelitian ini dikumpulkan dengan
menggabungkan metode survey dan wawancara serta FGD .
Survey dilakukan terhadap buruh untuk mendapatkan informasi
mengenai sebaran luas dan jenis praktek kerja fleksibel, tingkat
kesejahteraan buruh serta keanggotaan dalam serikat buruh .
Survei dilakukan terhadap 600 responden buruh di 3 Provinsi di
7 Kabupaten/ Kota yaitu Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam,
Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi dan Karawang serta
Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo,
Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan.
Praktek PKWT dan outsourcing merupakan wujud dari kebijakan
Pasar Kerja Fleksibel yang dimintakan kepada pemerintah
Indonesia oleh IMF dan World Bank sebagai syarat pemberian
bantuan untuk menangani krisis ekonomi 1997. Kebijakan
Pasar Kerja Fleksibel merupakan salah satu konsep kunci dari
xiv

kebijakan perbaikan iklim investasi yang juga disyaratkan
oleh IMF dan dicantumkan dalam Letter of Intent atau nota
kesepakatan ke-21 antara Indonesia dan IMF butir 37 dan
42. Kesepakatan dengan IMF tersebut menjadi acuan bagi
penyusunan kebijakan dan peraturan perbaikan iklim investasi
dan fleksibilitas tenagakerja. Peraturan dan kebijakan tersebut
adalah:
1. UU 13/2003 pasal 59 mengenai PKWT dan pasal 64-66
mengenai outsourcing
2. Kepmen 101/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan
PKWT
3. Kepmen 101/2004 tentang Tata cara perijinan Perusahaan
Penyedia Jasa Buruh
4. Kepmen 220/2004 tentang Syarat-SyaratPenyerahan
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan
Lain
5. Permen 22/2009 tentang Penyelenggaraan Permagangan
di Dalam Negeri

Selain itu kebijakan fleksibilitas tenaga kerja untuk memperbaiki
iklim investasi juga dicantumkan serta ditekankan dalam:
1. Dokumen RPJMN 2004-2009 Bab 23 tentang
Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan yang ditujukan untuk
menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan
prduktivitas pekerja dengan cara memperbaiki aturan
main ketenagakerjaan berkaitan dengan rekrutmen,
outsourcing , pengupahan, PHK dan perlindungan
xv
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terhadap buruh yang berlebihan.
2. Inpres no 3/2006 tentang paket kebijakan Perbaikan
Iklim Investasi paket ke-4 mengenai Ketenagakerjaan
dalam kebijakan Menciptakan Iklim Hubungan Industrial
yang Mendukung Perluasan Lapangan Kerja
3. Inpres no.1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Nasional prioritas ke -7 program
Sinkronisasi Kebijakan Ketenagakerjaan dan Iklim Usaha
.
Temuan-temuan utama penelitian ini adalah :
•

praktek hubungan kerja kontrak dan outsourcing
membawa efek fragmentatif, degradatif, diskriminatif
dan eksploitatif terhadap buruh

•

praktek tersebut terjadi karena perbedaan penafsiran
dan berbagai pelanggaran terhadap Undang-Undang
dan peraturan pelaksanaan hubungan kerja kontrak dan
outsourcing di tengah semakin lemahnya kompetensi,
peran dan fungsi pengawasan oleh disnakertrans di
dalam kerangka otonomi daerah

•

praktek hubungan kerja kontrak dan outsourcing
memperlihatkan
terjadinya pelanggaran terhadap
stándar inti perburuhan dalam konvensi ILO no 87, 98,
100, 102 dan 111
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Praktek hubungan kerja kontrak dan outsourcing membawa
efek fragmentatif, diskriminatif, degradatif dan eksploitatif
terhadap buruh.
Praktek hubungan kerja tetap dan kontrak telah menciptakan
fragmentasi atau pengelompokan buruh berdasarkan status
hubungan kerja di tingkat pabrik. Dalam praktek ini di satu
pabrik ada 3 kelompok buruh yakni buruh tetap, buruh kontrak
dan buruh.
Pengelompokan ini pada umumnya ditandai dengan perbedaan
warna seragam yang dikenakan oleh ketiga kelompok buruh
tersebut dan di antara buruh outsourcing yang berasal
dari perusahaan penyalur tenaga kerja yang berbeda-beda.
Pengelompokan berdasarkan warna baju seragam membawa
efek stratifikasi dan jarak sosial di antara buruh tetap, kontrak
dan outsourcing yang berimplikasi terhadap solidaritas dan
kesadaran bersama sebagai buruh.
Praktek hubungan kerja kontrak dan outsourcing membawa
setidaknya 3 bentuk diskriminasi terhadap buruh: usia dan
status perkawinan, upah dan hak berorganisasi
1. Diskriminasi Usia dan Status Perkawinan: kebijakan
ikutan yang diterapkan oleh perusahaan pengguna
untuk mempekerjakan buruh outsourcing
adalah
menerapkan batasan usia dan status perkawinan bagi
buruh outsourcing yang menimbulkan efek diskriminatif.
Perusahaan mensyaratkan buruh yang berusia 18-24
tahun dan berstatus lajang untuk direkrut, dengan alasan
xvii

produktivitas. Memilih buruh berstatus lajang membawa
efek semakin sulitnya buruh yang sudah berkeluarga
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untuk memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan.
2. Diskriminasi Upah : buruh kontrak dan outsourcing
yang melakukan jenis pekerjaan yang sama di tempat
yang sama dengan jam kerja yang sama dengan buruh
tetap mendapatkan upah pokok dan upah total yang
berbeda. Rata-rata upah pokok buruh kontrak 14% lebih
rendah dan rata-rata upah pokok buruh outsourcing
17% lebih rendah dari buruh tetap. Rata-rata upah total
buruh kontrak lebih rendah 17% dari upah buruh tetap
dan rata-rata upah total buruh outsourcing 26% lebih
rendah dari upah buruh tetap.
3. Diskriminasi hak berorganisasi : buruh kontrak dan
outsourcing dilarang secara langsung maupun tidak
langsung untuk bergabung dengan serikat tertentu
atau dengan serikat apapun dengan kemungkinan tidak
diperpanjang kontrak atau tidak dipekerjakan kembali
jika bergabung dengan serikat buruh.
Praktek hubungan kerja kontrak dan outsourcing membawa
efek degradasi pada kondisi kerja dan kesejahteraan buruh.
Dalam hubungan kerja ini tidak ada jaminan pekerjaan karena
hubungan kerja bersifat kontrak dengan rata-rata masa kontrak
1 tahun, hanya mendapatkan upah mínimum dan menerima
beberapa tunjangan yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan
yang diterima buruh tetap, untuk memperpanjang masa
kontrak harus mengeluarkan biaya untuk penyalur tenaga kerja,
xviii

tidak ada kompensasi saat hubungan kerja berakhir, peluang
peningkatan status dan karir sangat kecil.
Praktek hubungan kerja kontrak dan outsourcing cenderung
eksploitatif karena dengan kewajiban pekerjaan yang sama,
jam kerja yang sama dan di tempat yang sama dengan buruh
tetap, buruh kontrak dan outsourcing memperoleh hak yang
berbeda dan sebagian buruh harus mengeluarkan biaya
untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk mempertahankan
pekerjaannya.
Perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang dan
peraturan mengenai perlaksanaan hubungan kerja kontrak
dan outsourcing dan terjadinya berbagai pelanggaran
terhadap peraturan tersebut.
Perbedaan penafsiran terhadap peraturan kontrak dan
outsourcing terjadi di kalangan aparat pemerintah, pengusaha
dan serikat buruh yang mengakibatkan terjadinya silang
sengketa mengenai pelanggaran yang terjadi. Secara umum
terdapat dua tafsir semua pihak terhadap peraturan hubungan
kerja kontrak dan outsourcing . Tafsir pertama, tak ada masalah
dalam UUnya tetapi persoalan muncul dalam pelaksanaan dan
tafsir kedua, UU yang mengatur outsourcing masih perlu
disempurnakan dengan mencantumkan mana pekerjaan inti
dan pendukung, serta perlu dicantumkan sanksi yang tegas
dan menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya.
Selain perbedaan penafsiran terhadap peraturan, juga terdapat
dua pendapat mengenai peraturan outsourcing . Pendapat
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pertama menyatakan bahwa legalisasi outsourcing hanya
akan menjauhkan cita-cita pemerintah untuk memberantas
kemiskinan karena peraturan ini justru menghilangkan
jaminan pekerjaan bagi warga negara serta merupakan bentuk
pengalihan resiko usaha dari pengusaha kepada buruh. Oleh
karena itu outsourcing seharusnya dicabut dari UU 13/2003.
Pendapat kedua menyatakan bahwa peraturan outsourcing
diperlukan untuk melindungi buruh, menjadi insentif investasi
dan menciptakan kesempatan kerja, sehingga oleh karena itu
harus dipertahankan.
Pelanggaran peraturan mengenai pelaksanaan hubungan
kerja kontrak dan outsourcing terjadi dalam berbagai bentuk.
Dalam hubungan kerja kontrak, perpanjangan masa kontrak
dilakukan lebih dari 2 kali dan dalam beberapa kasus kontrak
diperpanjang hingga belasan kali, sementara UU 13/2003 ps
59:4 mengatur perjanjian kerja waktu tertentu - PKWT yang
didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk
paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1
(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Mengenai outsourcing tenaga kerja, meskipun UU 13/2003
pasal 66:1 menyatakan 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, praktek yang umum adalah
bahwa buruh outsourcing juga digunakan di bagian yang
xx

berkaitan langsung dengan proses produksi sebagai operator.
Pelanggaran juga terjadi pada agen penyalur tenaga kerja yang
beroperasi yang tidak hanya berbadan hukum PT dan Koperasi
sebagaimana ditetapkan oleh Kepmen 101/2004 pasal 2(a),
melainkan juga CV, yayasan dan lembaga pendidikan.
Berkaitan dengan penggunaan tenaga outsourcing , pelanggaran massal juga terjadi pada Kepmen 220/2004 pasal 6 : 2 dan 3
yang menetapkan bahwa (6:2). Perusahaan pemberi pekerjaan
yang akan menyerahkan sebagian pelaksanan pekerjaannya
kepada perusahaan pemborong pekerjaan wajib membuat alur
kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan dan (6:3). Berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang utama dan penunjang berdasarkan ketentuan ayat (1) serta melaporkan kepada instansi
yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
Jarang sekali perusahaan yang melakukan outsourcing tenaga
kerja membuat dan menyerahkan alur proses kerja dan melaporkannya pada disnakertrans setempat.
Perbedaan tafsir mengenai jenis pekerjaan yang dapat dilakukan
dengan mempekerjakan buruh outsourcing terjadi di antara
perusahaan pengguna buruh outsourcing dan para buruh dan
serikatnya. Perbedaan tafsir ini menimbulkan persengketaan
mengenai apa yang disebut sebagai pelanggaran dan apa yang
tidak.
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Pihak perusahaan pengguna menafsirkan tidak terjadi
pelanggaran terhadap ketentuan penjelasan pasal 66 UU 13/2003
karena ada kata ‘antara lain’ yang ditafsirkan hanya sebagai
contoh jenis pekerjaan dan dengan demikian jenis pekerjaan
lain selain usaha pelayanan kebersihan (cleaning service),
usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha
tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa
penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha
penyediaan angkutan pekerja/buruh juga dapat dikerjakan oleh
buruh outsourcing .
Pihak serikat buruh menafsirkan bahwa jenis pekerjaan yang
boleh dilakukan oleh buruh outsourcing hanya usaha pelayanan
kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi
pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/
satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan
dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/
buruh.

Terhadap perbedaan penafsiran tersebut dan implikasi praktisnya, Disnakertrans mengambil sikap tidak mempermasalahkan
tetapi menekankan pada tidak adanya perbedaan perlakuan
dan hak antara buruh tetap, kontrak dan outsourcing di bagian manapun mereka dipekerjakan.
Terhadap berbagai pelanggaran terhadap peraturan hubungan
kerja kontrak dan outsourcing tenaga kerja Disnakertrans secara
umum bersikap longgar karena Disnakertrans berpendapat
a) hampir semua perusahaan melakukan pelanggaran; b) jika
bersikap terlalu tegas perusahaan akan lari dan c) tidak ada
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basis legal untuk menjalankan sanksi yang tegas.
Semakin lemahnya kompetensi, peran dan fungsi
pengawasan oleh disnakertrans di dalam kerangka otonomi
daerah.
Lemahnya pengawasan oleh aparat disnakertrans menjadi
keluhan buruh, serikat dan pengusaha dan diakui pula
oleh pihak disnakertrans yang bersangkutan. Kelemahan
pengawasan terjadi dalam kuantitas dan kualitas. Perbandingan
jumlah pengawas dengan jumlah perusahaan selalu sangat
timpang dan sejak otonomi daerah pegawai pengawas juga
direkrut dari dinas atau biro-biro lain di lingkungan pemerintah
daerah misalnya dari Satpol Pamong Praja, mantri pasar, Dinas
Peternakan, Dinas Pertamanan, inspektur dan sebagainya
dengan kompetensi yang minim. Pengalokasian dana untuk
pelatihan pegawai pengawas sering bukan menjadi prioritas
anggaran daerah.
Pelanggaran terhadap 5 stándar inti perburuhan dalam
konvensi ILO yakni no. 87 mengenai Kebebasan Berserikat,
no 98 mengenai Perundingan Kolektif, no 100 mengenai
Persamaan Remunerasi, no 102 mengenai Perlindungan
Sosial dan no 111 mengenai Anti Diskriminasi .
Melarang buruh kontrak dan outsourcing untuk berserikat baik
secara langsung maupun tidak langsung, merupakan bentuk
pelanggaran terhadap konvensi ILO no 87 dan no.98.
Pemberian upah dan tunjangan yang berbeda di antara buruh
kontrak/outsourcing dan buruh tetap merupakan pelanggaran
xxiii

terhadap konvensi no 100 dan 102.
Sedangkan preferensi pengusaha untuk hanya mempekerjakan
buruh berusia 18-24 tahun dan berstatus lajang merupakan
pelanggaran terhadap konvensi ILO no 111 karena menutup
kesamaan kesempatan bagi buruh dalam kelompok usia
produktif dan buruh menikah yang harus menghidupi
keluarganya.
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IMPLIKASI DARI KEBIJAKAN DAN PRAKTEK PASAR KERJA
FLEKSIBEL:
•

Bagi buruh: kesempatan bekerja pendek dan terbatas,
tak ada kompensasi pada akhir hubungan kerja,
kesejahteraan menurun, upah tidak pernah naik, tidak
dapat berserikat.

•

Bagi serikat buruh: kehilangan anggota, minat terhadap
serikat buruh berkurang, posisi tawar semakin lemah,
tidak berdaya mengatasi outsourcing , pelanggaran hak
berserikat secara langsung maupun tidak langsung

•

Bagi pengusaha: urusan ketenagakerjaan semakin
praktis, biaya tenaga kerja jauh berkurang hingga
20%, biaya tinggi dalam jangka pendek tetapi rendah
dalam jangka panjang: membayar management fee dan
pesangon dalam rangka pengalihan hubungan kerja
tetap menjadi kontrak tetapi tidak perlu memberikan
kompensasi dan pensiun ketika hubungan kerja berakhir,
mengurangi resiko kerugian karena fluktuasi bisnis
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•

Bagi pemerintah: terjadi pelanggaran massal terhadap
peraturan dan UU mengenai outsourcing dan kebebasan
berserikat; penurunan wibawa, kompetensi dan
profesionalisme aparat disnaker, perluasan kesempatan
kerja di sektor formal sulit tercapai, usaha pengurangan
kemiskinan terancam

•

Bagi pasar tenaga kerja: mengalami hambatan dari sisi
pasokan tenaga kerja karena karena calon tenaga kerja
harus membayar untuk bisa mendapatkan pekerjaan;
perluasan kesempatan kerja di sektor formal semakin
sempit karena preferensi terhadap kelompok usia tertentu;
gejala informalisasi meluas karena kesempatan kerja di
sektor formal yang semakin pendek dan terbatas.

Kesimpulan
Outsourcing adalah praktek dalam dunia bisnis yang muncul
sejak akhir 80an dan menjadi strategi utama bisnis dalam
iklim kompetisi yang semakin ketat. Didefinisikan sebagai
sebuah proses mengalihdayakan atau memindahkan atau
memborongkan kegiatan usaha ke pihak ketiga, tujuan utama
dan terutama melakukan outsourcing adalah untuk menghemat
biaya produksi. Salah satu cara untuk menghemat biaya
produksi adalah melalui efisiensi tenaga kerja. Diterjemahkan
ke dalam ranah kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia sebagai
bagian dari kebijakan Labour Market Flexibility atau Pasar Kerja
Fleksibel yang berintikan keleluasaan merekrut dan memecat
xxv
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buruh sesuai dengan situasi usaha untuk menghindarkan
kerugian, hubungan kerja kontrak dan outsourcing dilegalkan
melalui UU 13/2003 dan keputusan/peraturan menteri.
Praktek hubungan kerja kontrak dan outsourcing
yang
ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan esensi dari praktek
outsourcing tenaga kerja yang lebih merugikan buruh dan
menguntungkan perusahaan. Kondisi yang merugikan buruh
semakin dimungkinkan karena (1) arah kebijakan pemerintah
yang berorientasi pada investasi dan melonggarkan prinsip
dan mekanisme melindungi buruh; (2) faktor regulasi dalam
bentuk UU dan peraturan yang dibuat bersifat sangat terbuka
untuk keragaman tafsiran, (3) penegakan hukum yang amat
lemah, (4) minimnya mutu dan jumlah aparat disnakertrans
dan (5) ketidakseimbangan posisi tawar antara serikat buruh
dengan perusahaan. Kondisi lain yang juga menyebabkannya
adalah belum ditetapkannya jaminan sosial sebagai alat untuk
melindungi buruh yang melengkapi/mengimbangi penerapan
kebijakan pasar kerja fleksibel.
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Rekomendasi Umum
		
 Membuat prioritas anggaran pusat dan daerah untuk
peningkatan kompetensi dan profesionalisme serta
fungsi pegawai pengawas tenaga kerja.
 Menyusun peraturan-peraturan ketenagakerjaan di
tingkat pusat dan daerah untuk menjamin perlindungan
dan persamaan hak buruh kontrak dan outsourcing.
 Menyusun peraturan menteri untuk menetapkan definisi
mengenai pekerjaan utama dan bukan utama.
 Membuat peraturan dalam rumusan yang tegas dan
satu makna.
 Mencantumkan sanksi dengan efek jera dalam peraturan
tentang perlindungan dan persamaan hak buruh kontrak
dan outsourcing .
 Melakukan konsolidasi kekuatan serikat buruh untuk
memperkuat posisi tawarnya.
 Menerapkan sistem jaminan sosial sebagai wujud
tanggungjawab Negara terhadap warga Negara.

xxvii

Rekomendasi Spesifik
 Mengeluarkan pemborongan pekerjaan/penyerahan
sebagian pekerjaan dari UU 13/2003 dan fokus pada
pembatasan dan pengaturan serta perlindungan tenaga
kerja outsourcing.
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 Pemerintah membuat definisi pekerjaan utama dan
pekerjaan pendukung.
 Menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi
pelanggar pasal-pasal mengenai outsourcing buruh
dalam UU 13/2003 dan peraturan pemerintah lainnya.
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xxviii

DAFTAR ISI
Kata Pengantar Resident Director FES Indonesia			

ii

Kata Pengantar Presiden DPP FSPMI 				

v

Kata Pengantar Direktur Eksekutif AKATIGA 			

x

Ringkasan Eksekutif 			
Daftar Isi

			

xiii

					

xxix

Daftar Ilustrasi					

xxxii

Daftar Istilah 					

xxxiv

Daftar Singkatan					

xxxvii

BAB 1
PRAKTEK KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING BURUH
DI SEKTOR INDUSTRI METAL DI INDONESIA

|3

1.1.Latar Belakang dan Tujuan

|4

1.2.Metode Pengumpulan Data

|8

1.3. Pengertian Istilah			

|9

1.4. Lokasi Penelitian			

|12

1.5. Konteks kebijakan perburuhan di Indonesia saat ini

|12

1.6.Kerangka regulasi hubungan kerja kontrak (PKWT) dan
outsourcing 		

xxix

		
|15

BAB II

AKATIGA-FSPMI-FES | DES 2010

BAGAIMANA PRAKTEK DAN DAMPAK HUBUNGAN KERJA
KONTRAK DAN OUTSOURCING BURUH DI SEKTOR METAL DI
INDONESIA?		
|19
II.1. Profil Para Aktor		

|20

II.1.a. Buruh Sektor Metal		

|20

II.1.b.Perusahaan Pengguna		

|24

II.1.c.Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja - PPJP		

|26

II.2. Praktek Outsourcing 		

|30

II.2.a. Hubungan Bisnis Perusahan Pengguna dan PPJP

|33

II.2.b. Hubungan Kontrak antara PPJP dengan Buruh

|38

II.2.c. Masa Kerja dan Perpanjangan Kontrak		

|40

II.3. DAMPAK PRAKTEK KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING 		
BURUH		
|43
II.3.a. Diskriminasi Upah		

|43

II.3.b. Jamsostek			

|50

II.4. Serikat buruh dalam Praktek Outsourcing 		

|50

xxx

BAB III
APA FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PRAKTEK KONTRAK DAN
OUTSOURCING BURUH?		

|59

III.1. Perbedaan pemahaman terhadap peraturan kontrak dan
outsourcing buruh

|61

III.1.a. Pemahaman Pemerintah Daerah		

|61

III.1.b. Pemahaman PPJP		

|64

III.1.c. Pemahaman Perusahaan Pengguna		

|67

III.1.d. Pemahaman Serikat Buruh			

|69

III.2.Keterbatasan kekuatan pengawasan Disnakertrans

|70

III.3 Keterbatasan kewenangan pengawasan Disnakertrans

|73

III.4. Implikasi praktek kontrak dan outsourcing buruh

|75

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		

|79

REKOMENDASI UMUM			

|84

REKOMENDASI SPESIFIK			

|85

DAFTAR PUSTAKA				

|86

Lampiran 1. Metode Pengumpulan Data

|90

Lampiran 2. Lokasi Penelitian			

|93

xxxi

AKATIGA-FSPMI-FES | DES 2010

DAFTAR ILUSTRASI
Ilustrasi 1 							
Sebaran Buruh Berdasarkan Kelompok Umur dan Wilayah

| 21

Ilustrasi 2 							
Status Hubungan Kerja di Perusahaan

| 23

Ilustrasi 3							
Jabatan Buruh di Perusahaan

| 23

Ilusrasi 4 							
Sebaran Perusahaan Berdasarkan Lokasi 		

| 24

Ilustrasi 5 							
Jumlah Buruh di Perusahaan

| 25

Ilustrasi 6 							
Kelompok Buruh dalam 1 Perusahaan 					

| 30

Ilustrasi 7 							

| 38

Prosentase Buruh yang Mengeluarkan biaya untuk PPJP
Ilustrasi 8 							

| 39

Besarnya Biaya yang Dikeluarkan Berdasarkan Jenis 			
Ilustrasi 9 							
Perpanjangan Kontrak

| 41

Ilustrasi 10 							
| 43
Perbedaan Rata-rata Upah Pokok Antara Buruh Tetap dengan
Buruh Kontrak/outsourcing 							

xxxii

Ilustrasi 11 							
| 45
Besarnya Rata-rata Upah Total Buruh Berdasarkan Status
Hubungan Kerja 								
Ilustrasi 12 							
Jenis-jenis Komponen Upah tertentu berdasarkan Status
Hubungan Kerja.

| 47

Ilustrasi 13							
Besarnya Komponen Upah yang diterima Berdasarkan
Status Hubungan
Kerja

| 48

Ilustrasi 14 						
Prosentase Buruh yang dipotong Upahnya berdasarkan
Status Hubungan Kerja

| 49

Ilustrasi 15 							
JAMSOSTEK

| 50

Ilustrasi 16 							
Keanggotaan Serikat

| 52

Ilustrasi 17 							
Alasan Tidak menjadi anggota serikat

| 53

Ilustrasi 18 							
Alasan Berserikat

| 55

Ilustrasi 19 							
Perbandingan Jumlah Pengawas dengan Jumlah Perusahaan

| 71

Ilustrasi 20 							
Sebaran Populasi Perusahaan dan Buruh Industri Metal
Di Wilayah Penelitian

| 84

xxxiii

DAFTAR ISTILAH

AKATIGA-FSPMI-FES | DES 2010

Precarious work: sebuah istilah untuk menyebut sebuah kondisi
kerja yang berupah rendah, tidak aman, tanpa perlindungan, di luar
kontrol pekerja dan tidak dapat menghidupi rumah tangga. Kondisi
kerja ini merupakan implikasi langsung dari sistem kerja fleksibel
dalam berbagai bentuknya: kerja kontrak, paruh waktu, outsourcing
dan sebagainya. Berbagai bentuk sistem kerja fleksibel membawa
implikasi seragam yang merugikan bagi buruh: upah murah, tunjangan
minim, pembatasan perwakilan kolektif dan keberlangsungan kerja
yang rendah1.
Vendor atau supplier atau subcontractor adalah bagian dari rantai
produksi yang merujuk pada seseorang atau pihak yang menyediakan
barang atau jasa kepada sebuah perusahaan. Dalam penelitian ini,
vendor atau pemasok atau subkontraktor berarti perusahaan yang
memproduksi komponen-komponen atau bagian-bagian dari produk
jadi, berdasarkan pesanan dari perusahaan tertentu.
Buruh tetap adalah buruh yang perjanjian kerjanya langsung dengan
perusahaan tempatnya bekerja dan perjanjian kerjanya dibuat untuk
waktu tidak tertentu.
Buruh kontrak adalah buruh yang perjanjian kerjanya langsung
dengan perusahaan tempatnya bekerja dan perjanjian kerjanya
dibuat untuk waktu tertentu.
Buruh outsourcing adalah buruh yang direkrut melalui penyedia/
penyalur tenaga kerja dan perjanjian kerjanya tidak dengan
1
http://en.wikipedia.org/wiki/Precarious_work dan Rittich dalam http://www2.law.
columbia.edu/faculty_franke/FTW2009/Rittich-RightsRiskandReward.pdf
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perusahaan tempatnya
penyalurnya.

bekerja

tetapi

dengan

perusahaan

Magang menurut Per-22/Men/IX/2009 merupakan bagian dari
sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara
pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di
bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang
lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa
di perusahaan, dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian
tertentu. Namun dalam penelitian ini, istilah ‘peserta magang’
seringkali digunakan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja sebagai
pengganti istilah buruh outsourcing .
Buruh outsourcing buruh dalam masa percobaan adalah buruh yang
sedang dalam fase penilaian kinerja oleh perusahaan untuk dapat
diangkat atau tidak diangkat menjadi pekerja/buruh tetap.
Buruh harian lepas adalah buruh yang tidak memiliki hubungan kerja
yang pasti dengan perusahan tempatnya bekerja. Kesempatan kerja
buruh di perusahaan tersebut sangat tergantung pada kebutuhan
perusahaan terhadap buruh yang bersangkutan.
Buruh borongan adalah buruh yang mendapat upah berdasarkan
jumlah barang yang dihasilkan.
Kawasan industri adalah suatu kawasan di atas tanah yang cukup luas
dan cocok untuk kegiatan industri karena lokasinya, topografinya,
ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas transportasinya, yang
secara administratif dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga
(National Industrial Zoning Committee dalam Pratiknya 2007).
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Kepres 41/1996 mendefinisikan kawasan industri sebagai sebuah
kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi
dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan
dikelola oleh Perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin
Usaha Kawasan Industri.
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Perusahaan pengguna adalah perusahaan yang menggunakan buruh
outsourcing yang direkrut melalui perusahaan penyalur tenaga
kerja.
PPJP (Perusahaan Penyalur Jasa Pekerja) yaitu perusahaan yang
menyediakan jasa merekrut dan menyalurkan serta mengurus
administrasi tenaga kerja yang disalurkan.

xxxvi

DAFTAR SINGKATAN
Disnakertrans

: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DPRD			

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ETUC 		

: European Trade Union Council

FSPMI			

: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

HRD			

: Human Resource Development

IUF			

: International Union & Food workers

Jamsostek		

: Jaminan Sosial Tenaga Kerja

MoU			
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PKWTT		
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: Pajak Penghasilan

PPJP			

: Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja
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Menengah Nasional

SIUP			

: Surat Izin Usaha Perdagangan

SP/SB			

: Serikat Pekerja/Serikat Buruh
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: Tunjangan Hari Raya

UMK			

: Upah Minimum Kabupaten
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