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Menilik Isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia Dalam Rencana Aksi 
Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2020 - 2025 

 

I. Pendahuluan 
 

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi 

Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-

2025. Perpres Nomor 53 Tahun 2021 ditandatangani 

pada 8 Juni 2021 berisi mengenai sejumlah agenda aksi 

hak asasi manusia yang akan dilaksanakan Pemerintah 

Indonesia pada rentang waktu 2021-2025. Perpres ini 

berisikan dokumen yang memuat sasaran strategis yang 

digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan 

pemerintah daerah provinsi dan kabupatenlkota dalam 

rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, 

pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di 

Indonesia. Termasuk aksi-aksi hak asasi manusia yang 

akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, 

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kotai. 

RANHAM merupakan salah satu instrumen strategis 

yang dapat dijadikan acuan bagi semua pemangku 

kepentingan dalam mengukur dan menilai komitmen 

Pemerintah terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, 

RANHAM memberikan arahan praktis bagi 

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi 
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dan kabupaten/kota melaksanakan aksi-aksi hak asasi manusia yang direncanakan dalam periode 

2021-2025.  

RANHAM periode 2021-2025 ini memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan 

penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok 

sasaran. Saat ini RANHAM difokuskan pada 4 (empat) kelompok sasaran, yaituii: 

a. perempuan; 
b. anak; 
c. penyandang disabilitas; dan 
d. Kelompok Masyarakat Adat. 

 

Disahkannya RANHAM 2021-2025 diikuti dengan euforia Pemerintah Indonesia mengenai 
peranannya dalam pengembangan isu bisnis dan hak asasi manusia. Direktur Kerja Sama HAM, 
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Hajerati, menyatakan isu-isu Bisnis dan HAM sudah 
terintegrasi sebagai dari bagian rencana aksi dalam RANHAM 2021-2025iii. Pada setiap kelompok 
sasaran sudah memuat isu bisnis dan HAM. Misalnya kelompok sasaran perempuan, ada mandat 
untuk menjalankan aksi HAM berupa penyusunan peraturan oleh pelaku usaha untuk melindungi 
hak perempuan di bidang ketenagakerjaan. 
 
Demikian juga dengan kelompok sasaran anak dan disabilitas, ada rencana aksi HAM untuk bebas 
dari pekerja anak, dan kelompok disabilitas ada aksi untuk mendorong rekrutmen dari kalangan 
penyandang disabilitas yang dilakukan lembaga pemerintah dan badan usaha. Untuk kelompok 
masyarakat adat, rencana aksi yang didorong diantaranya meningkatkan partisipasi dalam proses 
perizinan perusahaan yang berpotensi bersinggungan dengan hak masyarakat adat, misalnya 
pembukaan lahan baru. 
 
Namun kemudian apabila ditelisik lebih dalam terdapat 6 (enam) aksi hak asasi manusia RANHAM 
yang dapat diidentifikasi yang secara khusus berkaitan dengan isu-isu bisnis dan hak asasi 
manusiaiv. 
 

Aksi Hak Asasi Manusia Keterangan 

1. Penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak 
ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pilar I UNGPs 

2. Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis 
bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan 
menengah. 

Pilar I UNGPs 

3. Melaksanakan program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak sesuai 
dengan Konvensi Hak Anak. 

Pilar I UNGPs 

4. Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan 
akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sector 
pemerintahan, badan usaha milik Negara, daerah dan swasta. 

Pilar I UNGPs 
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5. Melaksanakan upaya pendekatan non litigasi dalam penyelesaian konflik 
lahan Kelompok Masyarakat Adat. 

Pilar I UNGPs 

6. Mendorong partisipasi Kelompok Masyarakat Adat dalam proses 
perizinan perusahaan/perkebunan yang potensial berdampak bagi 
Kelompok Masyarakat Adat. 

Pilar I UNGPs 

 
Isu-isu yang terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia yang disusun Pemerintah Indonesia 
tersebut tampaknya sangat terbatas dan tidak mengakomodasi isu Bisnis dan HAM secara utuh 
yang seharusnya dapat diadopsi dari Prinsip-prinsip Panduan  PBB Mengenai Bisnis dan Hak Asasi 
Manusia.  RANHAM 2021-2025 hanya membahas dan mencantumkan 1 (satu) pilar dari 3 (tiga) 
pilar UNGPs (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), yakni pilar 
pertama kewajiban negara untuk melindungi HAM, dimana pemerintah harus melindungi 
individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga termasuk bisnis. Hal ini disebabkan karena 
RANHAM 2021 lebih menitikberatkan promosi tanggung jawab Pemerintah di dalam memajukan 
dan melindungi hak asasi manusia. Tidak secara spesifik mengikutsertakan tanggung jawab bisnis 
terhadap hak asasi manusia dan proses pemulihan (remedy). Pilar kedua tanggung jawab 
perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, dan pilar ketiga tentang pemulihan 
(remedy) sepertinya tidak dicantumkan dan mendapatkan porsi yang jelas dalam aksi-aksi hak 
asasi manusia 2021-2025.  
 
Tidak jelasnya nomenklatur Bisnis dan HAM dalam RANHAM 2021-2025 menjadikan Indonesia 
masuk kategori negara yang sedang melakukan penyusunan kebijakan Bisnis dan HAM. Hal ini 
disebabkan karena Indonesia belum secara jelas dan tegas memiliki program dan kebijakan yang 
jelas tentang bisnis dan hak asasi manusia. Berbeda dengan negara-negara yang memiliki 
program yang jelas tentang Bisnis dan HAM, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Selain itu, ada 
juga negara-negara yang mengintegrasikan Bisnis dan HAM dalam RANHAM seperti Thailand.  
 
Menilik substansi dan aksi-aksi hak manusia 2021-2025 yang minim dan tidak secara jelas 
memuat kerangka kerja bisnis dan hak asasi manusia yang ditegaskan dalam UNGPs, penting bagi 
Pemerintah Indonesia untuk menyusun satu kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam 
mengembangkan dan menerapkan Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai bisnis dan hak asasi 
manusia dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Kebijakan ini dapat berupa Panduan Umum 
ataupun Rencana Aksi yang dapat memberikan arahan mengenai orientasi pemerintah Indonesia 
dalam menjadikan Bisnis dan HAM sebagai hal yang integral dalam peraturan perundang-
undangan dan praktik bisnis di Indonesia.  
 
Kebijakan yang harus dibentuk tersebut harus diletakkan sebagai kerangka kerja untuk 

implementasi komitmen politik HAM negara dalam memaknai dan menerjemahkan Prinsip-

Prinsip Panduan PBB yang mensyaratkan ada kebijakan campuran yang cerdas (smart mix policy), 

baik yang bersifat wajib maupun sukarela, untuk menumbuhkan rasa hormat bisnis terhadap 

HAM. Kebijakan ini dapat mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan untuk melaksanakan 

prinsip-prinsip UNGPs, yang dapat dimulai dari peraturan-perundangan, pedoman, ataupun 

tindakan lainnya. Smart mix policy harus memerhatikan situasi nasional dan global, ketentuan-
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ketentuan yang wajib (mandatory) ataupun yang sukarela (voluntary). Bukan hanya satu atau dua 

kondisi yang paling nyaman atau yang sudah adav. Oleh karena itu, tugas negara untuk 

melindungi harus dilakukan melalui langkah-langkah, infrastruktur pendukung, seperti 

penegakan hukum, insentif dan pedoman yang diperlukan untuk menjadikan Prinsip-prinsip 

Panduan PBB Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia bermakna dalam praktik.  

Satu hal lain yang perlu direspon Pemerintah Indonesia dalam pengembangan kebijakan bisnis 

dan hak asasi manusia adalah melibatkan korporasi dalam mengembangkan kerangka kebijakan 

yang tepat dalam menjadikan UNGPs sebagai bagian penting dalam kehidupan ketatanegaraan 

Indonesia. Hal ini penting, karena salah satu prinsip dasar yang dikembangkan dalam 

pembentukan UNGPs adalah tata kelola polisentrik yang berbasis pada pendekatan pemangku 

kepentingan multi pihak (multi-stakeholders approach), yang mensyaratkan pelibatan berbagai 

aktor non negara, termasuk korporasi. Pemangku kepentingan ini harus dilibatkan dalam proses 

perancangan, implementasi, dan pemantauan kebijakan.  

 
 
 

 

 

 

 

 

i Pasal 1 ayat 2 dan 3 Perpres No. 53 tahun 2021 
ii Pasal 3 ayat 1 Perpres No. 53 tahun 2021 
iii Hukumonline.com, Pengaturan Bisnis dan HAM dalam RANHAM Dinilai Masih Jauh dari Harapan, 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60f147b38f70e/pengaturan-bisnis-dan-ham-dalam-ranham-dinilai-masih-jauh-
dari-harapan?page=all  
iv Lampiran II Perpres No. 53 tahun 2021 
v Adzkar Ahsinin dkk, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Pembelajaran Prakti Terbaik Negara-negara Dalam 
Melindungi Warga Negara Dari Dampak Bisnis, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2020, hal 4  
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