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Abstract:  

Strong competition has led many companies to outsource. The reasons of the outsourcing 
are to reduce costs and to increase quality, organizational focus, flexibility as well as to 
mediate some changes. However, it causes controversies among companies offering jobs 
and their laborers, outsourcing providers and also their workers. The solution over the 
controversies is a memorandum of understanding and by executing the outsourcing in 
accordance with the law or regulations in effect. Some focal steps possibly done by 
companies in this context are planning an outsourcing, selecting a strategy, analyzing 
cost, choosing a right outsourcing provider, negotiation, resource transition, and 
managing relations. Except the controversies, outsourcing is a visible solution to solve 
the problems of economy and efficiency. 
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Pendahuluan  

Ketidakpastian, kompleksitas dan perubahan yang begitu dinamis dalam 

lingkungan bisnis telah memberikan tekanan persaingan yang sedemikian besar bagi 

perusahaan. Perusahaan dituntut untuk beradaptasi dan bergerak cepat mengambil 

kebijakan dan melaksanakan aktivitas yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan di 

pasar global. Kecenderungan yang terjadi dalam bisnis global pada saat ini adalah 

mengalihkan aktivitas-aktivitas yang bersifat menunjang kegiatan utama perusahaan dan 



memfokuskan pada aktivitas-aktivitas yang terkait dengan bisnis utama. Fokus pada 

bisnis utama diharapkan akan menghasilkan produk dan jasa yang memiliki kualitas 

andal dan memiliki daya saing tinggi. Pengalihan beberapa aktivitas yang bersifat 

menunjang kegiatan utama perusahaan ke pihak lain ini disebut dengan outsourcing. 

Outsourcing telah menjadi pilihan yang tidak terelakkan dalam bisnis global pada saat 

ini.  

 

Mengapa Dialihkan ?  

Outsourcing atau dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan alih daya, 

merupakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. 

Outsourcing terjadi saat perusahaan melakukan kontrak dengan perusahaan penyedia jasa 

untuk melaksanakan suatu kegiatan yang semula dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. 

Claire-Lise B. dan Sever B. (1998) mengemukakan bahwa outsourcing merupakan 

pengalihan fungsi layanan internal ke pihak lain. Maurice F. G. (1999) mengemukakan 

bahwa outsourcing adalah tindakan mengalihkan beberapa kegiatan rutin internal 

organisasi dan berkeputusan untuk memberikan hak kepada pihak luar, yang diatur dalam 

kontrak.  

Fungsi layanan internal dialihkan dengan beberapa alasan. Faktor biaya pada 

umumnya menjadi alasan utama perusahaan untuk melakukan outsourcing. Alasan-alasan 

lain yang sering dikemukakan adalah memberikan banyak kesempatan bagi perusahaan 

untuk konsentrasi pada bisnis inti, meningkatkan pelayanan dan tidak dimilikinya sumber 

daya yang diperlukan. Maurice F.G. (1999) mengemukakan manfaat outsourcing adalah 

efisiensi biaya dan skala ekonomi, fokus pada inti, meningkatkan produk dan kualitas 



layanan, mengurangi waktu ke pasar dan mengurangi hambatan kapasitas, sumber daya, 

ketersediaan inovasi dan alokasi risiko. Ying Fan (2000) mengemukakan beberapa alasan 

perusahaan melakukan outsourcing adalah untuk mengurangi biaya, meningkatkan 

kualitas, meningkatkan fokus organisasi, meningkatkan fleksibilitas, dan memfasilitasi 

perubahan. 

Efisiensi biaya merupakan salah satu alasan utama perusahaan melakukan 

outsourcing. Kakabadse, A. dan N. Kakabadse (2005) mengemukakan bahwa kebutuhan 

untuk mengurangi biaya disebabkan oleh tekanan meningkatnya biaya perusahaan. 

Outsourcing biasanya digunakan oleh perusahaan sebagai strategi untuk memperoleh 

keuntungan dari pengurangan biaya melalui upah yang lebih rendah atau skala ekonomi 

(Mclvor, R., 2009). Banyak perusahaan menemukan bahwa penggunaan penyedia 

layanan di luar lebih efisien dan lebih murah daripada mempekerjakan staf penuh-waktu 

untuk menangani fungsi-fungsi ini di dalam perusahaan (Eleanna G. dan Nancy P., 2007). 

Pengalihan fungsi layanan internal kepada pihak luar dapat memberikan manfaat berupa 

pengeluaran biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan dikelola sendiri oleh 

perusahaan. Pengurangan biaya dapat terjadi karena perusahaan penyedia jasa 

outsourcing mendapatkan keuntungan dari efek skala ekonomi akibat dari menyediakan 

layanan serupa dengan banyak klien. Keuntungan dari efek skala ekonomi akan 

dialokasikan ke tingkat yang sama untuk klien mereka. Perusahaan pemberi jasa tidak 

dapat memperoleh keuntungan ini apabila melakukan sendiri aktivitas yang 

bersangkutan. Risiko yang mungkin terjadi adalah pengeluaran biaya yang justru lebih 

besar karena perlunya pengeluaran untuk investasi tertentu, perlunya pengeluaran untuk 

pelatihan dan pengembangan sumber daya dan perlunya pengeluaran untuk 



pengembangan skala ekonomi yang mungkin tidak dapat dilakukan sendiri oleh 

perusahaan. 

Peningkatan kualitas merupakan alasan lain perusahaan memanfaatkan jasa 

outsourcing. Alexander M. & Young D. (1996), Baden-Fuller C., Targett at al. (2000), 

Hussey D. dan P. Jenster (2003), Kakabadse, A. dan N. Kakabadse (2005),  

mengemukakan bahwa perusahaan juga mempertimbangkan outsourcing sebagai 

kemungkinan strategis untuk memperoleh manfaat lain seperti peningkatan fleksibilitas, 

peningkatan kualitas dan akses ke pasar baru. Salah satu syarat utama agar perusahaan 

dapat menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi adalah memiliki pengetahuan 

dan keahlian khusus. Pengetahuan dan keahlian dimiliki perusahaan penyedia jasa 

outsourcing karena spesialisasi pekerjaan yang dikembangkan. Perusahaan penyedia jasa 

outsourcing telah melakukan investasi yang cukup besar dalam mengembangkan 

pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia untuk melayani klien mereka. Di 

samping itu, perusahaan penyedia jasa outsourcing telah mempunyai pengalaman yang 

cukup banyak bekerja dengan para kliennya dalam memecahkan masalah-masalah yang 

mungkin serupa atau hampir serupa. Semakin baik pengetahuan, keahlian dan 

pengalaman yang dimiliki penyedia jasa outsourcing, semakin tinggi standar kualitas 

yang mungkin terjadi.  

Pengalihan fungsi layanan internal kepada pihak luar akan membuat perusahaan 

memusatkan diri pada aspek strategis. Fokus pada aspek strategis secara langsung akan 

mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan karena perusahaan tidak lagi terlalu menangani 

kegiatan-kegiatan operasional. Kegiatan-kegiatan operasional telah diserahkan kepada 

pihak luar. Perusahaan akan mengatur kembali keahlian sumber daya manusia internal 



agar lebih efektif, efisien dan produktif. Sumber daya manusia internal akan 

dikembangkan sebagai rekanan bisnis dan memberikan kontributor strategis bagi tujuan 

perusahaan. Outsourcing dapat membantu perusahaan untuk memberikan perhatian 

kembali pada kompetensi inti daripada harus memiliki dan terus memperbarui berbagai 

kompetensi. Kompetensi yang tidak berkaitan dengan kompetensi strategis akan 

dilakukan oleh pihak luar. Pihak luar akan menyediakan tenaga kerja yang mempunyai 

kinerja, semangat dan disiplin tinggi dalam waktu singkat dengan biaya yang kompetitif. 

Rentang kendali manajemen menjadi tidak terlalu panjang karena perusahaan tidak lagi 

terlalu menangani jasa penunjang yang sejatinya memerlukan penanganan khusus oleh 

tenaga-tenaga ahli tertentu.  

Outsourcing dapat meningkatkan fleksibilitas perusahaan karena membagi risiko 

dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing. Pembagian risiko dapat terjadi karena 

perusahaan telah menyerahkan beberapa aktivitas yang semula dilakukan oleh 

perusahaaan sendiri kepada pihak lain. Penyerahan beberapa aktivitas ini akan membuat 

risiko ditanggung bersama. Perusahaan akan menanggung seluruh risiko apabila semua 

aktivitas dilakukan oleh perusahaan sendiri.  Semua investasi yang diperlukan untuk 

setiap aktivitas harus dilakukan sendiri pula oleh perusahaan. Pembagian risiko akan 

membuat perusahaan lebih dapat bergerak secara fleksibel dan lebih dapat cepat berubah 

manakala diperlukan. Kondisi pasar, kompetisi, peraturan pemerintah, keadaan keuangan 

dan teknologi yang sering berubah telah memaksa perusahaan untuk selalu beradaptasi 

dan bergerak cepat dengan lebih fleksibel.  

Outsourcing akan memfasilitasi perubahan dengan adanya inovasi. Inovasi sering 

dianggap sebagai kegiatan yang harus ditangani sendiri oleh perusahaan. Namun menurut 



Chesbrough H. (2004),  inovasi secara eksklusif berbasis sumber daya internal tidak lagi 

mencukupi. Perusahaan harus memberikan nilai tambah dan memiliki keunggulan 

kompetitif dengan mempergunakan sumber daya internal dan eksternal. Salah satu alasan 

paling jelas untuk melakukan outsourcing adalah tidak tersedianya sumber daya yang 

dibutuhkan di perusahaan sendiri.  Outsourcing dapat memberikan produk inovatif dan / 

atau solusi layanan yang muncul dari kombinasi pengetahuan dan keahlian yang ada 

dalam organisasi yang berbeda.  

Di samping beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, beberapa perusahaan 

mempergunakan jasa outsourcing karena perusahaan tidak memiliki sumber daya yang 

diperlukan,  perusahaan tidak dapat menyelesaikan aktivitas dalam jangka waktu tertentu, 

atau perusahaan kesulitan dalam memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau 

dikelola (misalnya birokrasi ekstern yang sangat berbelit atau pemeliharaan peralatan 

yang tidak dapat dilakukan sendiri).  

 

Menuai Kontroversi  

Pengalihan fungsi layanan internal kepada pihak lain telah menuai kontroversi 

baik dari perusahaan pemberi kerja, pekerja internal perusahaan pemberi kerja, 

perusahaan penyedia jasa,  maupun pekerja perusahaan penyedia jasa. Kontroversi 

disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai outsourcing dan adanya 

penyimpangan dalam mengimplementasikan outsourcing. Di satu sisi, perusahaan 

pemberi kerja menyambut baik pengalihan fungsi layanan internal karena bermanfaat 

bagi kemajuan perusahaan. Namun di sisi lain, pekerja internal perusahaan pemberi kerja 

khawatir tindakan mengalihkan kegiatan jasa penunjang kepada perusahaan penyedia jasa 



outsourcing akan memperlemah posisi mereka. Pekerja internal khawatir posisinya akan 

digantikan oleh pekerja perusahaan penyedia jasa. Permasalahan lain muncul dari pekerja 

pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Pekerja mempertanyakan adanya 

kemungkinan pemutusan hubungan dengan perusahaan pengguna jasa yang 

mengakibatkan ketidakjelasan bentuk status hubungan kerja, perencanaan jenjang karier 

yang kurang terarah  dan perbedaan perlakuan dengan pekerja internal pengguna jasa.  

Kontroversi yang muncul perlu ditanggapi secara bijaksana baik oleh perusahaan 

dan pekerja internal perusahaan pemberi kerja maupun oleh perusahaan dan pekerja 

perusahaan penyedia jasa. Perusahaan pemberi kerja baik kiranya apabila memanfaatkan 

jasa outsourcing dengan tidak merugikan pekerja. Kekhawatiran posisi pekerja internal 

akan digantikan pekerja perusahaan penyedia jasa tidak terjadi apabila perusahaan 

memanfaatkan jasa outsourcing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Legitimasi dalam memanfaatkan jasa outsourcing terdapat dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 65 

ayat 2 mengatur bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus 

memenuhi syarat-syarat 1) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 2) dilakukan 

dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; 3) merupakan 

kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan 4) tidak menghambat proses 

produksi secara langsung. Adapun pasal 66 memuat 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. Peraturan di atas menunjukkan bahwa kegiatan yang 



dapat dialihkan oleh perusahaan kepada pihak lain adalah kegiatan yang hanya bersifat 

menunjang kegiatan utama perusahaan.  

Kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses 

produksi adalah kegiatan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan-

kegiatan tersebut antara lain adalah layanan kebersihan, layanan tenaga pengaman, 

layanan penyediaan makanan bagi pekerja, layanan pemeliharaan taman, layanan 

pembersihan kaca-kaca gedung bertingkat, layanan penyediaan tranportasi pekerja dan 

layanan pendukung bisnis lainnya. Namun demikian, memang masih dibutuhkan 

pembatasan yang jelas mengenai jenis-jenis kegiatan yang dapat diklasifikasikan dalam 

kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang merupakan dasar dari pelaksanaan 

outsourcing. Jenis perusahaan yang sangat bervariasi dan kebutuhan dunia usaha dalam 

penggunaan oiutsourcing yang semakin berkembang, telah menyebabkan ketidakjelasan 

pembatasan kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Empat pengertian core activities 

yang dikemukakan oleh Alexander M. & Young D. (1996), adalah kegiatan yang secara 

tradisional dilakukan di dalam perusahaan, kegiatan yang bersifat kritis terhadap kinerja 

bisnis, kegiatan yang menciptakan keunggulan kompetitif baik sekarang maupun di 

waktu yang akan datang dan kegiatan yang akan mendorong pertumbuhan di masa yang 

akan datang, inovasi, atau peremajaan kembali.  Prahalad C. K. and G. Hamel (1990) 

menunjukkan bahwa hanya barang dan jasa yang dianggap kompetensi inti, harus 

diproduksi secara internal. 

Beranjak dari belum adanya pembatasan yang jelas mengenai kegiatan yang 

termasuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang, maka masing-masing perusahaan 

secara internal dapat mengklasifikasikan sendiri kegiatan yang termasuk kegiatan utama 



dan kegiatan yang termasuk kegiatan penunjang. Penentuan klasifikasi ini perlu 

dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dikomunikasikan dengan pekerja internal 

perusahaan pemberi jasa maupun perusahaan penyedia jasa. Dalam Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 101/MEN/VI/2004 

tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, menjelaskan bahwa 

hal-hal yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam perjanjian kerja adalah a) jenis 

pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan jasa, b) penegasan 

bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana 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, c) penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/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 pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.  

Ketidakjelasan bentuk status hubungan kerja dapat dijelaskan dengan masalah 

pengangguran yang terjadi pada saat ini. Maraknya kehadiran perusahaan – perusahaan 

baru yang bergerak di bidang jasa outsourcing sebenarnya mampu membantu mengatasi 

masalah ketidakseimbangan antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. 

Pencari kerja yang baru saja menyelesaikan pendidikan formal dapat ikut ambil bagian 

memanfaatkan munculnya perusahaan-perusahaan penyedia jasa outsourcing untuk 

mendapatkan pekerjaan, meskipun dalam bentuk hubungan kerja yang bersifat kontrak 

dengan jangka waktu tertentu. Kompetensi yang dimiliki pada saat mengenyam 



pendidikan formal dapat dikembangkan dan direalisasikan secara penuh dalam 

perusahaan. Pengalaman dan keahlian yang dimiliki serta karakter kerja yang telah 

terbentuk dapat menjadi bekal untuk memperoleh perpanjangan kontrak, mempunyai 

peluang untuk meraih posisi sebagai pekerja tetap dan mendapatkan pekerjaan seperti 

yang diharapkan untuk menuju karier  yang sebenarnya.  Pekerja akan memperjuangkan 

status hubungan kerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pekerja tetap dapat 

mempergunakan pengalaman dan keahlian yang dimiliki pada saat bekerja di perusahaan 

outsourcing untuk merencanakan dan mewujudkan jenjang karier yang diinginkan.  

Permasalahan mengenai adanya perbedaan perlakuan dengan pekerja internal 

perlu diatasi dengan membuat kesepakatan atau perjanjian kerja terlebih dahulu antara 

pengguna jasa dan penyedia jasa. Perjanjian kerja tersebut perlu didaftarkan ke instansi 

ketenagakerjaan untuk mendapat pengesahan dan sebagai pedoman apabila terjadi 

permasalahan atau perselisihan antara pekerja dengan perusahaan. Kesepakatan tersebut 

harus memuat secara jelas dan terperinci mengenai hak dan kewajiban pekerja kontrak 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selama hak dan kewajibannya sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka tidak ada permasalahan perbedaan 

perlakuan dengan pekerja internal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 65 ayat 3 memuat bahwa perlindungan kerja dan 

syarat-syarat kerja bagi para pekerja/buruh pada perusahaan lain sekurang-kurangnya 

sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi 

pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tertulis 

dalam peraturan di atas bahwa pekerja perusahaan penyedia jasa akan mendapatkan 

perlindungan kerja yang sama dengan pekerja perusahaan pengguna jasa atau paling tidak 



mendapatkan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 

Langkah Pelaksanaan  

Steven T. (2007) mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan perusahaan dalam 

memanfaatkan outsourcing meliputi alasan-alasan, pemilihan waktu, kontrak, 

akuntabilitas, siklus hidup, dan seleksi.  Sedangkan Maurice F. G. (1999) dalam bukunya 

Richardus E. I. dan Richardus D. (2003) mengemukakan 7 langkah pokok yang perlu 

dilakukan perusahaan dalam melaksanakan outsourcing, yaitu perencanaan outsourcing,  

pemilihan strategi, analisis biaya, pemilihan penyedia jasa, tahap negosiasi, transisi 

sumber daya, dan pengelolaan hubungan.  Perencanaan outsourcing terdiri dari penentuan 

objek, pembentukan tim, perencanaan jadwal kegiatan, perencanaan waktu kegiatan, dan 

pemilihan konsultan apabila diperlukan. Kegiatan-kegiatan yang perlu dipersiapkan 

dalam perencanaan outsourcing adalah penilaian risiko, penerimaan dan dukungan 

manajemen, antisipasi penolakan, pemberitahuan rencana dan pemilihan pimpinan, 

anggota tim, konsultan luar.  

Pemilihan strategi merupakan kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan 

perusahaan dalam memanfaatkan jasa outsourcing. Ketepatan dalam memilih strategi 

akan menimbulkan keberhasilan atau memperlancar pelaksanaan outsourcing, demikian 

pula sebaliknya, ketidaktepatan dalam memilih strategi akan menimbulkan kegagalan 

atau sekurang-kurangnya ketidaklancaran pelaksanaan outsourcing. Aktivitas-aktivitas 

yang perlu dilakukan dalam pemilihan strategi antara lain memilih struktur organisasi, 

menentukan kompetensi utama, melakukan restrukturisasi, dan memadukan outsourcing 



dengan strategi. Pemilihan struktur organisasi merupakan penentuan bentuk struktur 

organisasi fungsional, bentuk struktur organisasi horizontal, atau bentuk struktur 

organisasi lain yang mendukung pelaksanaan outsourcing. Penentuan kompetensi utama 

merupakan penentuan kemampuan terunggul perusahaan yang menyebabkan perusahaan 

dapat memenangkan kompetisi. Restrukturisasi merupakan waktu untuk melakukan 

perubahan dalam proses outsourcing, akan berjalan secara lambat dan berlangsung terus, 

atau berjalan dengan cepat dan radikal, atau di antara keduanya.  Perpaduan  outsourcing 

dengan strategi adalah memadukan strategi-strategi perusahaan dengan kebutuhan 

pelaksanaan outsourcing. 

Analisis biaya adalah mendata biaya-biaya utama dari pelaksanaan outsourcing, 

baik sebelum pelaksanaan outsourcing maupun setelah pelaksanaan outsourcing. 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis biaya adalah menentukan 

kelompok biaya yang paling signifikan, menghitung biaya tiap-tiap kelompok sebelum 

outsourcing,  menghitung biaya tiap-tiap kelompok setelah outsourcing,  dan melakukan 

analisis. Penentuan kelompok biaya yang paling signifikan adalah menentukan biaya-

biaya yang mewakili sebagian besar dari seluruh biaya outsourcing.  Penghitungan biaya 

tiap-tiap kelompok sebelum outsourcing adalah mencatat biaya sebelum pelaksanaan 

outsourcing baik dalam jumlah absolut maupun dalam jumlah relatifnya. Penghitungan 

biaya tiap-tiap kelompok setelah outsourcing adalah mencatat biaya setelah pelaksanaan 

outsourcing baik dalam jumlah absolut maupun dalam jumlah relatifnya. Hasil analisis 

biaya hendaknya dapat menunjukkan apakah pelaksanaan outsourcing memberikan 

dampak positif pada perusahaan, atau justru menimbulkan dampak negatif bagi 

perusahaan.  



Pemilihan penyedia jasa merupakan kegiatan pencarian sumber penyedia jasa, 

penentuan kualifikasi penyedia jasa, dan pemilihan penyedia jasa. Pencarian sumber 

penyedia jasa dapat diperoleh dengan mendapatkan informasi dari pemasok lama yang 

pernah digunakan perusahaan,  referensi dari perusahaan lain, asosiasi industri 

bersangkutan, tender, referensi konsultan, pembicara atau peserta seminar outsourcing, 

internet web atau majalah perdagangan.  Penentuan kualifikasi penyedia jasa adalah 

menentukan persyaratan kualifikasi yang diperlukan agar perusahaan penyedia jasa 

mampu memberikan kualitas jasa yang dikehendaki. Kualifikasi antara lain meliputi 

pengalaman, kehandalan layanan, kinerja yang menonjol, reputasi yang positif, 

pelanggan yang cukup, sumber daya manusia yang memadai, peralatan yang memadai, 

memiliki laboratorium, memiliki kantor, memberikan layanan purna jual, mempunyai 

kemampuan keuangan, memiliki manajemen yang handal, menyelenggarakan manajemen 

mutu, fleksibilitas untuk melakukan perubahan, mempunyai kesadaran biaya dan 

mempunyai komitmen penuh.  Pemilihan penyedia jasa adalah menghitung nilai untuk 

setiap kualifikasi yang telah diberi bobot masing-masing dan menentukan nilai tertinggi. 

Tahap negosiasi adalah tahap menuju titik persetujuan dengan membicarakan 

mengenai jasa dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan yang 

dapat ditawarkan oleh penyedia jasa. Dalam proses negosiasi terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan. Beberapa hal penting dalam proses negosiasi adalah hal-hal yang 

perlu dinegosiasikan, negosiasi mengenai prinsip-prinsip, perencanaan negosiasi, temu 

muka, prinsip-prinsip keadilan, dan pembuatan kontrak. Hal-hal yang perlu 

dinegosiasikan perlu dipersiapkan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak sebelum tatap 

muka dilakukan, agar segala sesuatu yang dibutuhkan dapat dibicarakan dan tidak ada 



yang ketinggalan. Pendekatan negosiasi adalah memisahkan orang dengan masalah, 

memfokuskan pada kepentingan (bukan posisi), mengembangkan berbagai kemungkinan 

sebelum memutuskan yang harus diperbuat dan memastikan bahwa hasil yang dicari 

harus berdasarkan suatu standar tujuan. Perencanaan negosiasi meliputi penentuan target 

yang ingin dicapai, penentuan strategi, pemilihan anggota tim negosiasi, penentuan 

tempat pertemuan, penentuan aturan-aturan yang perlu diindahkan dan pengenalan lawan 

negosiasi. Temu muka adalah pertemuan secara langsung dimana kedua belah pihak 

mengemukakan keinginan dan berunding mencapai kesepakatan. Prinsip-prinsip keadilan 

adalah semua persyaratan dalam kontrak haruslah adil untuk kedua belah pihak dan harus 

menggambarkan suatu situasi sama-sama menang. Pembuatan kontrak adalah 

menuangkan secara tertulis dan lengkap hasil negosiasi yang menggambarkan hubungan, 

tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. 

Transisi sumber daya meliputi sumber daya peralatan dan sumber daya manusia. 

Transisi sumber daya peralatan meliputi daftar mengenai jenis dan jumlah peralatan yang 

akan dialihkan, kondisi masing-masing peralatan, harga perolehan, tahun perolehan, 

harga pasar peralatan dan harga transfer yang ditawarkan.  Transisi sumber daya manusia 

antara lain meliputi kejelasan rencana outsourcing, dampak status outsourcing pada 

karyawan, keuntungan bagi karyawan, karyawan yang akan dipindahkan, karyawan yang 

berada tetap di dalam perusahaan, karyawan yang dibebastugaskan dan berbagai hal 

mengenai permasalahan sumber daya manusia dalam outsourcing. 

Pengelolaan hubungan adalah mengelola dengan baik hubungan antara pemberi 

kerja dan penyedia jasa agar mempunyai hubungan yang erat, berlangsung lama dan 

menguntungkan kedua belah pihak. Pengelolaan hubungan meliputi memonitor kinerja 



dan memecahkan masalah yang timbul. Kinerja dimonitor karena merupakan suatu 

bentuk pengendalian dalam fungsi manajemen. Masalah yang sering timbul dan perlu 

dipecahkan dalam pelaksanaan outsourcing adalah permasalahan mengenai orang, proses 

dan teknologi. 

 

Kesimpulan  

Pengalihan fungsi layanan internal dilakukan karena dapat mengurangi biaya, 

meningkatkan kualitas, meningkatkan fokus organisasi, meningkatkan fleksibilitas, dan 

memfasilitasi perubahan. Namun demikian, pelaksanaan outsourcing telah munculkan 

kontroversi dari perusahaan pemberi kerja, pekerja internal perusahaan pemberi kerja, 

perusahaan penyedia jasa,  maupun pekerja perusahaan penyedia jasa. Sambutan baik 

pengalihan fungsi layanan internal berasal dari perusahaan pemberi kerja dan perusahaan 

penyedia jasa. Kekhawatiran  pengalihan fungsi layanan internal berasal dari pekerja 

internal perusahaan pemberi kerja dan pekerja perusahaan penyedia jasa. Pembuatan 

perjanjian kerjasama dan pelaksanaan outsourcing sesuai dengan peraturan yang berlaku 

merupakan solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi kontroversi. Langkah-langkah 

yang dapat dipergunakan perusahaan dalam memanfaatkan jasa outsourcing adalah 

perencanaan outsourcing, pemilihan strategi, analisis biaya, pemilihan pemberi jasa, 

tahap negosiasi, transisi sumber daya dan pengelolaan hubungan.    

Lepas dari itu semua, kendati adanya masalah di balik pemanfaatan jasa 

outsourcing, apabila semua pihak mempunyai komitmen yang kuat untuk menggunakan 

jasa outsourcing dengan benar, pemanfaatan jasa outsourcing dapat menjadi salah satu 

solusi untuk mengatasi masalah ekonomi dan efisiensi. Outsourcing dapat menjadi salah 



satu solusi untuk memperluas kesempatan kerja, menyerap banyak tenaga kerja dan 

mengurangi pengangguran. Outsourcing perlu dipahami secara lebih komprehensif oleh 

berbagai pihak, baik oleh perusahaan yang selama ini dinilai sebagai pihak yang 

diuntungkan maupun oleh pekerja yang selama ini dinilai sebagai pihak yang dirugikan. 

Hal inilah yang harus disadari oleh semua pihak bahwa pelaksanaan outsourcing masih 

perlu disempurnakan dan dikembangkan lebih lanjut agar dapat bermanfaat seperti yang 

diharapkan.  

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
Alexander, M. & Young, D. (1996), “Strategic Outsourcing”, Long Range Planning, 29 

(1) : 116 – 119. 
 
Baden-Fuller, C., Targett at al. (2000), “Outsourcing to Outmanoeuvre: Outsourcing Re-

Defines Competitive Strategy and Structure”, European Management Journal, 18 (3) : 
285 – 295. 

 
Chesbrough, H. (2004),  “Managing Open Innovation”, Research Technology 

Management, Industrial Research Institute Inc, 47 : 23 – 26.    
 
Claire-Lise, B. dan Sever, B.  (1998), “Outsourcing Library Operations in Academic 

Libraries, An Overview of Issues and Outcomes”, Libraries Unlimited, Inc.  
 
Eleanna, G. dan Nancy, P. (2007), “Internationalization as a Determining Factor of 

HRM Outsoursing”, Int. J. of Human Resource Management, 18:8 August 2007, 
1557 – 1567. 

 
Hussey, D. dan P. Jenster (2003), “Outsourcing: The Supplier Viewpoint. Strategic 

Changer”, John Wiley & Sons, Inc. / Business, 12 : 7 – 20.      
 
Kakabadse, A. dan N. Kakabadse (2005), “Outsourcing: Current and Future Trends”, 

Thunderbird International Business Review, 47 (2) : 183-204. 
 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 

101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa 
Pekerja/Buruh. 

 
Maurice, F.G. (1999), “Strategic Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing 

Decisions and Initiatives”, AMA Publications, New York, USA. 



 
Mclvor, R. (2009), “How The Transaction Cost and Resource-Based Theories of The 

Firm Inform Outsourcing Evaluation”, Journal of Operations Management, 27 (1) : 
45 – 63. 

 
Prahalad, C. K. and G. Hamel (1990), "The Core Competence of the Corporation", 

Harvard Business Review, 68(3): 79-91. 
 
Richardus, E. I. dan Richardus, D. (2003), “Proses Bisnis Outsourcing”, PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia, Jakarta.  
 
Steven, T. (2007), “The Innovative Organization: Creating Value Through 

Oiutsourcing”, University of California Berkeley, Vol. 50, No.1. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
 
Ying Fan (2000), “Strategic Outsourcing: Evidence from British Companies”, Marketing 

Intelligence and Planning, 18(4): 213 – 219. 


