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Sepuluh tahun lalu, persis sejak pemberlakuan UU Minerba No 4 tahun 2009, telah terjadi 
pemberian  izin  tambang  secara  kian  masif  dan  tak  terkendali.  Data  yang  dihimpun 
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dalam Periode 2004-2016, tercatat ada lebih dari 
16.000 izin tambang di Indonesia. Dari total izin tambang tersebut, sebanyak 10.821 IUP 
(82,68%) diterbitkan pada momentum pesta elektoral,  yakni tahun 2009-2011. Sebanyak 
3.240 di antaranya diterbitkan menjelang Pilkada. Pada tahun politik 2017-2018, tercatat 
terdapat 171 SK izin tambang yang dikeluarkan oleh para kepala daerah, mulai dari Jawa 
Tengah (120 IUP), Jawa Barat (34 IUP), Sumetera Selatan (3 IUP), Lampung (3 IUP), NTT (3 
IUP),  Sulawesi  Tenggara (4  IUP),  dan beberapa daerah lainnya.  Fenomena ini,  disebut 
JATAM sebagai ‘ijon politik’, terjadinya transaksi jahat antara politisi dan partai politik 
dengan pelaku bisnis yang sama-sama berkepentingan dan terjadi di ruang gelap, tanpa 
pantauan publik. 

Tak berbeda jauh,  adalah soal  ekspnasi  perkebunan kelapa sawit.  Analisis  spasial  Tim 
Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsup KPK) menemukan 3,47 
juta hektar kawasan hutan berubah wajah menjadi kebun sawit. Sepertiga kebun ilegal 
tersebut  digarap  oleh  korporasi  sawit.  Sementara  ada  528  korporasi  sawit  yang 
keseluruhan rambah kawasan hutan. Ini memperlihatkan bentuk deforestasi dan indikasi 
korupsi dalam sektor sumberdaya alam, khususnya hutan (Koran Tempo, 22 Maret 2019). 
Catatan  ini  belum  seberapa  dibandingkan  reportase  sebelumnya.  Korsup  KPK 
menggunakan  citra  satelit  resolusi  tinggi  spot  milik  LAPAN.  Citra  2014-2016 
menunjukkan luas tutupan sawit di 25 provinsi mencapai 16,8 juta hektar. Angka ini 5,5 
juta hektar lebih luas dibanding data area kelapa sawit 2016 pada Statistik Perkebunan 
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Indonesia 2017-2019 yang hanya mencatat 11,2 juta hektar (Koran Tempo 21 Maret 2019). 
Alih-alih  korporasi  mematuhi  aturan  hukum,  atau  moratorium  sawit,  sementara 
pemerintah  terus  bekerja  dengan  melindungi  dan  membiarkan  situasi  penghancuran 
sumberdaya alam terjadi. 

Menariknya, dari 3,47 juta hektar kawasan hutan berubah wajah menjadi kebun sawit, 1,1, 
juta hektar memiliki izin perkebunan, 0,7 juta hektar dengan izin pemanfaatan hutan dan 
1,6 juta hektar tanpa izin. Itu sebab, menjelaskan sikap Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil yang menolak membuka data Hak Guna Usaha 
(HGU),  dan  memilih  menghindar  dari  kewajiban  hukum  sebagaimana  ‘perintah’ 
Mahkamah Agung yang sudah memutuskan agar pemerintah membuka data itu sebagai 
informasi publik berdasarkan putusan bernomor register 121 K/TUN/2017.

Ironi  soal  industri  tambang dan kelapa sawit  tak mengejutkan!  Menyingkap data-data 
tersebut sesungguhnya bagian dari kerja-kerja penting untuk kemanusiaan dan ekologi, 
karena  menyasar  pada  upaya  melawan  penindasan  terhadap  hak-hak  rakyat  dan 
menghentikan penghancuran lingkungan dan sumberdaya alam. 

Karakter kekerasan pun berada dan berkelindan di sekitar korporasi yang demikian. Bila 
di  masa  otoritarian  Orde  Baru,  kendali  negara  yang  terpusat  atas  korporasi  begitu 
mempengaruhi,  termasuk pengerahan aparat-aparat  kekerasannya secara lengkap, baik 
polisi  maupun  militer.  Tak  segan,  aparat-aparat  itupun  ikut  berbisnis  di  dalamnya, 
memanfaatkan  persenjataan  yang  dimilikinya  sebagai  posisi  tawar  bisnis  keamanan. 
Sementara,  dua  puluh  tahun  pasca  rezim  otoritarian  militer  Soeharto,  disain  politik 
hukum  ketatanegaraan  telah  memantik  konfigurasi  kekuasaan  baru,  yang  tak  lagi 
tersentralisasi  secara  politik,  melainkan  terdesentralisasi  dalam  kerangka  penguatan 
otonomi daerah. Itu sebab, ijin-ijin bergeser kuat ke daerah atas nama otonomi. 

Masalahnya, desentralisasi kuasa politik hukum itu bukan semata otoritas administratif, 
melainkan  pula  kuasa  politik  ekonomi  sumberdaya  alam,  yang  justru  memperlihat 
konfigurasi  dan  relasi  baru  dalam  menangguk  keuntungan  modal  dari  ekspansi 
(penjarahan)  sumberdaya  alam  secara  masif.  Hukum  administrasi  menjadi  mesin 
penindasan baru, yang mengoyak tatanan birokrasi yang konon berubah karena diskursus  
dominan good governance. Sementara di sisi lain, elit politik daerah menjadikan  gelap mata 
menjadikan ‘investasi’ (datangnya investor) sebagai tolok ukur keberhasilan, tanpa lagi 
mempedulikan hak-hak asasi manusia dan kewargaan yang dirampas maupun perusakan 
lingkungan.  Dalam  konteks  itu,  pola  dan  pendekatan  kekerasan  yang  melekat  dalam 
bisnis  korporasi  sektor  sumberdaya  alam,  terus  bertahan dan  terjadi,  karena  merawat 
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kepentingan eksploitasi  tersebut.  Bedanya,  aktor kekerasan yang bekerja,  yang tadinya 
begitu  kuat  ditopang  negara  sebagai  instrumen  kekerasan  formal,  menjadi  berubah 
dengan  menguatnya  kelompok-kelompok  bayaran  yang  terorganisir  rapi  (privatised 
gangsters) dan menjadi ladang bisnis kekerasan baru melekat di area bekerjanya korporasi. 

Itu sebab, dalam konteks demikian, memperbincangkan bisnis korporasi menghadirkan 
dua ‘medan magnet’ yang secara langsung atau tidak langsung berisiko tinggi melahirkan 
ragam jenis kejahatan terhadap hak asasi manusia, yakni (1) tekanan pasar dengan segala 
bentuk  proteksi  dan  diskursifnya,  dan  (2)  elit  predatorik  yang  menggunakan 
instrumentasi  demokrasi  untuk  mendisiplinkan  birokrasi,  politik  pemerintahan,  serta 
relasi-relasi bisnis dan politik lokal lainnya. 

Sejauh  mana  bisnis  atau  korporasi  bersedia  tunduk  pada  mekanisme  hukum  negara, 
maupun  mekanisme  voluntaristik  yang  dikembangkan  melalui  Guiding  Principles  on 
Business  and  Human Rights:  Implementing  the  United  Nations  Protect,  Respect  and  Remedy 
(UNGPs),  yang  telah  diadopsi  UN  Human  Rights  Council,  Juni  2011,  tentu  sangat 1

bergantung  dari  bekerjanya  sistem  hukum  dengan  komitmen  politik  kuat  dalam 
mendorong peran negara atas korporasi. 

Bisnis dan Sirkuit (Aturan) Barunya 
dalam Sistem Hukum HAM  

Perwakilan  khusus  Sekretaris  Jenderal  PBB  untuk  isu  Bisnis  dan  Hak  Asasi  Manusia 
(HAM), Professor John Ruggie, merumuskan kerangka Tiga Pilar, yaitu: protect , respect , 2 3

remedy , dalam UNGPs’. 4

 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect 1

and Remedy” Framework, Report of the Special  Representative of the Secretary-General on the issue of 
human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie, A/HRC/17/31, 
21 March 2011.

 Kerangka  tugas  negara  untuk  melindungi  (state  duty  to  protect)  hak  asasi  manusia  dibangun  di  atas 2

kewajiban hukum yang ada ini. Ini menuntut negara untuk mencegah, menginvestigasi, memperbaiki dan 
menghukum pelanggaran HAM oleh aktor swasta

 Pilar kedua mengacu pada tanggung jawab perusahaan untuk menghormati (respect) hak asasi manusia. Ini 3

tidak dibangun di atas kewajiban hukum yang ada tetapi pada komitmen perusahaan yang dirasakan untuk 
tidak berkontribusi pada pelanggaran HAM

 Memberikan akses terhadap pemulihan (remedies) bagi korban pelanggaran HAM adalah tanggung jawab 4

bersama negara dan bisnis. Pilar ketiga ini mengakui fakta bahwa akses ke sistem peradilan formal mungkin 
sulit  bagi para korban. Karena itu termasuk mekanisme non-yudisial dan mendorong negara dan bisnis 
untuk mengeksplorasi jalan tersebut.
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UNGPs  menjadi  satu-satunya  instrumen  hukum  internasional,  yang  memberikan 
panduan mengenai perlindungan HAM dalam kegiatan bisnis. ELSAM, sebagai lembaga 
advokasi  dan  kebijakan  yang  menjadi  salah  satu  ‘leading  organization’   dalam 
mengembangkan strategi-strategi implementasinya di Indonesia. 

Pada tahun 2011, Indonesia telah menyetujui UNGPs. Itu sebabnya, dalam laporan siklus 
ketiga Tinjauan Universal Berkala (Universal Periodic Review – UPR) Mei 2017, Indonesia 
mendapati sejumlah rekomendasi. Empat di antaranya berhubungan dengan Bisnis dan 
HAM,  antara  lain  tentang  mencegah  pekerja  anak,  perlunya  semakin  memperkuat 
komitmen Indonesia untuk memperkuat dimensi HAM di dalam kegiatan bisnis,  serta 
memimpin upaya tersebut.

Dalam catatan ELSAM (2019)`, implementasi Bisnis dan HAM masih menjadi kendala di 
tingkat nasional. Berdasarkan data aduan Komnas HAM, menunjukkan keterlibatan atau 
kontribusi  perusahaan  dalam  pelanggaran  HAM  sejak  tahun  2012  hingga  2017, 
didominasi oleh kepolisian. Namun korporasi selalu masuk ke peringkat kedua setelah 
kepolisian  yang  menjadi  pihak  yang  diadukan  oleh  masyarakat.  Tingginya  aduan 
masyarakat mengenai korporasi kepada Komnas HAM menunjukkan bahwa operasi yang 
dilakukan oleh korporasi belum selaras dengan dimensi HAM. 

Di sisi lain, implementasi Bisnis dan HAM dituangkan dalam bentuk regulasi nasional 
tidak  berjalan  efektif.  Pada  pertengahan  tahun  2017,  Komnas  HAM  bersama  ELSAM 
berinisiatif  meluncurkan  Rencana  Aksi  Nasional  (RAN)  Bisnis  dan  HAM  Indonesia. 
Inisiatif  RAN  ini  kemudian  dituangkan  ke  dalam  Peraturan  Komnas  HAM  Nomor  1 
Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM, Berita Negara 
No. 856. Perkembangan selanjutnya atas inisiatif Kementerian Luar Negeri, ditunjuk Focal 
Point untuk melakukan koordinasi implementasi UNGPs. 

Sekalipun demikian, tak mudah memastikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat 
yang  terdampak  dari  operasi  perusahaan  mendapatkan  akses  kepada  mekanisme 
pemulihan, baik yang disediakan negara maupun non-negara, karena komitmen politik 
melalui  kebijakan  negara  sendiri  belum  kuat.  Kisah  awal  dalam  kuliah  ini,  sekadar 
menggambarkan masih jauh dari makna ideal memperlihatkan bagaimana baik negara  
mengendalikan aturan bagi pemain-pemain bisnis, sementara itikad korporasi juga belum 
sepenuhnya bersedia tunduk atau menundukkan diri dalam aturan baru tersebut. Ibarat 
sirkuit,  negara  gagal  mengawal  permainannya,  sementara  pebisnis  justru 
mempermainkan sirkuit-sirkuit tersebut secara terang benderang. 
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Itu  sebabnya,  menjadi  penting  mengingatkan  kembali  supremasi  peran  negara  yang 
sedikitpun  tak  boleh  abai  perlindungan  hak-hak  dasar  warga  negaranya  di  tengah 
dukungannya dalam meliberalisasi pasar. Perbincangan hak asasi manusia dengan aturan 
baru itu, menjadi tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan pasar, sehingga akhirnya hanya 
menguntungkan  atau  bahkan  menghalalkan  segala  cara  kegiatan  bisnis  dibandingkan 
memastikan  bekerjanya  perlindungan,  penghormatan  dan  pemulihan  dalam  kegiatan 
bisnis. 
Menjadi kata kunci yang mendasar dalam memahami hubungan bisnis dan HAM adalah 
tak boleh sekalipun menghadirkan hak asasi manusia dalam perangkap paradigma baru 
yang lebih berorientasi ramah pasar (market friendly human rights paradigm).  

Tantangan Mengawal UNGPs Bisnis dan HAM: Kompleksitas Baru

Tak  terhindarkan,  globalisasi  ekonomi  telah  menjadi  kekuatan  yang  mempengaruhi 
tatanan  politik,  tak  hanya  berlangsung  di  suatu  negara,  melainkan  pula  di  level 
ketatapemerintahan  dunia.  Kapitalisme  global  menjadi  kunci  yang  mempengaruhi 
kebijakan-kebijakan negara, mengadaptasikannya untuk proses fasilitasi liberalisasi pasar. 
Korporasi-korporasi  raksasa,  yang  berinvestasi  secara  besar-besaran,  sesungguhnya 
menjadi ancaman nyata bagi warga masyarakat. Apalagi, bila organisasi penyelenggara 
kekuasaan  negara  tak  berkutik  berhadapan  dengan  kekuatan  kapitalisme  global  yang 
merangsek masuk melalui korporasi-korporasi tersebut. 

Tentunya, perlu kita menakar peluang advokasi bagi hak-hak masyarakat, sejauh mana 
inisiatif-inisiatif  masyarakat  sipil,  mendesakkan  tanggung  jawab  korporasi  dengan 
prinsip-prinsip bisnis dan ham tersebut? 

Diakui, bahwa panduan prinsip-prinsip bisnis dan HAM sebenarnya berperan layaknya 
suatu ‘socially sustainable globalization’  (globalisasi berkelanjutan secara sosial).  Padahal, 5

tantangannya  adalah  posisi  instrumen  UNGPs  tersebut  sifatnya  ‘non-binding  voluntary 
guidelines’. Dalam konteks itulah, keberadaan instrumen hukum HAM di leval nasional, 
termasuk  yang  telah  diratifikasi,  menjadi  penting  dan  mendasar  dikawal,  dan  bukan 
‘disubversi’  melalui  UNGPs.  Itu  sebabnya,  mendorong  UNGPs  sesungguhnya 
berkompromi dengan sejumlah instrumen hukum HAM yang ada dalam suatu sistem 

 Resolution adopted by the Human Rights Council  at  its 17th session, Human rights and transnational 5

corporations and other business enterprises, A/HRC/Res/17/4, 6 July 2011, para. 4, at 2.
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hukum negara, untuk memastikan prinsip-prinsip itu berjalan lebih efektif mengawal baik 
negara maupun korporasi. Pertanggungjawaban yang demikian sebenarnya merupakan 
upaya meneguhkan ‘principled pragmatism’ yang pula disokong pemikirannya oleh John 
Ruggie.    6

Dengan konteks  kompleksitas  demikian,  tantangan mengawal  advokasi  isu  bisnis  dan 
HAM  tentu  tak  cukup  dalam  penguasaan  instrumen  hukum  panduan  prinsip  dan 
menggunakannya  dalam  mekanisme  pengaduannya,  melainkan  pula  mensyaratkan 
kekuatan  masyarakat  yang  terorganisir,  penuh  dengan  kerja-kerja  penyadaran  publik 
seraya secara kuat serta mengembangkan jaringan strategis, organisasi non-pemerintah, 
kampus,  dll.  Betapapun,  peran-peran  korporasi  dalam  konteks  Indonesia,  tidak  saja 
berupaya  menundukkan  negara,  melainkan  pula  mendayagunakan  kekuatan  hukum, 
akademisi kampus, media dan organisasi non-pemerintah untuk melegitimasi ekspansi 
dan eksploitasi, baik terhadap sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam. 

Tentu,  tantangan  terbesar  kita  dalam  mengadvokasi  prinsip  UNGPs,  paralel  dengan 
situasi terhentinya upaya penyelesaian kasus-kasus HAM di Indonesia, menguatnya mata 
rantai impunitas, dan politik HAM yang masih tersandera oleh kekuatan politik ekonomi 
dominan yang melemahkan sendi-sendi negara hukum, HAM dan demokrasi. 

Aude aliquid dignum, beranilah melakukan hal yang bernilai!

 Promotion and protection of human rights: Interim report of the Special Representative of the Secretary-6

General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, E/CN.
4/2006/97, 22 February 2006, para. 81.
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