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ABSTRAK

Timbulnya permasalahan yang dapat menjadi kendala terhadap pelaksanaan

perlindungan HAM bagi tenaga kerja alih daya, seperti belum adanya peraturan perundang-

undangan yang eksplisit mengatur hak-hak tenaga kerja alih daya dan kurangnya

pengawasan terhadap praktik alih daya di Indonesia sehingga peneliti merasa tertarik untuk

melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan

HAM mengenai pelaksanaan hak-hak pekerja alih daya di Indonesia telah berdasarkan

UUD 1945 dan mengetahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-

IX/2011 terhadap hubungan kerja alih daya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian terhadap

data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan

terhadap tenaga kerja dimaksudkan 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 yang masuk dalam Hak Asasi Ekonomi

(Property Rights) dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, tidak menghapuskan sistem alih daya.

1 Alamat Korespondensi: Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan
Banda, No , Bandung.
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Putusan ini haya memberikan penegasan terkait dengan adanya beberapa kriteria yang

harus dipenuhi dalam pelaksanaan sistem alih daya. Harapan Penulis DPR RI dan

Pemerintah dapat mengadopsi keseluruhan norma yang terdapat dalam Putusan MK No.

27/PUU-IX/2011 ke dalam Undang-Undang serta melakukan pengawasan secara baik, agar

putusan mahkamah konstitusi ini dapat memberikan dampak positif bagi pada tenaga kerja.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja Alih Daya

Manifestation of Human Rights Protection in the Implementation of the Rights of

Workers Outsourcing in Indonesia After the Constitutional Court Decision Number 27 /

PUU-IX / 2011.

ABSTRACT

The emergence of problems that can be an obstacle to the implementation of human

rights protection for labor outsourcing, such as the absence of legislation that explicitly

regulate labor rights over power and lack of supervision of the practice of outsourcing in

Indonesia so that researchers feel interested to doing this research. This study aims to

determine the form of the protection of human rights on the implementation of the rights of

outsourced workers in Indonesia have been based on the 1945. and determine the impact of

the decision of the Constitutional Court Number 27 / PUU-IX / 2011 against outsourcing

labor relations in Indonesia. This study uses normative-legal research that focuses on the

study of secondary data as the primary source. The results showed that the protection of

labor is intended to guarantee the fundamental rights of workers and ensure equality and

non-discrimination on any basis to the welfare of workers and their families with regard to

the progress of the business and the interests of employers are included in Economic Rights

(Property Rights) and then arranged in Employment Act. Constitutional Court Decision

No. 27 / PUU-IX / 2011, doesn’t abolish the system of outsourcing. This ruling only
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confirmed as related to the presence of several criteria that must be met in the

implementation of the power transfer system. The Writers hope that House of

Representatives and the Government may adopt the overall norms contained in the

Decision of the Constitutional Court No. 27 / PUU-IX / 2011 in to Act and to supervise

properly, that the court ruling could have a positive impact on the workforce.

Keywords: Protection, Human Rights, Labor Outsourcing.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 3 Oktober 2012, kaum buruh Indonesia yang dipelopori oleh

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) melancarkan aksi Mogok

Nasional. Salah satu slogannya ialah penghapusan alih daya. Mogok

Nasional tersebut merupakan salah satu puncak dari gerakan Hapus alih

daya dan Tolak Upah Murah (Hostum) yang di lakukan sejak Mei 2012.

Sejak saat itu, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI)  telah melakukan

aksi-aksi terhadap pabrik untuk memaksa pengusaha mengubah status

buruhnya yang alih daya menjadi hubungan kerja langsung dengan

perusahaan tempat bekerja. Menurut Roni Febrianto, salah seorang pimpinan

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), salah satu elemen MPBI,

sejak gerakan Hostum dimulai sampai menjelang Mogok Nasional, ada lebih

dari 50.000 buruh alih daya yang berhasil diubah statusnya menjadi

hubungan kerja.2

Persoalan hukum dalam pelaksanaan alih daya antara lain disebabkan

oleh adanya perbedaan kepentingan oleh para pihak. Hubungan kerja yang

2Roni Febrianto, Buruh Indonesia Wajib Menang Lewat Mogok Nasional, www.prpindonesia.org,
diakses tanggal 5 Juni 2014, pukul 12.45 WIB.
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terjadi antara buruh dengan pengusaha yang timbul karena adanya suatu

perjanjian kerja sebenarnya secara teoritis merupakan hak pengusaha dan

hak pekerja untuk memulai maupun mengakhirinya. Akan tetapi, bagi

pekerja hubungan hukum yang terjadi dengan pengusaha selalu berada

dalam hubungan subordinatif atau hubungan di mana kedudukan pekerja

lebih rendah dari pengusaha atau majikan. Bagi pekerja alih daya hal

tersebut menjadi semakin parah karena pekerja tidak mempunyai hubungan

kerja dengan perusahaan pemberi kerja.3

Banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengenai

tuntutan pekerja alih daya yang diputus hubungan kerjanya secara sepihak

untuk mendapatkan kompensasi pemutusan hubungan kerja dari perusahaan

pengguna atau bahkan agar dapat dipekerjakan pada perusahaan pengguna

sebagai pekerja di perusahaan tersebut.Pada tanggal 17 Januari 2012,

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagaian uji materi Undang-Undang

Ketengakerjaan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, penulis

membatasi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan HAM terhadap pelaksanaan hak-

hak pekerja alih daya di Indonesia?

2. Bagaimanakah dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

27/PUU-IX/2011 terhadap hak-hak pekerja alih daya di Indonesia?

3PHK dan Perlindungan Negara Atas Hak Pekerja,” www.pemantauperadilan.com, diakses pada 5
Juni 2014, Pukul 20.00 WIB.
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II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode yuridis normatif,4 yaitu suatu metode pendekatan yang

menitikberatkan pada penelitian terhadap data sekunder sebagai sumber

utama, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan

perundang-undangan serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan

masalah yang sedang diteliti dalam hal ini adalah perlindungan hak-hak

pekerja alih daya di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

27/PUU-IX/2011.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan HAM Berdasarkan UUD 1945 Dalam Pelaksanaan Hak-

Hak Pekerja Alih Daya di Indonesia.

Sistem kerja alih daya merupakan bisnis kemitraan dengan tujuan

memperoleh keuntungan bersama,salah satu bentuk pelaksanaan alih daya

adalah melalui perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian sistem kerja

alih daya dapat disamakaan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan.

Karyawan alih daya secara organisasi berada di bawah perusahaan

alih daya, namun pada saat rekruitment, karyawan tersebut harus

mendapatkan persetujuan dari pihak perusahaan pengguna alih daya.

Apabila perjanjian kerjasama antara perusahaan alih daya dengan

perusahaan pengguna jasa alih daya berakhir, maka berakhir juga perjanjian

kerja antara perusahaan alih daya dengan karyawannya. Secara garis besar

terdapat dua jenis karyawan, yakni karyawan kontrak dan tetap. Karyawan

kontrak didasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

4Lili Rasjidi, Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum, Makalah,
Bandung, 2012, hlm.7.
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tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi KEP. 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan

PekerjaanWaktu Tertentu (PKWT).

Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh adalah perlindungan yang

diberikan oleh hukum terhadap pekerja/buruh atas tindakan-tindakan

pengusaha pada saat sebelum bekerja (pre-employment), selama bekerja

(during employment) dan masa setelah bekerja (Post

employment).5Perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh dilakukan

dengan cara menyediakan upaya (hukum) kepada mereka yang haknya telah

dilanggar agar dapat dipulihkan kembali dan atau dipenuhi. Harjono

menyatakan ”hukum membedakan upaya hukum untuk melindungi hak

seseorang dalam beberapa macam; upaya hukum perdata, upaya hukum

pidana, upaya hukum administrasi, dan upaya hukum tata negara, bahkan

upaya hukum yang disediakan secara lintas negara”6 Jadi, ada upaya hukum

yang bersifat privat dan ada juga upaya hukum publik. Perlindungan

kepentingan dengan cara memberikan hak akan lebih kuat apabila terhadap

subyek yang kepadanya hak diberikan juga dilengkapi dengan upaya-upaya

hukum (legal remedies) untuk mempertahankan haknya”.7Artinya, hukum

memberikan hak kepada entitas hukum untuk mengontrol pelaksanaan

kewajiban oleh pihak lain memenuhi hak-hak mereka.

Dalam upaya perlindungan hukum ini, intervensi pemerintah

terwujud lewat kebijakan dan hukum perburuhan yang tertuang dalam

berbagai peraturan perundang-undangan”.8 Melalui peraturan perundang-

5 Djoko Triyanto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Bandung: Mandar Maju, 2004,
hlm.386.

6Ibid.
7Ibid, hlm. 384.
8Rachmad Syafa’at, Gerakan Buruh Dan Pemenuhan Hak Dasarnya, Strategi Buruh Dalam

Melakukan Advokasi. Malang: In-TRANS Publising, 2008, hlm.11.
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undangan ini diletakkan serangkaian hak, kewajiban dan tanggungjawab

kepada masing-masing pihak, bahkan disertai dengan sanksi pidana dan

denda.Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dilakukan agar hak-hak

pekerja/buruh tidak dilanggar oleh pengusaha, mengingat dalam hubungan

kerja kedudukan/posisi para pihak tidak sejajar, yaitu pekerja/buruh berada

pada posisi yang lemah baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga

dengan posisinya yang lemah tersebut tidak jarang terjadi pelanggaran atas

hak-hak mereka.9

Upaya perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh alih daya harus

dilaksanakan secara maksimal dan lebih khusus lagi, mengingat dalam

praktik alih daya terjadi hubungan kerja segi tiga yang melibatkan

perusahaan pemberi pekerjaan (principal) perusahaan penerima pekerjaan

(vendor) dan pekerja/buruh.10 Dalam kondisi pekerja/buruh alih daya sangat

rentan terhadapeksploitasi dan tindakan-tindakan tidak manusiawi, baik

karena statusnya sebagai pekerja/buruh tidak tetap (kontrak) maupun karena

perlakuan pengusaha yang cenderung bertidak sebagaimana layaknya

kapitalis yang mencari keuntungan dari hasil jerih payah mereka.11

Perlindungan hukum terhadap pekerja yang merupakan pemenuhan

hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang

diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Tiap-tiap

warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan”.

Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan

perusahaan lain  yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa

9 Ibid.
10 Ibid.
11 Idem.



8

pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.

KEP-101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia

Jasa Pekerja/Buruh disebutkan bahwa apabila perusahaan penyedia jasa

memperoleh pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan, kedua belah

pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya

memuat:12

1. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan

penyedia jasa;

2. Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang

dimaksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan

penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia

jasa sehingga perlindungan, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta

perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa

pekerja/buruh;Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasapekerja/buruh

bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa

pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang terus-menerus

ada di perusahaan pemberi kerja, dalam hal terjadi penggantian perusahaan

penyedia jasa pekerja/buruh.

Jika dilihat substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini tampak bahwa Undang-Undang ini

menyatukan berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini

pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, baik yang menyangkut upah, norma kerja, penempatan tenaga

12 Idem.
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kerja dan hubungan kerja,namun dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja

No.02/Men/1967 disebutkan bahwa peraturan perusahaan adalah suatu

peraturan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan yang memuat ketentuan-

ketentuan tentang syarat-syarat kerja yang berlaku pada perusahaan yang

bersangkutan dan memuat tata tertib perusahaan.

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia timbul terkait mengenai

hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dengan buruh ialah dalam

pembuatan perjanjian kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga

memberikan pengertian peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat

secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata

tertib perusahaan, dalam pengertian tersebut jelas bahwa peraturan

perusahaan dibuat secara sepihak oleh pengusaha yang berisikan syarat

kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dan tata tertib perusahaan,

sehingga seringkali peraturan perusahaan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan yang merugikan hak-hak pekerja/buruh dan juga

kurangnya pengetahuan ilmu hukum dari pekerja/buruh dan kurangnya

pengawasan dari pihak pemerintah. Perbedaan peraturan perusahaan dan

peraturan pemerintah mengakibatkan perselisihan antara pengusaha dan

pekerja/buruh mengenai hak dan kewajiban para pihak, juga perselisihan

kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan

antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.

B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011

Terhadap Hubungan Kerja Alih Daya di Indonesia

Mahkamah Konstitusi mempunyai karakter khusus. Kekhususan

tersebut juga terletak pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final
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dan mengikat. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara

konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Sifat putusan yang bersifat final tersebut berarti putusan Mahkamah

Konstitusi mau tidak mau harus dilaksanakan dan tidak diperkenankan

adanya upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut.

Sifat final tersebut juga berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi

langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam

persidangan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (inkracht van

gewijsde).13 Sifat mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan

putusan peradilan pada umumnya. Jika di Peradilan Umum putusan hanya

mengikat bagi para pihak berperkara (interparties) maka putusan Mahkamah

Konstitusi juga mengikat bagi semua orang dan badan hukum yang ada di

Indonesia. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai

negatif legislator yang bersifat erga omnes.14

Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang

mengikat dan final maka putusan tersebut haruslah didasari oleh nilai-nilai

filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang

berdasar pada nilai–nilai keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi selalu

menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan

kepastian hukum. Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya

menentukan putusan Mahkamah Konstitusi.15

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 24C ayat (1) UUD

1945 menegaskan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final….dstnya.”

13Idem.
14Ibid.
15Mariyadi Faqih, “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat”,

Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 3, Juni 2010, hlm.114.
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Maka hal tersebut mengimplikasikan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat

final dan mengikat (binding).16 Putusan final diartikan bahwa tidak ada lagi

upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Olehnya itu, putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum dimana

semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut,

meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat juga pihak-pihak tertentu

yang merasa keadilannya dirugikan.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menegakkan

prinsip negara hukum Indonesia dan prinsip konstitusionalisme. Artinya,

tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai puncak dari tata urutan

perundang-undangan di Indonesia. Dalam rangka pengujian undang-undang

terhadap undang-undang dasar dibutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka

menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. Tugas mahkamah konstitusilah

yang menjaga konstitusionalitas hukum itu.

Penyimpangan yang terjadi dalam sistem kerja alih daya membuat

pekerja tak berhenti untuk memperjuangkan penghapusan sistem kerja

dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mulai dari melakukan demonstrasi

dari berbagai serikat pekerja dan aliansi buruh hingga mengajukan

permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tentang pasal-pasal yang

mengatur mengenai alih daya. Pekerja berharap pasal-pasal tersebut

dihapuskan atau ditinjau kembali, sehingga mampu mengadopsi kepentingan

para pekerja yaitu mendapatkan keadilan, perlindungan upah, jaminan

kesejahteraan serta diberikannya hak-hak yang harus diperoleh pekerja.17

Hubungan kerja alih daya dihasilkan melalui perjanjian kerja. Perjanjian

16Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
17Wijayanti, Asri, Artikel : Outsourcing : Teori, Aturan & Praktiknya di Indonesia,,diakses tanggal

15 September 2014, pukul 13.00 WIB



12

dalam alih daya dapat berbentuk perjanjian pemborongan pekerjaan atau

perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.

Dalam perkembangannya, setelah Undang-Undang ketenagakerjaan

diberlakukan, sebanyak 37 serikat pekerja/buruh mengajukan perlawanan

atas sistem alih daya dan PKWT. Para pekerja mengajukan uji materi ke

Mahkamah Konstitusi. Adapun Pasal-pasal yang diajukan untuk diuji adalah

Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 yang terdapt dalam Undang-Undang

Ketenagakerjaan. Namun pada saat itu MK menolak permohonan atas uji

materi terhadap ketiga pasal tersebut.18 Upaya pekerja/buruh tidak berhenti.

Tuntutan untuk menghapuskan sistem alih daya terus dilakukan.

Tanggal 21 Maret 2011, Didik Suprijadi bertindak sebagai ketua

umum Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML) melalui

kuasa hukum mengajukan permohonan peninjauan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 yang mengatur tentang

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (pekerja kontrak) dan Pasal 64 yang

mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada

perusahaan lainnya (alih daya) yang memiliki dampak langsung dan tidak

langsung kepada semua buruh/pekerja kontrak dan buruh/pekerja alih daya

yang ada di Indonesia dan sangat merugikan hak-hak konstitusionalnya yang

diatur dalam UUD 1945, yaitu mengenai hak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk bekerja serta

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

dan hak atas kesejahteraan dan kemakmuran. Yang telah di terima dan

terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 4

April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

127/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Senin tanggal 4 April 2011

18Ibid.
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dengan Nomor 27/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011tentunya

akan memberikan implikasi hukum terhadap tenaga kerja alih dayyang ada

di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan

Kepala Bidang PHI pada Dinas Tenaga Kerja dan Kota Bandungbeliau

mengemukakan bahwa kalangan pekerja dan pengusaha masih

berbedapandang melihat putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian

UU Ketenagakerjaan bahwa kalangan pekerja dan pengusaha masih

berbedapandang melihat putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian

UU Ketenagakerjaan, beliau mengemukakan bahwa walaupun masih

memiliki beberapa kelemahan, setidaknya, dengan hadirnya Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 telah memberikan dampak

positif terhadap regulasi tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Terlebih

dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal PHI dan

JAMSOSNO.B. 31/PHIJSK/I/2012, yang menentukan bahwa, perjanjian

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59

Undang-UndangKetenagakerjaan tetap berlaku.

Permasalahan dalam hubungan hukum berupa hubungan kerja adalah

mengenai sanksi. Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak memuat mengenai

sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai

perjanjian kerja. Hal ini secara yuridis disadari amat rawan bagi pekerja

untuk menuntut hak-haknya secara hukum, apabila terjadi pelanggaran

terhadap ketentuan perjanjian kerja dalam undang-undang tersebut. Oleh

karenanya wajar apabila terjadi pekerja yang bekerja terus menerus dengan

sistem kontrak yang diperbaharui, atau bahkan kemudian dialihkan menjadi

pekerja alih daya yang konsekuensi sanksi hukumnya lebih mudah dihindari
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oleh perusahaan pengguna. Bergantungnya perjanjian kerja bagi pekerja alih

daya dengan perjanjian kerjasama antara perusahaan pengguna dengan

perusahaan penyedia jasa alih daya seperti dapat ditarik analogi berdasarkan

hubungan accessoir dalam kedua perjanjian tersebut. Artinya perjanjian

kerja alih daya sangat bergantung pada perjanjian kerjasama perusahaan

pengguna dan penyedia jasa.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam tesis ini, maka penulis

menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan 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 yang masuk

dalam Hak Asasi Ekonomi (Property Rights) dan kemudian diatur

dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, tidak

menghapuskan sistem alih daya. Putusan ini haya memberikan

penegasan terkait dengan adanya beberapa kriteria yang harus

dipenuhi dalam pelaksanaan sistem alih daya, yaitu:

a. Perjanjian kerja antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan

perusahaan alih daya harus memuat syarat pengalihan

perlindungan hak pekerja, demikian juga antara perusahaan

alih daya dengan pekerjanya .

b. Dalam hal terjadi penggantian perusahaan alih daya, maka

kontrak kerja tetap dilanjutkan dengan perusahaan yang baru.
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c. Masa kerja yang telah dilalui pada perusahaan lama harus

tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan baru.

d. Tidak boleh ada perbedaan hak antara pekerja tetap pada

perusahaan pemberi pekerjaan dengan pekerja alih dayapada

pekerjaan yang sama.

Bertitik tolak dari kesimpulan maka penulis mengemukakan

beberapa saran sebagai berikut:

1. DPR RI dan Pemerintah dapat mengadopsi keseluruhan norma yang

terdapat dalam Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 ke dalam Undang-

Undang seperti yang telah diatur dalam 10 ayat (1) huruf (d) UU No.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.

2. Demi terwujudnya suatu tertib hukum, pemerintah dalam hal ini

yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan, harus melakukan

pengawasan secara baik, agar putusan mahkamah konstitusi ini dapat

memberikan dampak positif bagi pada tenaga kerja.
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