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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 
Implementasi kebijakan outsourcing dan sistem PKWT saat ini masih 

banyak terjadi perubahan institusional yang berdampak terhadap perubahan 
struktur organisasi dan personalia. Hubungan pribadi dan organisasional dapat 
berpotensi menimbulkan konflik sistem Hubungan Industrial (HI). Kondisi ini 
terjadi akibat implementasi kebijakan outsourcing dan sistem PKWT yang tidak 
sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang (UU) No 13 
Tahun 2003. Bentuk penyimpangan penerapan kebijakan tersebut yang ada saat 
ini diantaranya: 
(1) Perusahaan belum melakukan klasifikasi pekerjaan utama (core business) 

dan pekerjaan penunjang (non core bussiness) yang merupakan dasar 
pelaksanaan sistem outsourcing, sehingga banyak jenis pekerjaan utama 
yang dikerjakan dengan outsourcing. 

(2) Adanya Perusahaan Pemborongan Kerja (PPK) dan Perusahaan Penyedia 
Jasa Pekerja (PPJP) yang tidak mengikutsertakan para pekerjanya dalam 
program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), yang meliputi jaminan 
kecelakaan kerja, kematian, pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua 
(program dana pensiun). Di samping itu, tidak memberikan jaminan job 
security dan pengembangan karier serta kelangsungan kerja bagi para 
pekerja, karena penerimaannya menggunakan sistem PKWT pada hampir 
seluruh jenis pekerjaan. 

(3) Terjadi pembayaran upah (kompensasi) murah yang tidak sesuai standar 
upah minimum kabupaten (UMK), khususnya PPJP sering membayar 
kompensasi yang tidak sesuai dengan yang diberikan perusahaan pengguna 
tenaga kerja. 
 
Penyimpangan tersebut menimbulkan keresahan sosial bagi pekerja dan 

masyarakat secara umum. Kondisi ini dapat berdampak terhadap tingkat 
pengangguran dan kekhawatiran pekerja akan kesejahteraan, keamanan, dan 
keberlanjutan masa depannya. Adanya pemahaman yang tidak tepat dari kerja 
kontrak atau PKWT yang sering diinterpretasikan sebagai sistem outsourcing. Hal 
ini yang menimbulkan aksi penolakan sistem outsourcing dan sistem PKWT oleh 
serikat pekerja dan pekerja. Sistem outsourcing dan sistem PKWT juga dianggap 
akan membawa kesengsaraan pekerja serta memberikan kesempatan luas bagi 
pihak perusahaan untuk mendominasi sistem HI dan praktik flexibelity pasar 
tenaga kerja. 

Penyimpangan dan kontroversi implementasi kebijakan outsourcing tersebut 
menimbulkan konflik kepentingan antara pekerja dan perusahaan. Kepentingan 
para pekerja untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraannya sering 
berbenturan dengan kepentingan pihak perusahaan untuk meningkatkan 
keuntungan dan keberlanjutan usaha. Komunikasi organisasi yang kurang 
harmonis dan timbulnya rasa tidak percaya antara pekerja dengan manajemen 
perusahaan mempersulit tercapai kesepakatan dan keselarasan kepentingan. Hal 
ini, memicu timbulnya aksi unjuk rasa (demo) dan mogok kerja yang dilakukan 
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oleh pekerja untuk memperjuangkan kepentingannya. Aksi demo dan mogok kerja 
yang tidak terkendali mengakibatkan kerugian bagi perusahaan serta dapat 
menghentikan operasional perusahaan. Di sisi lain, pemerintah daerah yang 
merupakan bagian dari sistem HI belum menjalankan fungsi pengawasan 
(controlling) terhadap implementasi kebijakan outsourcing secara efektif. Peranan 
pemerintah belum terlihat maksimal pada saat terjadi konflik antara pekerja 
dengan manajemen secara bipartit. Ini mengindikasikan kurangnya perhatian dan 
ketegasan pemerintah dalam proses implementasi kebijakan outsourcing. 

Persaingan bisnis yang ketat terjadi di era global sehingga dibutuhkan 
kecepatan daya tanggap (responsiveness) dan keluwesan agar dapat memberikan 
manfaat tinggi kepada pelanggan internal (pekerja) maupun eksternal (konsumen). 
Upayanya dengan menanamkan kemampuan untuk melakukan integrasi 
perusahaan yang fokus pada biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan, sehingga 
memaksa banyak perusahaan untuk merestrukturisasi proses bisnisnya. 
Restrukturisasi dilakukan untuk mencari desain organisasi yang lebih efisien dan 
efektif. Banyak perusahaan melakukan efisiensi dengan cara menyerahkan 
sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain beberapa tahun terakhir. 
Penyerahan tersebut dapat melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa 
pekerja yang kemudian dikenal sebagai oustsourcing.  

Proses outsourcing memungkinkan manajemen untuk memfokuskan sumber 
daya yang terbatas pada kegiatan bisnis utamanya (Marinaccio 1994), sehingga 
berfungsi untuk meningkatkan pelanggan, persepsi kualitas, dan mengurangi 
biaya. Sistem outsourcing yang dilakukan dengan mengontrakkan pelayanan 
publik bukan merupakan fenomena baru. Sistem ini merupakan pemindahan 
pekerjaan dan layanan yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan, kemudian 
diserahkan kepada pihak ketiga (Lonsdale 1999; Tunggal 2008). Selain itu, 
mencari keahlian untuk menangani fungsi bisnis tertentu di luar perusahaan 
(Embleton dan Wright 1998). Usaha ini untuk mendapatkan tenaga ahli serta 
mengurangi beban dan biaya perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kinerja 
perusahaan agar terus kompetitif dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan 
teknologi global, perusahaan menyerahkan kegiatan perusahaan kepada pihak lain 
yang tertuang dalam kontrak (Tunggal 2008).  

Melalui sistem outsourcing dapat meningkatkan efisiensi biaya usaha, oleh 
karena itu perusahaan cenderung menerapkannya untuk penghematan biaya 
sumber daya manusia yang merupakan bagian dari biaya produksi. Perusahaan 
menginginkan internalisasi supplay chain untuk meminimalkan biaya karena 
opportunism, perubahan pasar, dan spesifisitas asetnya. Motivasi utama sebagian 
besar perusahaan melakukan outsourcing untuk menghemat biaya overhead 
melalui penghematan biaya jangka pendek. 

Gagasan awal berkembangnya outsourcing adalah untuk membagi risiko 
usaha dalam berbagai masalah, termasuk masalah ketenagakerjaan. Namun dalam 
perkembangannya, outsourcing telah diindentifikasi secara formal sebagai strategi 
bisnis. Menurut Pearce dan Robinson (2006), terdapat lima alasan strategis utama 
outsourcing, yaitu: (1) improve business focus; (2) access to word-class 
capabilities; (3) accelerated reengineering benefits; (4) shared risk; dan (5) free 
resources for other purposes. Bagi perusahaan besar, outsourcing sangat 
bermanfaat untuk meningkatkan keluwesan dan kreativitas usahanya dalam 
rangka meningkatkan fokus bisnis, menekan biaya produksi, menciptakan produk 
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unggul berkualitas, mempercepat layanan dalam memenuhi tuntutan pasar, serta 
membagi risiko usaha dalam berbagai masalah termasuk ketenagakerjaan. Sistem 
outsourcing memberi peluang kepada perusahaan untuk melakukan efisiensi dan 
menghindari dari risiko, seperti beban terkait permasalahan ketenagakerjaan 
(Tunggal 2008). 

Meskipun penerapan sistem outsourcing memberikan banyak manfaat bagi 
perusahaan, namun stigmatis terhadap praktik outsourcing dapat berdampak pada 
rendahnya komitmen, motivasi, dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan, 
penurunan tingkat produktivitas kerja, serta menimbulkan eskalasi perselisihan 
sistem hubungan industrial (SHI). Kerugian penggunaan sistem outsourcing yang 
disebut sebagai hidden cost timbul akibat merugikan pengusaha, pekerja, serikat 
pekerja. Dalam perspektif teori MSDM, di masa depan perusahaan harus 
membayar mahal dari praktik outsourcing.  

Pada dasarnya tujuan MSDM dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Pertama, 
tujuan bagi masyarakat, yaitu manajemen harus mempunyai kepekaan terhadap 
tuntutan sosial yang ditujukan kepada organisasi. Kedua, tujuan bagi organisasi, 
yaitu MSDM yang baik ditujukan kepada peningkatan kontribusi yang dapat 
diberikan pekerja dalam organisasi ke arah tercapainya sasaran dan tujuan 
organisasi. Ketiga, tujuan fungsional, yaitu keseluruhan langkah dan prosedur 
yang harus ditempuh satuan kerja pengelola SDM dalam organisasi sehingga 
mampu memberikan kontribusi secara maksimal. Keempat, tujuan pribadi, yaitu 
motif seseorang memasuki organisasi adalah pencapaian tujuan dan pemenuhan 
kepentingan pribadi. Peran MSDM menjadi sangat penting untuk menumbuh 
kembangkan kesediaan anggota organisasi untuk mengesampingkan kepentingan 
dan tujuan individu kepada tujuan bersama yang lebih luas yaitu kepentingan 
Organisasi (Siagian 2007). 

Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan MSDM memerlukan dukungan dari 
semua orang yang terlibat dalam organisasi, mulai dari level manajer puncak 
hingga pada level terbawah (pekerja). Artinya, untuk mencapai tujuan diperlukan 
hubungan serasi dan harmonis antara organisasi dengan anggotanya atau lazim 
dikenal dengan istilah sistem hubungan industrial (SHI). Sistem HI adalah suatu 
sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau 
jasa. Pihak-pihak yang terkait di dalam sistem HI adalah pekerja, pengusaha, dan 
pemerintah yang disebut tripartit. Pemeliharaan sistem HI dalam keseluruhan 
proses MSDM berkisar pada pemikiran bahwa hubungan serasi dan harmonis 
antara pekerja dan manajemen dalam organisasi mutlak perlu ditumbuhkan, 
dijaga, dan dipelihara demi kepentingan semua pihak yang telah mempertaruhkan 
kepentingannya dalam organisasi (Siagian 2007). Kegagalan dalam memelihara 
sistem HI harmonis akan merugikan banyak pihak, tidak terbatas hanya pada 
pihak manajemen dan pekerja saja. Pihak yang berkepentingan terhadap 
keberhasilan organisasi atau dikenal dengan istilah stakeholders antara lain: 
manajemen, anggota organisasi, pemilik modal dan pemegang saham, kelompok 
masyarakat yang menjadi konsumen, pemasok bahan baku/penolong yang 
diperlukan organisasi, distributor dan agen, serta pemerintah yang mempunyai 
hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup warganya. 
Terganggunya sistem HI akan memiliki resonansi kuat, tidak hanya dalam 
lingkungan internal organisasi, tetapi juga lingkungan eksternalnya. Resonansi ini 
tidak hanya bersifat ekonomi dan keuangan, tetapi juga di dalam bidang lainnya. 
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Dalam sistem HI seringkali terdapat persepsi yang tidak tepat antara pekerja 
dan manajemen, yaitu seolah-olah kepentingan pekerja dan kepentingan 
manajemen berada pada posisi bertentangan secara diametrikal dan menimbulkan 
suasana konfrontasional. Sesungguhnya, kedua kepentingan tersebut justru harus 
dilihat sebagai kepentingan yang saling terkait dengan tingkat interdependensi 
tinggi. Persepsi yang tidak tepat tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan 
atau konflik antara pekerja dengan manajemen. Menurut Nelson dan Quick 
(1997), konflik sebagai suatu situasi yang tujuan, sikap, emosi, dan tingkah laku 
yang bertentangan menimbulkan oposisi dan sengketa antara dua kelompok atau 
lebih. Konflik merupakan suatu gejala saat individu atau kelompok menunjukkan 
sikap dan perilaku bermusuhan terhadap individu atau kelompok lainnya, 
sehingga mempengaruhi kinerja dari salah satu pihak atau semua pihak yang 
terlibat. Timbulnya konflik dilatarbelakangi oleh adanya ketidakcocokan atau 
perbedaan dalam nilai, tujuan, status, dan budaya. Konflik organisasi merupakan 
situasi terjadinya pertentangan atau ketidaksesuaian antara dua orang (paling 
sedikit) atau dua pihak sehingga hubungan terganggu (Umam 2010). 

Dalam sistem ketenegakerjaan di Indonesia, kebijakan sistem outsourcing 
dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak 
Tertentu (PKWTT) serta pengaturan waktu kerja merupakan konsep flexibility. 
Flexibility adalah suatu upaya sistematis untuk mempertahankan hubungan kerja 
dengan memberikan keleluasaan kepada pihak perusahaan untuk melakukan 
pengaturan terhadap pekerjanya (Atkinson 1984). Terdapat dikotomi pemahaman 
konsep flexibility yang dipahami sebagai sesuatu yang semata-mata bagi pihak 
perusahaan. Flexibility telah didominasi pada pengaturan perusahaan untuk 
menyesuaikan dengan fluktuasi pasar. Fokus flexibility telah menderegulasi 
perlindungan kerja yang memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan tenaga 
kerjanya. Pada sisi lain, pekerja membutuhkan keamanan pekerjaan (job savety) 
karena peningkatan ketidakpastian dari penggunaan ukuran flexibility (Chung 
2007). Namun sesungguhnya konsep flexibility dapat dimanfatkan pekerja dalam 
beradaptasi dengan siklus kehidupannya (Jepsen dan Klammer 2004). Terdapat 
empat jenis flexibility berdasarkan strategi perusahaan, yaitu: (1) flexibility 
numerik eksternal; (2) flexibility numerik internal; (3) flexibility fungsional; dan 
(4) flexibility keuangan atau upah (Atkinson 1984). Konsep flexibility yang 
dipahami lebih memberi keuntungan bagi perusahaan. Sebenarnya ada konsep 
flexibility yang memberikan keleluasaan pada perusahaan dengan tetap menjamin 
keamanan dan kesejahteraan para pekerja yang disebut flexicurity (Rogowski 
2007). 

Tidak mudah membangun sistem flexicurity dalam kenyataan. Konflik atau 
perselisihan antara pekerja dan manajemen perusahaan di dalam SHI seringkali 
tidak dapat dihindarkan. Banyak manajer menghabiskan waktu dan energi untuk 
menangani konflik. Upaya penanganan konflik sangat penting dilakukan karena 
setiap jenis perubahan dalam organisasi cenderung akan mendatangkan konflik. 
Konflik sistem HI dalam konteks penerapan sistem outsourcing dan PKWT 
merupakan risiko sebagai dampak sistem kontrak. Artianya bahwa sistem 
outsourcing sebagai contract (work) out memiliki banyak risiko. Dalam 
contracting out and governance mechanisms in the public employment service, 
risiko utama sistem kontrak adalah moral hazard (Picot dan Wolff 1994 dalam 
Bruttel 2005). Terjadinya berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran (moral 
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hazard) merupakan risiko utama sebagai dampak dari implementasi kebijakan 
outsourcing. Moral hazard dapat dilakukan oleh semua stakeholders yang terlibat 
dalam praktik outsourcing dan sistem PKWT, seperti perusahaan (termasuk PPK 
dan PPJP), pemerintah, maupun pekerja dan serikat pekerja. 

Konflik antara pekerja dan manajemen yang tidak ditangani secara baik dan 
tepat dapat mengganggu keseimbangan sumber daya dan menciptakan ketegangan 
sistem HI antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Kegagalan 
dalam menangani konflik dapat mengakibatkan kerugian, baik bagi pekerja 
maupun perusahaan. Timbulnya konflik juga dapat menghancurkan perusahaan 
melalui penciptaan dinding pemisah (gap) diantara pekerja, menghasilkan kinerja 
buruk, bahkan menyebabkan pengunduran diri (Gibson et al. 1987). Oleh 
karenanya, terjadinya konflik sistem HI antara pekerja dengan manajemen 
perusahaan harus dikelola dan dicegah secara efektif dan komprehensif, sehingga 
tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan, pekerja, maupun stakeholder 
lainnya. Berlakunya UU No 13 Tahun 2003 sebagai jawaban berupa sistem yang 
mengatur tentang hubungan kerja antara pekerja dengan manajemen dalam sistem 
HI serta UU No 2 Tahun 2004 adalah sebagai bentuk keterlibatan pemerintah 
dalam menangani konflik yang terjadi antara pekerja dengan manajemen 
perusahaan. Karena itu, dibutuhkan suatu rancang bangun model konseptual 
kebijakan outsourcing dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi 
kebijakan strategik (pasal 59 dan 64 UU No 13 Tahun 2003) untuk meminimalkan 
adanya konflik sistem HI. 

Rancangan model kebijakan perusahaan terkait outsourcing yang 
penyerahan pelaksanaan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lainnya 
dengan cara pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja merupakan 
pendekatan strategik manajemen sumber daya manusia (MSDM). Perkembangan 
industri yang sangat cepat dan jumlah perusahaan baru yang tinggi menyebabkan 
kebutuhan tenaga kerja (SDM) juga berkembang cepat. Oleh karena itu, 
pemenuhan kebutuhan SDM dapat dilakukan dengan cara insource maupun 
outsource. Penggunaan cara outsource untuk memenuhi kebutuhan SDM sebagai 
langkah strategik yang berdampak terhadap ekonomi perusahaan. Namun 
pemenuhan kebutuhan SDM dengan cara insource diperlukan biaya tinggi 
(mahal), karena adanya switching cost dan memerlukan waktu lama yang dapat 
menghilangkan momentum ekonomi. 

Penerapan sistem outsourcing dan sistem PKWT dimungkinkan secara 
hukum melalui bentuk perikatan hukum antara perusahaan pemberi kerja atau 
pengguna jasa pekerja dengan PPK maupun PPJP. Ditinjau dari aspek sosial 
budaya, SDM mempunyai latar belakang yang beragam sehingga menyebabkan 
kesenjangan antara SDM outsourcing dan perusahaan pengguna jasa pekerja. 
Adanya kesenjangan dapat menimbulkan kontra produktif. Oleh karena itu PPK 
maupun PPJP memerlukan interaksi dan pemahaman sosial budaya organisasi 
perusahaan pengguna tenaga kerja yang dibangun sejak proses pengadaan. Hasil 
akhir proses pengadaan ini adalah kontrak kerjasama antara perusahaan pemberi 
kerja atau pengguna jasa pekerja dengan PPK atau PPJP. Kontrak kerja antara 
perusahaan harus memuat hak dan perlindungan pekerja dari perusahaan penerima 
pekerjaan (PPK atau PPJP) dan perjanjian kerja antara perusahaa penerima 
pekerjaan dengan pekerjanya. Kontrak kerja tersebut merupakan pengaturan hak 
dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam implementasi praktik 
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outsourcing. Pelaksanaan kontrak kerjasama harus didukung oleh suasana 
kondusif berupa kepatuhan dan kerjasama yang baik (harmonis) agar terwujud 
pelaksanaan kontrak kerjasama. Proses manajemen, ukuran keberhasilan, dan 
pengendalian merupakan suatu kegiatan yang diperlukan pada seluruh rangkaian 
rancang bangun model kebijakan outsourcing dalam perspektif sistem hubungan 
industrial. 

Perumusan Masalah 

Fenomena unjuk rasa pekerja yang semakin sering terjadi di daerah 
perindustrian. Unjuk rasa ini digunakan sebagai upaya untuk menyampaikan 
aspirasi pekerja terkait kebijakan-kebijakan perusahaan maupun kebijakan 
pemerintah. Selain itu juga adanya perbedaan cara pandang dan pemahaman 
penanganan konflik dalam sistem hubungan industrial. Berdasarkan observasi 
lapangan, penelusuran data dan informasi yang terkait dengan hubungan 
industrial, di Kabupaten Bekasi ditemukenali situasi permasalahannya.. Rumusan 
masalah terkait objek penelitian ini sebagai berikut: 
(1) Implementasi sistem outsourcing oleh perusahaan di Kabupaten Bekasi 

tidak sesuai dengan ketentuan UU No 13 tahun 2003 pasal 64, 65, dan 66 
terkait pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja. 

(2) Implementasi sistem PKWT oleh perusahaan di Kabupaten Bekasi juga 
tidak sesuai dengan ketentuan UU No 13 tahun 2003 pasal 59 terkait 
perjanjian kerja. 

(3) Implementasi pasal 102 ayat (1) UU No 13 tahun 2003 yang terkait 
pelaksanaan pengawasan dan penindakan oleh pemerintah melalui Dinas 
Tenaga Kerja di kabupaten yang belum efektif, sehingga terjadi konflik 
antara pekerja dan perusahaan yang berkepanjangan. 

(4) Perbedaan persepsi dan pemahaman para pihak yang terkait sistem 
outsourcing, sistem kontrak serta hubungan industrial yang harmonis.   

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara umum adalah merancang bangun model kebijakan 
outsourcing dalam perspektif sistem HI yang harmonis untuk meningkatkan 
kesejahteraan pekerja dan iklim kerja yang kondusif bagi dunia usaha. Secara 
spesifik tujuan penelitian ini adalah: 
(1) Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidaksesuaian 

implementasi kebijakan outsourcing dan sistem PKWT dari perusahaan 
dengan persyaratan yang diamanatkan UU No 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan. 

(2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan 
penindakan yang merupakan fungsi pemerintah di dalam sistem hubungan 
industrial sesuai amanat UU No 13 Tahun 2003. 

(3) Merancang-bangun model kebijakan outsourcing yang komprehensif dalam 
perspektif sistem HI harmonis sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, 
keamanan dan keberlanjutan pekerja dan perusahaan. 
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(4) Menyusun implikasi kebijakan outsourcing yang merupakan landasan 
implementasi UU No 13 tahun 2003 yang dilaksanakan para pemangku 
kepentingan. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian manajemen strategi yang terkait dengan kebijakan publik 
dilakukan secara komprehensif untuk memperoleh model konseptual yang efektif. 
Kebijakan outsourcing dalam sistem hubungan industrial yang dipahami dan 
dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai ketentuan UU No 13 
tahun 2003 diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan dan keberlanjutan 
pekerja dan perusahaan. Kebijakan konseptual yang dirancang dengan pendekatan 
kesisteman dan konsep sistem hubungan industrial harmonis agar bermanfaat bagi 
akademisi, praktisi dan pengambil kebijakan. Manfaat umum penelitian ini 
sebagai pengembangan konsep manajemen strategi serta landasan akademik 
penyusunan kebijakan publik. Manfaat khusus penelitian yang diharapkan oleh 
para pemangku kepentingan adalah: 
(1) Rancangan model konseptual dan implikasinya dapat menjadi arahan yang 

tegas untuk implementasi kebijakan sistem outsourcing oleh seluruh 
pemangku kepentingan, khususnya perusahaan, pemerintah serta serikat 
pekerja. Model konseptual yang dihasilkan merupakan kebutuhan para 
pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan hubungan industrial 
harmonis, yaitu kesejahteraan pekerja, keamanan dan keberlanjutan usaha 
serta terbangun iklim usaha yang kondusif. 

(2) Usaha sektor industri yang kondusif dengan sistem hubungan industrial 
yang harmonis menggerakan perkembangan investasi daerah dan secara 
makro mampu meningkatkan perekonomian daerah.  

(3) Menjadi arahan untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang baik 
antara perusahaan, pemerintah dan serikat pekerja dalam pencegahan 
konflik hubungan industrial maupun ketenagakerjaan. 

(4) Menjadi naskah akademik dalam pengambilan kebijakan dan sebagai arahan 
bagi pemahaman sistem outsourcing dan sistem hubungan industrial dalam 
sistem ketenagakerjaan sesuai yang diamanatkan UU No 13 tahun 2003. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
Dalam konsep epistemologi, penelitian ini berada dalam wilayah 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), manajemen strategik dan sistem HI. 
Pokok bahasan utamanya adalah outsourcing dalam perspektif sistem HI, yang 
diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan industri. Lingkup 
kebijakan yang dikaji, yaitu kebijakan outsourcing yang merupakan bagian yang 
tidak terpisah dari kebijakan ketenagakerjaan. Dari sisi perusahaan kebijakan 
organisasi untuk melakukan outsourcing dalam kapasitas fungsional MSDM dan 
manajemen strategik. Fokus pada hubungan kerjasama dan hubungan tripartit, 
yaitu: pengusaha (perusahaan), pekerja (serikat pekerja), dan pemerintah terkait 
dengan sistem HI. Ruang lingkup penelitian secara struktur dapat digambarkan 
sebagai berikut ini. 
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Gambar 1. Ruang lingkup penelitian 

 
 

Batasan Penelitian 
 
Kompleksitas sistem hubungan industrial dan outsourcing yang melibatkan 

aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum serta politik, menjadi batasan penelitian 
ini. Keberagaman faktor-faktor analisis dan rancang bangun model kebijakan serta 
pemangku kepentingan yang luas, mengarahkan penelitian pada batasan yang 
jelas. Penelitian ini dapat dilihat dalam subyek, objek serta pendekatan yang 
digunakan, sehingga diperlukan metodologi yang secara holistik dapat merancang 
modelnya. Batasan yang digunakan dalam penelitian dapat disampaikan sebagai 
berikut: 
(1) Subjek penelitian ini adalah para pemangku kepentingan yang terlibat 

langsung dalam impelementasi kebijakan serta pihak lain yang terdampak 
maupun berpengaruh tidak langsung. Subyek yang menjadi fokus terkait 
hubungan bipartit maupun tripartit, yaitu perusahaan, pemerintah, pekerja 
serta pemangku lainnya seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia yang berada 
di wilayah Kabupaten Bekasi. 

(2) Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan outsourcing, 
pemahaman sistemnya serta peran atau fungsi masing-masing subyek 
penelitian dalam penerapan UU ketenagakerjaan. 

(3) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan yang 
secara implisit diintegrasikan dalam rancang bangun model kebijakan 
outsourcing. Pengintegrasiannya dilakukan dengan pendekatan sistem dan 
logical thinking process yang diformulasikan dengan soft system 
methodology melalui teknik Strategic Assumption Surfacing and Testing 
(SAST), CATWOE, Analytical Network Process (ANP), serta Business 
Process Management (BPM). 

Manajemen 
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Daya Manusia 
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OUTSOURCING  

Orientasi 
Produk 

Orientasi 
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Perusahaan Pemborong 
Kerjaan 
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Kebaruan Penelitian 
 
Penelitian mengenai sistem outsourcing di internasional sudah banyak 

dilakukan, namun pengkajiannya menggunakan pendekatan empiris. Kajian yang 
telah dilakukan oleh peneliti terdahulu juga belum menjelaskan kesesuaian dengan 
permasalahan yang dihadapi di lokasi kajian. Dengan demikian kebaruan dari 
penelitian rancang bangun model kebijakan outsourcing dalam perspektif sistem 
HI ini adalah: 
(1) Pengembangan model konseptual kebijakan sistem outsourcing berdasarkan 

pendekatan sistem dengan menggunakan System of System Methodology 
(SOSM) serta konsep flexicurity.  

(2) Rumusan model integrasi kelembagaan sebagai implementasi kebijakan 
outsourcing dalam perspektif sistem HI yang memberikan petunjuk peran 
dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 

(3) Rumusan model integrasi manajemen yang mengatur proses perencanaan, 
pelaksanaan serta pengawasan para pemangku kepentingan yang terpadu 
sesuai konsep manajemen strategi maupun ketentuan perundang-undangan. 
Dalam implementasi kebijakan outsourcing yang menjadi faktor 
keberhasilan adalah menciptakan kesejahteraan pekerja, keamanan dan 
keberlanjutan usaha bagi perusahaan, serta terbangunnya iklim usaha yang 
kondusif.  
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