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Prospek UNGP Dalam 

Membangun Mekanisme 

Pemulihan Yang Efektif Bagi Tenaga Kerja 

A. Langkah yang sudah dilakukan organisasi HKHKI sebagai 
titik tengah penyelesaian konflik ketenagakerjaan 

B. Peluang Prinsip Bisnis dan HAM dalam UNGP sebagai 
langkah membentuk mekanisme pemulihan bagi tenaga 
kerja yang terlibat konflik ketenagakerjaan 

C. Penerapan Sistem Outsourcing yang berkeadilan dalam 
memberikan kepastian hukum dan perlindungan HAM bagi 
pekerja dan pengusaha. 
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A. Kegiatan HKHKI 
Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

(berdiri 29 Agustus 2019)
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A. Kegiatan HKHKI 
Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

(berdiri 29 Agustus 2019)

1. Dalam masa sekitar 2 bulan sejak berdirinya, HKHKI masih pada tahap merintis 

komunikasi dengan cara melakukan audiensi ke para pejabat terkait dengan bidang 

ketenagakerjaan:

 Kementerian Hukum & Ham: Dirjen HAM

 Kementerian Ketenagakerjaan: Dirjen PHI & Jamsos; Dirjen Pengawasan; Dirjen 

LATTAS

 Ketua Komisi IX, DPR RI

 Wakil Ketua Mahkamah Agung

2. Agenda audiensi antara lain: memperkenalkan HKHKI secara lebih dekat, mengemukakan 

pandangan-pandangan HKKI terkait dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas 

hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, peran HKHKI dalam perbaikan 

peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan, dan penyamaan pemahaman serta pola 

pikir tentang perbaikan apa saja yang diperlukan untuk dapat terpenuhinya kepentingan 

pengusaha dan pekerja secara adil dan optimal.

3. Lanjut….
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A. Kegiatan HKHKI 
Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

(berdiri 29 Agustus 2019)

3. Berkontribusi memberikan masukan untuk revisi Permenaker tentang 

Outsourcing No 19 Tahun 2012 untuk terbitnya Permenaker No 11 Tahun 

2019

4. Berpartisipasi dalam persiapan peringatan ulang tahun Deklarasi Umum HAM

5. Mempersiapkan pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait 

dengan SEMA No 3 Tahun 2018 tentang ketentuan tidak dibolehkannya 

melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali untuk perkara tentang 

perselisihan hak dan perselisihan PHK. 
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B. Peluang Prinsip Bisnis dan HAM dalam 
UNGP sebagai langkah membentuk 
mekanisme pemulihan bagi tenaga kerja 
yang terlibat konflik ketenagakerjaan 
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Teori filsafat hukum Immanuel Kant

• Das sollen: apa yang seharusnya, adalah apa yang di atur 
dalam peraturan perundang-undangan

• Das sein: apa yang ada dan terjadi dalam praktik, dtemui 
dan dirasakan sehari-hari

• Suatu negara yang ideal dalam penegakan hukumnya 
adalah negara yang tingkat kepatuhan warganya terhadap 
hukum adalah tinggi. Pelanggaran hukum tetap ada, tidak 
dapat dibuat menjadi nol, tetapi dalam kadar yang rendah. 
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Teori tentang pelanggaran hukum dan sanksinya

• Pelanggaran hukum apa saja, sepanjang tidak dipersoalkan 
oleh pihak yang haknya dilanggar; atau pelanggaran hukum 
tidak diketahui atau diproses oleh penegak hukum, akan 
aman-aman saja…..

Contoh kasus:

• Pelaksanaan Hubungan Kerja berdasarkan PKWT, 
dilaksanakan dengan melanggar hukum secara terang-
terangan oleh hampir semua perusahaan di Indonesia. 
Pelanggaran tersebut bersifat masiv, tidak diketahui oleh 
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

• Sanksi pelanggaran adalah berubahnya status hubungan 
kerja dari hubungan kerja waktu tertentu menjadi 
permanen.  
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Tanggung jawab semua perusahaan atas perlindungan 
HAM bagi pekerjanya

Meskipun dalam konteks negara dan terkait kondisi lokal tertentu dapat 
berdampak pada timbulnya risiko terjadinya pelanggaran atas hak asasi 
manusia yang berasal dari kegiatan perusahaan dan hubungan bisnis, semua 
perusahaan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghormati hak asasi 
manusia di mana pun mereka beroperasi. Prinsip No 23, apapun keadaannya 
setiap perusahaan harus: 
1. Mematuhi semua hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia 

yang diakui secara internasional, di mana pun mereka beroperasi; 
2. Mencari cara untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang 

diakui secara internasional ketika dihadapkan dengan persyaratan yang 
bertentangan; 

3. Memulihkan risiko yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap 
pelanggaran HAM berat sebagai masalah kepatuhan hukum di mana pun 
mereka beroperasi.
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Universal Declaration of Human Rights 
Pasal 23

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, 

berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas 

perlindungan dari pengangguran.

2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk 

pekerjaan yang sama.

3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan 

baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas 

untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan 

sosial lainnya.

4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk 

melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam 

kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah.
10



Relasi antara HAM dan peraturan per-uu-an
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SUMBER HUKUM HAM
HAM TERKAIT DENGAN 

HUBUNGAN KERJA:

• Universal Declaration of 
Human Rights, Pasal 23 & 
24

• UUD 1945, Pasal 28D 
ayat (2); Pasal 28E ayat 
(3); Pasal 28H ayat (3)

UU NO 21 TAHUN 2001

SERIKAT 
PEKERJA/SERIKAT 

BURUH

UU NO 13 TAHUN 2003

KETENAGAKERJAAN

UU NO 2 TAHUN 2004

PENYELESAIAN 
PERSELISIHAN HUBUNGAN 

INDUSTRIAL

UU
PAKET

REFORMASI



Permasalahan dalam membuat undang-undang
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1. Politik Hukum

2. Proses pembuatan UU, apakah 
sudah sesuai per-UU-an ?

3. Sikap para pemangku kepentingan

Faktor-
faktor 
berpengaruh
dalam 
pembuatan 
undang-
undang



Prinsip-prinsip bisnis - 1 

Prinsip-prinsip bisnis:

1. Semangat (passion).

2. Mandiri (independent).

3. Peka terhadap pasar (marketing sensitivity).

4. Inovatif dan kreatif (innovative and creative).

5. Berani Mengambil resiko dengan penuh perhitungan 
(calculated risk taker).

6. Pantang menyerah (persistent).

7. Berdasarkan standar etika(high ethical standard).
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Prinsip-prinsip bisnis - 2

1. Otonomi, seorang pelaku bisnis harus bisa mengambil keputusan yang baik 
dan tepat, dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut.

2. Kejujuran, kejujuran adalah salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis 
apapun.

3. Keadilan, adil dalam hal ini berarti semua pihak yang terlibat dalam bisnis 
memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai aturan yang 
berlaku.

4. Saling menguntungkan, aktivitas bisnis yang dijalankan memberikan 
keuntungan bagi semua pihak. 

5. Loyalitas, loyalitas berhubungan dengan proses menjalankan bisnis yang 
dilakukan oleh para pekerja, baik manajemen, atasan, maupun bawahan. 
Loyalitas dapat dilihat dari cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan 
usaha sesuai dengan visi dan misi

6. Integritas moral, pelaku usaha harus memiliki prinsip integritas moral 
yang baik. Tujuannya adalah untuk menjaga nama baik perusahaan dan 
tetap menjadi perusahaan yang dipercaya konsumen.
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Prinsip Bisnis & HAM

1. Peluang Prinsip Bisnis sangat beragam tergantung dari 
sudat pandangnya. 

2. Satu prinsip yang pasti ada adalah bahwa bisnis adalah 
untuk mencari profit, dilaksanakan dengan cara 
tidak melanggar hukum, memberikan manfaat bagi 
para pemangku kepentingan. 

3. HAM bersifat standar, tetap, dan baku sebagaimana 
dinyatakan dalam  Universal Declaration of Human Rights, 
dan UUD 1945. 

15



Peluang Prinsip Bisnis dan HAM dalam UNGP sebagai 
langkah membentuk mekanisme pemulihan bagi tenaga 
kerja yang terlibat konflik ketenagakerjaan.  

Konflik Ketenagakerjaan, dalam ranah Ketenagakerjaan dinamakan 
“perselisihan hubungan industrial” yang didefinisikan:

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat 
yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau 
gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai 
hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 
hubungan kerja,  dan perselisihan antar serikat 
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 
(Ref: UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1, 
angka 22)
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Konflik Ketenagakerjaan, dalam ranah Ketenagakerjaan dinamakan “perselisihan 
hubungan industrial” yang didefinisikan:

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya 
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 
pemutusan hubungan kerja,  dan perselisihan antar serikat 
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. (Ref: UU 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1, angka 22)
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• Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang bukan tentang hal-hal 
yang normatif, misalnya tentang kenaikan upah, permintaan bonus/ insentif, 
kenaikan tunjangan-tunjangan dll. Dalam hal ini tidak menyangkut tentang 
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. 

• Perselisihan hak adalah perselisihan karena tidak diberikannya hak normatif 
(upah minimum, THR, cuti tahunan, dll). Tingkat perselisihan dapat merentang 
dari yang ringan sampai yang berat hingga berkembang menjadi pemogokan.

• Perselisihan PHK, banyak yang berujung ke Pengadilan Hubungan Industrial, 
setelah PHK maka tidak ada lagi hubungan antara pengusaha dengan mantan 
pekerja terPHK. 



Hubungan kerja unik sifatnya: ibarat dua sisi 
mata uang; berbeda tapi harus menyatu

Sisi yang satu : 

Rawan terjadinya perselisihan 

antara pengusaha dengan 

pekerja karena adanya berbagai 

pertentangan kepentingan 

yang mendasar di antara kedua 

pihak.
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Sisi yang satu lagi : 

Pengusaha dengan pekerja

mempunyai pola pikir dan 

cita-cita dan harapan yang 

sama, menyatu dalam visi dan 

misi perusahaan: sukses dan 

berkembangnya perusahaan 



Manifestasi kepatuhan hukum pasca perselisihan

Tentang kepatuhan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan:

1. Sesuatu yang ideal, tidak mudah dilaksanakan. 

2. Perusahaan dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori (kira-kira):

a. Besar, multinasional/nasional, dengan jumlah pekerja 1.000 orang ke atas

b. Sedang, multinasional/nasional, dengan jumlah pekerja di bawah 1.000 
orang

c. Kecil, nasional, dengan jumlah pekerja di bawah 100.

3. Terdapat sekitar 21.591.508 perusahaan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 
lebih dari 90 persen adalah usaha kecil (0-100 pekerja), 9 persen 
merupakan perusahaan skala menengah dan sekitar 1 persen dianggap 
sebagai perusahaan besar. (data ILO)

4. Lanjut….
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Manifestasi kepatuhan hukum pasca perselisihan

Tentang kepatuhan pengusaha terhadap peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan:

4. Kepatuhan akan peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan sangat tinggi bagi perusahaan besar 
(apalagi bagi perusahaan yang berstatus “Tbk”). Mereka 
sangat memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance.

5. Bagi perusahaan tingkat sedang, kepatuhan peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan kebanyakan bagus, 
namun ada juga sejumlah perusahaan yang kurang 
disiplin.

6. Kondisi yang parah adalah pada perusahaan kecil, banyak 
dari mereka cenderung melanggar peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan
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Berbagai sikap perusahaan terhadap hukum

Dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan, ada dua kemungkinan 
bagi perusahaan:

1. Memahami dengan baik tentang peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan: mematuhi secara keseluruhan 
peraturan, atau untuk hal-hal tertentu sengaja melanggar

2. Kurang memahami tentang peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan: melanggar peraturan karena tidak tahu sama 
sekali, mengetahui peraturan tetapi tidak merasa bersalah bila 
melanggar,

3. Berbicara tentang pelanggaran, tidak terhindarkan untuk 
menengok peran Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, 
sebagaimana diatur dalam UU No 3 Tahun 1951 tentang 
pernyataan berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 
1948 No 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia
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Peran Pegawai Pengawas Ketenagerjaan

Data dan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia *

Pengawas Ketenagakerjaan Hingga Akhir 2016

• Jumlah pengawas ketenagakerjaan - 1.923 pengawas 

• Jumlah perusahaan nasional - 21.591.508 

• Hingga akhir 2016, rasio pengawas terhadap perusahaan di Indonesia 
adalah 1: 11,228

22

Dengan ratio antara jumlah pengawas dengan jumlah perusahaan 
adalah 1:11.000, sangat jelas bahwa funksi pengawasan 
ketenagakerjaan sangat lemah, untuk tidak mengatakan 
“hampir tidak ada”

* https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
jakarta/documents/publication/wcms_549703.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_549703.pdf


Permasalahan dalam membuat undang-undang

1. Politik Hukum

2. Teknis Pembuatan UU 13/2003 tidak dengan kajian 
Naskah Akademis

3. Tidak melalui sosialisasi yang cukup memadai

4. Orientasi pemikiran revisi UU 13/2003 lebih mengarah ke 
percepatan proses bisnis, memberikan kemudahan 
investasi, kenyamanan pengusaha

5. Setelah menjadi undang-undang sekitar 51 permohonan 
judicial review diajukan ke MK, 11 diantaranya dikabulkan 
MK. 
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C. Penerapan Sistem Outsourcing Yang 
Berkeadilan Dalam Memberikan 
Kepastian Hukum Dan Perlindungan 
HAM Bagi Pekerja Dan Pengusaha
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Dasar hukum outsourcing
1. Pasal 64, 65, dan 66, UU No 13 Tahun 2003

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

3. SE Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 19 Tahun 2012 
tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan 
kepada perusahaan lain

5. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Nomor: SE.04/Men/VIII/2013 

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian 
Pelaksanaan Pekerjaan Ke Perusahaan Lain
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Perjalanan proses perkembangan outsourcing

1. Kata outsourcing, tidak ada dalam peraturan perundang-
undangan terkait

2. Pengaturan tentang outsourcing, sudah ada sejak tahun 
1980an dalam Keputusan Menteri

3. Tentang outsourcing diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan

4. Dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-
undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi. 

5. Konsep pengertian dan pemahaman tentang outsourcing 
sempat membingungkan, tidak tegas, multi tafsir tentang 
pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan 
cara outsourcing.

6. Lanjut…
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Perjalanan proses perkembangan outsourcing

6. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011, 
menegaskan tentang perlunya dilaksanakan perlindungan hak-
hak pekerja outsourcing, salah satunya adalah bahwa untuk 
pekerjaan outsourcing yang bersifat terus menerus, maka 
masa kerja pekerja outsourcing harus diperhitungkan 
meskipun pekerja tersebut berganti-ganti bekerja di 
vendor/perusahaan outsourcing. 

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 19 Tahun 
2012, mempertegas tentang ketentuan dalam melaksanakan 
outsourcing dengan system pemborongan, atau dengan 
menggunakan pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja. 
Peraturan Menteri ini juga menegaskan harus diberikannya 
hak-hak pekerja outsourcing.

8. Lanjut….
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Perjalanan proses perkembangan outsourcing

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan N0 11 Tahun 2019, 
memuat beberapa ketentuan yang memberikan 
kemudahan dan percepatan Untuk memperoleh izin 
Berusaha, prosedurnya dipermudah yaitu dengan 
menggunakan OSS (Online Single Submission), 
tadinya dengan manual. 

9. Izin berusaha diubah menjadi selamanya, tadinya 3 
tahun sekali diajukan.
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Keadilan, kepastian hukum, perlindungan HAM

1. Perangkat peraturan perundang-undangan tentang outsourcing 
dirasa sudah cukup lengkap dan menjamin kepastian hukum, 
tidak seperti ketika di tahun 1980, sebeleum terbitnya UU No 
13 Tahun 2003.

2. Perlu diketahui bahwa keberadaan outsourcing adalah suatu 
keniscayaan, kepastian, harus ada. Penghapusan outsourcing 
tidak mungkin/tidak dapat dilakukan karena faktanya di setiap 
perusahaan pasti ada sejumlah perusahaan yang bersifat core
dan non core.

3. Ditinjau dari hukum materiil yang mengatur outsourcing (ranah 
legislatif dan eksekutif) sudah cukup adil. Namun bila ditinjau 
dari hukum formil/bagaimana hukum ditegakkan di pengadilan, 
adalah ranah lain. Semoga saja semua putusan pengadilan 
hubungan industrial tentang kasus outsourcing sudah adil. 

4. Lanjut…
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Keadilan, kepastian hukum, perlindungan HAM

4. Perlindungan HAM dalam konteks sejauh mana pekerja 
outsourcing telah mendapatkan hak-haknya, masih ada 
satu hal yang tidak tegas yaitu bila masa kerja pekerja 
outsourcing harus diperhitungkan, dengan diakumulasikan 
selama menjadi pekerja outsourcing, maka belum ada 
peraturan yang menindaklanjuti putusan MK No 27/PUU-
IX/2011, yaitu bahwa pekerja outsourcing berhak 
menerima pesangon yang dihitung dari akumulasi 
masa kerjanya. 
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Kesimpulan-1

1. HKHKI, dalam usianya yang masih sangat belia, di awal “balita” belum dapat 

melakukan langkah konkrit dalam penyelesaian konflik 

ketenagakerjaan/perselisihan hubungan industrial.

2. HKHKI sebagai wadah para advokat & konsultan hukum sebagai praktisi yang 

berhadapan langsung dengan dunia kerja, berkomitmen dan dipastikan bahwa 

para anggota kami melaksanakan profesinya sesuai dengan etika organisasi 

advokat dan ketentuan dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

3. Tidak kalah pentingnya, sebagai masukan kami/HKHKI, adalah perlunya 

penciptaan kualitas hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha, 

pekerja khususnya di tempat kerja. Hubungan industrial yang harmonis 

merupakan kondisi preventif atas terjadinya perselisihan. HKHKI dengan semua 

instansi terkait, khususnya instansi Ketenagakerjaan, akan mengadakan 

penyuluhan/sosialisasi/ seminar/ Focus Group Discussion tentang teknik 

menciptakan hubungan industrial yang harmonis di tempat kerja. 
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Kesimpulan-2

Terhadap Peluang Prinsip Bisnis dan HAM dalam UNGP sebagai 
langkah membentuk mekanisme pemulihan bagi tenaga kerja 
yang terlibat konflik ketenagakerjaan, dapat disimpulkan:

1. Peluang yang dimaksud tetap ada, tetapi sangat idealis, dan 
nampaknya akan cukup sulit dilaksanakan secara 
penuh/sempurna. 

2. Harapan adalah pada perusahaan-perusahaan besar, 
multinasional/nasional, dengan jumlah pekerja 1.000 orang ke 
atas. Perusahaan-perusahaan tersebut cenderung 
mengindahkan kepatuhan/compliance terhadap peraturan 
perundang-undangan apapun termasuk Ketenagakerjaan.
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Kesimpulan-3

Penerapan Sistem Outsourcing yang berkeadilan dalam memberikan kepastian 
hukum dan perlindungan HAM bagi pekerja dan pengusaha:

1. Ditinjau dari segi hukum materiil (isi peraturannya), peraturan outsourcing 
sudah cukup adil, baik ditinjau dari kepentingan pekerja outsourcing 
maupun perusahaan pemberi kerja yang semakin diberikan kemudahan 
dalam berbisnis dengan menggunakan outsourcing. Tidak ada lagi 
kerancuan aturan pelaksanaan outsourcing.

2. Tentang perlindungan HAM, adalah merupakan hak pekerja outsourcing 
untuk mendapatkan pesangon bila mereka bekerja di pekerjaan yang tetap 
ada. Hal ini belum ada aturannya. Hak-hak pekerja outsourcing yang lain 
sudah dinyatakan dalam Permenaker terkait harus dipenuhi.

3. Mempertimbangkan besarnya cakupan kegiatan dan dimensi outsourcing
yang melibatkan tidak kurang dari sekitar 3 juta pekerja outsourcing, maka 
untuk memastikan bahwa semua mekanisme pengaturan outsourcing diatur 
dengan benar, tepat, adil, kepastian hukum (lengkap dengan sanksinya), 
perlu dipertimbangkan outsourcing diatur dalam undang-undang. 
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