
Korporasi di seluruh dunia meneruskan operasinya melalui impunitas 

karena mereka sering berhasil menggunakan strategi yang mengarah pada 

penghindaran tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan 

kerusakan lingkungan yang diciptakannya.

Untuk lebih memahami bagaimana perusahaan-perusahaan berupaya tetap 

tidak dikenai pertanggungjawaban atas dampak negatif yang dihasilkannya, 

konsorsium Mind the Gap telah mengembangkan kerangka kerja inovatif 

untuk mengidentifikasi lima strategi perusahaan-perusahaan yang mengarah 

pada pengabaian tanggung jawab atas efek berbahaya pengabaian itu pada 

orang-orang dan masyarakat di seluruh dunia.

Luasnya pelaziman dan penerimaan atas strategi tersebut mengandung 

masalah dan menekankan kebutuhan mendesak untuk melakukan revisi 

menyeluruh dari sistem perdagangan dan produksi global kita. Sementara 

strategi yang diidentifikasi mungkin tidak selalu dirancang dengan tujuan 

khusus untuk menghindari tanggung jawab, bukti menunjukkan penggunaan 

strategi-strategi itu telah menghasilkan keterbatasan akuntabilitas atas hasil-

hasil dampak negatif yang tentu membahayakan  korban dan kepentingan 

publik. Untuk mendorong penghormatan yang sungguh-sungguh terhadap hak 

asasi manusia dan lingkungan, komunitas internasional harus segera menutup 

celah tata kelola yang memungkinkan perusahaan-perusahaan menghindari 

tanggung jawab atas tindakan mereka.

Strategi-Strategi Yang Mengarah Pada Penghindaran Tanggung 
Jawab Perusahaan atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia
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Strategi 1
Penciptaan  

Penyangkalan

Strategi 2 
Menghindari pertanggungjawaban 

melalui strategi yudisial

Ada beberapa praktik bisnis umum di mana perusahaan-perusahaan meng-

hindari keterlibatan langsungnya atau keterlibatannya dalam kegiatan- 

kegiatan yang dipandang menghasilkan dampak-dampak membahayakan. 

Jika perusahaan-perusahaan secara efektif mengaburkan keterlibatan 

mereka dalam praktik bisnis yang berbahaya, maka hal ini akan menimbulkan  

kesulitan bagi pemegang hak yang berusaha melindungi dirinya dari, 

atau mencari perbaikan atas, pelanggaran hak asasi manusia dan bahaya 

lingkungan.

Korporasi secara rutin menggunakan serangkaian prosedur yudisial untuk 

menghindari pertanggungjawaban atas kerugian yang mereka sebabkan 

atau sumbangkan, di mana seringkali meninggalkan para korban tanpa 

pemulihan layak atas kerusakan (yang sedang berlangsung) yang mereka 

derita. Ketika berhasil, strategi-strategi yudisial lainnya akan digunakan 

untuk menghindari penegasan keputusan pengadilan akan tanggung jawab 

perusahaan-perusahaan atas pelanggaran hak asasi manusia yang telah 

dibuatnya, atau dengan cara mencegah penerapan undang-undang atau 

investigasi yang dapat berdampak buruk terhadap investasi perusahaan.

Ketika dihadapkan dengan dampak-dampak negatif terhadap hak asasi 

manusia dalam rantai pasokan mereka, perusahaan-perusahaan sering 

berpendapat bahwa dampak seperti itu tidak dapat terdeteksi karena 

kompleksnya rantai pasokan, atau dengan cara lain mereka meletakkan 

tanggung jawab dampak-dampak tersebut kepada para pemasok mereka. 

Perusahaan-perusahaan juga dapat membangun penyangkalan dengan 

melakukan alih daya kegiatan beresiko tinggi dan / atau alih daya rekrutmen 

serta jenis-jenis pekerjaan tertentu sehingga membatasi tanggung jawab 

mereka pada proses-proses tersebut. Selain itu, perusahaan-perusahaan juga 

melakukan pemutusan diri untuk keluar dari kegiatan bisnis tertentu sehingga 

memotong hubungan mereka dengan kerugian hak asasi manusia, demikian 

pula dengan tanggung jawab atas pemulihannya. Secara lebih lanjut perusa-

haan-perusahaan juga menciptakan penyangkalan dengan secara langsung 

menolak mengungkapkan informasi yang dapat mengikat mereka dengan 

(potensi) pemenuhan hak asasi manusia dan dampak lingkungannya.

Ketika perusahaan-perusahaan ditantang di pengadilan, mereka memiliki 

berbagai alat yang tersedia untuk menghindari tanggung jawab. Strategi 

yang umum digunakan antara lain termasuk : menyalahgunakan proses-

proses di peradilan untuk menunda dan mempersulit proses dan menga-

lihkan perhatian dari substansi kasus; mencari yurisdiksi negara dengan 

celah hukum yang mendukung penghindaran melalui “belanja hukum”; 

 melindungi perusahaan induk dari tanggung jawab atas kerugian yang 

dilakukan oleh entitas di dalam kelompok perusahaan mereka; dan menye-

lesaikan kasus di luar pengadilan untuk menghindari putusan bersalah dan 

menggunakan preseden untuk hal serupa. Strategi  lain adalah membawa 

negara ke arbitrase internasional untuk menghindari penerapan undang-

undang yang lebih ketat atau memberi tekanan pada negara untuk menghen-

tikan penyelidikan-penyelidikan kriminal atas penghindaran perusahaan.

Lima Cara Menciptakan Penyangkalan

•  Bersembunyi di balik rantai pasokan yang kompleks

•  Mengalihdayakan aktivitas bisnis yang berisiko tinggi

•  Mengalihdayakan perekrutan dan jenis-jenis pekerjaan

•  Memutus diri untuk menghindari tanggung jawab

•  Menolak mengungkapkan informasi

Lima Cara Menghindari Pertanggungjawaban Melalui Strategi Yudisial

•  Penyalahgunaan proses pengadilan

•   Mencari yurisdiksi negara dengan celah hukum yang mendukung 

penghindaran 

•   Melindungi Perusahaan-perusahaan-Perusahaan-perusahaan 

induk dari pemenuhan kewajiban HAM

•   Menyelesaikan kasus di luar peradilan untuk menghindari vonis

•  Menyeret negara ke arbitrase internasional



Strategi 3
Pengalihan dan Pengaburan 

Tuntutan Pemangku Kepentingan

Strategi 4 
Merongrong pembela HAM dan 

Komunitas Terdampak

Perusahaan-perusahaan sering menggunakan berbagai taktik komunikasi 

untuk memengaruhi jalannya suatu peristiwa demi kepentingan bisnis 

mereka. Hal ini bermasalah jika itu berarti bahwa komunitas, pekerja atau 

kepentingan publik yang sah diabaikan atau hanya ditanggapi secara 

kosmetik serta dangkal.

Baik melalui kekerasan langsung atau taktik tidak langsung untuk meni-

hilkan kritik, perusahaan-perusahaan berupaya membungkam komunitas 

dan pembela hak asasi manusia guna melanjutkan operasi bisnis mereka 

dan dengan begitu menghindari penanganan kekhawatiran yang diajukan 

oleh para pembela HAM, komunitas dan organisasi masyarakat sipil.

Perusahaan-perusahaan dapat melibatkan masyarakat yang terkena dampak 

oleh operasi mereka secara simbolis, alih-alih dengan sungguh-sungguh, 

untuk menghindari protes-protes masyarakat dan tuntutan akuntabilitas 

yang selanjutnya diarahkan pada mereka. Mereka dapat menyebarkan 

informasi yang terdistorsi di antara masyarakat untuk membuat bisnis 

mereka tampak lebih bertanggung jawab daripada yang sebenarnya terjadi, 

atau terlibat dalam kegiatan penipuan dan menyebarkan informasi palsu 

guna menghindari tanggung jawab atas kerusakan yang telah/akan dibuat 

di masa lalu atau di masa depan. Bentuk lain manifestasi diri dari strategi 

ini adalah dengan memanipulasi penelitian ilmiah. Selain itu, perusahaan- 

perusahaan dapat melanggar sistem standar-standar yang dirancang untuk 

memastikan bahwa produk dan kualitas produksi mereka sesuai dengan 

persyaratan khusus guna menyembunyikan praktik perusahaan yang tidak 

berkelanjutan atau di bawah standar. Bentuk terakhir strategi yang diidentifikasi  

di sini adalah pengalihan pengaduan melalui mekanisme pengaduan yang 

dikendalikan perusahaan dengan berpura-pura menawarkan pemulihan bagi 

para korban, tetapi sebenarnya menunda atau mengalihkan pengaduan 

pemegang hak.

Mekanisme yang dipilih untuk membungkam kritik bervariasi tergantung 

pada konteks sosial dan perangkat yudisial yang tersedia. Strategi melawan 

para pembela HAM dan masyarakat dapat mengambil bentuk serangan 

fisik atau ancaman yang dilakukan oleh para pendukung perusahaan bagi 

para penentang kegiatan-kegiatan perusahaan. Atau sistem peradilan 

dapat dipergunakan sebagai senjata terhadap para pembela HAM dengan 

melakukan penuntutan yang bersifat strategis, kriminalisasi dan klaim atas 

pencemaran nama baik. Perusahaan-perusahaan juga dapat menggunakan 

pelibatan sesama masyarakat dan janji akan manfaat pembangunan serta 

investasi dengan mengadunya ke kelompok masyarakat yang memprotes 

pelanggaran perusahaan. Dan perusahaan dapat saja menghalangi atau 

merusak kolektif organisasi pekerja sehingga dapat terhindar dari keharusan 

menghormati hak-hak buruh.

Enam Cara Pengalihan dan Pengaburan Tuntutan Pemangku 

Kepentingan

•  Menanggapi tuntutan komunitas secara simbolis

•  Menyebarkan informasi yang terdistorsi

•  Terlibat dalam kegiatan penipuan

•  Memanipulasi penelitian ilmiah

•  Mengkhianati standar-standar

•   Mengalihkan keluhan melalui mekanisme yang dikendalikan 

Perusahaan-perusahaan-Perusahaan-perusahaan

Lima Cara Merongrong Pembela HAM dan Komunitas Terdampak

•  Menyerang pembela HAM secara fisik dan psikologis 

•   Mengajukan tuntutan hukum untuk mengintimidasi para 

pengkritik 

•  Mengkriminalisasi para pembela HAM

•  Memecahbelah komunitas-komunitas terdampak

•  Merusak serikat pekerja



Strategi 5
Memanfaatkan Kekuasaan  

Negara

Perusahaan-perusahaan juga dapat memanfaatkan kekuatan mereka 

dengan negara-negara untuk mendapatkan perlakuan khusus, keamanan, 

dan impunitas yang menguntungkannya. Ketika kepentingan perusahaan 

telah "menyandera" negara atau agen-agennya maka komunitas, para 

pembela hak asasi manusia dan pemegang hak lainnya berisiko kehilangan 

perlindungan mendasar dan akses pada keadilan.

Instrumen yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menda-

patkan dan meningkatkan bantuan dari negara bervariasi dalam hal tingkat 

dukungan dan keabsahannya. Salah satu cara perusahaan melakukan 

strategi ini adalah dengan mengeksploitasi celah tata kelola yang dibuat 

oleh negara, misalnya dengan mengambil untung dari perlakuan istimewa di 

kawasan ekonomi khusus (KEK). Lobi perusahaan untuk melawan peraturan 

yang dimaksudkan melindungi hak asasi manusia dan lingkungan, tetapi 

berpotensi membahayakan kepentingan bisnis, adalah praktik yang umum 

terjadi. Selainitu, perusahaan dapat bersekutu dengan lembaga-lembaga 

negara yang represif untuk melanggar hak asasi manusia. Terakhir, perusa-

haan-perusahaan dapat melakukan pelibatan pasukan keamanan negara 

dalam melindungi kepentingan bisnis mereka, bahkan ketika pelanggaran 

HAM berat dapat terjadi sebagai akibatnya.

Mind the Gap 

Kerangka strategi-strategi perusahaan yang merusak adalah hasil dari 

proses penelitian kolaboratif - termasuk studi literatur, survei dan serang-

kaian konsultasi. Pada situs web Mind the Gap memperlihatkan adanya 

perluasan kelaziman praktik strategi-srategi tersebut. Penjelasan lebih 

rinci tentang strategi berbahaya itu dan bukti yang terkait dapat ditemukan 

di www.mindthegap.ngo.

Bukti menunjukkan bahwa kebijakan liberalisasi ekonomi dan globalisasi 

dikombinasikan dengan adanya kesenjangan tata kelola dan hambatan 

sistemik lainnya untuk keadilan telah mendorong lingkungan yang kondusif 

bagi adanya kejahatan korporasi dan impunitas atas kerusakan lingkungan 

dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada gilirannya, pelanggaran dan 

 kekebalan hukum semacam itu terus menghalangi upaya-upaya negara 

dalam mencapai hasil-hasil kebijakan yang berkelanjutan dan adil. Untuk 

sampai pada situasi di mana bisnis tidak lagi dapat menghindari tanggung 

jawab atas dampak negatif hak asasi manusia dan lingkungan, konsorsium 

Mind the Gap menyerukan kepada para pengemban tanggung jawab  

publik untuk menutup celah tata kelola yang memungkinkan penerapan  

strategi-strategi perusahaan yang berbahaya; meminta perusahaan- 

Lima Cara Memanfaatkan Kekuasaan Negara

•   Mengeksploitasi kesenjangan tata kelola yang dibuat  

oleh negara

•   Menghindari peraturan melalui lobi perusahaan

•   Beraliansi dengan institusi negara yang represif

•   Pelibatan pasukan keamanan negara

perusahaan untuk berhenti mengeksploitasi kesenjangan dan menggunakan 

strategi-strategi tersebut; serta mendukung organisasi masyarakat sipil dan 

pemegang hak mengetahui strategi-strategi ini guna melawannya.

Konsorsium Mind the Gap melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil dari 
seluruh dunia dengan tujuan meningkatkan rasa hormat terhadap hak asasi 
manusia dan mencapai keadilan serta pemulihan bagi individu dan masyarakat 
yang kehidupan dan mata pencahariannya dipengaruhi oleh operasi perusahaan-
perusahaan multinasional.  
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