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ABSTRAK 

 

Sistem outsourcing merupakan salah satu sistem kerja yang menggunakan jasa 

ahli daya dalam mengelola suatu pekerjaan atau proyek tertentu. Banyak peraturan 

pemerintah yang membahas tentang sistem outsourcing, tetapi dianggap belum 

memecahkan masalah karena pekerja masih merasa bahwa sistem outsourcing sangat 

tidak membela kaum pekerja yang justru menguntungkan bagi perusahaan. Namun 

karena sulitnya pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja, sehingga membuat para 

pekerja akhirnya menerima sistem kerja outsourcing yang dibuat oleh perusahaan. 

Maka sangat menarik untuk melihat secara lebih dalam bagaimana karyawan 

outsourcing mengkonstruksikan nilai kerja pada pekerjaannya dan bagaimana 

dampak status outsourcing terhadap karyawan pertambangan batu bara 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial dari 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta teori nilai kerja dari Karl Marx. 

Paradigma yang digunakan adalah definisi sosial dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Bontang dengan lima informan, dipilih dengan 

menggunakan teknik purposive pada pekerja outsourcing yang bekerja di 

pertambangan dan dilihat dari usia, jenis kelamin, status kekeluargaan, dan 

pengalaman kerja. 

 Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pekerja laki-laki yang 

berpengalaman belum berpengalaman, telah menikah maupun belum menikah 

memaknai pekerjaannya sebagai sistem kerja yang tidak memihak pada pekerja dan 

memaknai pekerjaannya sebagai suatu bentuk eksploitasi, pekerja laki-laki yang 

belum menikah tetap merasa tereksploitasi dikarenakan upah yang tidak sesuai 

dengan tenaga yang digunakan saat bekerja. Sedangkan perempuan baik yang 

menikah maupun sudah menikah memaknai pekerjaan outsourcing sebagai pekerjaan 

yang bersifat tidak meeksploitasi, jika dilihat berdasarkan pembagian waktu kerja.. 

Selain itu terdapat beberapa dampak yaitu dampak pada kesejahteraan pekerja bagi 

pekerja laki-laki kesejahteraan masih kurang terpenuhi, sedangkan pekerja 

perempuan, upah yang diterima sudah sesuai. Dampak kinerja pekerja yang tetap 

memiliki etos kerja, dampak sosial pada proses adaptasi memiliki hubungan yang 

baik dan saling memiliki rasa simpati antar pekerja, kerjasama antar pekerja juga 

tetap dilakukan, serta mendapat dukungan keluarga. 

 

Kata Kunci : Pekerja, Outsourcing, Makna Kerja, Dampak .



I. PENDAHULUAN 

I.I Latar Belakang 

Menurunnya posisi tawar buruh dan meningkatnya jumlah persaingan pada 

pasar global, yang menyebabkan  tingkat pengangguran terus bertambah, sehingga 

pemerintah mengijinkan perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja 

outsourcing, yang berdampak pada keuntungan bagi para pengusaha yang 

menggunakan karyawan dengan sistem tenaga atau sistem kerja outsourcing yang 

biasa juga disebut sebagai buruh kontrak atau buruh outsourcing. Hal ini dikarenakan 

sistem outsourcing mampu melakukan efisensi penekanan biaya serta mampu 

menjaga perusahaan dari dampak buruk kestabilan dalam berproduksi yang 

disebabkan akibat adanya krisis. Dengan diperbolehkannya mempekerjakan tenaga 

kerja outsourcing telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

Dalam praktek, pengertian dasar outsourcing merupakan suatu pengalihan 

sebagian atau seluruh pekerjaan atau seluruh pekerjaan serta wewenang kepada pihak 

lain, guna mendukung strategi pemakaian jasa outsourcing baik pribadi, perusahaan, 

divisi ataupun sebuah unit dalam perusahaan (Priambada,2008:58) 

Penerapan sistem kerja outsourcing yang dilakukan pemerintah untuk 

mengurangi tingginya tingkat pengangguran, agar sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 

ayat 2; tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan. Secara tidak langsung akan membuat munculnya ancaman 

eksploitasi dan semakin memperlemah kedudukan dari tenaga kerja. Akibat dari 

adanya pengangguran mucul persaingan yang sangat ketat untuk mencari pekerjaan, 

hal ini dikarenakan ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja yang lebih banyak 

dibandingkan dengan lapangan kerja yang ada.Dalam menghadapi masalah ini maka 

munculah perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh (PPJP) untuk dapat 

menyalurkn pencari kerja pada perusahaan pencari tenaga kerja. 

Outsourcing merupakan suatu sistem kerja yang memakai pekerjaan dengan 

pengalihan mulai dari tanggung jawab serta keputusan kepada orang lain, outsourcing 



dalam dunia bisnis dianggap sebagaialih daya yang berfungsi sebagai penyerahan 

sebagian pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya non-core atau penunjang oleh suatu 

perusahaan kepada perusahaan lain atau penyedia jasa tenaga kerja. Pengalihan 

pekerjaan yang bersifat non core dilakukan karena perusahaan lain dapat 

mengerjakannya dengan lebih murah, lebih cepat, lebih baik dan yang lebih utama 

lagi adalah karena perusahaan memiliki pekerjaan lain yang sifatnya core dan lebih 

penting. Core bisnis merupakan inti dari produksi yang dihasilkan oleh perusahaan, 

sedangkan non core merupakan penunjang dari core bisnis yaitu kegiatan yang tidak 

berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di 

luar usaha pokok suatu perusahaan. (Tarina,2014) 

Dalam membahas permasalahan dalam ketenagakerjaan yang ada di Indonesia 

yang salah satunya berkaitan dengan sistem kerja fleksibel yang berwujud PKWT 

(buruh kontrak dan sistem outsourcing) dimana dalam sistem kerja fleksibel jaminan 

sosial dan upah layak tidak terlalu diperhatikan, hal ini dikarenakan semakin 

sedikitnya jumlah buruh tetap dalam suatu perusahaan namun semakin banyakjumlah 

buruh tidak tetap. Walaupun penggunaan tenaga kerja outsourcing dan kontrak bukan 

hal yang baru, akan tetapi secara jelas hal penggunaan sistem fleksibel ini terus 

meningkat dan meluas sejak disahkan melalui undang-undang no 13 tahun 2003.  

Indonesia sendiri terdapat beberapa hukum yang berkaitan dengan tenaga 

outsourcing seperti dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

pasal 56-59 dan pasal 64-66, kepmenakertrans no. kep.100/men/vi/2004 tentang 

ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, kepmenakertrans no. kep.101/ 

men/vi/2004 tentang tata cara perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, 

kepmenakertrans no.kep.101/men/vi/2004 tentang tata cara perijinan perusahaan 

penyedia jasa pekerja/ buruh, kepmenakertrans no. kep.220/men/x/2004 tentang 

syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, 

permenakertrans no. per.22/men/Ix/2009 tentang penyelenggaraaan pemagangan 

didalam negeri.  

Berlakunya undang-undang 13/2003, membuat semakin banyak perusahaan 

yang tidak lagi secara langsung merekrut buruhnya akan tetapi banyak perusahaan 



yang lebih memilih menggunakan jasa perusahaan perekrut dan penyalur tenaga 

kerja, sehingga hal ini membuat hak-hak buruh  semakin berkurang serta tingkat 

kesejahteraan buruh dan keluarganya yang ikut semakin menurun juga. Hal ini  

dikarenakan status buruh kontrak dan outsourcing dalam sebuah perusahaan 

mengalami kondisi kerja yang tidak stabil dan tidak memperoleh berbagai hak dan 

tunjangan sebagaimana yang didapat oleh buruh tetap. 

Dengan adanya sistem outsourcing yang merugikan buruh, namun 

menguntukan dari pihak perusahaan membuat semakin maraknya tenaga outsourcing 

yang dipekerjakan, berdasarkan hasil pemberitaan Suhendra (dalam 

detikfinance.com) menyebutkan Iftida Yasar sebagai  Penasihat Asosiasi Bisnis Alih 

Daya Indonesia (Abadi)  menyatakan sebanyak 40-50% tenaga kerja sektor formal di 

Indonesia berstatus sebagai tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Tenaga kerja 

sektor formal di Indonesia kini mencapai sekitar 30 jutaan orang, sementara sektor 

informal bisa mencapai 70 juta orang lebih, dan terus meningkat tiap tahun, 

dikatakannya juga, bahwa jika dilihat dari sisi persentase, angka tenaga kerja 

outsourcing di Indonesia relatif sama dengan di Jepang yang mencapai kurang lebih 

40% dari total pekerja sektor formal. Padahal, menurut Iftida, Jepang adalah salah 

satu negara yang menghormati komitmen kerja jangka panjang bagi para pekerja. Ia 

mengaku tak menutup mata jika sekarang banyak perusahaan outsourcing yang hanya 

bermodal izin perusahaan terbatas (PT) menjalankan bisnis outsourcing tanpa 

persyaratan yang layak dan lengkap. Menurutnya kuncinya adalah pengawasan harus 

benar-benar dilakukan oleh kementerian tenaga kerja, mengingat permintaan terhadap 

tenaga outsourcing akan semakin tinggi. 

Dalam sistem outsourcing sendiri terdapat beberapa kerugian yang dialami oleh 

perusahaan maupun buruh, dari sisi perusahaan akan mengalami kurangnya kontrol 

terhadap buruh, ancaman keamanan dan kerahasiaan, layanan pelanggan miskin. 

Sedangkan bagi buruh dengan adanya sistem outsourcing maka akan terjadinya 

perlindungan maupun kesejahteraan bagi buruh akan berkurang. Hal ini dikarenakan 

terdapat masalah-masalah yang sering dihadapi pengguna tenaga outsourcing yaitu  

(Putri,2013:8) pertama beralihnya  hubungan hukum dalam outsourcing yang 



merugikan pekerja, hal ini tidak terbatas pada pemberian upah dan pesangon ketika 

pekerja diputus hubungan kerjanya melainkan juga pelindungan hak-hak pekerja yang 

diantaranya keikutsertaan pekerja dan keluarganya dalam jaminan sosial, program 

perlindungan pension dan lain-lain, kedua pekerja kontrak dan rendahnya 

perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing, berdasarkan perjanjian kerja yang 

bersifat waktu tertentu (PKWT) antara pemberi kerja dengan penerima kerja pada 

umumnya dibatasi masa berlakunya, maka tidak ada kepastian kesinambungan dalam 

pekerjaan sehingga pekerja memiliki situasi yang tidak aman sebagai buruh, setelah 

pekerjaan selesai maka status tenaga dalam perusahaan akan berakhir bekerja.  

selain masalah upah dan kesejahteraan masalah yang dihadapi oleh pekerja 

outsourcing adalah peningkatan kemampuan bekerja yang diperoleh dari perusahaan, 

hal ini karena tenaga outsourcing hanya melakukan pekerjaan yang berulang-ulang 

dan dibatasi oleh spesialisasi perusahaan pemberi kerja. Sistem outsourcing banyak 

dilakukan dengan sengaja untuk menekan biaya pekerjaan/buruh (labour cost) dengan 

perlindungan dan syarat kerja yang jauh di bawah standar yang seharusnya diberikan, 

sehingga sangat merugikan pekerja/buruh. Banyak kalangan buruh yang menentang 

dilegalkannya sistem kerja outsourcing, karena sistem kerja outsourcing dinilai hanya 

menguntungkan pengusaha tanpa memperdulikan nasib buruh. Perusahaan induk 

bekerja sama dengan PPJP agar mampu merekrut dengan sisitem kontrak, tanpa ada 

perlindungan jaminan pekerjaan. Diberitakan oleh Wiji Nurhayat di detik finance  

(dalam finance.detik.com) bahwa buruh melihat banyak terjadi penyimpangan di 

dalam pemberlakukan sistem outsourcing. Salah satunya adalah fenomena 

pemotongan gaji sehingga terjadi hubungan industrial yang tidak harmonis antara 

pekerja dan pemilik pekerjaan. 

Sebagai tenaga kerja yang bekerja di bawah sistem outsourcing, terdapat 

kendala buruh seperti pekerjaan sukar, enggan dan tidak boleh membentuk serikat 

pekerja, yang berdampak pada kerugian buruh yang tidak bisa mununtut dan 

mempertahankan kesejahteraannya, selain itu tidak mempunyai hak serta ketentuan 

waktu kerja yang tidak jelas, sehingga munculah PHK yang sering terjadi di 

perusahaan secara tiba-tiba, salah satu nya adalah badai PHK di Kalimantan timur 



pada perusahaan yang menggunakan sumber daya alam, yang diberitakan dalam 

(kaltimpost.co.id) “Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi teror di 

Kalimantan timur. Daerah yang menggantungkan perekonomian pada sumber daya 

alam, seperti batu bara, adalah yang paling menderita” Adapun Kemenakertrans, 

menyebutkan bahwa PHK di Kalimantan Timur hingga semester pertama 2015 

mencapai 11.350 jiwa. Menempatkan angka PHK Bumi Etam tertinggi ketiga di 

Indonesia.Dari semua versi itu, angka PHK di lapangan diyakini jauh lebih besar. 

Nyaris semua instansi (kukar, batu bara dan migas) mendapatkan angka PHK 

berdasarkan laporan perusahaan atau tenaga kerja ketika terjadi sengketa hubungan 

industrial. PHK tanpa sengketa diperkirakan banyak tidak dilaporkan, dalam 

memberikan perlindungan bagi pekerja yang statusnya sebagai tenaga kerja 

outsourcing. 

I.II Fokus Penelitian 

sesuai yang dijelaskan di latar belakang maka dalam hal ini peneliti melihat 

fokus utama yang ingin dijawab dalam penelitian yaitu bagaimana karyawan 

mengkonstruksikan pekerjaannya sebagai outsourcing? dan bagaimana dampak status 

outsourcing pada pekerja pertambangan batu bara ? 

I.III Tujuan Penelitian 

Untuk memberikan gambaran dan mengetahui konstruksi sosial dan dampak 

buruh outsourcing  pada pekerjaan yan dilakukan sebagai tenaga kerja outsourcing. 

Selain itu dapat mengetahui pemahaman buruh pada sistem kerja outsourcing serta 

alasan buruh tetap bertahan dalam pekerjaannya dan bagaimana hubungan buruh 

terhadap perusahaan maupun antara sesama tenaga kerja. 

I.IV Manfaat Penelitian 

Secara teoritis dapat memperkaya wawasan bagi kajian-kajian sosiologi industri 

tentang buruh outsourcing maupun sistem kerja outsourcing,  serta dapat memberi 

gambaran pada masyarakat luas mengenai arti dan pemahaman terhadap outsourcing 

dan memberi pemahaman pada masyarakat tentang buruh yang bekerja dalam sistem 

outsurcing dalam mengkonstruksi pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini 



bermanfaat memberi sumbangan pemikiran bagi perusahaan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kinerja mereka agar mampu membuat sistem kerja yang 

menguntungkan. 

II. KAJIAN TEORITIK / TINJAUAN PUSTAKA 

II.I Konsep Kerja 

Analisis Marx tentang ciri eksploitatif kapitalisme sebenarnya dikemukakan 

pada ajaran tentang nilai lebih yang hendak memperlihatkan bahwa segenap 

pekerjaan upahan bersifat eksploitatis. Marx ingin menunjukan bahwa segenap 

pekerjaan upahan bersifat eksploitatif. Marx ingin menunjukan bahwa segenap laba 

pemilik merupakan pencurian hasil kerja buruh. Ajaran tentang nilai lebih terdiri atas 

empat sub teori yaitu teori tentang nilai pekerja, teori tentang nilai tenaga kerja, teori 

tentang nilai lebih dan teori tentang laba (profit) 

Menurut Marx, teori tentang nilai tenaga kerja dalam sistem ekonomi kapitalis 

merupakan tinggi upah buruh yang tepat ditentukan oleh cara yang sama. Upah 

adalah imbalan atau pembayaran bagi tenaga buruh, buruh diperlakukan persis 

sebagai komoditi, majikan adalah orang memerlukan komoditi tenaga kerja, sehingga 

membelinya dengan harga yang sesuai dengan nilai tukarnya. Nilai tenaga kerja 

ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang perlu untuk menciptakannya. Maka nilai 

tenaga kerja adalah jumlah nilai semua komoditi yang perlu dibeli oleh buruh agar 

dapat hidup, artinya agar buruh dapat memulihkan tenaganya serta memperbaruinya 

dan menggantikannya kalua ia sudah tidak dapat bekerja lagi. Dengan kata lain, nilai 

buruh adalah jumlah nilai makan, pakaian, tempat tinggal dan semua kebutuhan hidup 

lain si buruh dan keluarganya sesuai dengan tingkat sosial dan kultur masyarakat 

bersangkutan, kesimpulan teori nilai tenaga kerja itu adalah bahwa upah yang wajar 

adalah yang mencukupi buruh untuk dapat memulihkan tenaga kerja serta 

membesarkan anak-anak yang akan menggantikannya apabila tenaga kerjanya sendiri 

sudah habis (Suseno,1999:184-185) 

II.II Teori Konstruksi Sosial, Peter Berger dan Thomas Luckmann 

Dalam buku the social contruction of reality, A treatise in the siiciology of 

knowledge (tafsian sosial atas kenyataan, suatu risalah tentang sosiologi 



pengetahuan). Ada beberapa usaha yang dilakukan Berger untuk mengembalikan 

hakikat dan peranan sosiologi pengetahuan dalam kerangka pengembangan sosiologi 

(Pratama, 2015). 

Pertama mendefinisikan kenyataan dan pengetahuan dalam konteks sosial. 

Teori sosiologi harus mampu menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat itu 

dikontruksi secara terus menerus, gejala sosial dalam masyarakat selalu berproses tiap 

hari, yang ditemukan dalam pengalaman bermasyarakat. Oleh karena itu, pusat 

perhatian masyarakat tearah pada bentuk-bentuk penghayatan kehidupan masyarakat 

secara menyeluruh dengan segala aspek (kognitif, psikomotoris, emosional dan 

intuitif). Dengan kata lain, kenyataan sosial itu tersirat dalam pergaulan sosial, yang 

diungkapkan secara sosial termanifestasikan dalam tindakan, kenyataan sosial 

semacam ini ditemukan dalam pengalaman intersubyektif (intersubjektivitas). 

Melalui intersubyektifitas dapat dijelaskan bagaimana kehidupan masyarakat tertentu 

dibentuk secara terus-menerus. Konsep intersubyektifitas menujuk pada dimensi 

struktur kesadaran umum ke kesadaran individu dalam suatu kelompok khusus yang 

sedang saling berintegrasi dan berinteraksi. 

Kedua, menemukan metodologi yang tepat untuk meneliti pengalaman 

intersubyektifitas  dalam kerangka mengkonstruksi realitas, dalam hal ini perlu ada 

kesadaran bahwa apa yang dinamakan masyarakat pasti dibangun dari dimensi 

obyektif sekaligus subjektif. Oleh karena itu dalam observasi gejala-gejala sosial 

perlu diseleksi dengan melihat pada aspek perkembangan, perubahan dan tindakan 

sosial yang diciptakan dan dipelihara dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. 

Ketiga, memiliki logika yang tepat dan sesuai, penelitian ini perlu menentukan logika 

mana yang perlu diterapkan dalam usaha memahami kenyataan sosial, yang 

mempunyai ciri khas yang bersifat plural, relative dan dinamis. 

Sosiologi Berger memusatkan pada dunia akal sehat (common sense), maka 

perlu memakai prinsip logis dan nono-logis, dalam pengertian berpikir secara 

“kontradiksi” dan dialektis” (tesis,antithesis,sintetis). Sosiologi diharuskan memiliki 

kemampuan mensintesiskan gejala-gejala sosial yang kelihatan kontradiksi dalam 

satu sistem interpretasi yang sistematis, ilmiah dan meyakinkan. Kemampuan 



berpikir dialektis ini tampak dalam pemikiran Berger, sebagaimana Karl Marx dan 

beberapa filosof eksistensi yang menyadari manusia sebagai mahluk paradoksal. Oleh 

karena itu tidak heran jika kenyataan sehari-hari pun memiliki dimensi-dimensi 

obyektif dan subjektif (Berger dan Luckmann,1990:28-29) 

II.III Metode Penelitian 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma definisi 

sosial pemikiran Weber, menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda 

dengan perilaku alam, karena manusia bertindak sebagai agen yang mengkonstruksi 

dalam realitas sosial mereka, baik itu melalui pemberian makna ataupun pemahaman 

perilaku dikalangan mereka sendiri. Dengan demikian paradigma yang akan 

digunakan membawa konsekuensi praktis bagi perilaku, cara berpikir, interpretasi, 

dan kebijakan dalam pemilihan masalah dalam hal yang berkaitan dengan penelitian. 

Setting sosial latar penelitian adalah kota Bontang, alasan peneliti memilih 

tempat tersebut dikarenakan kota Bontang merupakan kota Industri yang memiliki 

perusahaan-perusahaan besar yang telah menerapkan sistem outsourcing dalam 

penentuan karyawan yang digunakan sehingga angka tenaga outsourcing di kota 

Bontang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, khususnya pada daerah 

pertambangan  (Bontangkota.bps.go.id). Selain itu Kota Bontang yang merupakan 

Kota Industri yang memiliki angka tingkat pengangguran tertinggi se- Kalimantan 

Timur (www.klikbontang.com) 

Jumlah informan dalam penelitian ini dipilih 5 (lima) informan, yang secara 

khusus memiliki kriteria informan sebagai berikut, yaitu buruh outsourcing laki-laki 

maupun perempuan, buruh outsourcing yang sudah berkeluarga maupun yang belum 

berkeluarga, buruh outsourcing yang sudah mempunyai pengalaman kerja maupun 

yang belum mempunyai pengalamn kerja. Berdasarkan karakteristik tersebut terdapat 

4 (empat) informan laki-laki yaitu “TAN, SB, RY” yang juga telah berkeluarga dan 

belum berkeluarga yaitu “SR” dan 1 (satu) informan perempuan yaitu “JR” yang 

belum berkeluarga. Berdasarkan pengalaman kerja terdapat tiga informan yang telah 

berpengalaman yaitu “TAN, SB, RY” sedangkan untuk yang belum berpengalaman 

adalah informan “SR dan JR”. jenis pekerjaan informan yaitu operator dua orang, 



driver dua orang dan perkantoran satu orang. Dalam pengumpulan data terdapat dua 

bagian yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan yang berupa hasil indept interview dan data sekunder yang merupakan data 

yang didapat berdasarkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada tahap 

ini data dikelola dengan cara teknik analisis model interaktif (interactive model of 

analysis) menurut Miles dan Huberman model interaktif terdiri dari tiga komponen 

anaisis yang utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarkan 

kesimpulan/verifikasi. 

III PEMBAHASAN  

KERJA DALAM PEMAKNAAN PEKERJA OUTSOURCING 

Dalam pandangan Berger, akal sehat mengadung banyak sekali tafsiran yang 

pra-ilmiah dan kuasi-ilmiah mengenai kenyataan sehari-hari, yang diterimanya begitu 

saja. Jika kita ingin melukiskan kenyataan menurut akal sehat, kita harus mengacu 

pada tafsiran-tafsiran ini. (Berger,1990:29). Pekerja memahami pekerjaanya sebagai 

suatu tuntutan untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga bagi keluarganya sehingga 

meskipun merasa lelah terhadap aturan perusahaan, pekerja tetap menerimanya. 

Sedikit mengetahui tentang kontrak kerja yang digunakana dalam sistem 

outsourcing. Pekerja sangata menyayangkan adanya sistem kontrak seperti ini, karena 

sistem outsourcing dinilai tidak pernah berpihak maupun mendukung kepada para 

pekerja, yang berdampak pada tidak adanya kejelasan dalam bekerja khususnya 

waktu untuk bekerja bagi para karyawan outsourcing, dimana perusahaan mempunyai 

hak memberhentikan pekerja secara tiba-tiba tanpa kesepakatan bersama antara 

perusahaan dengan pekerja outsourcing. Selain itu sistem outsourcing merupakan 

sistem kerja yang selain menguras tenaga, juga status pekerja yang sangat tidak 

mendukung untuk para pekerja menyiapkan diri di hari tua. Selain tidak mempunyai 

masa pekerjaan yang jelas dikarenakan pekerja dianggapa sebagai orang yang 

membutuhkan pada pihak perusahaan, seperti yang dijelaskan Marx bahwa buruh 

sebagai kaum proletar merupakan pihak yang sangat tergantung pada kaum kapitalis 

untuk bidang pekerjaan maupun kesempatan hidup serta mengakses alat-alat produksi 



(Marx,2004). Pekerja juga merasa bahwa sistem kerja outsourcing merupakan sistem 

yang tidak membela pekerja perihal kehidupan pekerja sesudah menyelesaikan 

pekerjaan namun tidak diperhitungkan dengan upah yang memadai seperti halnya 

pekerja permanen yang setelah melakukan masa kontrak kerja akan diberikan uang 

jasa yang berupa uang pensiun untuk menujang perekonomian mereka setelah selesai 

bekerja. Berbeda dengan seorang pekerja dibagian perkantoran karena berstatus 

perempuasn sehingga hanya melakukan pekerjaannya di dalam ruang tanpa turun 

kelapangan, menurutnya bahwa tidak ada permasalahan yang sangat merugikan 

selama bekerja sebagai tenaga outsourcing, namun memang masih terdapat 

kekurangan-kekurangan  sehingga tetap diharpkan agar dalam kepemilikan status 

dalam bekerja tidak lagi menggunakan pekerja yang berstatus sebagai pihak ketiga. 

Meskipun masih bekerja sebagai pekerja outsourcing pada perusahaan 

sekarang informan merasa lebih baik karena gaji yang diterima dirasa sesuai dengan 

standar yang telah diberikan oleh pemerintah. Dari pernyataan yang diberikan oleh 

informan berikutnya dapat disimpulkan bahwa alasan yang membuat pekerja 

bertahan pada pekerjaannya karena masih membutuhkan pekerjaan agar tetap 

mendapat pemasukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, selain itu selama 

bekerja, para pekerja diharapkan mampu untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

agar mampu untuk melakukan perpanjangan kontrak dengan perusahaan tempatnya 

bekerja sehingga mampu diangkat sebagai pekerja permanen. Alasan bertahan juga 

dipengaruhi oleh dukungan dari keluarga, yang masih membutuhkan dana untuk 

mendapatkan penghasilan demi mencukupi kebutuhan sehari, selain itu tingkat 

pencari kerja yang tinggi serta jumlah lowongan pekerjaan yang semakin sempit 

membuat belum adanya batu loncatan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. 

Sistem outsourcing merupakan suatu sistem kerja yang mempunyai dampak 

terhadap pekerja baik dari sisi kesejahteraan yang terdiri dari upah yang diterima 

buruh serta batas-batas yang diterima buruh terhadap organisasi-organisasi 

perusahaan, selain itu juga terdapat dampak terhadap kinerja yang dilakukan buruh 

dalam melakukan pekerjaan, dampak yang terakhir yaitu dampak sosial melihat 

keadaan sesama pekerja ditempat kerja serta dukungan yang diberikan keluarga. 



Meskipun semua pekerjaan dilakukan oleh buruh, tetapi kontrol penuh atau 

produksi dipegang oleh perusahaan (kelas kapitalis)  yang memiliki alat produksi. 

Situasi seperti ini memungkinkan kelas kapitalis untuk membeli dan memiliki tenaga 

kerja. Terdapat dua karakteristik dalam proses kerja ketika para kapitalis 

menggunakan tenaga kerjanya, yaitu; pertama, buruh bekerja di bawah kontrol 

kapitalis yang memiliki kerjanya. Para kapitalis menjaga agar pekerjaan berjalan 

selayaknya dan alat-alat produksi dipakai dengan cerdas, sehingga tidak ada bahan 

mentah yang diboroskan dan perkakas kerja dihemat, yaitu hanya dipakai sebanyak 

yang diperlukan dalam pekerjaan itu; kedua, produksi itu adalah milik kapitalis dan 

bukan milik buruh, yaitu produsen langsung (Marx,2004:175) 

Realitas objektif yang terjadi dalam kehidupan manusia, yang muncul dari 

adanya eksistensi yang berkembang dimasyarakat mengenai pekerja outsourcing., 

juga terjadi di dalam kehidupan para pekerja outsourcing yang muncul dari adanya 

proses eksistensi yang berkembang didalam masyarakat, sistem kerja kontrak dengan 

perjanjian kontrak waktu tertentu antara pekerja (buruh) dengan pengusaha untuk 

mengadakan suatu hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan 

upaya pengalihan suatu pekerjaan atau jasa kepada pihak ketiga.  Dalam realitas 

objektif yang terjadi pada manusia melihat bahwa pekerjaan denga sistem 

outsourcing merupakan suatu keadaan yang dapat dilihat pada bidang pekerjaan yang 

menggunakan tenaga jasa pada pekerja-pekerja tertentu. Bahkan sistem outsourcing 

menjadi masalah besar yang sedang dialami oleh sebagian besar pekerja (buruh) 

karena membuat hal-hal yang berdampak merugikan bagi buruh. Karena adanya 



sistem outsourcing dianggap oleh sebagian pekerja sebagai sistem yang harus dihapus 

karena kurangnya perhatian terhadap hak-hak pekerja. 

Realitas subyektif dilihat sebagaimana manusia sebagai mahluk sosial hidup 

didalam anggota masyarakat yang ada disekitarnya.  Realitas subyektif disebut juga 

sebagai pengetahuan sosial yang terjadi pada proses sosialisasi primer maupun 

sosialisasi sekunder. Seperti halnya buruh yang mendapatkan proses-proses 

sosialisasi primernya yang berasal dari keluarga yang merupakan pemberi semangat 

serta dorongan para pekerja (buruh) untuk bekerja. Selain keluarga, para sesama para 

pekerja yang ada ditempat kerja baik sesama pekerja outsurcing maupun bukan 

pekerja outsourcing yang berada disekitar para pekerja sehingga dalam tahap ini para 

pekerja outsourcing mendapatkan pengetahuan tentang informasi pekerjaan mereka 

yang menggunakan sistem outsourcing  dari lingkungan  kerja maupun masyarakat 

lain. 

Konstruksi pekerja melalui proses objektivasi, seseorang mulai melebur dengan 

banyak individu dan melakukan interaksi, pada proses ini seseorang membawa 

pemikiran objektif dari hasil aktifitas eksternalitasnya. Seperti yang ditunjukan oleh 

kelima informan  yang mengaku bahwa pekerjaan mereka yang berstatus outsourcing  

dipengaruhi oleh sempitnya lapangan pekerjaan serta ajakan dari teman-teman 

pencari kerja lainnya. Tindakan bekerja sebagai tenaga outsourcing dilakukan karena 

informan pada umumnya mengaku bahwa lapangan pekerjaan sangat sulit 

didapatkan, selain itu tujuan bekerja karena informan sangat membutuhkan 

penghasilan untuk keluarga. Proses objektivasi tidak pernah berhenti dan terus 

berlanjut, bekal pengalaman yang mereka bahwa dari sebuah proses objektivasi kian 



mengalami gunjangan yang dapat mengubah konsep. Konsep dari tiap informan 

mengatakan pekerjaan sebagai tenaga outsourcing tidak menguntungkan dan tidak 

memihak pada pihak pekerja sehingga tidak baik untuk dilakukan kini menjadi 

absurd dikarenakan para informan yang bekerja sebagai tenaga outsourcing merasa 

bahwa dengan bekerja sebagai tenaga outsourcing mampu memenuhi kebutuhan 

sehari-hari meskipun dengan biaya yang pas-pasan. Obyektifitas masyarakat 

mencakup semua pembentukan, lembaga-lembaga, peran-peran  serta indentitas-

identitas yang eksis sebagai fenomena-fenomena nyata secara objektif dalam dunia 

sosial. Obyektifitas yang sama juga terdapat pada peran-peran yang diharapkan 

dimainkan oleh individu dalam konteks kelembagaan yang bersangkutan, sekalipun 

jika pekerja tersebut tidak menyukai apa yang dilakukan. 

Setelah melakukan dua tahap proses konstruksi, maka akan terdapat proses 

terakhir yakni proses internalisasi. Pada proses internalisasi ini individu melakukan 

peresapan realitas dalam masyarakat sebagai suatu hal yang bersifat objektif dan 

menjadikannya sebagai realitas subjektif. Meskipun demikian tahap ini memiliki 

proses pengenalan dan proses implementasi ketika berada dalam lingkungan 

pekerjaan. 

Masing-masing informan memiliki pemaknaan berbeda-beda tentang 

pekerjaannya sebagai pekerja outsourcing. Pemaknaan ini diperoleh dari beberapa 

tahapan yang kemudian membawa mereka pada sebuah keyakinan pemikiran  secara 

subjektif untuk bertindak atas wacana secara objektif yang selama ini mereka ketahui 

maupun terima dari lingkungan sekitar. Pemaknaan terhadap pekerjaan berstatus 

tenaga outsourcing sebelum menjadi  pekerja outsourcing dan sesudah menjadi  

pekerja outsourcing mengalami beberapa perubahan. Sehingga hal ini yang kemudia 



membuat para pekerja outsourcing mengkonstruksikan pekerjaannya sebagai tenaga 

outsourcing yang bekerja pada bidang pertambangan, dalam penelitian  ini 

ditemukan sebuah  dua pemahaman tentang makna pekerja outsourcing di 

pertambangan terhadap pekerjaannya yang pertama yaitu pekerjaan sebagai seorang 

tenaga outsourcing sebagai sebuah tekanan dan tindakan eksploitasi yang sangat 

merugikan pekerja, dan  yang kedua pekerjaan tenaga outsourcing sebagai akibat 

dari sulitnya mendapatkan pekerjaan dan demi memenuhi kebutuhan hidup. 

Sehingga dalam hal ini pekerjaan yang merugikan pekerja makin  mengerucut 

menjadi pemahaman yang lebih terpusat lagi sehingga pekerjaan sebagai pekerja 

outsourcing di pertambangan mengalami perubahan yaitu pekerjaan sebagai tenaga 

outsourcing  dengan alasan masuk dalam pekerjaan tersebut karena terpaksa akibat 

kurangnya pekerjaan  serta sulitnya mencari pekerjaan yang lebih baik, serta dengan 

alasan sebagai sebuah tuntutan untuk memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi 

keluarga. 

IV. KESIMPULAN 

Pada bab terakhir ini memaparkan beberapa kesimpulan dari analisa data 

berdasarkan pada fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 

bagaimana karyawan mengkonstruksikan pekerjaannya sebagai outsourcing dan 

bagaimana dampak status outsourcing pada pekerja pertambangan. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pekerja pertambangan yang telah 

berpengalaman dan memiliki informasi tentang sistem outsourcing memaknai 

pekerjaannya sebagai sistem kerja yang tidak memihak pada pekerja. Sistem 

outsourcing yang tidak memiliki  masa  kerja yang jelas serta upah yang dirasa hanya 

cukup untuk kehidupan sehari-hari.  Pekerja merasa bahwa status pekerja merupakan 

sesuatu yang sangat penting untuk diperjuangkan agar para pekerja tetap mampu 

mendapatkan jaminan serta hak-hak yang jelas namun pekerja tidak memiliki 



kekuatan untuk melawan. Pekerja outsourcing yang masih baru memaknai 

pekerjaannya sebagai pekerjaan yang bernilai positif karena dapat menambah 

pengalaman bekerja di perusahaan yang berbeda-beda, meskipun terdapat peraturan 

yang memberatkan.  

Pekerja laki-laki memaknai pekerjaan outsourcing sebagai pekerjaan yang 

mengeksploitasi dan tidak menghargai tenaga kerja, sedangkan bagi pekerja 

perempuan memaknai pekerjaan outsourcing sebagai pekerjaan yang bersifat tidak 

meeksploitasi, jika dilihat berdasarkan pembagian waktu kerja. Bagi pekerja laki-laki 

yang telah menikah memaknai pekerjaannya sebagai suatu bentuk eksploitasi, 

dikarenakan upah yang diterima hanya untuk kebutuhan sehari-hari serta jam kerja 

yang menguras tenaga para pekerja. Pekerja laki-laki yang belum menikah tetap 

merasa tereksploitasi dikarenakan upah yang tidak sesuai dengan tenaga yang 

digunakan saat bekerja. Sedangkan bagi pekerja perempuan yang belum menikah 

memaknai pekerjaannya sebagai suatu hal yang bersifat eksploitasi dikarenakan jam 

kerja yang tidak menguras tenaga serta upah yang sudah sesuai dengan hasil kerja. 

Alasan para pekerja tetap bertahan melakukan pekerjaan ini dikarenakan kurangnya 

lapangan pekerjaan serta kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. 

Sistem kerja outsourcing berdampak pada kesejahteraan pekerja berpengalaman 

maupun pekerja baru, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. 

Pekerja merasa bahwa upah yang diterima sangat tidak sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukan sehingga berdampak pada perekonomian yang hanya cukup untuk 

kehidupan sehari-hari dan  belum bisa menabung untuk persiapan setelah kontrak 

kerja selesai. Bagi para pekerja laki-laki, mereka merasa kesejahteraannya masih 



kurang terpenuhi karena ketidaksesuaian antara pekerjaan yang berat dengan upah 

yang diterima. Sedangkan untuk pekerja perempuan, upah yang diterima dirasa sudah 

sesuai karena pekerjaanya tidak terlalu berat.   

Dalam kegiatan berorganisasi, pekerja outsourcing berpengalaman lebih 

memilih untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan serikat 

buruh dengan alasan menghindari masalah dengan perusahaan. Sedangkan pekerja 

outsourcing baru tidak mengikuti kegiatan-kegiatan serikat buruh dengan alasan tidak 

dipersiapkan perusahaan dan belum memahami serikat buruh yang ada di perusahaan, 

dalam hal ini pekerja outsourcing mengalami diskriminasi dalam berorganisasi 

karena ada perbedaan yang dialami antara pekerja permanen dan pekerja outsourcing. 

Dampak pada kinerja tiap pekerja outsourcing baik laki-laki maupun 

perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah, serta berpengalaman 

ataupun pekerja baru yang tetap antusias dan memiliki etos kerja yang tinggi 

meskipun statusnya sebagai pekerja outsourcing. Pekerja tetap mengikuti tiap-tiap 

peraturan yang diberikan perusahaan, baik aturan dalam bekerja, sistem kerja, serta 

cara-cara bekerja yang ada di perusahaan 

Dampak sosial dari pekerjaan outsourcing ini dapat terlihat dari proses adaptasi 

terhadap sesama pekerja maupun hal yang dirasakan dari pihak keluarga pekerja. 

Proses adaptasi dari pekerja outsourcing laki-laki yang sudah menikah dan telah 

berpengalaman, terhadap sesama pekerja memiliki hubungan yang baik dan saling 

memiliki rasa simpati antar pekerja, kerjasama antar pekerja juga tetap dilakukan. 

Bagi pekerja laki-laki yang belum menikah dan baru bekerja outsourcing juga dapat 

bekerjasama secara baik dengan pekerja tetap, meskipun terdapat beberapa 



diskriminasi hak yang diterima oleh pekerja outsourcing. Pekerja perempuan yang 

belum menikah dan baru bekerja sebagai pekerja outsourcing memiliki hubungan 

yang baik terhadap sesama pekerja dan sering mendapatkan panduan-panduan dari 

pekerja yang telah berpengalaman.  

Pekerja laki-laki dan perempuan baik belum menikah maupun yang sudah 

menikah, serta pengalaman maupun yang belum berpengalaman. Mendapat dukungan 

penuh dari keluarga untuk bekerja sebagai pekerja outsourcing namun tetap 

memberikan saran untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. 

Terdapat beberapa saran berdasarkan kesimpulan penelitian tentang konstruksi 

sosial tenaga outsourcing pertambangan batu bara pada pekerjaannya yang ada di 

kota Bontang, maka peneliti memberi saran sebagai berikut : 

1. Bagi para pekerja outsourcing agar tetap menjadi pekerja yang mampu 

menghasilkan pekerjaan serta etos kerja yang optimal. 

2. Bagi  perusahaan agar mampu memberikan pengupahan yang layak pada 

tiap pekerja dan memperhatikan pekerja-pekerja outsourcing yang sudah 

lama bekerja untuk diangkat sebagai pekerja tetap. 

3. Bagi pemerintah agar dapat memberi perhatian dan perlindungan  terhadap 

pekerja khususnya pada pekerja outsourcing. 

4. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang serupa, sekiranya dapat 

melakukan pengumpulan data secara observasi dan pengumpulan informan 

yang lebih bervariasi. Agar mampu mendapatkan informasi mengenai 

pekerja outsourcing pertambangan secara lebih mendalam  
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