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Pergeseran kekuasaan pemerintah

dan perusahaan di bawah kondisi

globalisasi telah membuka pintu bagi

pelanggaran HAM oleh  korporasi

Globalisasi telah disertai oleh 

kapasitas yang semakin berkurang

dan keinginan yang semakin

berkurang dari pihak pemerintah

untuk memenuhi kewajiban HAM 

mereka

Dalam kondisi globalisasi perusahaan telah

memperoleh kekuatan yang terlihat seperti

kekuatan pemerintah

Tiga perubahan signifikan yang tidak terpisahkan dari globalisasi melatarbelakangi ketidakpuasan yang 

tumbuh terkait alokasi tanggung jawab HAM tradisional yang langsung dibebankan secara eksklusif

kepada pemerintah.
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Beberapa faktor kunci yang melemahkan apa pemahaman hukum dan ekonomi

konvensional yang dominan tentang tanggung jawab HAM dari korporasi.

Di bawah kondisi globalisasi, sektor swasta, mendominasi

dengan tumbuhnya perusahaan multinasional besar yang 

memainkan peran yang semakin signifikan dalam ekonomi

negara maju, berkembang dan kurang berkembang di seluruh

dunia

Globalisasi telah mengurangi kekuatan

pemerintah untuk menetapkan standar

peraturan dengan cara yang penting. Pintu

menuju globalisasi dan penciptaan pasar 

internasional telah dibuka oleh sistem regulasi

internasional yang fungsinya justru mengatur

operasi pemerintah.

Globalisasi telah membuka pintu bagi pelanggaran hak

asasi manusia yang potensial dan aktual dari pihak

perusahaan dalam mengejar keuntungan



Peningkatan risiko pelanggaran HAM yang melibatkan

korporasi tanpa adanya mekanisme yang efektif dan 

efisien untuk menormakan tanggung jawab tampaknya

akan menimbulkan pertanyaan:

Sejauhmana upaya yang sudah dilakukan oleh  

masyarakat internasional untuk menutup celah

hukum internasional yang ada saat ini ?



Sejak tahun 1970-an, banyak instrumen soft law,

pengaturan sukarela dan pengaturan diri

(voluntary and self-regulation)  inisiatif sosial

telah dikembangkan oleh perusahaan, LSM, dan 

dalam beberapa kasus oleh pemerintah dan 

organisasi internasional yang peduli pada masalah

kewajiban HAM internasional korporasi.





Konsepsi negara-sentris

(state-centrism) dari

sistem hukum HAM 

internasional (Hukum

Internasional Klasik)

Peran yang dimainkan atau

harus dimainkan oleh aktor

non-negara dalam

mengimplementasikan hak

asasi manusia (Hukum

Internasional Kontemporer)



Telah berkembang aspirasi rezim HAM internasional untuk

memastikan akuntabilitas semua aktor utama

dikompromikan di tahun-tahun mendatang, maka perlu

menyusun kerangka kerja yang jauh lebih efektif daripada

yang ada saat ini untuk menempatkan peran memadai yang 

dimainkan oleh beberapa aktor non-negara.

Philip Alston



Hukum internasional mengakui bahwa negara bukan satu-

satunya subjek hukum internasional. Jelaslah bahwa

entitas non-negara tidak menikmati semua kompetensi, 

hak istimewa dan hak yang dinikmati oleh negara di 

bawah hukum internasional. Seperti halnya negara tidak

memiliki semua hak yang dimiliki individu berdasarkan

hukum internasional.  Kita perlu mengakui bahwa hak dan 

kewajiban internasional bergantung pada kapasitas entitas

untuk menikmati hak-hak itu dan memikul kewajiban itu…

Andrew Clapham



Gagasan perusahaan memiliki tugas atau kewajiban HAM 

langsung mengubah landasan pemikiran HAM. Perpanjangan

dari kewajiban HAM langsung kepada perusahaan telah

menjadikan topik bisnis dan HAM  masuk dalam ruang

lingkup etika bisnis yang terus diperdebatkan.

Peter Muchlinski



Upendra Baxi

Paradigma HAM yang ramah pasar (market-friendly paradigm of 

human rights) mengemuka seiring dengan perdagangan global. 

Berbeda dengan paradigma hak asasi manusia yang diabadikan

dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Usulan Draft Norma 

berfokus pada penegasan kembali paradigma DUHAM dalam

kaitannya dengan tata kelola perusahaan dan perilaku bisnis.



John Gerard Ruggie

Pandangan tradisional instrumen HAM internasional adalah

bahwa mereka hanya memaksakan tanggung jawab 'tidak

langsung' pada perusahaan - tanggung jawab yang diberikan

berdasarkan hukum domestik sesuai dengan kewajiban

internasional negara..” 



Model ketiga ini berbagi dengan

pandangan pertama bahwa hukum

adalah satu-satunya alat yang efektif

untuk melembagakan tanggung jawab

HAM dari korporasi.  Model Norma Draf

mengusulkan bahwa perolehan

kekuasaan korporasi seperti negara 

(pemerintah) memerlukan asumsi

kewajiban HAM yang sepenuhnya sama

dengan kewajiban negara. 

Model Hukum
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02Kewajiban HAM dari suatu

perusahaan dianggap

terbatas untuk

menghormati hukum

HAM yang ditetapkan

oleh negara di mana 

yurisdiksinya aktif.

Model Pengaturan Diri

Model pengaturan diri

merupakan respons

terhadap kekurangan

Model Hukum dan 

sebagian besar

dibangun berdasarkan

kode etik sukarela.

Model  Draft Norma   

Wesley Cragg



Model ini dilandasi pada pandangan standar

dengan memberikan tanggung jawab eksklusif

untuk perlindungan dan promosi hak asasi manusia

kepada negara. Tidak berarti perusahaan tidak

memiliki kewajiban hak asasi manusia. Sebaliknya, 

interpretasi standar menyatakan bahwa semua

tanggung jawab HAM dari korporasi tidak langsung. 

Artinya, mereka mengalir melalui hukum.



Korporasi tidak memiliki

kekuatan yang diperlukan untuk

melembagakan standar HAM. 

Korporasi tidak mampu

memastikan bahwa HAM 

dihormati secara universal atau

bahkan secara luas di negara-

negara di mana mereka aktif.

Manajer tidak memiliki

pengalaman mendapatkan

pelatihan atau kompetensi HAM. 

Manajer perusahaan dilatih untuk

membuat keputusan sebagai agen

pemegang saham mereka di 

lingkungan pasar untuk

mengantisipasi dan menanggapi

permintaan pasar.

Untuk menugaskan perusahaan

melaksanakan tanggung jawab

untuk memastikan penghormatan

terhadap HAM tidak konsisten

dengan komitmen terhadap prinsip-

prinsip demokrasi yang 

mengharuskan tanggung jawab

untuk melayani kepentingan publik

harus dilakukan oleh pejabat yang 

dipilih secara publik.

Keberatan terakhir dan mungkin

yang paling mendasar terhadap

pandangan bahwa perusahaan

memiliki dan harus menjalankan

tanggung jawab HAM adalah

bahwa nilai-nilai dan prinsip-

prinsip HAM dan nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip ekonomi pasar 

secara fundamental tidak sesuai.

01 02

03
04



Dari perspektif bisnis ada kepastian

tentang 'aturan main' yang 

memungkinkan bisnis untuk fokus

pada tujuan ekonomi

Mengalokasikan kewajiban moral untuk

memastikan penghormatan terhadap HAM  

kepada negara lebih efisien dari sudut

pandang pemerintah, bisnis, masyarakat

dan orang-orang pada umumnya dengan

memperjelas tanggung jawab masing-

masing

Korporasi bertanggung jawab

kepada negara karena

mematuhi hukum. Negara 

bertanggung jawab kepada

warga negaranya dan 

komunitas internasional untuk

memastikan bahwa hukumnya

memberikan perlindungan

yang memadai untuk hak asasi

manusia.

Tanggung jawab moral untuk

penegakan HAM terkait dengan

otoritas yang memiliki jangkauan

kekuasaan yang diperlukan untuk

melembagakan perlindungan

terhadap HAM 

Tanggung jawab untuk memastikan penghormatan

terhadap HAM harus dibebankan pada negara dan 

tidak dapat didelegasikan atau dibagikan secara

sah kepada pihak lain



Model pengaturan diri merupakan respons terhadap

kekurangan Model Hukum dan sebagian besar dibangun

berdasarkan kode etik sukarela. Model kode ini dibangun

dan dapat dibuat oleh, misalnya: perusahaan; asosiasi

industri seperti International Council on Mining and Metals 

(ICMM) dan International Chamber of Commerce (ICC); 

lembaga antar pemerintah seperti Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD); dan 

lembaga pemerintah internasional seperti World Bank dan 

International Financial Organization (IFO).



Kewajiban HAM Langsung

Mendukung pandangan bahwa 

perusahaan memiliki 

kewajiban HAM langsung

karena sesuai dengan

kebutuhan perusahaan

Karakter Universal

Hampir semua kode sukarela 

mengakui karakter universal HAM 

dengan mengakui penerapan 

global HAM yang diidentifikasi 

dalam kode mereka. Ini 

merupakan semacam 

universalisasi HAM ang tidak 

dapat disediakan oleh sistem 

hukum nasional



Memahami tanggung jawab HAM bersifat

sukarela dan ditetapkan sendiri.  Hal ini

didasari asumsi tanggung jawab HAM menjadi

tindakan korporasi yang bersifat sukarela.

Kode yang bersifat sukarela dan korporasi

yang mendukungnya tidak membahas masalah

akuntabilitas. Akibatnya, korporasi sebagian

besar diam ketika mengemuka pertanyaan

verifikasi dan penegakan norma tersebut.



Karakteristik penting dari model ketiga ini adalah bahwa model ini

berbagi dengan pandangan pertama bahwa hukum adalah satu-satunya

alat yang efektif untuk melembagakan tanggung jawab HAM korporasi

dan memastikan bahwa tanggung jawab tersebut dilakukan. 

Kemudian diusulkan Norma PBB tentang Tanggung Jawab Korporasi

Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya Berkenaan dengan Hak

Asasi Manusia (UN Norms on the Responsibilities of Transnational 

Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human 

Rights) pada 2003. 

Tanggung jawab yang diberikan kepada perusahaan oleh Draft Norma 

menggabungkan seluruh modalitas lengkap perjanjian dan instrumen

internasional yang menjadi dasar negara,  termasuk: hak atas

persamaan kesempatan dan perlakuan non-diskriminatif; hak keamanan

pribadi; hak-hak pekerja; menghormati kedaulatan nasional dan HAM; 

kewajiban perlindungan konsumen; dan kewajiban perlindungan

lingkungan.



Karakter yang sangat komprehensif dari Draft Norma  

tercermin ketentuan Pasal 12 yang mengatakan:

Perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya

harus menghormati hak ekonomi, sosial dan budaya serta

hak sipil dan politik dan berkontribusi pada realisasinya, 

khususnya hak untuk pembangunan, makanan dan air minum

yang memadai, standar kesehatan fisik dan mental tertinggi

yang dapat dicapai, perumahan, privasi, pendidikan, 

kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama  dan kebebasan

berpendapat dan berekspresi, dan harus menahan diri dari

tindakan yang menghambat atau menghambat realisasi hak-

hak tersebut.



Menanamkan tanggung jawab HAM 

perusahaan dalam struktur hukum

nasional dan internasional saat ini

Menghubungkan tanggung jawab

HAM perusahaan dengan standar

internasional yang disahkan secara

luas

Menetapkan tanggung jawab HAM  

yang luas kepada perusahaan akan

memberikan karakter global HAM  

dan menjangkau kewajiban HAM yang  

secara eksklusif dilekatkan pada 

negara

Membutuhkan pemantauan dan 

penegakan hukum



Kelemahan 1

Kelemahan 2

Kelemahan 3

Kelemahan

Apakah penugasan tanggung

jawab HAM seperti pemerintah

untuk perusahaan sesuai dengan

operasi ekonomi pasar yang 

efektif dan efisien ? 

Model ini gagal untuk

memperhitungkan peran yang 

berbeda antara pemerintah

dan perusahaan sektor swasta

dalam mengejar kepentingan

publik dan swasta.

Jika kita menerima bahwa

perusahaan memiliki tanggung

jawab HAM langsung, beralasan

moral, seperti argumen ini Draft 

Norma, apa tanggung jawab

tersebut ? 

Apakah inisiatif yang 

menempatkan perusahaan

memiliki tanggung jawab HAM 

sesuai dengan persyaratan

bahwa tanggung jawab HAM 

harus dilembagakan ?





Tahapan 1

Hak korporasi

transnasional vs tanggung

jawab korporasi

Tahapan 3

Antara  kesukarelaan
dan kewajiban yang 
mengikat

Prinsip pragmatisme
atau bisnis sebagai
aktor di belakang layar

Tahapan 2

David Bilchitz dan  Surya Deva



Desakan untuk meningkatkan kendali atas kegiatan

korporasi transnasional disertai dengan pembenaran

pembentukan Tatatan Ekonomi Internasional Baru

(New International Economic Order) pada awal 1970-

an. Pembentukan tatanan ini diusung oleh negara-

negara  baru pasca didekolonisasi

Kode Etik Korporasi Transnasional (Code of Conduct on 

Transnational Corporations) yang telah disiapkan

hingga tahun 1992 oleh Komisi PBB untuk Perusahaan 

Transnasional (UN Commission on Transnational 

Corporations). 
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1

Selama tahapan pertama ini,  

kode yang diusulkan berusaha

mmengadopsi 2 aspek, baik

terkait aktivitas korporasi multi-

nasional maupun hak-hak yang 

dikaitkan dengan perlakuan

korporasi oleh negara penerima

investasi

2

Negara berkembang lebih tertarik untuk

memperkuat hak-hak mereka untuk

mengatur korporasi transnasional dan 

menguraikan tanggung jawab korporasi

tersebut. Di sisi lain, negara-negara maju

lebih bergiat untuk mengamankan

korporasi transnasional yang beroperasi di 

pasar negara berkembang



Global Compact 

Pada 31 Januari 1999, di Forum Ekonomi

Dunia di Davos, Sekretaris Jenderal PBB, 

Kofi Annan, mengusulkan Global Compact 

yang difokuskan pada 4 dimensi (1) HAM; 

(2) ketenagakerjaan; (3) lingkungan; dan 

(4) korupsi

Draft Norma 

Antara 1990-an – 2000-an  dikembangkan

konsep tanggung jawab sosial perusahaan

dan disusun Draft Norma  Tanggung Jawab

Korporasi Transnasional dan Entitas Bisnis

Lain untuk Hormat terhadap Hak Asasi

Manusia



Polarisasi debat tentang

substansi Draft Norma memicu

adanya konsep yang  saling

bertentangan antara konsep

tanggung jawab sosial bisnis serta

gerakan HAM menyebabkan

kegagalan inisiatif draft norma

tersebut.



Tahap ketiga dimulai pada Juli 2005 

dengan penunjukan John Ruggie

sebagai Special Representative for 

Business and  Human Rights. 



2 kritik :1 2

Norma PBB menyatakan kembali dan 

mengacu pada norma-norma

internasional yang ada

Norma PBB menetapkan bahwa hukum

internasional memaksakan berbagai

macam tanggung jawab HAM secara

langsung pada perusahaan bisnis



“
Perwakilan Khusus menyatakan frasa dalam

Mukadimah DUHAM menurut hukum

internasional tidak dimaksudkan

memperlakukan perusahaan secara fungsional

setara dengan Negara atau dengan badan 

masyarakat lainnya.

Perwakilan Khusus tidak menganggap bahwa

analogi DUHAM  dapat ditafsirkan untuk

memaksakan perusahaan bisnis atas tanggung

jawab HAM yang sama sebagaimana berlaku

untuk Negara. Perusahaan sebagai pelaku

ekonomi harus dibedakan dari Negara sebagai

organ khusus masyarakat (specialized organs of 

society). Oleh karena itu,  Perwakilan Khusus

berpendapat korporasi tidak melakukan peran

umum seperti Negara, tetapi fungsi khusus yang 

ekonomis dalam kaitannya dengan HAM.



“
Sementara itu, korporasi dapat dianggap

organ masyarakat, mereka adalah organ 

ekonomi khusus, bukan lembaga kepentingan

umum yang demokratis. Dengan demikian, 

tanggung jawab (responsibilities) mereka

tidak dapat dan tidak semestinya

mencerminkan kewajiban Negara. Dengan

demikian, Perwakilan Khusus telah berfokus

pada mengidentifikasi tanggung jawab

khusus (distinctive responsibilities) dari

perusahaan dalam kaitannya dengan HAM.



Setelah menyerahkan 2 (dua) laporan kepada Dewan HAM PBB (United Nations Human 

Rights Council) pada 2006 dan 2007, Perwakilan Khusus mengusulkan Kerangka Kerja

Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan (Protect, Respect and Remedy Framework)

dalam laporan tahun 2008 sebagai landasan kerangka kerja konseptual dan kebijakan

umum mengenai bisnis dan hak asasi manusia.  

Konsep ini mencapai titik kulminasi yang diartikulasikan melalui Prinsip-Prinsip Panduan 

untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Guiding Principles on Business and Human Rights)

untuk diserahkan kepada Dewan HAM PBB pada Maret 2012. Prinsip-Prinsip Panduan 

kemudian disahkan pada 16 Juni 2011.



Pendekatan 'bottom-up' pembuatan hukum

internasional ini memungkinkan korporasi

multinasional dan organisasi bisnis untuk

memainkan peran yang belum pernah terjadi

sebelumnya dalam mendefinisikan

karakteristik aturan (norma)  yang berlaku

bagi mereka

Mengembangkan norma-norma

hukum internasional dari bawah

(bottom up). Karakteri ini

ditunjukkan dengan peran yang 

lebih penting bagi aktor-aktor non-

negara, seperti korporasi

transnasional, organisasi

masyarakat sipil, dan para ahli

individu ketimbang negara. 
Kerja Perwakilan khusus didukung

oleh gagasan prinsip pragmatisme, 

yaitu komitmen terhadap prinsip

penguatan pemajuan dan 

perlindungan HAM terkait dengan

bisnis, ditambah dengan

keterikatan pragmatis terhadap

apa yang terbaik dalam

menciptakan perubahan di tempat

yang paling penting dalam

keseharian kehidupan masyarakat. 
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Penghormatan

Perlindungan

Pemulihan 

Kebutuhan akan akses yang 

lebih besar bagi para korban 

untuk mendapatkan pemulihan

yang efektif (effective 

remedy), baik secara yudisial

maupun non-yudisial

Tanggung jawab perusahaan

untuk menghormati (corporate 

responsibility to respect) HAM, 

yang berarti perusahaan harus

melakukan uji tuntas (due 

diligence) untuk menghindari

pelanggaran HAM orang lain 

dan  mengatasi dampak negatif
yang melibatkan bisnis

Kewajiban negara untuk

melindungi (state duty to 

protect) terhadap pelanggaran

HAM oleh pihak ketiga, termasuk

bisnis, melalui kebijakan yang 

tepat, peraturan dan ajudikasi.

Kerangka kerja ini bertumpu pada  3 (tiga)  pilar yang 

independen tetapi saling mendukung:



John Ruggie mengacu pada Kerangka Kerja Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan dan Prinsip-Prinsip

Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia sebagai sistem tata kelola polisentris (polycentric 

governance system).

John Ruggie menunjukkan bahwa kerangka dan prinsip-prinsipnya mencerminkan sistem pemerintahan

polisentris. 

John Ruggie menggambarkan tata kelola polisentris sebagai sebuah dinamika peraturan yang muncul

dengan berpijak pada sistem pemerintahan publik dan swasta yang masing-masing menambahkan nilai yang 

berbeda, mengimbangi kelemahan satu sama lain, dan memainkan peran yang saling memperkuat



Tata kelola pemerintahan

umum yang meliputi

hukum dan kebijakan

Tata kelola perusahaan

yang mencerminkan

manajemen risiko

Tata kelola masyarakat

sipil yang mencerminkan

harapan sosial para 

pemangku kepentingan

Pemerintah01 Perusahaan 02 Masy. Sipil03

John Ruggie menyakini bahwa tata kelola polisentris menjadi jawaban untuk

memajukan secara sistematis penyebab terjadinya penyalahgunaan hak asasi

manusia dalam ekonomi global. Menurut John Ruggie terdapat 3 (tiga) sistem

yang mengembangkan standar tanggung jawab dan menjaga kepatuhan korporasi, 

yaitu:



John Ruggie mengimajinasikan adanya tatanan tata kelola polisentrik

(polycentric governance) yang akan menjadi fondasi dari bekerjanya Prinsip-

Prinsip Panduan sebagaimana diilustrasikan di bawah ini:




