
BAB IV 
PENUTUP 

IV.1. Kesimpulan 

 Perusahaan H&M yang memiliki pemasok-pemasok dan pabrik-pabrik di 

Kamboja yang dianggap telah melakukan pelanggaran  hak asasi manusia terhadap para 

pekerjanya dengan cara melakukan praktek pekerja paksa seperti melakukan 

eksploitasi terhadap jam kerja, membayar upah pekerja dibawah standar upah yang 

telah ditentukan, dan juga diskriminasi terhadap para pekerjanya telah menjadi hal 

yang biasa yang dilakukan oleh perusahaan. Meskipun telah terdapat aturan-aturan dan 

regulasi yang dibentuk oleh ILO dan juga pemerintah Kamboja sendiri, namun 

pelanggaran ini kerap dilakukan. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan H&M 

masih melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja. Dari penelitian ini, 

terdapat beberapa faktor berdasarkan teori ekonomi neoliberal,  penyebab H&M tetap 

melakukan pelanggaran walaupun sudah terdapat aturan-aturan baik dari aturan 

internasional maupun aturan dari negara tuan rumah tersebut.  

 Yang pertama, tujuan utama perusahaan multinasional adalah meningkatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Terdapat keinginan dalam MNC untuk 

meningkatkan hak asasi manusia dan di sisi lain terdapat pula kepentingan ekonomi 

yang begitu besar. Sehingga, untuk dapat meningkatkan perekonomian didalam sebuah 

perusahaan, sering kali melalaikan tanggung jawab, mengorbankan tujuan-tujuan lain 

seperti kesejahteraan sosial dan juga pada pertimbangan akan hak asasi manusia. Yang 

kedua, H&M adalah perusahaan multinasional yang mana tidak memiliki kewajiban 

untuk patuh terhadap aturan-aturan yang telah diatur oleh hukum internasional. Jadi, 

meskipun ILO memiliki seperangkat aturan-aturan yang telah dibentuk terkait 

perlakuan terhadap pekerja, namun MNC tidak memiliki tanggung jawab terhadap 

untuk mematuhi aturan tersebut. Menurut Wouters & Chane (2013) dalam tulisannya 

yang berjudul “Multinational Corporation and International Law” yang menjelaskan 



mengenai hubungan MNC dan juga hukum internasional, mengatakan bahwa sebuah 

perusahaan multinasional tidak memiliki kewajiban secara hukum terhadap hukum 

internasional. Sehingga, dalam melaksanakan pekerjaannya MNC tidak dapat dituntut 

untuk dapat mematuhi aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh hukum 

internasional yang ada. Yang ketiga, terdapat aturan yang lemah dari pemerintah 

Kamboja sendiri dalam menegakkan hukum terkait hak asasi manusia khususnya 

terhadap para pekerja di pabrik-pabrik garmen. Dalam hal ini, keseluruhan perusahaan 

yang memiliki pabrik garmen di Kamboja tidak diatur secara tegas terkait pelanggaran 

hak asasi manusia. Hal ini disebabkan karena terdapat hubungan ketergantungan antara 

negara Kamboja dengan perusahaan tersebut yang mampu memberikan masukkan 

terhadap perekonomian Kamboja sendiri.  

IV.2. Saran 

Dalam penelitian ini penulis merasa masih terdapat beberapa kekurangan dalam 

membahas dan menganalisis permasalahan. Penelitian ini belum terlalu membahas 

lebih dalam mengenai peran pemerintah Kamboja dalam memerangi permasalahan 

terkait pekerja paksa yang ada di Kamboja. Penulis hanya menjelaskan secara singkat 

bagaimana tanggapan pemerintah atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di 

negaranya dan juga menjelaskan mengenai regulasi terkait hak-hak pekerja. Sehingga, 

dengan ini penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya untuk membahas lebih 

dalam dan lebih lengkap mengenai apa saja peran Pemerintah Kamboja yang telah 

dilakukan dalam hal meinimalisir pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk pekerja 

paksa di Kamboja.  

 


