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LATAR BELAKANG 
KontraS telah melaksanakan pelatihan kepada masyarakat sipil/pekerja HAM di wilayah 
Indonesia Timur sepanjang tahun 2008. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 
dalam melakukan investigasi, pemantauan dan pendokumentasian terhadap isu-isu HAM dengan 
mengacu pada prinsip-prinsip internasional maupun aturan nasional seperti UU HAM dan 
RANHAM. Di sisi lain pelatihan ini juga ditujukan untuk memperluas jaringan masyarakat sipil 
untuk melakukan kerja-kerja serupa sebagai upaya memperkuat advokasi di masing-masing 
wilayah dalam mendukung kerja aparat penegak hukum dan HAM. Pelatihan juga bertujuan 
untuk memperkuat upaya kontrol publik terhadap kinerja pemerintahan daerah dan nasional. 

Dalam kerangka mewujudkan tujuan tersebut, KontraS telah menerbitkan buku panduan untuk 
melakukan investigasi, pemantauan dan pendokumentasian HAM yang dilengkapi dengan 
petunjuk-petunjuk praktis untuk memudahkan pelaksanaannya. Materi buku ini merupakan 
catatan dari pengalaman KontraS bersama masukan dari pekerja HAM di Indonesia Timur. Buku 
tersebut juga dilengkapi modul pelatihan sederhana sehingga bisa digunakan oleh para pekerja 
HAM yang bermaksud mengadakan pelatihan pemantauan, investigasi dan pendokumentasian 
dalam komunitas maupun wilayahnya. 

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, salah satu pelajaran yang dapat dipetik adalah masih lemahnya 
masyarakat sipil/pekerja HAM untuk melakukan kerja-kerja pemantauan dan  investigasi yang 
mengacu pada prinsip dan standar HAM internasional  atas pelaksanaan pemerintahan. 
Sementara kebutuhan atas peran aktif masyarakat sipil sebagai oversight menjadi mendesak 
dalam ruang menuju demokratisasi saat ini. Di sisi lain, sebagai negara pihak PBB, masyarakat 
sipil/pekerja HAM dituntut untuk berperan aktif dalam ruang-ruang pelaporan pelaksanaan HAM 
sebagai konsekwensi ketertundukan atas prinsip HAM yang universal. Lebih jauh, perubahan 
kebijakan lokal yang melanggar atau tidak memenuhi prinsip HAM juga membutuhkan peran 
aktif masyarakat sipil/pekerja HAM di wilayah masing-masing. 

Menyikapi kondisi tersebut, KontraS bermaksud mengadakan training of trainers kepada para 
pekerja HAM yang selama ini dinilai konsisten bekerja untuk melakukan investigasi atau 
pemantauan atau pendokumentasian di wilayahnya. Diharapkan bekal ini dapat menjadi alat bagi 
para trainers untuk memperlus jaringan kerja pekerja HAM yang selama ini tidak secara 
langsung melakukan investigasi, pemantauan dan pendokumentasian. 

Training of trainers ini tingkat basic (dasar) ini bertujuan untuk untuk mendidik para trainers 
dalam memahami dan mengembangkan prinsip-prinsip dasar investigasi dan pemantauan dengan 
menjalankan kerja praktek yang sederhana di dalam komunitas-komunitas korban atau 
masyarakat.  
 
 
 
 



TUJUAN 

Kegiatan ini ditujukan untuk memperluas tenaga pelatih Hak Asasi Manusia tingkat dasar di 
wilayah Timur Indonesia  yang dapat mengembangkan teknik pemantauan dan investigasi Hak 
Asasi Manusia kepada jaringan di wilayahnya masing-masing. 
 
TIM TRAINERS dan PESERTA 
 
Tim Traineers dan Narasumber Ahli 
Fasilitator / pelatih pada kegiatan ToT ini adalah mereka yang telah berpengalaman dibidang 
pemantauan dan investigasi HAM serta paparan dari narasumber yang berpengalaman dibidang 
pemajuan hak asasi manusia. 
 
Peserta  
Peserta dari kegiatan ini adalah mereka yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Telah mengikuti pelatihan dasar pemantauan, investigasi dan pendokumentasian HAM; 

2. Mereka yang aktif pada organisasi masyarakat sipil atau institusi pemerintahan dan bekerja 
untuk memajukan isu-isu pembelaan hak asasi manusia diwilayah Indonesia Timur;  

3. Mengikuti tahapan seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pelaksana 
dengan mengikuti persyaratan administrasi sebagai berikut : 

a. Calon peserta mengisi formulir kesediaan yang disiapkan oleh pelaksana kegiatan; 

b. Membuat tulisan dengan tema teori dan penerapan HAM; pengalaman dalam kerja 
pemajuan hak asasi manusia diwilayah masing-masing (maksimal dua lembar); 

c. Bersedia menyampaikan curriculum vitae; 

d. Mendapatkan rekomendasi/referensi (minimal dua) dari organisasi / Institusi yang 
bergerak dibidang hak asasi manusia; 

e. Memiliki pengalaman bekerja dibidang pemantauan dan Invstigasi HAM minimal 3 
tahun;  

f. Sementara bekerja pada organisasi masyarakat sipil atau institusi pemerintahan 
dibidang pemajuan HAM; 

g. Diutamakan calon peserta yang telah memiliki pengalaman memfasilitasi pelatihan 
HAM (pemantauan dan investigasi) atau pelatih di bidang HAM diwilayah masing-
masing; 

Calon peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan diatas akan dihubungi oleh panitia 
pelaksana dan akan melalui tahapan wawancara sebagai persyaratan lebih lanjut. 
Catatan : Tim seleksi kepesertaan pelatihan ini dibentuk oleh KontraS untuk memastikan semua 
persyaratan dan ketentuan kepesertaan terlaksana. 

 
 
 
 



Materi Training Of Traineers 

1. Memahami teori dan penerapan HAM  
-      Kerangka dan Praktik Norma Hak Asasi Manusia 
- Cakupan Hak dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional 
- Topik-Topik Perhatian PBB dan Badan Badan Perjanjian 

1. Bisnis dan HAM 
2. Pengarusutamaan gender 
3. Kebebasan Beragama 
4. Buruh dan Hak Asasi Manusia 
5. Masyarakat Adat  
6. Kelompok Rentan   
7. Konflik Bersenjata dan Kekerasan Komunal 

      -      Aplikasi Instrumen Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional 
 

2. Mengorganisir investigasi 
- Memahami Prinsip dan Kerangka Kerja Investigasi Hak Asasi Manusia 
- Mengorganisir Kerja Investigasi  
 
3. Memahami pemantauan    
- Memahami Bentuk dan Pola Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia   
- Memahami  dan Melakukan Pemantauan Hak Asasi Manusia   
-     Memahami Bentuk Informasi Lapangan dan Cara mengumpulkannya 
- Melakukan Wawancara 
-     Hal-Hal Penting  Dalam  Pemantauan 

 
Catatan : Silabus ToT akan dikirimkan bersama dengan undangan kepada peserta yang telah dinyatakan 
lulus seleksi. 
 
Metodologi 

Proses yang berlangsung akan bersifat partisipatif. Berfokus kepada pengembangan petunjuk-
petunjuk/model/contoh-contoh kerja praktek berdasarkan pengalaman para praktisi dan 
pengetahuan organisasi atau individu. Kebanyakan dari sesi akan dilaksanakan dalam kelompok 
kerja kecil. Dengan arahan dari fasilitator, grup-grup tersebut akan menentukan model kerja 
mereka sendiri. 
 
PENYELENGARAAN KEGIATAN 
 
Waktu Pelaksanaan 
ToT ini direncanakan terlaksana pada tanggal 12 s/d 17 Oktober 2009 di Lombok, Nusa 
Tenggara Barat. Dengan tahapan sebagai berikut: 

- Pendaftaran dan Seleksi  : 11 s/d 26 September 2009 
- Wawancara via phone  : 28, 29, 30 September 2009 
- Pelaksanaan ToT  : 12 s/d 17 Oktober 2009 



 
 Informasi mengenai lokasi akan disampaikan lebih lanjut pada saat undangan kepesertaan 

disampaikan. 
 Panitia seleksi hanya akan mewawancarai calon peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi 

tahap I  
 
Penyelenggara 
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 
(KontraS) bekerjasama dengan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) yang 
didukung oleh jaringan pekerja HAM di NTB sebagai panitia penyelenggara kegiatan.   
 
 Sekretariat : 

KontraS 
Jl. Borobudur No. 14, Menteng, Jakarta 10320  
Telp : 021- 3926983, 3928564 
Fax : 021- 3926821 
E-mail: kontras_98@kontras.org  
Website : www.kontras.org  
 
Contact Person:   
Syamsul Alam Agus  –  KontraS 081382889103, tanmalaka.ku@gmail.com   
 

 
PERSIAPAN MENUJU PERTEMUAN 

Calon peserta diharapkan mempersiapkan: 

1. Tulisan dengan tema teori dan penerapan HAM; pengalaman dalam kerja pemajuan hak 
asasi manusia diwilayah masing-masing (maksimal dua lembar); 

2. Tulisan dibuat maksimal 2 lembar, ukuran kertas kwarto dengan spasi 1,5 line  
Tulisan dan contoh kasus (lembar kasus) yang sementara ditangani calon 
peserta/organisasi diterima paling lambat tanggal 26 September 2009 kepada 
penyelenggara kegiatan, u.p. Syamsul Alam Agus – KontraS, tanmalaka.ku@gmail.com; 
atau Fax ke nomor 021- 3926821. 

3. Menyampaikan curriculum vitae terbaru 

4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi oleh tim akan mendapatkan surat konfirmasi / 
undangan mengikuti kegiatan Lokalatih sebagaimana direncanakan dalam tor ini. 

 

Transportasi dan Akomodasi Peserta : 

Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, penyelenggara kegiatan akan menanggung :  

mailto:kontras_98@kontras.org
http://www.kontras.org/
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1. Transportasi peserta, meliputi: transport local bandara/terminal bus (PP), Tiket pesawat 
class ekonomi non Garuda, dan Airportax Bandara (PP). Untuk peserta dari Mataram, 
Lombok, penyelanggara hanya menggantikan transportasi darat (bus) PP.  

2. Penginapan, ruangan pertemuan, materi dan seminar kit serta konsumsi kegiatan 
ditanggung selama kegiatan berlangsung.  

 

PENUTUP 

Demikian informasi kegiatan ini kami sampaikan. Untuk perhatian dan kerjasamanya yang baik 
diucapkan terimakasih. 
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