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Titik keprihatinan …
• Kekuasaan Korporasi transnasional (TNC) yang semakin signifikan. 

Pada pertengahan decade 90-an TNCs telah mengontrol sekitar
50% kekayaan dunia. Kekuasaan ini seringkali melampaui kekuasaan
negara.

• Konteks yang mefasilitasi kekuatan TNC
– globalisasi modal. 
– Meningkatnya perdagangan dunia dan penanaman modal asing (arus 

kapital) yang seringkali menjadi gantungan bagi pertumbuhan ekonomi  
banyak negara. 

– Kapasitas untuk melakukan atau tidak melakukan investasi -- yang sejak 
beberapa dekade terakhir semakin ekspansif.

• Kebijakan ’race to bottom’
• Dampak pada HAM



Dampak pada HAM….

• Dampak kebijakan dan operasi berbagai perusahaan transnasional terhadap 
hak asasi manusia sangat besar. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang 
melibatkan atau dilakukan oleh korporasi sudah merupakan peristiwa sehari-
hari. Banyak yang dilakukan secara telanjang, dengan melibatkan polisi, 
tentara dan atau preman. Dan ini fenomena global.  

– Penggunaan budak (seperti di Burma), 
– Represi terhadap kelompok oposisi (Nigeria atau Kolombia), 
– Penggunaan anak-anak untuk bekerja di tempat-tempat berbahaya (Jeram –Sumatra Utara), 
– Intimidasi pada aktivis serikat-serikat buruh perkebunan (Costa Rica) 
– hilangnya hak-hak masyarakat adat termasuk hancurnya sumber-sumber penghidupan mereka (Papua).

• Di Indonesia:
• Bulukumba Juli  2004 -- sejumlah petani dan aktivitis masyarakat adat ditangkap, ditahan dan ditembak 

mati ketika memperjuangkan hak-hak asasi mereka atas tanah yang telah dirampas. 
• Newmont Minahasa pencemaran sungai dan teluk Buyat
• Lumpur panas Lapiondo
• Buyat

• Meski realitas menunjukan besarnya dampak kekuasaan modal pada
pemenuhan hak asasi manusia , namun perhatian akan tanggung jawab TNC 
(modal) sangat kurang



Melengkapi perspektif
klasik …

• Secara klasik konsep hak asasi manusia diterapkan dalam hubungan kekuasaan yang tidak 
seimbang antara negara dengan individu. Konsep itu dikembangkan dari besarnya potensi 
negara merugikan kepentingan individu. Hak asasi manusia ada untuk melindungi individu dari 
ancaman (fakta) kesewenang-wenangan negara. 

• Dinamika kekuasaan tidak lagi hanya berada pada ranah negara akan tetapi juga pada ranah 
modal [kekuasan divestasi]. 

• Maka, ekspansi kekuasaan bisnis – TNC – mengharuskan adanya akuntabilitas HAM karena
– Kekuasaan modal sama konkritnye dengan kekuasaan negara. Kualitas hidup manusia tidak

lagi terancam oleh kekuasaan negara akan tetai JUGA kekuasaan korporasi [Herry
Priyono]

– Kerangka kerja hak asasi pada dasarnya adalah norma yang membatasi kekuasaan atau
untuk melindungi manusia dari kekuasaaan yang semena-mena.oleh karena itu kerangka
kerja itu harus dilengkapi dengan agenda menuntut akuntabilitas kekuasaan bisnis.



NORMA HAM 
• DUHAM + 6 Kovenan HAM UTAMA 
• Konvensi HAM Regional 
• Konvensi internasional spesifik, mis:

– Basic principle on the use of force & firearms
– Rio Declaration (1992)
– WSSD (2002)

• Konvensi-konvensi ILO 
• Komitmen spesifik: UN Global Compact (2000), OECD 

Guidelines on Multinat Enterprises(2000)
• Resolusi PBB Norma-norma Tanggung Jawab Korporasi

Transnasional and Bisnis lain berkenaan dengan HAM (2003)



Status legal …
• Membebani tanggung jawab penerapan hak asasi 

manusia pada TNC sudah diterima cukup luas. 
Inisiatif ini bisa ditemukan, misalnya: (1) global 
compact dari PBB, (2) resolusi komisi HAM PBB, 
(3) code of conduct berbagai perusahaan.

• Persoalannya tidak lagi terletak pada legitimasi 
akan perlunya akuntabilitas TNC (aktor non 
negara) terhadap hak asasi manusia, melainkan 
pada bentuk tanggung jawab yang tepat dari TNC 
dan locus regulasi (melalui negara atau hukum 
internasional)



Pokok-pokok hukum HAM 
internasional bagi TNC
• Negara  TETAP sebagai pemikul tanggung

jawab utama HAM [asumsi besar bahwa
kehidupan bersama dilindungi dalam
kerangka Negara bangsa]

• Termasuk dalam kwajiban NEGARA ini jaminan
bahwa TNC dan korporasi besar MENGHORMATI 
HAM

• Cakupan:
• Hak atas keamanan
• Hak-hak buruh
• Kewajiban berkenaan dengan perlindungan konsumen
• Kewajiban berkenaan dengan lingkungan hidup



• Kwajiban TNC meliputi kewajiban mendorong, mengamankan
pemenuhan, menghormati, dan melindungi HAM yang diakui
secara internasional [DALAM WIL. AKTIVITAS]

• Prinsip non diskriminasi dan persamaan kesempatan
• Keharusan TNC memiliki aturan internal yang memenuhi

norma-norma ini; membuat laporan periodic dan melakukan
tindakan-tindakan untuk memenuhi norma-norma itu, 
menerapkannya dalam setiap perjanjian. Keharusan tunduk
pada pengawasan dari PBB

• Keharusan TNC memberi reparasi yang adil, efektif dan
tepat terhadap mereka yang terkena dampak

• Pengertian HAM mencakup seluruh HAM yag dijamin dalam
DUHAM



Problem-problem
• Sesat pikir bahwa hak ekonomi, sosial

budaya BUKAN HAM
• Perspektif tentang tanggung jawab

HAM hanya Negara
• Bisnis berlindung dibelakang negara. 
• Gerakan sosial yang terfragmentasi



Mekanisme
• Internal perjanjian dengan

supplier, aturan operasional internal, 
pelatihan, hotline

• Eksternal mekanisme HAM
• Legislasi UU Penanaman Modal


