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UNGPs

• The Norms ditolak majelis umum PBB tahun
2005.

• Tahun 2006, Sekjen PBB Koffie Annan 
menunjuk John G. Ruggie sebagai Special 
Representative.

• Tahun 2008, Ruggie mengusulkan kerangka
tiga pilar: Protect; Respect; Remedy.



• Tahun 2011, kerangka tiga pilar diadopsi oleh
UNHRC. 
• Sifatnya non-binding;
• Tidak mengubah doktrin hukum HAM, Negara 

sebagai “main duty bearer”.
• Mengubah rule of the game, dari shaming and 

naming menjadi knowing and showing.



• UNGPs tidak dapat bekerja sendiri, perlu
dukungan Negara, lembaga dan instrumen
lain.

• Sejak diadopsi instrumen lain mulai
menyesuaikan, misalnya ISO 26000; UN Global 
Compact; OECD Guideline on MNCs.



• Beberapa Negara menyusun NAP dan
mengadopsi aturan hukum mewajibkan audit 
HAM: UK Modern Slavery; Australia Modern 
Slavery; French Duty of Care.

• Instrumen berbasis pasar juga menyesuaikan: 
RSPO, Responsible Mining Initiative, 
International Finance Corporation. 



Beberapa modalitas NHRIs
• Paris Principles mensyaratkan pendirian NHRIs dengan

legitimasi hukum, lembaga-lembaga tersebut memiliki 
tanggung jawab yang diberikan oleh negara. 

• Aksesibilitas adalah kunci penting NHRIs karena akses 
yang dimiliki sangat penting untuk menjalankan 
fungsinya dengan baik. 

• Kemandirian dan komposisi pluralistik juga diperlukan 
agar membuatnya lebih mudah diakses oleh semua 
kalangan masyarakat dan dapat bertindak secara fair. 



• Prediktabilitas dan transparansi NHRIs juga 
merupakan aspek yang penting, tergantung pada 
mandat yang diberikan negara. 

• Mandat yang diberikan kepada NHRIs merujuk 
pada standar HAM internasional, hal ini 
memastikan hasil kerja NHRIs sesuai dengan 
standar HAM yang diakui secara internasional. 

• NHRIs menjadi sumber pembelajaran bagi para 
pemangku kepentingan dan masyarakat secara 
umum.



• NHRI dapat membantu akses penyelesaian sengketa 
alternatif seperti mediasi atau konsiliasi, bertindak 
sebagai amicus curiae dan terlibat dalam proses 
pengadilan HAM.

• Tahun 2009, GANHRI membentuk Kelompok Kerja 
untuk Bisnis dan HAM. 

• Tahun 2012, GANHRI dan OECD sepakat memberikan 
tugas kepada NHRIs untuk bekerja sama dengan 
National Contact Points yang telah ditetapkan 
berdasarkan Pedoman OECD melalui pengembangan 
kapasitas dan informasi (information sharing).



NHRIs dan UNGPs: Pilar 1
• Penjelasan dari Prinsip ke-3 menyatakan

bahwa NHRIs yang merujuk pada Paris 
Principles memiliki peran penting untuk 
membantu Negara mengidentifikasi apakah 
aturan hukum yang ada telah selaras dengan 
kewajiban HAM dan telah secara efektif 
ditegakkan, dan kewajiban memberikan 
panduan tentang HAM kepada pelaku usaha 
dan aktor swasta lainnya. 



• UN Working Group on BHR menyatakan 

bahwa NHRIs dapat membantu negara dalam 

memenuhi Prinsip 7 dengan “memberikan 

saran dan panduan… terkait proses 

pelaksanaan uji tuntas HAM (Human Rights 
Due Diligence) yang efektif oleh pelaku bisnis 

di daerah yang berada dalam situasi konflik”.



a. Memberikan saran kepada pemerintah tentang 
potensi dampak kegiatan usaha terhadap HAM, 
terutama untuk usaha  dalam wilayah dan yurisdiksi 
Negara, misalnya memberitahukan kepada 
pemerintah dampak dari kegiatan bisnis tertentu;

b. Memberi saran kepada pemerintah tentang peraturan 
dan regulasi terkait HAM, misalnya, keefektifannya 
dan/atau kebutuhan untuk revisi undang-undang dan 
peraturan untuk mengakomodir kegiatan bisnis agar 
lebih memperhatikan HAM, seperti hukum 
perusahaan, lingkungan, anti-diskriminasi, agraria dan 
kepemilikan lahan;

c. Memastikan peraturan yang tepat untuk badan usaha 
milik negara;



d. Memberi saran kepada Negara tentang penerapan 
dan peran Negara untuk melindungi publik terkait jasa 
keuangan, seperti yang disediakan oleh lembaga 
penyedia kredit ekspor atau melalui partisipasi Negara 
dalam lembaga keuangan multilateral;

e. Berpartisipasi dalam mengembangkan baseline study
tentang bisnis dan HAM, dan dalam menusun dan 
mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional terkait 
bisnis dan HAM;

f. Berpartisipasi dalam proses Universal Periodic Review
dan proses pelaporan isu-isu bisnis dan HAM kepada 
organisasi internasional dibawah PBB;



g. Memberikan saran dan memantau akses 
pemulihan yang diberikan oleh negara terhadap 
korban pelanggaran HAM di sektor bisnis, 
misalnya, meninjau keefektifan peraturan yang 
ada, kebutuhan untuk merevisi peraturan untuk 
memastikan akses pemulihan dan memastikan
mekanisme pemulihan tersebut dapat
digunakan dalam kasus pelanggaran HAM oleh
bisnis.



NHRIs dan UNGPs: Pilar 2
• Penjelasan Prinsip 23 perusahaan yang beroperasi 

dalam konteks yang kompleks, seperti di daerah yang 
terkena dampak konflik, harus berkonsultasi dengan 
ahli, termasuk dengan NHRIs, tentang cara terbaik 
untuk menanggapi situasi yang mungkin terjadi yang 
mengancam pemenuhan dan penghormatan HAM. 

• GANHRI menyatakan NHRIs “bekerja… dengan
menyediakan keahlian, dan saran independen bagi
pelaku usaha terkait isu-isu HAM, serta memfasilitasi 
dialog antar pemangku kepentingan”.



a. Berdialog langsung dengan pelaku bisnis untuk 
mengenalkan dan menginternalisasi UNGPs, 
membangun kapasitas dari pelaku bisnis melalui
kasus-kasus pelanggaran HAM akibat kegiatan bisnis, 
misalnya melalui menyediakan pelatihan tentang 
bisnis dan HAM;

b. Menyelenggarakan serta memfasilitasi kegiatan dialog 
para pemangku kepentingan terkait UNGPs dan isu-
isu spesifik terkait bisnis dan HAM;

c. Ikut serta dan mempromosikan peran organisasi-
organisasi yang bekerja dalam isu-isu bisnis dan HAM, 
misalnya UN Global Compact Local Networks;



d. Memantau dampak kegiatan bisnis terhadap HAM, 
dan melakukan investigasi dalam hal terjadi 
pelanggaran HAM akibat suatu kegiatan bisnis;

e. Melakukan pemetaan nasional masalah bisnis dan 
HAM dan mengembangkan rencana kerja dan aksi 
yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko-risiko 
utama pelanggaran HAM oleh bisnis;

f. Memberikan edukasi HAM bagi para pemegang hak 
(rights-holder) dengan memberikan pemahaman 
tentang kerangka kerja dan pentingnya partisipasi 
dalam uji tuntas HAM, misalnya: penilaian dampak, 
pemantauan, dan pelaporan.



NHRIs dan UNGPs: Pilar 3

• UN Working Group on BHR menyarankan 
NHRIs mengidentifikasi pembela HAM (human 
rights defender) yang membutuhkan 
perlindungan.

• Penjelasan Prinsip 27 menyatakan bahwa 
NHRIs “memiliki peran yang sangat penting 
terkait mekanisme pengaduan non-yudisial”.



a. Mengidentifikasi dan memberi saran kepada 
Negara tentang bagaimana mengatasi hambatan 
dalam mengakses pemulihan hukum;

b. Menjangkau dan memberikan saran kepada 
korban pelanggaran HAM akibat kegiatan bisnis 
tentang cara untuk mengakses pemulihan 
hukum di level nasional, dan di negara asal 
korporasi;

c. Mendorong serta memberikan pendidikan dan 
pelatihan bagi para ahli dan praktisi hukum 
tentang akses pemulihan hukum untuk 
pelanggaran HAM akibat kegiatan bisnis;



d. Membuka dialog dengan Negara, Hakim, Jaksa, dan 
profesi hukum lain tentang topik-topik tertentu yang 
berkaitan dengan pemulihan hukum. Misalnya
keterlibatan dan penerapan hukum ekstrateritorial 
dalam hal pelanggaran HAM akibat kegiatan bisnis;

e. Mendukung fungsi penanganan pengaduan dari 
National Contact Point, dan berbagi informasi 
tentang kasus-kasus dan cara-cara penyelesaian 
perselisihan;

f. Mengembangkan bahan panduan untuk bisnis 
tentang pengembangan dan implementasi 
mekanisme pengaduan pelanggaran;



g. Menerapkan fungsi penanganan, investigasi 
dan mediasi untuk kasus terkait bisnis dan 
HAM; serta

h. Memfasilitasi akses korban pelanggaran HAM 
akibat kegiatan bisnis pada mekanisme non-
yudisial melalui pendampingan, pendidikan 
dan pemberian rujukan.



Isu BHR dan NHRIs
1. Menghilangkan Diskriminasi di Tempat Kerja.

Permasalahan gender equality di tempat kerja menjadi isu utama
seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja perempuan di sektor
privat dan publik. Kesetaraan pendapatan, kesempatan karir dan
perlakuan di tempat kerja menjadi permasalahan utama bagi
perempuan di tempat kerja. 
Selain itu, perempuan juga seringkali menjadi korban perbedaan
perlakuan dan pelanggaran HAM dalam bisnis khususnya perempuan
yang berada dalam kelompok rentan seperti buruh migran, etnis
minoritas, buruh harian lepas, pekerja kontrak dan pekerja anak.



2. Hak Pekerja dalam Pembangunan Infrastruktur

• Meningkatnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah di 
berbagai belahan dunia mengundang kewaspadaan terhadap
pelanggaran HAM yang sangat mungkin terjadi. 

• Dalam industri konstruksi pelanggaran HAM terjadi melalui
penggunaan sub-kontraktor, eksplotasi pekerja migran, dan
pekerjaan-pekerjaan tambahan yang tidak terjadwal. 

• Pekerja konstruksi semestinya memiliki kemampuan untuk
menolak pekerjaan yang membahayakan nyawa dan
keselamatan diri, menolak perlakuan yang merendahkan, dan
tindakan sewenang-wenang dari pimpinan proyek.



3. Human Rights Defender

• Peran human rights defender atau pembela HAM dalam isu
bisnis dan HAM semakin krusial dengan semakin
meningkatnya aktifitas bisnis, baik nasional maupun lintas
batas negara. 

• Namun kerja dari pembela HAM ini semakin berat karena
mereka menghadapi resiko yang mengancam keselamatan, 
baik berupa pembunuhan, intimidasi dan kekerasan lainnya. 

• Lebih jauh lagi ruang gerak bagi pembela HAM di beberapa
negara justru dibatasi melalui peraturan perundang-
undangan, atau bahkan melalui SLAPP.



4. Investasi Asing

• Peningkatan investasi asing di sektor infrastruktur, 
seperti pembangunan jalan, pelabuhan dan dam selain
dapat membawa kebaikan, namun disisi lain juga
berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM seperti
hak-hak buruh, kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

• Pemerintah sendiri diharapkan memastikan bahwa
kelestarian lingkungan dan penghormatan HAM masuk
dalam setiap perjanjian investasi internasional dimana
pemerintah bertindak sebagai pihak.



5. Pekerja Migran

• Posisi pekerja migran semakin krusial dalam memenuhi
kebutuhan tenaga di negara lain yang membutuhkan. 
Data menunjukkan angka pekerja migran terus
meningkat secara stabil untuk negara-negara di Asia, 
khususnya di Negara-negara Teluk, Jepang dan
Australia. 

• Sebagai kelompok rentan, pekerja migran
mendapatkan upah dan kondisi kerja di bawah standar
internasional, tempat tinggal tidak layak, serta
mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Tidak adanya
serikat pekerja dan tidak tersedianya mekanisme
pemulihan semakin mempersulit posisi pekerja migran.



6. Membangun kesadaran investor/lembaga keuangan

• Terdapat kesadaran global dari investor bahwa
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan
tidak hanya akan merugikan bagi korban, melainkan
juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, 
misalnya sebagai akibat dari proses litigasi di 
pengadilan, atau pemogokan oleh buruh. 

• Saat ini terdapat sebuah mekanisme yang dibangun
oleh the Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), 
yang menilai kepatuhan HAM dari 101 perusahaan
global. Dengan ini investor dapat menilai performa
sebuah perusahaan. 



7. Penggunaan Teknologi Informasi

• Penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis
telah mengubah beberapa hubungan antar pihak yang 
belum dikenal dalam sistem hukum yang ada sekarang. 

• Hubungan kerja antara perusahaan yang berbasik
applikasi dengan pekerjanya tidak lagi sama, demikian
juga hubungan produsen dan konsumen. 

• Tidak hanya itu, penggunaan data pribadi oleh
perusahaan berbasis teknologi menjadi isu dalam
ranah hak asasi manusia.



• Diantara isu lainnya: even olahraga besar, isu
LGBTI dalam lingkungan pekerjaan, Disabilitas, 
penghormatan terhadap hak masyarakat adat, 
dan tanggungjawab ekstrateritorial Negara, 
litigasi transnasional. 

• Khusus untuk Indonesia, isu-isu ini dapat
bertambah menjadi penghormatan HAM di 
sektor usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM), dan oleh badan usaha milik negara
(BUMN).
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