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Kehadiran jasa outsourcing di lingkungan bisnis memang menarik untuk dibicarakan. 

Tekanan persaingan yang sedemikian besar telah memaksa perusahaan menyerahkan kegiatan jasa 

penunjang kepada pihak lain. Seperti yang disampaikan Claire-Lise Benaud dan Sever Bordeianu 

dalam bukunya yang berjudul Outsourcing Library Operations in Academic Libraries, 

outsourcing merupakan pengalihan fungsi layanan internal ke pihak lain.  

Penggunaan jasa outsourcing disambut baik perusahaan karena membantu perusahaan 

untuk fokus pada bisnis inti, menghemat waktu  dan biaya. Tenaga kerja yang mempunyai kinerja, 

semangat dan disiplin tinggi dapat dipenuhi 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. Namun, tidak semua kalangan internal menyambut baik pemanfaatan jasa 

outsourcing.  

Pekerja internal khawatir tindakan mengalihkan kegiatan jasa penunjang akan 

memperlemah posisi mereka. Kekhawatiran posisi pekerja internal akan digantikan pekerja 

perusahaan penyedia jasa sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Undang-Undang No 13/2003 tentang 

Ketenagakerjaan merupakan legitimasi dalam memanfaatkan jasa outsourcing.  

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 
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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.  

Tertulis dalam peraturan di atas bahwa kegiatan yang dapat dialihkan adalah kegiatan yang 

hanya bersifat menunjang kegiatan utama perusahaan. Memang masih dibutuhkan pembatasan 

yang jelas mengenai jenis-jenis kegiatan yang dapat diklasifikasikan dalam kegiatan utama dan 

kegiatan penunjang.  

Perbedaan perlakuan dengan pekerja internal dapat diatasi dengan membuat kesepakatan 

terlebih dahulu antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Kesepakatan tersebut harus memuat 

secara jelas dan terperinci mengenai hak dan kewajiban pekerja kontrak sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku.  

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.  

Lepas dari itu semua, kendati terdapat masalah di balik pemanfaatan jasa outsourcing, 

apabila semua pihak mempunyai komitmen yang kuat untuk menggunakan jasa outsourcing 

dengan benar, pemanfaatan jasa outsourcing dapat menjadi solusi mengatasi masalah ekonomi dan 

efisiensi. 


