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Kata Pengantar

Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan konflik, 
sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar Hak Asasi Manusia. 
Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara pihak dalam 
berbagai Konvensi Internasional yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya 
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, namun juga karena penerapan suatu 
sistem keadilan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak peka terhadap kebutuhan 
khusus wilayah-wilayah paska atau rentan konflik tidak akan dapat bersumbangsih positif 
terhadap usaha resolusi konflik dan pemeliharaan perdamaian.

Kebutuhan akan sistem peradilan yang menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia 
terutama dalam konteks masyarakat paska maupun rentan konflik inilah yang memicu 
kami untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan untuk tujuan peningkatan kapasitas 
Penegak Hukum dan pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di Papua. Kegiatan ini 
diselenggarakan oleh kerjasama tiga organisasi yang konsen dalam bidang reformasi 
peradilan, dan mempromosikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, yaitu Institute for Criminal 
Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan The War 
Crimes Studies Center (WCSC) University of Berkeley, bekerjasama dengan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia.

Program peningkatan kapasitas penegak hukum dan pengarusutamaan Hak Asasi Manusia 
di Papua ini, telah dilakukan sejak tahun 2010, dengan berbagai aktivitas kegiatan turunan 
meliputi penyusunan modul atau panduan pelatihan, Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi 
Aparat Penegak Hukum di Papua yang terdiri dari 6 (enam) rangkaian pelatihan, mulai dari 
tingkat dasar hingga tingkat pelatihan untuk pelatih, riset kecil, simposium hukum, dan 
pengintegrasian modul Hak Asasi Manusia kedalam kurikulum pendidikan dan latihan 
pada 5 (lima) Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparat Penegak Hukum.

Modul ini, merupakan salah satu seri dari Serial Modul Hak Asasi Manusia yang kami 
susun, yang terdiri dari Modul Dasar, Modul Lanjutan, dan Modul untuk Pelatih. 
Rangkaian 6 pelatihan Hak Asasi Manusia juga menggunakan serial modul tersebut 
sebagai panduan. Para penyusun modul merupakan individu-individu yang bertahun-
tahun telah berkecimpung dalam dunia pendidikan dan penyusunan modul Hak Asasi 
Manusia. Proses penyusunan modul juga melibatkan ahli di bidang Pendidikan Hak Asasi 
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Manusia sebagai konsultan. Disamping itu, kami juga melakukan diskusi dengan para 
pendidik pada Lembaga Pendidikan Polisi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Komnas 
HAM, dan Lembaga Pemasyarakatan/ Departemen Hukum dan HAM.

Teriring rasa syukur dan bahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada US Department 
of State, yang telah mendukung program ini; Mahkamah Agung Republik Indonesia 
sebagai institusi penyelenggara kerjasama; Djoko Sarwoko, S.H.,M.H., Ketua Muda Pidana 
Khusus MA RI; Dr. Darmono, S.H., MM., Wakil Jaksa Agung RI, dan para anggota dewan 
penasihat program ini, yang telah memberikan masukan-masukan berharga.

Secara khusus, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Diklat Litbang 
Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, I Gede Agung Sumanatha, S.H.,M.H.; Kepala 
Lembaga Pendidikan Polisi (Lemdikpol) RI, Komjenpol. Oegroseno, S.H. beserta Direktur 
Pembinaan dan Pelatihan, Brigjenpol. Drs. Lalu Suprapta;  Kepala Badan Pendidikan dan 
Latihan Kejaksaan Agung RI, Mahfud Mannan, S.H.,MH.; Sekretaris Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan, Dra. Susi Susilawati, S.H.,MH.; dan Ketua Komnas HAM RI, Ifdhal Kasim, 
S.H., atas dukungan dan masukan-masukan yang telah diberikan khususnya terhadap 
pelaksanaan pelatihan dan perbaikan penyusunan modul pelatihan. Terima kasih juga kami 
sampaikan kepada para reader (pembaca) modul dari perwakilan institusi, Kurnia Yani 
Darmono, S.H.,MH., mewakili Mahkamah Agung; Drs. Syafruddin mewakili Kepolisian; 
Rakhmat Taufani, S.H., mewakili Kejaksaan Agung; Andi Wijaya Rifa’i mewakili Depkum 
HAM, dan  Sriyana, SH.,L.LM., DFM. mewakili Komnas HAM.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih  kepada Pengadilan Tinggi 
Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Kepolisian Daerah Papua, Lapas Kelas IIA Nabire, dan 
Komnas HAM Perwakilan Papua, atas kerjasama yang terbangun dan dukungan yang 
diberikan sehingga kegiatan-kegiatan dalam program ini dapat berjalan dengan baik. 

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendidik Hak Asasi Manusia seperti 
Antharini Arna, Asfinawati, dan Boy Fidro karena telah memberikan masukan terhadap 
proses penyusunan modul ini serta para narasumber dalam pelatihan. Ucapan terima 
kasih juga kami berikan kepada tim penulis, tim fasilitator yang terdiri dari para pendidik 
Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Agung (Boy Fidro, Atikah Nuraini, Herizal E Arifin, 
Bambang T Dahana, DR. Andriani Nurdin SH, MH-Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 
Palangkaraya  dan  Roki Panjaitan SH-Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta). Tak lupa kami 
ucapkan terimakasih kepada seluruh tim sekretariat dari ICJR, ELSAM dan WCSC. Kami 
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu 
persatu.

Kami menyadari, bahwa modul ini masih memerlukan pengembangan. Oleh karena itu, 
kami membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun, guna perbaikan kedepan.
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Akhir kata, semoga modul ini bermanfaat khusunya bagi kepustakaan di masing-masing 
badan pendidikan dan latihan institusi penegak hukum, dan bisa menjadi referensi Hak 
Asasi Manusia yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan Penegak Hukum, 
khususnya para Penegak Hukum yang bertugas di wilayah rentan konflik.

Jakarta, Januari 2012

Institute for Criminal Justice Reform,
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat,
The War Crime Studies Center
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
Kata Sambutan

Dalam sistem penegakkan hukum terpadu, pegawai Pemasyarakatan merupakan salah satu 
bagian dari aparat penegak hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-undang 
No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi “petugas pemasyarakatan adalah 
pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan, 
dan pengamanan warga binaan”. Disamping itu penegasan juga tercantum dalam Undang-
undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksananya, serta 
dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Pemasyarakatan memiliki posisi 
yang sangat penting dalam fungsi penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu 
fungsi memberikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa, 
dan terpidana. Pemasyarakatan merupakan instansi Penegak Hukum yang terlibat dalam 
proses penegakkan hukum, mulai dari pra hingga post adjudikasi.

Karena begitu vitalnya fungsi Pemasyarakatan dalam penegakkan dan perlindungan Hak 
Asasi Manusia tersebut, maka diperlukan daya dukung tenaga fungsional pemasyarakatan 
yang memiliki intergitas yang baik, dan berkualitas. Pengetahuan atau wawasan, serta 
pemahaman akan Hak Asasi Manusia dan hak-hak tersangka, terdakwa, dan narapidana, 
juga menjadi penting dalam praktek keseharian para petugas Pemasyarakatan dalam 
menjalankan tugasnya.

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Institute for Criminal 
Jusutice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan The War 
Crime Studies Center Universitas of Berkeley (WCSC) atas kekonsistenannya melibatkan 
para pegawai Pemasyarakatan yang bekerja di wilayah hukum Papua untuk mengikuti 
rangkaian Pelatihan HAM bagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konfl ik. Sistem 
dalam pelatihan tersebut sangat baik, karena mendudukan bersama atau mengintegrasikan 
para aparat penegak hukum dari 5 institusi yaitu Pemasyarakatan, Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan, dan Komnas HAM. Semoga, apa yang telah diperoleh selama pelatihan, baik 
teori maupun praktek, dapat menambah pemahaman bagaimana, menerapkan nilai-nilai 
Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
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Kami juga menyambut baik, dengan terbit dan disosialisasikannya Seri Modul HAM bagi 
Aparat penegak Hukum ini. Seri Modul HAM ini akan menjadi bahan referensi ajar dalam 
Pendidikan Pemasyarakatan. Akhir kata, semoga Seri Modul HAM ini dapat bermanfaat 
dan menjadi tambahan dalam pustaka dunia pendidikan, khusunya pendidikan aparat 
penegak hukum.

Jakarta, Januari 2012
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dra. Susi Susilowati, S.H.,M.H.
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KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
Kata Sambutan

Setiap anggota Polri memiliki peranan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegak hukum, pelindung , pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.  
Polri menjalankan tugas dan peranan tersebut dengan berbasis pada sistem hukum dan 
perundang-undangan Nasional, juga dengan mengikuti prinsip-prinsip universal yang 
berlaku dalam Perpolisian Internasional.

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “Sifat Negara Republik Indonesia sebagai Negara 
hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan 
kedudukan semua warga Negara di dalam hukum…”. Dari pernyataan tersebut, dengan jelas 
tercermin bahwa Indonesia bertekad untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia 
secara terus menerus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai alat negara, setiap anggota Polri memiliki 
kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia. 
Oleh karena itu, untuk menunjang pelaksanaan kewajiban tersebut, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu pedoman dasar bagi tiap anggotanya dalam 
pelaksanaan tugas dan peran tersebut, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi 
Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kendati telah memiliki pedoman dasar tersebut, sebagai penambahan dan pengembangan 
wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia, maka setiap anggota 
Polri perlu bermawas diri, perlu terus meningkatkan ketrampilan dalam mengintegrasikan 
nilai-nilai Hak Asasi Manusia kedalam tugas kesehariannya sebagai penegak hukum

Oleh karena itu, saya menghargai dan menyampaikan terima kasih kepada Institute for 
Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan 
The War Crime Studies Center University of Berkeley (WCSC), yang telah mengikutsertakan 
Anggota Polri dari Kepolisian Daerah Papua dalam enam rangkaian Pelatihan HAM bagi 
Aparat Penegak Hukum, serta melibatkan para Gadik (tenaga pendidik) Lemdikpol, dalam 
merevisi seri modul ini.
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Terbitnya seri modul ini, akan menjadi tambahan referensi HAM bagi para aparat penegak 
hukum, khususnya Polisi. Semoga modul ini memberikan faedah tersendiri, menjadi 
pencerahan dalam memahami tentang apa, bagaimana, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia 
baik dalam Konstitusi kita, maupun Peraturan Internasional dalam konteks Administrasi 
Peradilan. Amin.

Jakarta, Januari 2012
Kepala Lembaga Pendidikan Polisi Republik Indonesia

Komjen. Pol. Drs. Oegroseno, S.H.
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KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Kata Sambutan

Dalam lingkup tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum, seorang Jaksa atau Penuntut 
Umum memiliki kewenangan yang sangat luas. Sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, 
Jaksa memiliki kekuasaan untuk menahan pelaku kejahatan, menerima dan memeriksa 
berkas perkara penyidikan dari penyidik, mengadakan prapenuntutan apabila terdapat 
kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk-petunjuk kepada Penyidik,  
memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, 
membuat surat dakwaan, menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang 
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan, melakukan penuntutan, menutup perkara 
demi kepentingan hukum, melaksanakan penetapan hakim. Dengan keluasan wewenang 
tersebut, maka seyogyanya, seorang Jaksa merupakan individu-individu pilihan yang 
memiliki integritas yang baik, dan professional dalam mengemban tugasnya sebagai 
Penuntut Umum.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Penuntut Umum, Jaksa harus menghormati dan 
melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi 
manusia semua orang. Oleh karenanya, seorang Jaksa harus mengerti, dan memahami 
norma-norma Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam sistem hukum kita. Oleh karena 
itu, diperlukan sebuah wadah sebagai upaya peningkatan kapasitas, kemampuan, dan 
wawasan tentang hak asasi manusia bagi kalangan Jaksa. 

Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung menyambut baik dengan diterbitkannya 
Seri Modul HAM bagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konflik yang telah disusun 
oleh tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 
(ELSAM), dan The War Crime Studies Center Universitas of Berkeley (WCSC) ini. 

Modul ini akan menjawab sekaligus memenuhi kebutuhan praktis para Penegak Hukum, 
khusunya Jaksa, lebih khusus lagi para Jaksa yang bertugas di wilayah rentan konflik. 
Kehadiran modul ini tentu akan menjadi referensi tersendiri ditengah minimnya referensi 
serupa bagi kalangan Aparat Penegak Hukum. 
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Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung, melalui kesempatan ini juga 
menyampaikan terima kasih kepada ICJR, Elsam, dan WCSC, yang telah melibatkan para 
Jaksa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua dan para Widyaiswara Badan Diklat 
Kejaksaan untuk menjadi peserta latih dalam Pelatihan HAM bagi Aparat Penegak Hukum 
yang diselenggarakan sejak tahun 2010 hingga tahun 2011.

Semoga melalui pelatihan tersebut dan melalui seri modul ini, pengetahuan dan wawasan 
Hak Asasi Manusia di kalangan Jaksa akan bertambah, sehingga kedepan diharapkan 
dapat bermanfaat dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparat penegak Hukum.

Jakarta, Januari 2012
Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI

Mahfud Mannan, S.H., M.H. 
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Kata Sambutan

Paska reformasi, Indonesia telah melakukan sejumlah pembaharuan dalam rangka 
menciptakan sistem peradilan yang mendekati standar-standar Hak Asasi Manusia. 
Mulai dari amandemen UUD 1945 yang memuat sejumlah hak atas peradilan yang adil, 
persamaan dimuka hukum, hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut, 
dan independensi kekuasaan kehakiman dan badan-badan peradilan. 

Selain kemajuan atas jaminan Hak Asasi Manusia, upaya untuk mendekatkan standar Hak 
Asasi Manusia dalam administrasi peradilan juga terus dilakukan, diantaranya dengan 
adanya perubahan sejumlah regulasi untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Hak 
Asasi Manusia dalam Administrasi Peradilan.

Administrasi peradilan, sebagaimana komponen-komponen pemerintahan lainnya, 
merupakan suatu sistem yang berfungsi menegakkan, menghormati, memajukan, 
dan melindungi hak-hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam konstitusi dan 
perundang-undangan. 

Dalam konteks pasca konfl ik, sistem administrasi peradilan sangat membutuhkan 
pengintegrasian nilai-nilai dan standar-standar Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, 
dibutuhkan ketrampilan khusus di kalangan para penegak hukum yang bertugas di 
wilayah rentan konfl ik.

Mahkamah Agung menyambut baik, dan secara khusus mengucapkan terima kasih kepada 
tim Institute for Criminal Juctice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 
(Elsam), dan The War Crime Studies Center Universitas of Berkeley (WCSC) yang telah 
menginisiasi program peningkatan kapasitas penegak hukum dan pengarusutamaan 
HAM di Papua, dengan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya adalah 
Pelatihan HAM bagi Aparat Penegak Hukum, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat 
pelatihan untuk pelatih, berikut penyusunan dan penerbitan seri modul HAM.
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Pelatihan yang telah dilaksanakan memiliki beberapa kelebihan, diantaranya, pelatihan 
memang dirancang khusus bagi para penegak hukum yang bertugas di wilayah hukum 
Papua, kedua, pelatihan yang menggunakan metode pendidikan orang dewasa (andragogy) 
tersebut, menempatkan unsur Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Pemasyarakatan, dan Anggota 
Komnas HAM wilayah Papua, duduk bersama dalam satu forum belajar. Pelatihan yang 
diterapkan juga menggunakan metode partisipatif, dimana para peserta latih bertindak 
aktif, berbagi pengalaman dan pengetahuan baru.

Seri modul ini, merupakan sumbangan pemikiran yang akan memberikan tambahan 
pengetahuan dan wawasan bagi penegak hukum, dalam hal ini khususnya para Hakim 
yang bekerja di wilayah rentan konflik.

Akhir kata, saya memberikan apresiasi kepada ICJR, ELSAM, dan WCSC sebagai tim 
pelaksana program. Dedikasai dan konsistensinya dalam meningkatkan pemahaman 
HAM di kalangan Aparat Penegak Hukum, telah memberikan warna dalam memajukan 
HAM di Indonesia.

Jakarta, Januari 2012
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan 
Peradilan

SITI NURDJANAH, SH., MH.
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Bagaimana Menggunakan Modul Ini

PENDAHULUAN 

Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab Negara  melalui 
peran eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam melaksanan tanggungjawab tersebut, tentu 
memerlukan  sebuah kemandirian dan kerjasama antara tiap lembaga-lembaga. Dan khusus 
untuk lembaga-lembaga yang menjalankan peran yudikatif, kemandirian dan kerjasama 
tersebut sangat diperlukan dalam hal  menjalankan  fungsi  manajemen dalam penanganan 
sebuah perkara serta prosedur dan praktek dalam hak kekuasaan untuk mengadili. Hal 
inilah  yang menjadi perhatian dari administrasi peradilan. 

Administrasi peradilan hanya akan berperan  maksimal jika dalam pelaksanaannya, seluruh 
lembaga penegakan hukum menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan 
mengintegrasikan dan menjunjung tinggi nilai, prinsip dan standar hak asasi manusia.
Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki 
pemahaman mengenai hak asasi manusia. Pemahaman tersebut tentu diperoleh melalui 
kurikulum pendidikan  yang diselenggarakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan di 
masing-masing instansi penegak hukum. 

Materi hak asasi manusia yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan di masing-
masing institusi penegak hukum, dalam proses pengajarannya, tentu memerlukan tenaga 
pendidik atau pelatih yang berasal dari internal institusi yang memiliki pengetahuan hak 
asasi manusia yang baik.  Hal inilah yang mendorong ELSAM, ICJR dan WCSC  untuk 
menyelenggarakan serangkaian pelatihan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum 
terutama yang bertugas di wilayah konflik. 

Rangkaian pelatihan tersebut terdiri dari pelatihan hak asasi manusia untuk aparat penegak 
hukum di Papua, Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Aparat Penegak Hukum di Papua 
Tingkat Lanjut, dan Pelatihan untuk Pelatih Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Penegak 
Hukum. Setiap pelatihan tersebut memiliki modul masing-masing. Modul ini merupakan 
panduan yang digunakan dalam Pelatihan untuk Pelatih Hak Asasi Manusia Bagi Aparat 
Penegak Hukum. 

Pelatihan untuk Pelatih Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Penegak Hukum terdiri dari 3 
(tiga) tahap, dan setiap tahapnya memiliki panduan masing-masing. Panduan-panduan 
tersebut telah digabung menjadi satu kedalam modul ini. Modul ini terdiri dari 3 (tiga) 
tahap, yang setiap tahapnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Tahap pertama 
membahas mengenai Pendidikan Hak Asasi Manusia bagi Aparat Penegak Hukum.  Tahap 
kedua membahas mengenai Perancangan Materi Hak Asasi Manusia dalam pendidikan 
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bagi aparat penegak hukum, serta  Metode dan Tehnik Memfasilitasi. Tahap ketiga 
membahas mengenai Evaluasi Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Praktik Pendidikan 
Hak Asasi Manusia. Dalam setiap tahap  terdapat bahan rujukan dan bahan bacaan 
masing-masing. 

Didalam modul ini juga dilengkapi dengan CD yang membantu pengguna dalam 
mempraktekkan modul ini. Isi dari CD ini memperlihatkan bagaimana materi-materi 
didalam modul ini digunakan, dan diharapkan dapat memberi gambaran kepada pengguna 
mengenai penggunaan modul ini. Rekaman yang terdapat di CD ini merupakan hasil 
rekaman dari Pelatihan untuk Pelatih Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Penegak Hukum 
yang sudah dilakukan. 

MENETAPKAN TUJUAN 

Target yang ingin dicapai dalam proses penerbitan modul ini adalah mendorong peningkatan 
kapasitas para pendidik/pelatih/widiaswara di instansi penegak hukum, terutama dalam 
penyelenggaraan pendidikan hak asasi manusia. Serta mendorong para penegak hukum 
untuk mampu melakukan pendidikan hak asasi manusia di instansinya. 

PROSES PENYUSUNAN MODUL 

Proses pembuatan modul ini melalui beberapa tahap. Pertama, mengumpulkan  informasi 
yang diperoleh selama  pelatihan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum. Kemudian 
melakukan diskusi terbatas dengan para pendidik/pelatih di diklat penegak hukum, 
para pendidik hak asasi manusia. Dari diskusi tersebut diperoleh masukan mengenai 
pendekatan terbaik dalam proses pendidikan bagi aparat penegak hukum. Kemudian kami 
juga melibatkan para pendidik/pelatih di diklat masing-masing sebagai pembaca, untuk 
memberi masukan terhadap manual ini sebelum diperbanyak. 

IDENTIFIKASI PESERTA DAN KEBUTUHANNYA

Sasaran pengguna modul ini adalah mereka yang berprofesi sebagai pendidik/pelatih/
widiaswara di masing-masing instansi penegak hukum. Selain itu, modul ini juga dapat 
digunakan oleh para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan petugas lapas), terutama 
yang bertugas di wilayah konflik. Sehingga pengguna modul ini mampu melakukan 
pendidikan hak asasi manusia. 

Penggunaan modul ini dalam pelatihan hak asasi manusia harus memperhatikan 
keseimbangan gender diantara peserta, fasilitator, narasumber dan semua pihak yang 
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terlibat dalam kegiatan pendidikan. Serta memastikan bahwa pendidikan tersebut  secara 
aktif membahas persoalan pendidikan hak asasi manusia serta aplikasinya di lingkungan 
kerja penegak hukum. 

PRINSIP  UTAMA DALAM MODUL 

Modul pelatihan ini disusun berdasarkan empat prinsip utama yaitu

1. Experiential Learning. Pelatihan ini bertumpu pada pengalaman peserta. Dengan 
metode ini proses belajar tidak hanya mengandalkan narasumber tapi berangkat dari 
pengalaman dan refleksi terhadap pengalaman yang dialami. 

2. Berfikir secara kritis dan kreatif (critico-creative thingking). Manual pelatihan ini 
tidak disusun secara dogmatis dan satu arah; sebaliknya manual ini diolah dengan 
memasukkan metode-metode yang memungkinkan para peserta mengembangkan 
pemikiran kritis yang bersifat konstruktif, kreatif dan sebanyak mungkin berangkat 
dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peserta.

3. Belajar bersama (collective learning). Pelatihan ini dimaksudkan sebagai proses belajar 
bersama antara sesama peserta, peserta dan fasilitator dan narasumber. Perbedaan 
gaya belajar peserta menjadi kekayaan yang dapat dimanfaatkan bersama

4. Dapat diterapkan (applicable) atau bersifat praktis sesuai kebutuhan peserta yaitu 
kalangan penegak hukum. Namun secara umum manual ini juga dapat dimanfaatkan 
oleh mereka yang bukan dari kalangan tersebut dengan menyesuaikan sejumlah 
muatan dan kegiatan yang ada di dalamnya.

ALUR
 

Secara garis besar modul ini terdiri 2 bagian, yaitu : 

Bagian Pertama berisi: 
1. Menetapkan Tujuan 
2. Identifikasi peserta dan kebutuhannya
3. Prinsip dan Alur Pelatihan
4. Agenda pelatihan 
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Bagian Kedua  berisi Modul yang berisi serangkaian materi, yaitu 

Modul Sub pokok Materi Tujuan Durasi

TAHAP 1

Modul 1
Titik 
Berangkat

1. Pembukaan

2. Perkenalan

3. Kontrak belajar

4. Mengenali harapan 
dan sumber daya

5. Metodologi dan alur 
belajar

6. Survey pendahuluan 

1. Mengenali latar belakang dan tujuan 
pelatihan 

2. Mengenali sesama peserta, panitia, dan 
fasilitator 

3. Mengidentifikasi harapan-harapan peserta 
terhadap pelatihan

4. Menjabarkan alur belajar dan muatan materi 
pelatihan 

5. Menggunakan agenda dan bahan belajar 
yang diperlukan 

6. Mempraktikkan konsep dan prinsip 
pendekatan partisipatif yang digunakan 
dalam pelatihan

150 menit

Modul 2
Memahami 
Pendidikan 
Hak Asasi 
Manusia dan 
Metodologinya

1. Mengenali elemen 
kunci keberhasilan 
pendidikan hak 
asasi manusia

2. Profil pendidik 
hak asasi manusia: 
assessment pribadi

3. Pendidikan  hak 
asasi manusia –
Titik Berangkat 
Perubahan Sosial

4. Konsep, pengertian, 
dan perkembangan 
pendidikan hak 
asasi manusia

5. Memahami 
transformative 
learning dalam 
pendidikan hak 
asasi manusia dan 
hasil-hasilnya

1. Mengenali konsep dasar, pengertian, dan arti 
penting pendidikan hak asasi manusia

2. Menelusuri perkembangan dan dinamika 
pendidikan hak asasi manusia

3. Mengamati, mendapatkan dan 
mempraktikkan pembelajaran berbasis 
pengalaman dan pendekatan partisipatoris 
dalam pendidikan hak asasi manusia

4. Merefleksikan pengalaman-pengalaman 
pendidikan hak asasi manusia 

5. Mengenal karakter dan sikap yang harus 
dimiliki sebagai pendidik hak asasi manusia

6. Menemukan arti penting pendidikan hak 
asasi manusia bagi perubahan sosial dan 
reformasi institusi penegak hukum

330 menit
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Modul 3
Pendidikan 
Hak Asasi 
Manusia 
untuk 
Penegak 
Hukum

1. Memahami siklus 
dan tahapan 
pendidikan hak 
asasi manusia

2. Memahami tahapan 
pendidikan hak 
asasi manusia

3. Mengenali 
kelompok sasaran  
dan kebutuhannya

4. Memverifikasi 
asumsi-asumsi 
kebutuhan 
kelompok sasaran

5. Latihan Individu: 
Mengenali 
Karakteristik 
Peserta dan Menilai 
Kebutuhan Peserta

1. Mengenali arti penting pendidikan hak 
asasi manusia bagi perubahan sosial dan 
reformasi institusi penegak hukum

2. Meninjau dan mengevaluasi kerja-kerja 
pendidikan hak asasi manusia yang sudah 
dilakukan di instansi penegak hukum

3. Menjelaskan dan menerapkan siklus 
pendidikan hak asasi manusia secara 
sistematis

4. Menerapkan tahapan atau langkah-langkah 
pendidikan hak asasi manusia

5. Mengidentifikasi kelompok sasaran dan 
menganalisa kebutuhan kelompok sasaran 

6.  Mengembangkan metode untuk menguji 
asumsi-asumsi tentang kebutuhan 
kelompok sasaran

330 menit

Modul 4
Merancang 
Kurikulum 
Pendidikan 
Hak Asasi 
Manusia 
untuk 
Penegak 
Hukum

1. Merumuskan tujuan 
pendidikan hak 
asasi manusia dan 
bentuk kegiatannya

2. Menentukan muatan 
atau isi pendidikan 
hak asasi manusia

3. Memilih metode dan 
tehnik yang tepat

4. Memilih dan 
menentukan 
materi yang akan 
digunakan

5. Latihan individual: 
Mengenali 
karakteristik 
peserta dan menilai 
kebutuhan peserta

1. Mengidentifikasi elemen-elemen utama 
dalam penyusunan kurikulum pendidikan 
hak asasi manusia

2. Merencanakan dan merancang kurikulum 
pendidikan hak asasi manusia secara 
menyeluruh sesuai dengan kebutuhan 
peserta

3. Mempraktikkan pendekatan partisipatoris 
dalam menyusun kurikulum pendidikan 
hak asasi manusia

4. Mendemonstrasikan dan 
mengimplementasikan rancangan 
kurikulum pendidikan hak asasi manusia 
yang sesuai dengan kebutuhan instansinya 
masing-masing

330 menit
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TAHAP 2

Modul 5
Titik 
Berangkat 
Pelatihan 
Tahap 2

1. Pembukaan

2. Perkenalan

3. Mengenali Harapan 
dan Tawaran

4. Menyusun Aturan 
Bersama

5. Metodologi dan 
Alur Belajar

6. Review Pelatihan 
Tahap 1

1. Mengenali latar belakang dan tujuan 
pelatihan tahap 2

2. Mengenali sesama peserta, panitia, dan 
fasilitator 

3. Mengidentifikasi harapan-harapan peserta 
terhadap pelatihan tahap 2

4. Menjabarkan alur belajar dan muatan materi 
pelatihan tahap 2

5. Menggunakan agenda dan bahan belajar 
yang diperlukan 

6. Mempraktikkan konsep dan prinsip 
pendekatan partisipatif yang digunakan 
dalam pelatihan tahap 2

150 menit

Modul 6
Mengembang-
kan Materi 
Pendidikan 
HAM bagi 
Penegak 
Hukum di 
Wilayah 
Konflik

1. Memahami 
konteks konflik 
dan pentingnya 
Pendidikan HAM 
untuk penegak 
hukum di wilayah 
konflik

2. Pokok Bahasan/
topik-topik yang 
harus tersedia 
untuk pendidikan 
HAM bagi penegak 
hukum di wilayah 
konflik

3. Melakukan riset 
dan menggunakan 
sumber pendidikan 
HAM

1. Memetakan konflik, termasuk akar dan 
dampaknya

2. Mengenali apa saja peran penegak hukum 
dalam situasi konflik

3. Mengidentifikasi materi-materi pendidikan 
hak asasi manusia untuk penegak hukum 
yang bertugas di wilayah konflik

4. Menyusun materi-materi / bahan rujukan 
untuk pendidikan hak asasi manusia bagi 
penegak hukum di wilayah konflik

5. Mengenali sumber informasi dan 
referensi untuk menyusun bahan rujukan 
pendidikan hak asasi manusia

360 menit

Modul 7
Memahami 
Gaya Belajar 
Peserta dan 
Dinamika 
dalam 
Kelompok

1. Memahami Kembali 
Pendekatan 
Partisipatif dan 
Cara Belajar  Orang 
Dewasa dalam 
Pendidikan Hak 
Asasi Manusia

2. Memberi dan 
Menerima Umpan 
Balik

3. Memahami Gaya 
Belajar Peserta

4. Membangun 
Dinamika 
Kelompok

5. Membangun Iklim 
dan Lingkungan 
Belajar yang Efektif

1. Memahami pendekatan partisipatif dan cara 
belajar orang dewasa dalam pendidikan hak 
asasi manusia

2. Menerapkan bagaimana menerima dan 
meberikan umpan balik secara proporsional 

3. Mengenali berbagai gaya belajar peserta 
pelatihan 

4. Memahami dan membangun dinamika 
kelompok dalam pelatihan

285 menit



7

Modul 8
Peran 
Fasilitator 
dan Tehnik 
Memfasilitasi

1. Nilai-nilai dan 
keyakinan Pendidik 
HAM 

2. Kapasitas, Peran dan 
gaya komunikasi 
fasilitator: seni 
mengamati, 

3. menyimak, bertanya, 
memparafrase, 
berdialog, dan 
memberi umpan 
balik

4. Metode dan 
Teknik Fasilitasi 
dasar: Mengelola 
Kerja Kelompok, 
Curah Pendapat, 
role play dan seni 
menggunakan 
flipchart

5. Metode dan 
Teknik fasilitasi 
dasar: Merancang 
permainan (games), 
penyegaran 
(energizer), dan 
pemanasan (warming-
up), dan pemecah 
kebekuan (ice-breaker)

6. Dilema-dilema mem-
fasilitasi

7. Media dan perleng-
kapan / peralatan 
pelatihan partisipatif

8. Manajemen Pendidi-
kan

9. Praktik Fasilitasi 
dan Umpan balik: 
Latihan Individual

1. Menghayati nilai-nilai dan keyakinan sebagai 
pendidik hak asasi manusia

2. Menerapkan gaya komunikasi dan 
keterampilan sebagai fasilitator

3. Mengenali dan mengatasi berbagai dilema 
memfasilitasi

4. Menggunakan media dan peralatan 
pelatihan partisipatif

150  menit

TAHAP 3

Modul 9
Titik 
Berangkat 
Pelatihan 
Tahap 3

1. Mengetahui tujuan pelatihan tahap 3

2. Mengetahui kaitan antara  pelatihan  tahap 1 
dan 2 dengan pelatihan tahap 3 ini

3. Mengetahui alur belajar kegiatan yang akan 
dilakukan pada tahap 3 ini

30 menit
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Modul 10
Evaluasi 
Pendidikan 
Hak Asasi 
Manusia

1. Evaluasi Program 
Pendidikan

2. Karakter Evaluasi 
Pendidikan

3. Evaluasi Pendidikan 
HAM

1. Melakukan evaluasi program pendidikan

2. Mengidentifikasi karakter dan evaluasi 
pendidikan hak asasi manusia yang baik

3. Membuat rumusan evaluasi pendidikan hak 
asasi manusia

4. Menjelajahi model-model evaluasi 
pendidikan hak asasi manusia

260 menit

Modul 11
Merancang 
Evaluasi 
Pendidikan 
Hak Asasi 
Manusia

1. Lima Langkah 
Evaluasi Pendidikan 
Hak Asasi Manusia

2. Mengukur Dampak 
Evaluasi Pendidikan 
Hak Asasi Manusia

3. Pertanyaan, Ragam 
Alat dan Tehnik 
Evaluasi

1. Mengetahui lima langkah proses evaluasi 
program pendidikan 

2. Menetapkan cara-cara untuk mengukur  
dampak pendidikan hak asasi manusia

3. Menetapkan metode dan tehnik evaluasi 
dalam pendidikan hak asasi manusia

210 menit

Modul 12
Praktik Sessi 
Pendidikan 
Hak Asasi 
Manusia

1. Presentasi Sessi 
Pendidikan 

2. Praktik Menangani 
Sesi Pendidikan Hak 
Asasi Manusia

3. Refleksi Pengalaman 
Menangani 
Pendidikan Hak 
Asasi Manusia

1. Menyiapkan  sessi pelatihan  hak asasi 
manusia untuk kelompok  sasaran spesifik

2. Menyajikan sessi pelatiihan hak asasi 
manusia dan menerima umpan balik

2 hari

Modul 13
Evaluasi Akhir 
Pelatihan dan 
Penutupan

1. Evaluasi dan 
Penutupan

1. Mengevaluasi  keseluruhan pelaksanaan 
pelatihan

60 menit

Latihan Individual. Pada setiap tahapan dan modul  disediakan latihan individual sebagai 
sarana bagi peserta untuk mendemonstrasikan kemampuannya pada materi yang sudah 
dibahas dan dilatihkan. Latihan Individual dirancang secara khusus dan disesuaikan 
dengan kondisi masing-masing peserta di instansinya

Modul ini bisa digunakan dengan banyak cara yang berbeda, tergantung dari tipe program 
pelatihan atau kegiatan yang akan Anda jalankan, tujuan, kelompok sasaran, ruang serta 
waktu yang tersedia. Modul ini bisa Anda gunakan secara intensif selama tiga sampai lima 
hari berturut turut. 

Selama itu, semua tahap pelatihan yang lengkap bisa dilakukan, seperti tahap penjajagan 
kebutuhan pelatihan, perancangan serta penerapan di ruang pelatihan. Namun, modul ini 
juga bisa digunakan sebagian saja, misalnya untuk memperkuat keterampilan tertentu di 
kelas yang dilengkapi latihan-latihan lapangan. Anda juga bisa menggunakan modul ini 
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setelah kembali ke lingkungan pekerjaan dan mempraktikkannya dalam pekerjaan sehari-
hari. Pilihan-pilihan tersebut juga dilengkapi dengan ide-ide tentang pengembangan alur 
dan agenda yang disarankan, dengan mempertimbangkan tujuan, kelompok sasaran yang 
berbeda, serta sumberdaya yang tersedia. 

Anda tidak perlu membaca modul ini dari awal sampai akhir. Modul ini dirancang 
untuk menyediakan ide-ide, serta untuk memberi keyakinan tentang apa yang mungkin 
dilakukan. Modul berisi saran-saran untuk merancang sesi-sesi yang dapat digunakan 
untuk memandu Anda melalui alur kegiatan tertentu. Rancangan sesi juga dilengkapi 
dengan latihan-latihan dan hand outs. Meskipun sesi-sesi ditulis dengan cara yang cukup 
detail, namun ini tidak dimaksudkan sebagai cetak biru yang harus diikuti. 

Pedoman yang ditampilkan dalam modul ini adalah suatu contoh yang bersifat fleksibel. 
Karenanya, ketika Anda membaca modul ini bersikaplah kritis dan kreatif. Ada banyak cara 
untuk menyampaikan informasi yang sama secara efektif. Anda mungkin telah mengenal 
atau biasa menggunakan beberapa metode lain yang ‘sempurna’ untuk kelompok tertentu 
yang anda hadapi. Gunakanlah metode itu! Jika pelatihan tidak pas dengan kelompok 
peserta Anda, berarti pelatihan itu tidak tepat guna dan tidak efektif. Akan sangat efektif 
bila Anda mengaitkan isi modul ini baik dengan pengalaman dan kepakaran Anda, 
maupun dengan pengalaman dan kepakaran peserta, agar pelatihan menjadi lebih berarti 
dan relevan bagi mereka
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Modul 1

Titik Berangkat

Di akhir unit ini, peserta diharapkan mampu:
1. Mengenali latar belakang dan tujuan pelatihan 
2. Mengenali sesama peserta, panitia, dan fasilitator 
3. Mengidentifikasi harapan-harapan peserta terhadap pelatihan
4. Menjabarkan alur belajar dan muatan materi pelatihan 
5. Menggunakan agenda dan bahan belajar yang diperlukan 
6. Mempraktikkan konsep dan prinsip pendekatan partisipatif 
 yang digunakan dalam pelatihan

Waktu  150 menit
Metode Curah Pendapat, simulasi, diskusi bebas

Pengantar

Modul ini merupakan modul pembuka yang menjelaskan kejelasan arah, tujuan, sasaran, 
dan implementasi kegiatan pelatihan dalam setiap tahapannya. Dalam modul pembuka ini 
dijelaskan apa dan untuk apa pelatihan dilakukan, pendekatan yang digunakan, dan apa 
target-target yang hendak dicapai dalam pelatihan. 

Modul ini dikatakan sebagai titik tolak atau titik berangkat karena disinilah segala alur 
proses pelatihan akan dijabarkan. Peserta juga akan mendapatkan kesempatan mengenal 
satu sama lain dan mulai membentuk identitas kelompok/kelas. Selama pelatihan akan 
ditekankan sikap saling menghormati pandangan, terbuka, berbagi pengetahuan dan 
pengalaman sebagai wujud pendidikan orang dewasa. Peserta yang datang dinilai bukanlah 
sebagai gelas kosong yang perlu diisi. Mereka datang seperti gelas yang penuh dengan 
pengetahuan dan pengalaman praktis.  Program pelatihan ini menyediakan kesempatan 
bagi partisipan untuk saling menukar informasi sehingga semakin kaya pengetahuan dan 
pengalaman.  Dengan demikian, asumsi penting yang dikembangkan oleh pendekatan 
program pelatihan ini bahwa muatan isi terbanyak akan datang dari peserta dan program 
pelatihan lebih banyak menyajikan kerangka kerja untuk menampilkannya. 

Materi-materi yang diberikan dalam pendidikan hak asasi manusia, pada dasarnya dapat 
menggali pengalaman dari peserta sendiri. Sementara objek dalam pendidikan hak asasi 
manusia bukanlah hak asasi manusia sebagai sekedar pengetahuan yang harus diketahui 



12

saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu mengenai pemahaman dan perubahan sikap dan perilaku 
dalam hidup bagi aparatus pemerintah dan masyarakat, yang tercermin dalam kebijakan 
yang dihasilkan serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Modul ini terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

1. Pembukaan
2. Perkenalan
3. Kontrak belajar
4. Mengenali harapan dan sumber daya
5. Metodologi dan alur belajar
6. Survei pendahuluan



13

Kegiatan 1   Pembukaan

Tujuan 

1. Peserta mengenal ELSAM, ICJR, WCSC dan kerja-kerja ELSAM, ICJR dan WCSC 
berkaitan dengan hak asasi manusia

2. Peserta paham  tentang latar belakang, tujuan, dan sasaran pelatihan
3. Peserta paham pentingnya pendidikan hak asasi manusia bagi penegak hukum 

terutama yang berada di wilayah konflik
Waktu 15 menit
Langkah-langkah 

1. Koordinator kegiatan menyambut kehadiran peserta dan mengundang Pimpinan 
ELSAM, ICJR dan perwakilan WCSC atau organisasi mitra membuka kegiatan. 

2. Pimpinan ELSAM atau organisasi mitra memberi pengantar kegiatan, menguraikan 
latar belakang dan membuka acara pelatihan. 

3. Koordinator kegiatan menjelaskan beberapa hal yang sifatnya teknis, termasuk 
jadwal, kelengkapan, akomodasi, bahan belajar, serta hal-hal yang mendukung 
terselenggaranya pelatihan. 

4. Koordinator kegiatan memperkenalkan dan mengundang fasilitator untuk memulai 
kegiatan pelatihan 

Kegiatan 2 Perkenalan – melukis diri:
“aku dan cita-citaku tentang keadilan”

Tujuan 

1. Peserta mengenal nama-nama peserta satu sama lain 
2. Peserta mengenal fakta mengenai latar belakang dan karakter unik dari peserta lain 
3. Peserta dapat bekerja sama dengan sesama peserta lain 

Waktu 60 menit
Langkah-langkah: 

1. Sediakan kertas besar yang memungkinkan dapat menampung lukisan figur peserta 
sebanyak mungkin. 

2. Minta peserta melukis diri dan meletakkan simbol di lukisannya yang menggambarkan 
tentang dirinya dan cita-citanya tentang keadilan. Pastikan semua peserta mendapat 
tempat untuk melukiskan diri dan simbolnya.

3. Setelah semua melukis diri, minta mereka memperkenalkan diri dan menjelaskan 
makna simbolnya. 
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Metode Lain 

Jika metode tersebut tidak memungkinkan, fasilitator bisa memilih metode lain. Pilihan 
Metode yang bisa digunakan antara lain: 

1. Mengenal Sahabat baru
l Minta Peserta membuat dua barisan, saling berhadapan. Mereka yang berhadapan 

akan menjadi pasangan
l Selama 5 menit minta mereka saling memperkenalkan diri: Mulai dengan “dimana 

bekerja”, “apa yang disukai dan tidak disukai”, “apa panggilan yang diinginkan 
untuk namanya”

l Setelah itu minta seluruh peserta berdiri dalam lingkaran dan memperkenalkan 
pasangannya. 

l Pastikan seluruh pasangan mendapat gilirannya, sehingga seluruh peserta dapat 
saling mengenal satu sama lain.

2. Aku dan Pengalamanku tentang keadilan 
l Panitia/fasilitator menyediakan kertas besar di lantai 

atau membagikannya kepada peserta. Selain itu juga 
sediakan crayon atau alat gambar. 

l Minta peserta untuk menggambar pengalaman atau 
refleksinya tentang keadilan. Berikan kebebasan bagi 
peseta untuk mengerjakannya selama kurang lebih 10 
menit. 

l Setelah itu tiap peserta diminta memperkenalkan 
dirinya dan menunjukkan gambarnya serta menjelaskan 
apa makna dari gambar tersebut. 

l Seluruh gambar dipajang di papan yang dapat dilihat oleh seluruh peserta.

3. Cermin Nilai-nilai hak asasi dalam diriku
l Tempelkan beberapa tanda di ruangan berisi nilai-nilai yang penting dalam hak asasi 

manusia (misalnya: kebebasan, respect, kesetaraan, kemanusiaan, keberagaman, 
solidaritas, dsb)

l Minta peserta berdiri atau memilih nilai mana yang paling dekat/sesuai dan paling 
kuat dorongan dalam dirinya. 

l Jika ada beberapa peserta berdiri di tempat yang sama minta mereka mendiskusikan 
sejenak mengapa mereka memilih nilai tersebut. 
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l Minta peserta memperkenalkan diri dan menjelaskan mengapa mereka memilih 
nilai tersebut. Gali jika ada pengalaman yang sangat berkesan berkaitan dengan 
nilai tersebut. 

l Untuk kegiatan ini lakukan debriefing singkat:
§	Apakah ada hubungan antara nilai atau sikap pribadi dan efektivitas sebagai 

pendidik HAM
§	Apa nilai-nilai yang harusnya ada pada pendidik HAM
§	Bagaimana anda merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam tugas anda sebagai 

pendidik HAM
§	Apakah ada pengaruhnya nilai-nilai pribadi dengan tugas anda sebagai 

pendidik HAM?
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Kegiatan 3 “Kontrak Belajar “

Tujuan 

1. Peserta mampu mengembangkan aturan bersama kelompok selama pelatihan untuk 
membangun dinamika kelompok yang efektif

2. Peserta menyepakati apa yang boleh dan tidak boleh selama proses pelatihan yang 
dibangun dari kesepakatan bersama 

3. Peserta dapat bekerja sama dengan sesama peserta lain dalam semangat saling 
menghormati dan menghargai  

Waktu 30 menit
Langkah-langkah:

1. Pada kegiatan sebelumnya, peserta telah saling berkenalan dan mendapat penjelasan 
tentang program. Pada kegiatan berikutnya fasilitator akan mengajak peserta untuk 
melakukan kontrak belajar.

2. Ajak peserta mendiskusikan apa saja nilai-nilai / perilaku / sikap yang dapat:
§	Membantu proses belajar / pelatihan  berjalan dengan efektif
§	Mengganggu atau menghambat proses belajar / pelatihan 

3. Dari daftar tindakan tersebut identifikasi mana tindakan atau sikap yang harus 
dilakukan atau dihormati serta mana tindakan atau sikap yang harus dijauhi / 
dihindari agar pelatihan dapat berjalan efektif.

4. Sepakati untuk menerapkannya selama training berlangsung. Pada bagian ini 
fasilitator akan membantu mengembangkan sejumlah aturan dasar agar dapat bekerja 
secara efektif sebagai sebuah kelompok dan sepakat menghormatinya sebagai aturan 
pelatihan. Contoh-contoh aturan dasar yang berguna dan dapat disepakati:

§	Setiap orang diberikan kesempatan bicara,
§	Menghormati pendapat setiap orang,
§	Menghormati waktu diskusi yang tersedia, 
§	Tidak menggunakan alat komunikasi selama pelatihan 

yang dapat mengganggu proses belajar, 
§	Menepati waktu dan jadwal dan seterusnya.

5. Fasilitator menuliskan pada flipchart dan menempelkannya di dalam ruangan sebagai 
pengingat selama pelatihan. 

Pesan untuk fasilitator
Dalam kegiatan ini penting bagi fasilitator memastikan bahwa seluruh anggota kelompok merasa nyaman dengan 
aturan-aturan tersebut dan setuju untuk menghormatinya. Peraturan tidak dibuat untuk membatasi kebebasan peserta, 
namun semata-mata ditujukan agar proses belajar dapat berjalan secara maksimal untuk kepentingan semua pihak.
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Kegiatan 4 Mengenali Harapan dan Sumber Daya

Tujuan 

1. Peserta dapat mengidentifikasi harapan-harapan pribadi dan mengembangkannya 
menjadi harapan bersama

2. Peserta dapat mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di antara sesama peserta 
untuk bisa dimanfaatkan secara bersama bagi kepentingan proses belajar di kelas

Waktu 30 menit
Langkah-langkah:

1. Pada kegiatan ini fasilitator bersama-sama peserta akan mengidentifikasi harapan 
dan sumberdaya yang tersedia di kelas yang dapat membantu proses belajar. 

2. Sambil mengingatkan lembar aplikasi yang pernah diisi sebelumnya, fasilitator 
membagikan formulir di bawah ini dan meminta peserta mengisi formulir tersebut 
sejujur mungkin. 

Harapan Sumber daya 

Keterampilan / 
pengalaman 

Saya ingin mengembangkan 
keterampilan dalam hal:
Contoh: 

- memfasilitasi pelatihan 
- menyusun kurikulum

Saya ingin punya kesempa-
tan untuk: 
Contoh
- memfasilitasi sesi pelatihan 
- bekerjasama dengan peserta 

dari instansi lain

Saya memiliki keterampilan yang 
baik dalam hal:
Contoh:

- memimpin diskusi 
- melakukan icebreaking

Saya memiliki pengalaman yang 
baik dalam: 
Contoh

- menyelenggarakan event
       pelatihan (event organizer)

Informasi / 
pengetahuan

Saya ingin mendapatkan pen-
getahuan / informasi tentang:
Contoh:
- pendidikan hak asasi
       manusia
- hukum hak asasi manusia
- mekanisme hak asasi
       manusia

Saya memiliki informasi atau 
pengetahuan yang ingin saya bagi 
tentang:
Contoh

- hukum pidana di Indonesia
- pengalaman menangani
      kasus-kasus kekerasan 
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Metode Lain

l Fasilitator dapat juga mengembangkan metode dengan menggunakan ”Pohon 
Harapan”. Buatkah gambar pohon besar dan tempelkan di papan / dinding. 

l Bagikan kartu-kartu (bisa dalam bentuk daun-daun) dengan warna yang berbeda. 
Minta peserta menuliskan harapannya tentang pelatihan ini. Di kartu lain dengan 
warna yang berbeda, peserta diminta menuliskan tawaran apa yang dapat dibagikan. 

l Fasilitator meminta peserta untuk menempelkan kartu-kartu tersebut di papan 
yang telah disediakan. Coba kenali dan kelompokkan mana harapan yang berupa 
pengetahuan / keterampilan / pengalaman. 

l Fasilitator merangkum hasil identifikasi harapan-harapan peserta dan mengundang 
kesadaran peserta agar harapan-harapan tersebut yang dapat secara langsung 
dipenuhi bersama oleh proses pelatihan. 

l Fasilitator mengidentifikasi tawaran yang diajukan oleh peserta dan mengundang 
peserta untuk memanfaatkan tawaran sumber daya yang diajukan untuk membantu 
proses belajar.  

Kegiatan 5 Metodologi dan Alur Belajar 

Tujuan 

1. Peserta menerapkan alur belajar yang 
akan digunakan dan agenda atau 
jadwal kegiatan dalam pelatihan 

2. Peserta mendapatkan modul pelatihan 
sebagai bahan belajar dan mengerti 
bagaimana menggunakan modul 
tersebut. 

Waktu 30 menit
Langkah-langkah:

1. Fasilitator menjelaskan alur belajar 
dan rancangan pelatihan selama 5 hari 
dengan menggunakan alur dan agenda 
belajar yang telah tersedia. Sampaikan 
kepada peserta bahwa metodologi 
yang digunakan dalam pelatihan ini 
adalah metodologi pendidikan orang 
dewasa (adult learning). 

Bagaimana “orang dewasa” belajar?

Orang dewasa membutuhkan penghargaan dari orang 
lain sebagai manusia. Atmosfir terbaik bagi orang 
dewasa untuk belajar adalah jika ia dapat berperan 
aktif dan berpartisipasi untuk mengarahkan dirinya

Setiap peserta pelatihan memiliki pengalaman. 
Pelatihan dengan pendekatan partisipatif bermula 
dari pengalaman peserta sebagai sumber belajar.

Orang dewasa belajar sesuai  secara sukarela, sesuai 
dengan kebutuhannya atau tuntutan atas peranan 
sosialnya.

Orang dewasa mempunyai kecenderungan memiliki 
orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan 
permasalahan yang dihadapi (Problem Centered 
Orientation).
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2. Tunjukkan kepada peserta catatan tentang bagaimana orang dewasa belajar. Selain 
itu minta peserta membaca “prinsip dan alur pelatihan” pada halaman 4 manual ini.

3. Fasilitator membagikan bahan-bahan belajar yang diperlukan selama pelatihan 

Kegiatan 6 Angket: survey pendahuluan 

Tujuan 

1. Peserta dapat melihat kemampuannya masing-masing secara individual berkaitan 
dengan materi atau topik yang akan dibahas

2. Peserta dapat mengenali topik-topik yang membutuhkan pendalaman 
Waktu 30 menit
Langkah-langkah

1. Bagikan kuesioner atau angket yang sudah disiapkan sebelumnya. Jelaskan kepada 
peserta apa tujuan dari mengisi angket ini. Pastikan tidak ada kesalahpahaman yang 
menganggap angket sebagai test sebelum pelatihan

2. Beri waktu bagi peserta untuk menjawab sekitar 30 menit, pastikan mereka 
mengumpulkannya tepat waktu sebelum sesi dimulai. 

3. Cek isi dari angket tersebut secara cepat dan lihat kembali selama proses pelatihan 
berlangsung. Cocokkan dengan tawaran sumber daya dari peserta jika ada peserta 
yang memiliki penguasaan materi lebih baik dari peserta lain. 

Pesan untuk fasilitator
Fasilitator dan panitia  bisa merancang sendiri pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk 
survey pendahuluan. Minta peserta menuliskan nama dan organisasinya masing-masing di 
lembar angket.

Beberapa pertanyaan untuk survey pendahuluan, antara lain:
1. Apa yang anda ketahui tentang pendidikan hak asasi manusia?
2. Apa yang anda ketahui tentang metode partisipatoris? Apakah anda punya pengalaman menerapkan 

metode ini?
3. Apa yang anda ketahui tentang merancang kurikulum pendidikan hak asasoi manusia? Apa saja 

tahapan dalam merancang kurikulum pendidikan hak asasi manusia?
4. Bagaimana mengenali kelompok sasaran dan kebutuhan kelompok sasaran untuk pendidikan hak asasi 

manusia?
5. Apa peran penegak hukum dalam pendidikan hak asasi manusia?
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Modul 2 

Memahami Pendidikan Hak Asasi Manusia
dan Metodologinya

Di akhir modul ini, peserta diharapkan mampu:
1. Mengenali konsep dasar, pengertian, dan arti penting pendidikan hak asasi manusia
2. Menelusuri perkembangan dan dinamika pendidikan hak asasi manusia
3. Mengamati, mendapatkan dan mempraktikkan pembelajaran berbasis pengalaman 

dan pendekatan partisipatoris dalam pendidikan hak asasi manusia
4. Merefleksikan pengalaman-pengalaman pendidikan hak asasi manusia 
5. Mengenal karakter dan sikap yang harus dimiliki sebagai pendidik hak asasi manusia
6. Menemukan arti penting pendidikan hak asasi manusia bagi perubahan sosial dan 

reformasi institusi penegak hukum

Waktu 330 menit
Metode Curah Pendapat, Simulasi, Ceramah, diskusi kelompok

Pengantar

Hampir dua dekade terakhir, terutama setelah Konferensi Hak Asasi Manusia sedunia, 
bangsa-bangsa di dunia mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan hak asasi manusia 
bagi rakyat dan aparatus negaranya. Kesadaran ini muncul karena hak asasi manusia 
merupakan instrumen normatif yang akan menjaga keharmonisan hubungan antara 
rakyat dengan aparatus negara dan sebaliknya.  Istilah “pendidikan hak asasi manusia” 
telah menjadi istilah umum yang digunakan pada kementrian-kementrian pendidikan, 
yayasan-yayasan kependidikan nirlaba, organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia serta 
para pengajar- termasuk pula pada badan-badan antar pemerintah seperti PBB dan 
badan-badan regional seperti Dewan Eropa (Council of Europe), Organisasi Keamanan dan 
Kerjasama Eropa (Organization for Security and Cooperation in Europe – OSCE), Organisasi 
Rakyat Negara-negara bagian Amerika (Organization of American States-OAS) serta Asosiasi 
Negara-negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN).     

Dalam Buku Pegangan Pendidikan Hak-hak Asasi Manusia (The Human Rights Education 
Handbook), Nancy Flowers mendefinisikan pendidikan hak asasi manusia sebagai “seluruh 
proses belajar yang mengembangkan pengetahuan, keahlian dan nilai-nilai hak asasi 
manusia.” Di dalam pendidikan hak asasi manusia, para peserta belajar diajak untuk 
melakukan penilaian dan memahami prinsip-prinsip pendidikan HAM yang biasanya 
terasa “sulit” bagi kelompok peserta belajar tersebut. 
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Pada tingkat nasional, kita dapat melihat berbagai cara pendekatan yang berbeda terhadap 
penerapan pendidikan hak asasi manusia dalam memperluas isu akan hak asasi manusia 
beserta tantangan-tantangan pembangunan. Misalnya, di negara-negara yang sedang 
berkembang, pendidikan hak asasi manusia sering dikaitkan dengan pembangunan 
ekonomi dan masyarakat serta hak-hak perempuan. Sementara di negara-negara pasca era 
totaliter atau negara-negara otoriter, pendidikan hak asasi manusia biasanya dihubungkan 
dengan pembangunan masyarakat sipil serta infrastruktur yang berkaitan dengan peraturan 
hukum dan perlindungan hak-hak individu serta kaum minoritas. 

Untuk negara-negara demokrasi yang lebih berpengalaman, pendidikan hak asasi manusia 
sering kali menjadi bagian di dalam struktur kekuatan nasional namun lebih ditujukan demi 
perbaikan pada suatu bidang tertentu, seperti perbaikan sanksi hukum, hak-hak ekonomi 
dan isu-isu pengungsi. Dan tampaknya pendidikan hak asasi manusia juga memiliki peran 
khusus pada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah pasca konflik. 

Pertanyaan mendasar yang selalu ada dalam benak kita adalah sejak kapan bangsa-
bangsa di dunia menyadari pentingnya pendidikan hak asasi manusia untuk aparatus dan 
rakyatnya? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut perlu kiranya kita membaca lagi 
dua dokumen penting hukum hak asasi manusia yakni, DUHAM dan Deklarasi Wina dan 
Program Aksi Hak Asasi Manusia tahun 1993. Dalam dua dokumen tersebut dijelaskan 
secara umum bahwa untuk mencapai terpenuhinya hak asasi manusia, maka pendidikan 
hak asasi manusia adalah salah satu aktivitas penting yang mesti dijalankan oleh negara-
negara anggota PBB. Sifat normanya yang universal, anti diskriminasi dan saling terkait dan 
tak terpisah-pisahkan dalam pelaksanaannya menyadarkan negara-negara bahwa  hak asasi 
manusia perlu disebarkan luaskan kepada seluruh umat manusia di dunia, yakni melalui 
pendidikan hak asasi manusia. Selain itu pendidikan hak asasi manusia mengajarkan 
orang bagaimana menghormati, mempertahankan haknya serta mempromosikan hak asasi 
manusia, disamping memberikan pengetahuan, nilai-nilai serta kemampuan mengenai 
hak asasi. Modul ini akan mengajak kita membahas tentang pendidikan hak asasi manusia, 
secara umum dan khusus yang meliputi, latarbelakang kemunculan, tujuan yang hendak 
dicapai dan kerangka hukum internasional dan nasional yang memayunginya 

Modul ini terdiri dari 5 kegiatan, yaitu :

1. Mengenali elemen kunci keberhasilan pendidikan hak asasi manusia
2. Profil pendidik hak asasi manusia: penilaian pribadi
3. Pendidikan  hak asasi manusia –Titik Berangkat Perubahan Sosial
4. Konsep, pengertian, dan perkembangan pendidikan hak asasi manusia
5. Memahami transformative learning dalam pendidikan hak asasi manusia dan hasil-  
 hasilnya
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Kegiatan 1 Mengenali Elemen-Elemen Kunci untuk 
Keberhasilan Pembelajaran 

Tujuan:
1. Peserta mampu mengenali elemen-elemen kunci untuk keberhasilan pembelajaran 
2. Peserta menemukan arti penting pembelajaran berbasis pengalaman (experiential 

learning)
Waktu  60 menit 
Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan sesi ini dengan sesi sebelumnya. Ini 
adalah sesi pertama untuk modul pertama. Pastikan peserta memahami alur pelatihan 
dan posisi dari sesi ini di dalam alur tersebut.

2. Bagikan kartu metaplan kepada peserta. Di kartu tersebut, minta peserta menuliskan 
“keterampilan atau keahlian apa yang paling anda kuasai?”. Beri waktu bagi peserta 
selama kurang lebih 2 menit, kemudian ajukan pertanyaan berikutnya: “Apa yang 
anda lakukan sehingga anda mampu menguasai keterampilan atau keahlian itu 
dengan baik?”.

3.  Setelah mereka menuliskannya, minta mereka diskusi berdua-berdua (buzz group) 
dengan rekan di sebelahnya dan bertukar informasi tentang apa yang paling dikuasai 
dan apa kunci keberhasilan sehingga mereka bisa menguasai keterampilan atau 
keahlian tersebut. 

4. Minta mereka untuk mendiskusikan jawabannya dan kemudian undang pendapat 
dari tiap pasangan. Diskusikan lebih jauh, berdasarkan pengalaman peserta apa saja 
elemen-elemen kunci untuk keberhasilan sebuah proses belajar. Kaitkan dengan 
“Bagaimana pengalaman tersebut berhubungan dengan pendekatan partisipatoris 
dalam pendidikan”

5. Beri tanda dan ulas beberapa jawaban. Rujuklah pertanyaan berikut ini: 
a. Apakah pendekatan partisipatoris cocok untuk pendidikan HAM ? 
b. Apa kelebihan dan kelemahan pendekatan partisipatoris bagi pendidikan hak 

asasi manusia?
c. Apakah pendekatan partisipatoris cocok untuk penegak hukum (mengapa, ya / 

tidak)
d. Apakah anda pernah menggunakan pendekatan partisipatoris? Apa 

kesulitannya/apakah kesulitan-kesulitan tersebut bisa diatasi?
e. Apakah anda menggunakan pendekatan partisipatoris untuk kegiatan lain 

selain training?
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6. Minta peserta melihat dan me-review lembar rujukan “Pendekatan Partisipatoris 
bagi Pendidikan Hak Asasi Manusia”. 

Tugas Baca / Diskusi di luar kelas:

Minta peserta membaca artikel / 
paper berjudul: “Memahami Filsafat 
Pendidikan Paulo Freire” (diringkas 
oleh Roem Topatimassang) dari buku 
Mansour Fakih, dkk. 2001. Pendidikan 
Populer: Membangun Kesadaran 
Kritis. Yogyakarta: Insist, 2001

Sumber http://schools.iclipart.com/
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Kegiatan 2 Profil Pendidik Hak Asasi Manusia: 
Penilaian Pribadi

Tujuan:
1. Peserta mampu menilai kapasitasnya masing-masing yang ada saat ini sebagai 

pendidik hak asasi manusia
2. Peserta mengidentifikasi nilai-nilai dan sikap apa saja yang harus dimiliki oleh 

seorang pendidik hak asasi manusia
3. Peserta mendapatkan keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki 

oleh seorang pendidik hak asasi manusia
4. Peserta mengenali kapasitas yang harus dikembangkan dalam diri seorang pendidik 

hak asasi manusia
Waktu  90 menit
Langkah-langkah
Bagian Pertama 20 menit

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan sesi ini dengan sesi sebelumnya. Ini 
adalah sesi pertama untuk modul pertama. Pastikan peserta memahami alur pelatihan 
dan pentingnya sesi ini di dalam alur tersebut.

2. Bagikan lembar rujukan 2 tentang penilaian pribadi dan jelaskan isinya secara 
singkat. Minta peserta mengisi lembar tersebut. Beri waktu kurang lebih 20 menit. 

Bagian Kedua 60 menit
3. Setelah selesai undang peserta mendiskusikan hasil isian tersebut. Gunakan 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai bahan diskusi:
a. Adakah area-area dimana peserta memiliki keahlian atau keterampilan yang 

memadai? Area apa saja itu?
b. Apakah ada area dimana peserta mengalami kesulitan atau kelemahan? Area 

mana saja itu?
c. Apa dilema pendidikan hak asasi manusia yang paling banyak dialami?
d. Apa saja sifat atau karakter pribadi yang dianggap paling penting untuk bisa 

menjadi pendidikan hak asasi manusia (terutama untuk menjadi seorang 
fasilitator)

e. Apa kelebihan dan kekurangan anda sebagai pendidik hak asasi manusia jika 
dibandingkan dengan rekan-rekan anda yang lain? 

4. Catat beberapa masukan dan poin penting dari pernyataan atau pendapat peserta. 
5. Selanjutnya minta peserta bekerja bertiga-bertiga dan mendiskusikan apa saja area 

pengembangan yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang pendidik hak asasi 
manusia. Berikan pertanyaan:
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a. Apa langkah atau tindakan efektif yang dapat anda lakukan selama pelatihan 
ini untuk mengatasi kelemahan atau tantangan yang anda hadapi 

b. Apa langkah atau tindakan efektif yang dapat anda lakukan setelah pelatihan 
ini untuk mengatasi kelemahan atau tantangan yang anda hadapi

Kegiatan 3 Pendidikan Hak Asasi Manusia untuk 
Perubahan Sosial  

Kegiatan 3 Pend
Tujuan:

1. Peserta menemukan  tujuan-tujuan pendidikan hak asasi manusia bagi perubahan sosial 
2. Peserta menilai pentingnya pendidikan hak asasi manusia untuk reformasi institusi 

penegak hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum 
3. Peserta merefleksikan persoalan, tantangan, dilema, sikap pro dan kontra dalam 

pendidikan hak asasi manusia yang diterapkan dalam institusi penegak hukum 

Waktu  120 menit
Langkah-langkah :
Bagian pertama 30 menit

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan sesi ini dengan sesi sebelumnya. 
2. Bagi peserta dalam dua kelompok. Kelompok pertama duduk di tengah, sedangkan 

kelompok kedua duduk / berdiri di luar kelompok pertama.  
3. Berikan pernyataan kepada kelompok 

pertama: “Pendidikan Hak Asasi 
Manusia sangat penting bagi perubahan 
sosial dan bagi reformasi institusi dan 
peningkatan kapasitas aparat penegak 
hukum” (PRO). Diskusikan mengapa 
pendidikan hak asasi manusia penting 
bagi perubahan sosial, dan dimana 
letak arti pentingnya. 

4. Minta kelompok dua untuk   
 memperhatikan diskusi tersebut dan 

mencatat poin-poinnya. Setelah 5 menit kelompok kedua untuk duduk di tengah 
menggantikan kelompok pertama. Minta kelompok kedua mendiskusikan “Pendidikan 
hak asasi manusia tidak memiliki pengaruh bagi perubahan sosial dan tidak perlu 
dilakukan untuk memperbaiki kapasitas penegak hukum” (KONTRA). Minta kelompok 
satu untuk menyimak dan mencatat poin-poin penting dari diskusi kelompok dua. 

Sumber Http://1.bp.blogspot.com/
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5. Setelah 5 menit minta kelompok satu kembali duduk di tengah dan merespon diskusi 
kelompok dua. Periksalah apa terjadi perubahan sikap di kalangan anggota kelompok 
satu. 

6. Lakukan debriefing tentang proses yang terjadi dan diskusikan lebih dalam arti 
penting pendidikan hak asasi mansia bagi perubahan sosial, terutama dalam rangka 
peningkatan kapasitas penegak hukum dan institusinya. 

Bagian Kedua 90 menit
7. Bagi peserta dalam 3 kelompok atau lebih berdasarkan pengelompokan institusinya 

masing-masing (misalnya: kelompok hakim, kelompok jaksa, dan kelompok polisi). 
Minta mereka mendiskusikan peran pendidikan hak asasi manusia untuk peningkatan 
kapasitas aparat penegak hukum di institusi masing-masing. Arahkan diskusi untuk 
melihat pendidikan hak asasi manusia untuk mendukung penegakan hukum dan 
hak asasi manusia di wilayah konflik. 

8. Minta peserta menggunakan diagram di bawah ini sebagai bahan diskusi. 

9. Setelah mengamati dan me-review skema di atas, mintalah peserta untuk menuangkan 
skema di atas dalam bagan berikut ini:



28

Masalah-masalah penegakan hukum dan 
HAM di wilayah konflik yang hendak 
direspon: 

A.  Masalah yang bersifat laten/jangka 
panjang dan mengakar

B.  Masalah yang baru muncul, bersifat 
sporadis, dan di permukaan 

Faktor-faktor yang menghambat 
penegakan hukum dan HAM di wilayah 
konflik

Faktor-faktor yang menyebabkan atau 
mendukung terjadinya masalah:

Faktor-faktor yang mendukung 
penegakan hukum dan HAM di wilayah 
konflik 

10. Undang peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut dan ajak peserta 
mendiskusikannya. Beberapa pertanyaan diskusi yang dapat diajukan antara lain:

a. Apa saja tantangan pendidikan hak asasi manusia bagi penegak hukum saat 
ini?

b. Apa strategi yang paling efektif untuk memajukan hak asasi manusia di 
kalangan penegak hukum? 

c. Bagaimana anda mengkaitkan diskusi mengenai pendidikan hak asasi manusia 
di kalangan penegak hukum dan konteks sosial tersebut dengan upaya 
mengenali kelompok sasaran anda dan kebutuhan mereka? 
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Kegiatan 4 Konsep, Pengertian dan Perkembangan 
Pendidikan Hak Asasi Manusia 

Tujuan:
1. Peserta mengenal pengertian, latar belakang, dan perkembangan pendidikan hak 

asasi manusia 
2. Peserta mengenal bentuk-bentuk pendidikan hak asasi manusia di dalam masyarakat
3. Peserta menemukan  arti penting pendidikan hak asasi manusia bagi penegak hukum

Waktu  120 menit
Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan sesi ini dengan sesi sebelumnya. 
Selanjutnya bagikan kartu metaplan kepada peserta 

2. Minta peserta bekerja secara individual menjawab pertanyaan berikut ini:
a. Apa yang anda pahami tentang pendidikan hak asasi manusia
b. Siapa yang terlibat dalam pendidikan hak asasi manusia
c. Apa tujuan pendidikan hak asasi manusia

3. Review hasil kerja individual tersebut. Kumpulkan dan tuliskan beberapa poin 
penting yang disampaikan oleh peserta

4. Kembali bagikan kartu-kartu dan sampaikan pertanyaan:
 “Mengapa kita perlu melakukan pendidikan hak asasi manusia di kalangan penegak hukum?
         Apa yang membuatnya penting?”

5. Dengan menggunakan kartu-kartu yang ada, minta peserta bekerja dalam kelompok 
dan mendefinisikan bersama: 

 “Apa saja elemen-elemen yang berkontribusi bagi pemahaman pendidikan hak asasi manusia
         yang lebih baik di kalangan penegak hukum?”

6. Beri waktu sekitar 10 menit bagi peserta untuk mendiskusikannya.  
7. Selanjutnya minta tiap kelompok menyampaikan secara singkat hasil diskusinya. 

Fasilitator mencatat poin-poin penting dari diskusi peserta
8. Undang narasumber untuk memperkuat hasil diskusi tersebut dan berikan 

kesempatan bagi peserta untuk bertanya atau menanggapi paparan narasumber.  
9. Di akhir diskusi bagikan kepada peserta lembar rujukan 4 : Definisi pendidikan 

Hak Asasi Manusia
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Kegiatan 5 Memahami Pembelajaran Transformatif 
dan Hasil Pendidikan Hak Asasi Manusia 

Tujuan:
1. Peserta mengenali potensi transformatif dalam pendidikan hak asasi manusia
2. Peserta menilai arti penting perubahan dalam proses pendidikan hak asasi manusia
3. Peserta menemukan perubahan apa saja yang harus dicapai dalam pendidikan hak 

asasi manusia
Waktu  120 menit
Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitannya dengan sesi sebelumnya. Sampaikan 
pada peserta untuk merujuk hasil diskusi mengenai pendidikan hak asasi manusia 
untuk perubahan sosial dan diagram yang digunakan di dalam pembahasan topik 
tersebut (diagram halaman 31).

2. Bagilah kelompok sesuai dengan jenis instansi asalnya masing-masing dan mintalah 
peserta untuk mendiskusikan tabel tersebut dengan merefleksikan kerja-kerja 
pendidikan hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh institusi mereka. 

3. Gunakan tabel dan diagram berikut ini: 

Perubahan di masyakarat

Perubahan di
organisasi / institusi 

Penegak Hukum

Perubahan 
individual

penegak hukum
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Perubahan Individual 
penegak hukum

contoh : 
peserta memiliki motivasi 
untuk menghormati hak 
asasi manusia

peserta berubah pandangan/
persepsinya tentang hak 
asasi manusia

Perubahan dalam 
institusi / organisasi 
penegak hukum

contoh : 
Institusi penegak hukum 
menggunakan pendekatan 
partisipatoris dalam diklat-
diklatnya

Institusi penegak hukum 
menerapkan nilai-nilai 
hak asasi manusia dalam 
prosedur operasi / kerjanya

Perubahan dalam 
masyarakat

contoh : 
masyarakat dapat 
berpartispasi dalam proses 
pembuatan kebijakan 

masyarakat memahami hak-
haknya dan mendapatkan 
akses keadilan 

4. Setelah berdiskusi minta peserta untuk menyampaikan hasil diskusinya di dalam 
kelas besar. Berikan kesempatan bagi peserta lain untuk menanggapi. Fokuskan 
pada perubahan apa yang berhasil dicapai melalui kerja-kerja pendidikan hak asasi 
manusia di instansi masing-masing. 

5. Fasilitator dapat memancing diskusi lebih dalam dengan menggunakan pertanyaan 
berikut ini: 

a. Pikirkan tentang sebuah kegiatan pendidikan hak asasi manusia yang dilakukan 
di instansi anda. Apakah menurut anda kegiatan itu efektif untuk mengatasi 
masalah hak asasi manusia yang terjadi dalam masyarakat? Mengapa ya, 
mengapa tidak?

b. Bagaimana anda bisa mengetahui bahwa kegiatan pendidikan hak asasi 
manusia yang anda lakukan sudah mencapai hasil? Apa keluaran langsung dari 
pendidikan hak asasi manusia yang anda lakukan?

c. Begitu kegiatan pendidikan hak asasi manusia yang anda lakukan selesai apa 
yang dilakukan oleh peserta dengan hasil pembelajaran tersebut? Apa hasil 
yang diperoleh dari pendidikan tersebut?

d. Bagaimana pendidikan hak asasi manusia berpengaruh pada individu, instansi, 
dan masyarakat di sekitar anda? Apa saja dampak dari kegiatan tersebut?

e. Dapatkah anda memberikan contoh perubahan positif di tingkat masyarakat 
yang terjadi karena adanya pendidikan hak asasi manusia yang anda lakukan? 
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Kegiatan 6 Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam 
setting formal dan non-formal   

Tujuan:
1. Peserta mengenal berbagai jenis penerapan pendidikan hak asasi manusia di institusi 

penegak hukum
2. Peserta mampu memilah dan memilih bentuk pendidikan hak asasi manusia yang 

paling sesuai dan efektif untuk kelompok sasarannya
3. Peserta mampu membedakan bentuk pendidikan hak asasi manusia untuk setting 

formal dan informal 
Waktu  90 menit
Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan 
kaitannya dengan sesi sebelumnya. 

2. Sebagai pembuka sampaikan 
kepada peserta bahwa cara yang 
paling tepat untuk melibatkan 
peserta dan menstrukturkan proses 
pendidikan sangat tergantung seluas 
apa jangkauan yang dapat diraih 
oleh seorang pendidik hak asasi 
manusia. Anda bisa saja memiliki 
kebebasan dalam hal menentukan 
isi / muatan, waktu, dan bentuk 
kegiatan tergantung pada dimana 
anda melakukan pendidikan hak asasi 
manusia, apakah berada pada situasi 
formal, informal, atau non-formal. 

3. Selanjutnya fasilitator mengajak peserta untuk melihat satu tayangan pendek 
mengenai kegiatan pendidikan hak asasi manusia. Tayangan tersebut dapat berupa 
cuplikan film kegiatan pendidikan hak asasi manusia yang dilakukan di daerah.

4. Dengan mengacu pada catatan dalam boks, diskusikan tayangan film tersebut dengan 
menggunakan beberapa pertanyaan di bawah ini: 

a. Inspirasi apa yang anda peroleh dari tayangan tersebut?
b. Bagaimana setting pendidikan formal, informal, dan non-formal berdampak 

pada perubahan individu, institusi, dan masyarakat?
c. Mana di antara setting pendidikan tersebut yang paling efektif untuk pendidikan 

hak asasi manusia bagi penegak hukum? 

Sumber http://4.bp.blogspot.com/
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Pendidikan informal (Informal education) mengacu pada proses sepanjang hidup dimana 
individu mendapatkan nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan dari pengaruh dan 
sumber-sumber pendidikan dalam lingkungannya sendiri dan dari pengalamannya sehari-hari 
(misalnya: keluarga, tetangga, kerabat, tempat kerja, media massa, lingkungan bermain, dsb) 

Pendidikan Formal (Formal education) mengacu pada sistem pendidikan yang terstruktur yang 
dijalankan mulai dari lembaga pendidikan dasar hingga universitas, termasuk di dalamnya 
program-program terspesialisasi untuk pelatihan teknis dan professional. 

Pendidikan Non-Formal (Non-formal education) mengacu kepada  segala bentuk program 
terencana baik pendidikan perorangan sosial yang dirancang untuk meningkatkan sejumlah 
keterampilan dan kompetensi di luar kurikulum pendidikan formal. Pendidikan Non-formal 
sebagaimana yang banyak dipraktikkan oleh berbagai organisasi adalah bersifat: 

l Sukarela (voluntary); 

l Dapat diakses oleh semua orang; 

l Merupakan proses yang terorganisir dengan tujuan-tujuan pendidikan yang jelas; 

l Bersifat partisipatoris dan berpusat pada warga pembelajar / peserta

l Berkaitan dengan keterampilan dalam kehidupan dan menyiapkan warga belajarnya 
sebagai warga negara yang aktif 

l Mendasarkan pada keterlibatkan peserta belajar baik individual maupun kelompok dengan 
pendekatan kolektif; 

l Bersifat menyeluruh dan berorientasi pada proses 

l based on experience and action, and starts from the needs of the participants. 

[Dikutip dari Compass]
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Lembar Rujukan 1

Kenapa Menggunakan Pendekatan Partisipatif untuk 
Pendidikan Hak Asasi Manusia?

Oleh Dave Donahue

Empat alasan mengapa pendekatan partisipatif sesuai dengan pelatihan hak asasi manusia: 

1) Hak Asasi Manusia adalah bagian dari pengalaman kita
2) Hak Asasi Manusia adalah berdasarkan nilai-nilai yang mengandung konflik
3) Pendidikan Hak Asasi Manusia adalah mengenai transformasi sosial
4) Pendidikan Hak Asasi Manusia menghasilkan refleksi 

1. Hak Asasi Manusia – Bagian dari Pengalaman Kita
Bila kita berfikir tentang hak asasi manusia, biasanya yang pertama terpikirkan adalah 
kehidupan kita sendiri. Hak Asasi Manusia bukan merupakan hal yang abstrak tetapi hak 
asasi manusia berkaitan langsung dengan hidup kita. 

Memahami hak asasi manusia dimulai dengan mempelajari kehidupan kita sendiri dan 
menyadari martabat kita dan martabat orang lain. Contohnya: bagaimana kita telah ditekan? 
Bagaimana kita telah menekan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu perlu 
kita ajukan agar dapat membongkar sistem-sistem tekanan dan agar dapat memperbaiki 
kehidupan kita dan orang lain. Dengan melakukannya, kita akan mulai mengerti bahwa hak 
asasi manusia bukan sekedar sebagai sistem nilai, tetapi juga sebagai sebuah jalan hidup 
yang penuh arti untuk menjaga martabat kita serta untuk memajukan martabat orang lain. 

Kita harus menjadi peserta aktif hak asasi manusia, bukan sekedar penerima hak yang dijamin 
oleh orang lain. Coba renungkan pertanyaan berikut: “Dimana hak asasi manusia berasal? 
Apakah datang dari dokumen? Apa dari tradisi? Apa dari pemerintah? Atau dari Tuhan?”.

“ Hak Asasi Manusia tidak hanya untuk para ahli”. Kita semua memiliki teori tentang 
hak asasi manusia. Dengan demikian, pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang 
paling sesuai dalam pendidikan hak asasi manusia. Kita harus melihat hak asasi manusia 
berdasarkan realita kita masing-masing, berbagi perspektif yang beragam, mengembangkan 
kemampuan analitis untuk memahami, melatih, dan memajukan hak asasi manusia. 

“Partisipatif” tidak hanya sekedar membuat peserta tetap aktif, tetapi juga membantu 
mereka menjadi analitis.
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2. Berdasarkan Nilai-nilai yang Mengandung Konflik.
Alasan lain mengapa pendekatan partisipatif digunakan dalam pendidikan hak asasi 
manusia adalah karena hak asasi manusia berisi norma-norma dan nilai-nilai. Nilai-nilai ini 
berkembang dan agak ambigu. Kerap kali nilai-nilai ini saling berkonflik (contohnya, hak 
mendapatkan lingkungan yang bersih dengan hak mendapat pekerjaan, hak menjalankan 
keagamaan dengan hak akan identitas, hak menyatakan kebebasan dengan hak bebas 
dari penyiksaan). Ini semua merupakan dilema yang mendorong kita untuk refleksi. John 
Dewey1, dalam “Bagaimana kita berpikir: Uraian tentang hubungan antara berfikir refleksi 
dengan proses yang bersifat mendidik” menguraikan bahwa belajar adalah sebagai sebuah 
proses untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman yang membingungkan kita. Tidak 
ada jawaban yang pasti yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga kita 
perlu menjadi peserta yang aktif untuk mencari jawabannya.  

Kita perlu diskusi dan merefleksikan konflik terutama bila orang-orang yang tinggal di 
dalam satu kelompok dalam wilayah konflik setuju untuk resolusi. Kehidupan bukanlah 
sesuatu hal yang statis, pasrah dengan kenyataan tetapi kehidupan lebih merupakan 
sebuah persoalan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Hak asasi manusia merupakan 
sistem nilai, sebuah peta untuk menciptakan suatu kehidupan masyarakat yang kita 
inginkan. Setiap orang mampu untuk melihat kehidupan secara kritis terutama ketika 
sedang berdialog dengan yang lain.   

Semua dapat mengambil manfaat dengan menganalisa hak asasi manusia. Kita berasal 
dari kelompok masyarakat yang berbeda dimana jenis-jenis haknya disesuaikan menurut 
prioritas yang berbeda: hak kolektif (pembangunan, lingkungan) dengan hak individu 
(membangun tempat tinggal sendiri), hak politik dan sipil (memilih, berbicara, berserikat), 
hak sosial dan ekonomi (pendidikan, pekerjaan, kesehatan). Kita perlu bertanya dan 
menganalisa asumsi-asumsi dari pertanyaan: Apa itu hak asasi manusia?  

3. Pendidikan Hak Asasi Manusia- Transformasi Sosial
Alasan lain terhadap pendekatan partisipatif adalah karena pendidikan hak asasi manusia 
berakar dari keadilan sosial. Para penggiat hak asasi manusia adalah agen perubahan sosial 
dan keadilan. Kita perlu menciptakan agen-agen yang lebih banyak lagi.  

Sekedar mengerti akan hak asasi manusia memang membantu, namun itu tidak akan 
cukup untuk membawa kita ke arena publik dan politik. Kita juga perlu praktik dan menilai 
hak asasi manusia agar kita merasa mampu dan setara dengan yang lain dalam membuat 
keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita dan lainnya.   

1 John Dewey, (1859-1952) adalah seorang filsuf dan pengajar Amerika yang sangat berpengaruh yang telah merubah praktik 
pendidikan yang berlaku pada jamannya dengan fokus pada “belajar dengan berbuat (learning-by-doing)”daripada belajar dengan 
menghafal (rote learning).
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Paulo Freire2 mengatakan: “Kita lahir ke dunia sebagai subyek bukan obyek, untuk 
bertindak serta merubah dunia lebih baik.” 

Belajar untuk berbuat sesuatu bagi kehidupan mengandung arti adanya perbedaan 
hubungan antara murid dan guru: “ Setiap individu memperoleh hak untuk menyatakan 
pendapatnya masing-masing, untuk memberi arti bagi kehidupan.” (Freire) “kini saya 
sadar bahwa saya adalah seseorang, seorang yang berpendidikan.” “Dulu kita merasa buta; 
sekarang mata kita telah terbuka.” “Sebelumnya kata-kata tidak ada artinya buat saya; kini 
mereka berbicara dengan saya, dan saya mampu membuat mereka berbicara.” 

Ketika kaum laki-laki dan perempuan belajar membaca, mereka menjadi pencipta budaya. 
Kita tidak bisa menerapkan pedagogi ini begitu saja karena konteks yang kita hadapi 
berbeda, namun kita dapat belajar secara paralel. Orang-orang di sekitar kita juga sering 
menjadi obyek, karena mereka kurang memiliki pandangan yang kritis. Tidak memahami 
pengetahuan akan hak asasi manusia membuat mereka hanya melihat sedikit keterkaitan 
antara diri mereka dengan konsep abstrak seperti hak asasi manusia. 

Tidak ada pendidikan kecuali pendidikan yang bersifat netral. Semua pendidikan 
memfasilitasi baik penyesuaian kita terhadap sistem yang ada maupun membantu kita 
melihatnya secara kritis.   

4. Pendidikan Hak Asasi Manusia: Menghasilkan Refleksi

Untuk memancing pemikiran tentang kemungkinan terjadinya transformasi sosial; para 
pendidik hak asasi manusia lebih baik melakukan refleksi (melibatkan peserta belajar) 
daripada sekedar mengulang nilai-nilai baru (pendekatan non partisipatif). Pendidikan 
seperti sistem perbankan, lebih mendekat kepada yang terdahulu daripada yang kemudian.  

Kita harus membedakan antara aktif dan partisipatif. Pendidikan dapat bersifat aktif, 
melibatkan peserta dalam simulasi dan permainan. Namun untuk menjadi partisipatif, 
pendidikan perlu menyertakan suara peserta belajar, suara-suara yang mungkin menyatakan 
ketidak setujuan dengan guru, suara-suara yang mungkin mengarahkan proses belajar 
dengan cara baru. Bila para pendidik hak asasi manusia ingin menjadi teladan dari apa 
yang telah mereka ajarkan, mereka harus mendorong adanya partisipasi atau mereka akan 
dikatakan telah mengingkari hak-hak dasar yang selama ini mereka akui untuk dijunjung 
tinggi.

Sumber: Diadaptasi dari tulisan David M. Donahue.

2 Paulo Freire (1922-1997) adalah pendidik dari Brazil yang bekerja di bidang literasi untuk rakyat miskin di pedesaan. Oleh 
banyak sarjana, dia dianggap sebagai salah satu teoritikus yang sangat berpengaruh pada masanya. Pendekatan pendidikan yang 
diperkenalkan Freire disebut emansipatoris, dan berisi penekanan terhadap kesadaran kritis dan pemikiran kritis. Freire mendukung 
kegiatan-kegiatan belajar yang didasarkan dari realitas-realitas peserta.
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Lembar Rujukan 2

Penilaian Pribadi Pendidik Hak Asasi Manusia
Berilah tanda pada skor yang paling sesuai dengan kapasitas anda
1 = Tidak ada pengalaman 
2 = Ada pengalaman sedikit
3 = Berpengalaman
4 = Sangat berpengalaman

Bagian I     Pengalamanku dalam merancang pendidikan hak asasi manusia

Elemen 1 2 3 4

Merancang Kurikulum 
1.    Menentukan tujuan umum dan khusus program pendidikan 

hak asasi manusia

 

2.    Mengembangkan materi-materi pelatihan 

3.    Menentukan konten atau isi pelatihan 

4.    Melakukan transfer of learning (transfer pembelajaran) di 
tempat kerja.

5.    Melakukan asesmen kebutuhan peserta

6.    Mengevaluasi pelatihan 

   Mengaplikasikan metodologi dan teori untuk mengembangkan dan melakukan pendidikan 
hak asasi manusia

7.    Menggunakan metodologi partispatoris dalam kerja 
pendidikan hak asasi manusia

8. Menerapkan teori-teori pendidikan hak asasi manusia

9. Menerapkan pendidikan untuk orang dewasa

Merancang materi-materi pelatihan

10. Menulis studi kasus

11. Merancang Permainan Peran (role plays)

12. Merancang berbagai jenis kegiatan partisipatif

Menggunakan perangkat dan teknik-teknik evaluasi

13. Melakukan asesmen kebutuhan
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14. Mengembangkan indicator output (keluaran), outcome     (hasil),   
dan impact (dampak)

15. Melakukan wawancara

16. Membuat kuesioner

17. Menggunakan jurnal belajar

Mengkoordinasikan sesi / kegiatan Pendidikan hak asasi manusia

18. Kemampuan mengatur logistik program

19. Merancang anggaran 

20. Mengelola anggaran 

Bagian II  Pengalamanku dalam memfasilitasi pendidikan hak asasi manusia

Elemen 1 2 3 4

Menciptakan/membangun suasana belajar

1. Menyiapkan space / ruang pelatihan yang kondusif

2. Menciptakan lingkungan yang mendukung peserta merasa       
nyaman dan aman 

Membangun Dinamika Kelompok

3. Membuat kelompok tetap bekerja selama sesi-sesi     berlangsung

4. Membuat peserta mematuhi jadwal (jadwal mulai, break, selesai, 
dsb)
5. Menyeimbangkan partisipasi individual dengan kebutuhan 
kelompok
6. Mengharmonisasikan kebutuhan peserta dengan tuntutan proses 
belajar
7. Mengatasi peserta yang sulit

8. Bekerja dalam keberagaman secara konstruktif

9. Membaca mood peserta dan kelompok dan membuat penyesuaian 
yang diperlukan 
10. Mendapatkan refleksi peserta dalam dinamika kelompok 

Keterampilan memproses sesi pelatihan

11. Mempresentasikan kegiatan secara jelas dan ringkas
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12. Melakukan penggalian pertanyaan 

13. Merangsang pemikiran kritis

14. Memparafrase atau mengungkapkan kembali / memperjelas 
pernyataan atau intervensi yang disampaikan peserta

15. Mensintesa diskusi 

16. Membuat hubungan atau kaitan yang diperlukan antara satu 
pendapat atau rujukan dengan pendapat lainnya 
17. Melakukan briefing dan debriefing

18. Memecah kebekuan dan Melakukan penyegaran (icebreaker dan 
energizer)
19. Menggunakan berbagai variasi teknik pelatihan partisipatoris 

20. Menggunakan flipchart

21. Menggunakan fasilitas audio visual 

Keterampilan mengatasi masalah

22. Mendefinisikan masalah

23. Mencari solusi dengan cara yang partisipatif

24. Mengelola konflik

Keterampilan Komunikasi

25. Mendengarkan dan fokus pada apa yang disampaikan oleh 
peserta ketimbang pada apa yang akan anda sampaikan berikutnya

26. Menafsirkan atau menerjemahkan sikap non-verbal peserta dan 
meresponnya secara pantas
27. Mengajak dialog ketimbang debat

28. Menangani pertanyaan-pertanyaan yang muncul

29. Membuat presentasi 

Keterampilan Lain yang ingin ditambahkan karena dianggap penting
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Lembar Rujukan 3

Model-model Baru Pendidikan HAM
Oleh Felisa Tibbitts (HREA)

Dalam adaptasi yang diambil dari sebuah artikel yang dipersiapkan bagi Tinjauan Pendidikan 
Internasional, (Khusus Pendidikan HAM edisi, 2002), Felisa Tibbits, direktur Asosiasi Pendidikan 
Hak Asasi Manusia ( Human Rights Education Associates (HREA)) melihat bagaimana kita dapat 
meningkatkan efektifitas pendidikan hak asasi manusia (PHAM) dengan menampilkan tiga model 
yang digunakan untuk pendidikan hak asasi manusia, yaitu: Model Nilai-nilai dan Kesadaran, 
Model Akuntabilitas dan Model Transformasional. Setiap model dianalisis menyesuaikan kelompok-
kelompok sasaran mereka, tujuan utama peserta belajar dan kontribusi yang ditujukan bagi 
perubahan sosial. Tibbits merangkum dengan menggaris bawahi cara-cara bagaimana hal ini dapat 
dikembangkan, diperuntukan dan dikenal lebih jauh lagi.   

Selama lebih dari 12 tahun, istilah “pendidikan hak asasi manusia” telah menjadi istilah 
umum yang digunakan pada kementrian-kementrian pendidikan, yayasan-yayasan 
kependidikan nirlaba, organisasi-organisasi HAM serta para pengajar- termasuk pula 
pada badan-badan antar pemerintah seperti PBB dan badan-badan regional seperti Dewan 
Eropa (Council of Europe), Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (Organization 
for Security and Cooperation in Europe – OSCE), Organisasi Rakyat Negara-negara bagian 
Amerika (Organization of American States-OAS) serta Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara 
(Association of Southeast Asian Nations – ASEAN).     

Dalam Buku Pegangan Pendidikan Hak-hak Asasi Manusia (The Human Rights Education 
Handbook), Nancy Flowers mendefinisikan PHAM sebagai “seluruh proses belajar yang 
mengembangkan pengetahuan, keahlian dan nilai-nilai hak asasi manusia.” Di dalam 
pendidikan hak asasi manusia, para peserta belajar diajak untuk melakukan penilaian 
dan memahami prinsip-prinsip pendidikan ham yang biasanya terasa “sulit” bagi 
kelompok peserta belajar tersebut. Pada tingkat nasional, kita dapat melihat berbagai cara 
pendekatan yang berbeda terhadap penerapan PHAM dalam memperluas isu akan hak 
asasi manusia beserta tantangan-tantangan pembangunan. Misalnya, di negara-negara 
yang sedang berkembang, PHAM sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan 
masyarakat serta hak-hak perempuan. Sementara di negara-negara paska era totaliter 
atau negara-negara otoriter, pendidikan hak asasi manusia biasanya dihubungkan dengan 
pembangunan masyarakat sipil serta infrastruktur yang berkaitan dengan peraturan 
hukum dan perlindungan hak-hak individu serta kaum minoritas. Untuk negara-negara 
demokrasi yang lebih berpengalaman, pendidikan hak asasi manusia sering kali menjadi 
bagian di dalam struktur kekuatan nasional namun lebih ditujukan demi perbaikan pada 
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suatu bidang tertentu, seperti perbaikan sanksi hukum, hak-hak ekonomi dan isu-isu 
pengungsi. Dan tampaknya pendidikan hak asasi manusia juga memiliki peran khusus 
pada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah paska konflik.   

Contoh-contoh tersebut menunjukkan perhatian pada masalah-masalah dan isu-isu hak 
asasi manusia di tingkat komunitas. Pendidikan hak asasi manusia melibatkan sebuah 
kombinasi antara pandangan yang ada didalam serta yang tidak. Fokus terpenting dalam 
mempelajari hak asasi manusia adalah pada individu -- pengetahuan, nilai-nilai serta 
keahlian yang berhubungan dengan penerapan sistem nilai hak asasi manusia dalam 
hubungan antar manusia didalam keluarga dan anggota masyarakat. Dalam The Human 
Rights Education Handbook ini, Nancy Flowers dan penulis lainnya berbicara tentang beberapa 
hal mengenai kemampuan “pembangunan manusia” yang mengakui pandangan negatif 
seseorang, menerima perbedaan, bertanggungjawab untuk membela hak-hak orang lain, 
serta mediasi dan resolusi konflik. Dengan demikian, upaya memprogram penyusunan 
pendidikan hak asasi manusia tersebut benar-benar harus memperhatikan konteks sosial, 
budaya dan ekonomi bagi pekerjaan mereka, serta potensi yang akan diperoleh dari 
pendidikan semacam itu bagi transformasi sosial.          

Sebenarnya, peran pendidikan tergolong kompleks dan dibutuhkan dalam upaya menjunjung 
tinggi hak asasi manusia, mendukung pembangunan manusia serta memajukan masyarakat 
sipil. Agar pendidikan hak asasi manusia – dan pemikiran akan hak asasi manusia -- dapat 
menjadi kontribusi berkelanjutan terhadap budaya ham di Negara kita masing-masing, kita 
perlu memahami dengan sungguh-sungguh perbedaan model-model praktik pendidikan 
ham serta memperjelas hubungannya dengan strategi-strategi perubahan sosial. Fokus 
artikel ini berdasarkan dari banyaknya pendidikan hak asasi manusia yang diprogram saat 
ini, serta dari harapan bahwa para pengajar dan penggiat hak asasi manusia yaitu mereka-
mereka yang memandu sesi-sesi pelatihan, mengembangkan bahan-bahan serta merancang 
program dapat memperoleh manfaat dengan meninjau kembali bagaimana strategi-
strategi pendidikan dan pelatihan dapat berkontribusi terhadap transformasi sosial. Pada 
akhirnya, PHAM merupakan tindakan untuk membangun budaya HAM di komunitas kita 
masing-masing, dan dengan berprogram kita perlu mengevaluasi kemampuan program 
untuk berkontribusi terhadap tujuan umum ini.    

Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Advokasi  

Karena sebagian besar kelompok masyarakat berupaya untuk mewujudkan prinsip-
prinsip hak asasi manusia dengan lebih baik, maka pendidikan tentang hak asasi manusia 
menghendaki suatu pendidikan yang mengarah pada advokasi. Namun gagasan ini terasa 
sangat umum. 
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Dalam kerangka mendorong perubahan sosial, PHAM perlu dirancang secara strategis 
untuk meraih dan mendukung individu-individu serta kelompok-kelompok yang mampu 
bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Misalnya, untuk kelompok-kelompok sasaran 
tertentu, PHAM akan sangat berkaitan dengan kerangka perubahan sosial berikut: 

Membangun dan memperkuat kepemimpinan. Untuk mewujudkan perubahan sosial, 
maka perlu adanya kelompok yang memiliki komitmen yang tidak hanya berupa sebuah 
visi namun juga kesadaran politik. Pemimpin-pemimpin tersebut memerlukan keahlian 
untuk mengembangkan sasaran-sasaran utama dan strategi-strategi efektif demi perbaikan 
suasana politik dan budaya yang selama ini menjadi kehidupan mereka.     

Pengembangan koalisi dan aliansi. Pendidikan dapat menjadi sebuah alat untuk 
mempersiapkan setiap individu bertanggungjawab atas kepemimpinan mereka. 
Pengembangan koalisi dan aliansi membantu para penggiat HAM untuk mengenali 
bagaimana usaha-usaha bersama mereka dapat berhasil dalam mencapai tujuan perubahan 
sosial. 

Pemberdayaan diri. Tujuan pemberdayaan diri pertama-tama adalah untuk memperbaiki, 
kemudian membangun komunitas dan selanjutnya adalah transformasi sosial. Tujuan 
pemberdayaan diri dan perubahan sosial yang saling berkaitan satu sama lain tersebut 
menunjukkan bahwa pendidikan hak asasi manusia bersifat sama uniknya bila 
dibandingkan dengan program-program kependidikan tradisional lainnya, seperti yang 
dijelaskan dalam “Membuat Strategi bagi sebuah Gerakan Hak Asasi Manusia di Amerika 
Serikat (Strategizing for a Human Rights Movement in the U.S).” yang ditulis bersama dengan 
Lyn B.Neylon dalam Evaluasi Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat (Evaluation of Human 
Rights USA).

Perbedaan kerangka perubahan sosial ini mungkin rumit, namun bahasa yang digunakan 
untuk menjelaskan pendidikan ham bersifat umum. Kami memahami bahwa program 
PHAM paling tidak berisi penyampaian mengenai Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi 
Manusia (DUHAM)- Universal Declaration of Human Rights (UDHR), dokumen-dokumen 
utama HAM yang terkait, serta sistem-sistem pemantauan dan akuntabilitas. Penting untuk 
diingat bahwa  meskipun pendidikan hak asasi manusia sudah lebih luas dari sekedar 
penyebaran informasi tentang aturan-aturan hukum hak asasi manusia, namun instrumen-
instrumen tersebut (beserta mekanisme perlindungan terkait) tetap menjadi pusat dari 
semua program. Tanpa mengacu kepada mekanisme-mekanisme ini atau instruksi-instruksi 
pelaksanaannya, maka akan sulit membedakan pendidikan hak asasi manusia dari bidang 
pendidikan lainnya seperti pendidikan perdamaian atau pendidikan global.       

Menyusun program PHAM juga memerlukan pendekatan kependidikan yang interaktif. 
Bahasa PHAM menggunakan bahasa yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, 
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terapan metodologi-metodologi yang melibatkan para peserta dalam kemampuan bersikap, 
serta pengembangan pengetahuan. Pendekatan partisipatif dipandang sebagai motivasi, 
manusiawi dan praktis, karena bentuk proses belajar lebih berkaitan dengan perubahan 
bersikap atau bertingkah laku daripada sekedar berkaitan dengan bentuk pendekatan 
murni belajar.    

Model-model Baru Pendidikan Hak Asasi Manusia (PHAM) 

Sebuah model mewakili sebuah kerangka yang telah dibuat seideal mungkin untuk 
memahami praktik pendidikan hak asasi manusia di masa kini. Rasionalitas dari setiap 
model secara mutlak berkaitan dengan kelompok-kelompok sasaran tertentu dan strategi 
bagi perubahan sosial dan pembangunan manusia. Model-model yang disajikan dibawah 
ini bersifat abstrak, sehingga menjadi kurang terperinci dan mendalam. Misalnya, tidak ada 
perbedaan yang jelas diantara pendekatan kependidikan formal, non-formal dan informal. 
Namun maksud dengan menyajikan model-model ini adalah untuk mulai memahami 
melalui pengklasifikasian jenis-jenis praktik PHAM yang ditemukan di lapangan, untuk 
melihat kembali pemikiran program internalnya dan untuk menjelaskan hubungan 
eksternal program dengan transformasi sosial.

Perbedaan model-model pendidikan hak asasi manusia yang disajikan berikut dapat 
disusun dalam adaptasi versi “piramid belajar”. Pada dasar piramid, kita akan menemukan 
“model nilai-nilai dan kesadaran”, Pada bagian tengah piramid “model akuntabilitas” dan 
pada puncak piramid adalah “model transformasional.”   

Penempatan posisi model PHAM semacam ini tidak hanya memperlihatkan ukuran jumlah 
populasi yang menjadi sasaran setiap model (dari mengajarkan masyarakat umum hingga 
melahirkan pembela-pembela baru) tetapi juga memperlihatkan tingkat kesulitan dari 
setiap program kependidikan. Program-program pendidikan masyarakat umum adalah 
mengenai penyebarluasan penyusunan program, sementara kreasi dan pembangunan 
kapasitas para penggiat ham menghendaki komitmen jangka panjang yang lebih kompleks 
dan bersama sama dengan semua yang terlibat dalam program. Semua tingkatan model 
sama-sama memperkuat, namun beberapa model tertentu menjadi lebih penting dalam 
mendorong perubahan sosial – tergantung dari kondisi gerakan hak asasi manusia di dalam 
komunitas tertentu. Program reformasi sosial membutuhkan kepemimpinan yang kuat 
yang memiliki fokus pada reformasi kelembagaan dan hukum. Namun, sebuah gerakan 
juga memerlukan dukungan masyarakat kecil yang berfokus pada dukungan individu dan 
komunitas.  

Dengan demikian, para pendidik hak asasi manusia perlu memperhatikan kebutuhan dan 
kesempatan dalam merancang penyusunan program. Seorang pendidik bisa memutuskan 
untuk melaksanakan sebuah program hanya berdasarkan nilai-nilai pribadi mereka, 
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pengalaman-pengalaman mereka sendiri, sumber daya dan posisi mereka di masyarakat. 
Namun, seorang pendidik juga perlu mempertimbangkan bagaimana rencana program 
kependidikan yang dilaksanakan akan berhubungan dengan model-model PHAM yang 
disajikan dalam artikel ini, dan bagaimana program tersebut diharapkan mendukung 
sebuah gerakan yang bertujuan mencapai perwujudan penuh budaya hak asasi manusia 
dalam komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.   

Model 1 – Nilai-nilai dan Kesadaran

Pada ”model nilai-nilai dan kesadaran, fokus utama pendidikan hak asasi manusia adalah 
memberikan pengetahuan dasar tentang isu hak asasi manusia dan mendorongnya 
berintegrasi kedalam nilai-nilai masyarakat. Kampanye kesadaran pendidikan bagi 
masyarakat umum dan kurikulum berbasis sekolah biasanya menjadi bagian didalamnya. 
Bukan hal yang aneh bila kurikulum sekolah yang juga berbicara tentang hak asasi manusia 
mengkaitkannya dengan nilai-nilai dan praktik-praktik demokrasi dasar.  

Tujuan dari model ini adalah untuk membuka jalan bagi sebuah dunia yang menghormati 
hak asasi manusia melalui kesadaran dan komitmen kepada tujuan-tujuan normatif yang 
tersusun di dalam Deklarasi Universal dan dokumen-dokumen penting lainnya. Topik-
topik hak asasi manusia yang akan menggunakan model ini meliputi sejarah hak asasi 
manusia, informasi tentang instrumen-instrumen penting serta mekanisme perlindungan 
hak asasi manusia, dan keprihatinan-keprihatinan internasional yang berkaitan dengan 
hak asasi manusia (contohnya, pekerja anak, perdagangan gelap dan genosida). Kunci 
strategi pedagogi adalah ikatan untuk menarik perhatian peserta. Metode-metode ini dapat 
menjadi metode yang sedikit kreatif (contohnya, bila menggunakan kampanye media atau 
pendidikan rakyat pinggir jalan) tetapi dapat juga mengarah pada pendekatan berorientasi 
belajar. Namun secara relatif, model ini hanya menekankan sedikit pada pengembangan 
keahlian, seperti hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, resolusi konflik, dan aktivisme. 

Strategi tersirat didalamnya adalah bahwa massa pendukung hak asasi manusia akan 
terus berupaya melakukan tekanan terhadap para pemegang wewenang agar melindungi 
hak asasi manusia. Pendekatan ini biasanya juga mengembangkan pemikiran kritis serta 
kemampuan menerapkan sebuah kerangka kerja hak asasi manusia ketika menganalisis isu-
isu kebijakan. Dengan demikian para peserta belajar dibentuk untuk menjadi “konsumen 
kritis” hak asasi manusia. 

Tidak jelas bila dikatakan bahwa pendekatan pengetahuan dan kesadaran benar-benar 
membangun sebuah “kesadaran kritis akan hak asasi manusia” meskipun kemungkinan 
besar ini merupakan sebuah tujuan dari sebuah program. Sebagaimana yang telah disusun 
di dalam artikelnya Garth Meintjes “Pendidikan Hak asasi Manusia sebagai Pemberdayaan: 
Refleksi Pedagogi” dalam Pendidikan Hak Asasi Manusia di Abad ke Dua Puluh Satu (Human 



45

Rights Education for the Twenty-First Century), kesadaran kritis akan hak asasi manusia 
mungkin saja memiliki kriteria sebagai berikut:  

l Kemampuan peserta belajar untuk mengenali dimensi hak asasi manusia, 
serta hubungannya, contoh konflik yang diberikan - atau latihan berorientasi 
masalah;   

l Ekspresi kesadaran dan perhatian tentang peran mereka dalam perlindungan 
dan pemajuan hak-hak tersebut;  

l Evaluasi kritis terhadap tanggapan-tanggapan potensial yang mungkin 
ditawarkan;  

l Upaya untuk mengidentifikasi atau menciptakan tanggapan-tanggapan baru; 
l Penentuan atau keputusan terhadap pilihan yang paling sesuai; dan 
l Ekspresi keyakinan dan pengakuan akan tanggungjawab dan pengaruh dalam 

keputusan beserta dampaknya.   
Beberapa contoh model nilai-nilai dan kesadaran meliputi ajaran-ajaran kewarganegaraan 
berkaitan hak asasi manusia, sejarah, pendidikan kelas berkaitan dengan ilmu sosial dan 
hukum di sekolah-sekolah, serta penyisipan tema-tema terkait hak asasi manusia kedalam 
penyusunan program-program remaja formal maupun informal (misalnya kesenian, 
Hari HAM, klub-klub debat). Kampanye kesadaran umum yang melibatkan seni dan 
periklanan umum, liputan media serta peristiwa-peristiwa dalam komunitas dapat juga 
diklasifikasikan kedalam model ini.       

Model 2 -- Akuntabilitas

Pada “model akuntabilitas” para peserta diharapkan sudah memiliki pertalian komitmen 
hak asasi manusia secara langsung maupun tidak langsung melalui peran-peran profesional 
mereka. Dalam kelompok ini, fokus PHAM adalah pada cara-cara bagaimana tanggungjawab 
profesional mengikutsertakan baik pemantauan langsung terhadap pelanggaran hak 
asasi manusia dan advokasi dengan pejabat berwenang maupun perlakuan khusus untuk 
melindungi hak asasi manusia (khususnya masyarakat rentan) sebagai bagian dari tanggung 
jawab mereka.  

Dalam model ini, asumsi dari seluruh penyusunan program kependidikan terletak pada 
keterlibatan para peserta secara langsung dalam perlindungan hak-hak individu maupun 
kelompok. Dengan demikian, ancaman-ancaman terhadap pelanggaran hak dipandang 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan mereka. Bagi advokasi, tantangannya 
terletak   dalam memahami aturan hukum tentang hak asasi manusia, mekanisme-mekanisme 
perlindungan, dan keahlian dalam melakukan lobi serta advokasi. Bagi kelompok profesi lain, 
program kependidikan membuat mereka peka terhadap sifat alami pelanggaran hak asasi 
manusia serta potensi yang ada didalam peran profesi mereka, tidak hanya untuk mencegah 
pelecehan namun juga untuk memajukan penghormatan terhadap martabat manusia. 
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Pelatihan dan topik hak asasi manusia disesuaikan terhadap bidang-bidang tertentu seperti 
ini, dan capaian hasil disesuaikan dengan isi serta pengembangan keahlian.     

Contoh-contoh program yang termasuk dalam model akuntabilitas ini adalah pelatihan hak 
asasi manusia dan pelatihan para aktivis komunitas mengenai teknik-teknik pemantauan 
dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia dan prosedur-prosedur untuk 
mengajukan gugatan pada badan-badan nasional dan internasional yang berwenang. 
Termasuk juga dalam klasifikasi ini adalah pelatihan pra dinas dan dinas bagi pengacara, 
jaksa, hakim, petugas polisi dan tentara, yang bisa meliputi informasi tentang konstitusi yang 
relevan dan hukum internasional, aturan bertindak profesional, mekanisme-mekanisme 
supervisi dan gugatan, serta konsekuensi dari pelanggaran. Sementara peserta penyusunan 
program pendidikan hak asasi manusia untuk akuntabilitas adalah kelompok-kelompok 
berdasarkan profesi seperti pekerja kesehatan dan sosial, jurnalis dan anggota-anggota media 
lainnya.    

Di dalam model akuntabilitas, perubahan diri bukanlah merupakan tujuan eksplisit, karena 
diasumsikan bahwa tanggungjawab profesional sudah cukup bagi setiap individu yang 
tertarik untuk menerapkan kerangka kerja hak asasi manusia. Walau demikian, model ini 
memiliki tujuan akan jaminan norma-norma dan praktek-praktek yang berkaitan dengan 
hak asasi manusia berdasarkan struktur dan secara legal. Model ini dikenal sebagai model 
yang mementingkan perubahan sosial dan dapat mengidentifikasi target-target berbasis 
komunitas, nasional dan regional bagi perubahan.    

Model 3 – Transformasional

Penyusunan program PHAM dalam model transformasional disesuaikan bagi pemberdayaan 
individu untuk mengenali pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia serta untuk 
melakukan pencegahannya. Pada beberapa kasus, seluruh komunitas - tidak hanya individu – 
diperlakukan sebagai peserta sasaran. Model ini meliputi teknik-teknik (sebagian berdasarkan 
psikologi perkembangan) yang berisi refleksi diri dan dukungan di dalam komunitas. Fokus 
formal tentang hak asasi manusia hanya merupakan salah satu komponen di dalam model 
ini. Program yang lengkap bisa juga meliputi pengembangan kepemimpinan, pelatihan 
resolusi konflik, pelatihan keahlian khusus (vokasional), beasiswa kerja dan informal.

Model transformasional memiliki asumsi bahwa para peserta belajar telah memiliki 
pengalaman-pengalaman pribadi yang dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi 
manusia (untuk mengenalinya dapat dibantu program) dan bahwa karena itu mereka 
kemudian bersedia menjadi penggiat hak asasi manusia. Model ini memperlakukan setiap 
individu secara lebih holistik, sehingga model ini menjadi lebih menantang dalam disain dan 
aplikasinya.     
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Model transformasional dapat ditemukan dalam program-program yang dilaksanakan 
pada kamp-kamp pengungsi, pada kelompok-kelompok masyarakat paska-konflik, 
dengan korban-korban kekerasan negara dan dengan kelompok-kelompok yang melayani 
kaum miskin.  Contoh dari apa yang disebut sebagai “komunitas hak asasi manusia” 
adalah ketika badan-badan kepemerintahan, kelompok-kelompok lokal serta warga 
negara bersama-sama “mempelajari kepercayaan-kepercayaan tradisional, pengalaman 
dan aspirasi bersama yang berkaitan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,” 
sebagaimana didukung oleh Dekade Rakyat bagi Pendidikan Hak Asasi Manusia (People’s 
Decade for Human Rights Education), bagian dari Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi 
Pendidikan Hak Asasi Manusia (United Nations Decade for Human Rights Education), yang 
secara resmi dinyatakan dari tahun 1995 hingga tahun 2004.       

Pada beberapa kasus, model ini dapat ditemukan pada program-program yang dilaksanakan 
dengan bentukan semacam sekolah, dimana studi kasus yang mendalam tentang 
pelanggaran hak asasi manusia (seperti Holocaust dan genosida) dapat menjadi katalis 
yang efektif untuk mempelajari pelanggaran hak asasi manusia. Pada beberapa program 
yang lebih maju, para peserta belajar diajak untuk memikirkan hal-hal dimana mereka dan 
orang-orang lain menjadi korban maupun sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia 
dengan kemudian menggunakan teknik-teknik psikologi untuk mengatasi mentalitas 
“kita” dengan “mereka” serta untuk mengembangkan rasa tanggungjawab pribadi. Para 
lulusan dari program-program ini diposisikan untuk mengenali dan melindungi hak-hak 
mereka sendiri serta hak-hak orang lain yang berhubungan dengan mereka.     

Apabila sekolah-sekolah memilih untuk melakukan hal semacam ini, maka kurikulum 
PHAM  dapat mengajarkan partisipasi dalam pembuatan keputusan di dalam sebuah 
keluarga; penghormatan terhadap orangtua tetapi menolak kekerasan keluarga; dan 
kesetaraan kedudukan orangtua di dalam keluarga.  

Memperkuat Bidang Pendidikan Hak Asasi Manusia 

Artikel diatas telah menguraikan penjelasan tentang model-model pendidikan hak asasi 
manusia sebagai sebuah alat untuk mengklasifikasikan program-program kependidikan, 
menjelaskan tentang kelompok-kelompok sasarannya serta mengajak kita berfikir 
mengenai hubungan-hubungannya dengan keseluruhan tujuan pembangunan manusia 
dan perubahan sosial. Diharapkan bahwa model-model ini akan memberi kemungkinan 
baik untuk rancangan program bersifat refleksi maupun untuk bekerja dalam ranah 
pengembangan dan penelitian teori lebih jauh lagi.    

Walau demikian, masih ada cara-cara lain yang dapat dilakukan oleh para pendidik hak 
asasi manusia untuk menyusun program selanjutnya. Jika pendidikan hak asasi manusia 
diarahkan untuk menjadi bidang pendidikan yang murni, maka kita ditantang untuk 
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lebih terikat (meskipun diantara keberagaman model), menjadi unik (menawarkan nilai 
dan hasil yang tidak diberikan program-program kependidikan lain) serta mampu untuk 
mereplikasi sendiri. 

Agar pendidikan hak asasi manusia menjadi bidang yang lebih berkualitas, ada beberapa 
hal yang harus mulai kita tinjau kembali, analisa dan dokumentasi. 

l Kita memerlukan contoh-contoh dalam bidang PHAM yang terperinci yang 
menggambarkan kehati-hatian dalam menggunakan teori belajar yang sesuai 
dengan konteks program. Misalnya, program pendidikan orang dewasa harus 
memiliki desain (tidak hanya agenda pelatihan) yang memperhatikan proses 
belajar para peserta dewasa. Program-program berbasis sekolah harus sesuai 
usia dan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat pembangunan. Rancangan-
rancangan program untuk masyarakat tertentu, seperti pengungsi dan korban-
korban pelecehan juga harus merefleksikan kepekaan-kepekaan yang diperlukan.      

l Meskipun secara keseluruhan jumlah pelatihan dan kursus PHAM telah meningkat, 
namun belum ada standar obyektif yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang 
membentuk seorang pelatih pendidikan hak asasi manusia yang berkualitas. 
Sekarang ini, kursus-kursus pendidikan hak asasi manusia dipimpin oleh mereka-
mereka yang mempunyai pengalaman mengikuti beberapa pelatihan sebelumnya. 
Tetapi tidak ada sertifikat nasional dan internasional yang menjelaskan dan 
memperlihatkan kompetensi-kompetensi para pendidik tersebut; maupun standar-
standar yang jelas untuk belajar atau praktek. Standar pelatihan dan kurikulum 
mungkin dapat meningkatkan status PHAM sebagai bidang pendidikan yang 
resmi, serta menghasilkan perbincangan yang baik mengenai tujuan-tujuan peserta 
belajar dan upaya-upaya perubahan strategis.        

l Bidang pendidikan hak asasi manusia memerlukan bukti keberhasilan dari 
tujuan yang telah dicapai untuk seluruh model. Kita perlu mempelajari program 
yang mana yang telah berhasil dan mengapa. Bila model-model yang diajukan 
dalam artikel ini memiliki kredibilitas, maka model-model tersebut dapat diuji 
dan dijelaskan melalui evaluasi program. Kajian-kajian yang dilakukan ini akan 
mengevaluasi program berdasarkan tujuan-tujuan yang dicapai dalam bidang 
pengetahuan, nilai-nilai dan keahlian (yang sesuai) serta berdasarkan kontribusi 
langsung terhadap advokasi dan perubahan sosial. Penelitian semacam ini tidak 
hanya dapat memperkuat kualitas penyusunan program kependidikan, tetapi juga 
membantu memperkuat apa yang sekarang disebut sebagai intuisi akan pentingnya 
pendidikan di dalam bidang hak asasi manusia.  

Pendidikan hak asasi manusia memiliki prospek untuk berkembang menjadi bidang yang 
siap tinggal landas baik dalam hak asasi manusia maupun dalam pendidikan. Dalam istilah 
sekarang, pendidikan hak asasi manusia adalah sebuah koleksi program-program menarik 
dan berbeda. Model-model idealis sebagaimana yang telah disampaikan disini adalah 
model model penting karena mereka berisi strategi-strategi yang berbeda untuk membantu 
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kita menyadari budaya hak asasi manusia di komunitas dan di Negara kita. Mungkin 
kita dapat sepakat bahwa kita menginginkan ketiga model ini agar disampaikan kepada 
setiap kelompok masyarakat di lingkungan kita masing-masing, karena ketiga model ini 
saling melengkapi satu sama lain dalam memajukan infrastruktur hak asasi manusia yang 
dinamis. Namun, sebagai pendidik, hendaknya kita perlu memutuskan pilihan yang bijak 
kemana kita akan menyalurkan tenaga kita, serta menjadi proaktif dalam menciptakan 
peluang-peluang tersebut di dalam lingkungan kita. Refleksi terhadap ketiga model ini 
mungkin dapat membantu kita menjalani proses ini.       

Kita berada pada saat yang tepat untuk memperkuat kesadaran dan kepentingan publik akan 
hak asasi manusia. Jangan sampai kita kehilangan peluang untuk membantu menjadikan 
pendidikan hak asasi manusia sebagai sebuah pendekatan kritis dalam mempelajari dan 
membangun lingkungan kita.    

Sumber: Tibbitts, Felisa. “Model-model baru Pendidikan Hak Asasi Manusia - Emerging Models for Human Rights Education”; 
dalam Isu-isu Demokrasi: Jurnal Elektronik Departemen Luar Negeri Amerika, Volume 7, Nomer 1, Maret 2002. 
URL: http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0302/ijde/tibbitts.htm
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Lembar Rujukan 4

Pendidikan HAM
1. Rumusan Pendidikan HAM dari Rancangan Rencana Aksi untuk Tahap Pertama (2005 
– 2007) tentang Program Dunia yang diusulkan untuk Pendidikan HAM, Sesi ke 59, 
Majelis Umum, Oktober 2004 *(kutipan)

Pengantar

 “Konferensi Dunia Hak-Hak Asasi Manusia menyadari pentingnya akan pendidikan, 
pelatihan, informasi publik mengenai hak-hak asasi manusia untuk memajukan dan 
mencapai kestabilan serta keharmonisan hubungan antar komunitas dan untuk membina 
saling pengertian, toleransi dan perdamaian” (Deklarasi dan Program Aksi Vienna, Bagian 
II.D, paragraf 78) 

Konteks dan rumusan dari Pendidikan Hak Asasi Manusia

Komunitas internasional telah semakin sepakat bahwa pendidikan hak-hak asasi manusia 
merupakan kontribusi fundamental bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia seutuhnya. 
Pendidikan hak-hak asasi manusia bertujuan untuk membangun pemahaman bersama 
terhadap tanggungjawab setiap insan untuk mewujudkan terlaksananya hak-hak asasi 
manusia di dalam setiap kelompok masyarakat serta di dalam masyarakat luas. Dalam hal 
ini, pendidikan HAM memberikan sumbangan berarti bagi pencegahan jangka panjang 
terhadap kekerasan dan konflik-konflik pelanggaran hak-hak asasi manusia, untuk 
memajukan kesetaraan dan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi 
setiap orang pada proses pembuatan keputusan di dalam sistem yang demokratis, 
sebagaimana yang tertuang di dalam Resolusi 2004/71 Komisi Hak-Hak Asasi Manusia.   

Persyaratan mengenai pendidikan HAM telah dimasukkan dalam banyak instrument 
internasional, termasuk Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (pasal 26), Kovenan 
Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (pasal 13) , Konvensi Hak-Hak Anak 
(pasal 29), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (pasal 
10, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (pasal7), dan Deklarasi 
Wina dan Program Aksi (Bagian I, hal. 33-34 dan Bagian II, hal 78-82), juga Deklarasi dan 
Program Aksi Konperensi Dunia menentang Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia 
dan Intolerensi yang berhubungan yang diselenggarakan di Durban, Afrika Selatan, tahun 
2001 (Deklarasi, hal. 95-97 dan Program Aksi, hal. 129-139)

Sesuai dengan sejumlah instrument di atas, yang menyediakan unsur-unsur rumusan 
pendidikan hak asasi manusia yang disepakati oleh masyarakat internasional, pendidikan 
hak-hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai pendidikan, pelatihan dan informasi 
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yang bertujuan untuk membangun budaya hak-hak asasi manusia secara universal dengan 
berbagi pengetahuan, keahlian serta membentuk sikap-sikap yang diarahkan untuk:

(a) Penguatan terhadap penghormatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan 
fundamental;

(b) Pembangunan kepribadian dan martabat manusia seutuhnya;
(c) Memajukan pemahaman, toleransi, kesetaraan jender dan persahabatan di antara 

bangsa-bangsa, kelompok-kelompok masyarakat adat dan suku,  kebangsaan, 
masyarakat etnik, agama dan linguistik;

(d) Membuat semua orang dapat berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat 
yang merdeka dan demokratis dibawah naungan aturan hukum. 

(e) Membangun dan menjaga perdamaian; serta 
(f) Memajukan pembangunan berkelanjutan berbasis rakyat dan keadilan sosial. 

Sumber: Claude, R. P. Methodologies for Human Rights Education. Available online: http://www.pdhre.org/materials/methodologies.html. 
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CATATAN/REFLEKSI :
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Modul 3

Pendidikan Hak Asasi Manusia untuk Penegak 
Hukum

Di akhir modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengenali arti penting pendidikan hak asasi manusia bagi perubahan sosial dan 
reformasi institusi penegak hukum

2. Meninjau dan mengevaluasi kerja-kerja pendidikan hak asasi manusia yang sudah 
dilakukan di instansi penegak hukum

3. Menjelaskan dan menerapkan siklus pendidikan hak asasi manusia secara sistematis
4. Menerapkan tahapan atau langkah-langkah pendidikan hak asasi manusia
5. Mengidentifikasi kelompok sasaran dan menganalisa kebutuhan kelompok sasaran 
6. Mengembangkan metode untuk menguji asumsi-asumsi tentang kebutuhan kelompok 

sasaran 

Waktu 330 menit
Metode Curah Pendapat, Simulasi, Ceramah, diskusi kelompok

Pengantar
Selama konflik bersenjata atau rejim otoritarian, militer, polisi, dan lembaga keamanan 
lainnya, termasuk aktor-aktor keamananan non-negara sering harus bertanggung jawab 
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sistematis. Reformasi lembaga-
lembaga ini penting untuk mencegah keberulangan pelanggaran hak asasi manusia dan 
lebih mengedepankan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan 
kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum, serta memperkuat 
penghormatan terhadap supremasi hukum. Dalam konteks kepolisian, misalnya, 
perubahan dalam Konstitusi, dan juga undang-undang dan peraturan baru, memisahkan 
militer dari Polisi, mengakui tanggung jawab mereka untuk menegakkan hak asasi 
manusia dan supremasi hukum, dan usaha-usaha mengurangi dominasi militer dalam  
struktur politik dan pemerintahan. Namun itu tidaklah cukup untuk memperbaiki kinerja 
institusi kepolisian. Paragraf dalam Undang-Undang ini bukanlah hasil itu sendiri, namun 
merupakan langkah awal bagi reformasi yang harus diikuti dengan peningkatan kapasitas 
aparaturnya. 

Upaya memperbaiki atau mereformasi institusi diperlukan untuk memperbaiki struktur, 
relasi kuasa,  mentalitas dan kinerja  institusional sehingga institusi penegak hukum  
memiliki tingkat kapasitas dan integritas mutu dan kompetensi sesuai standar internasional. 
Hal ini bisa berupa :
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l Restrukturisasi institusi-institusi negara yang sewenang-wenang
l Memajukan institusi-institusi yang memiliki keterwakilan
l Mencegah pelanggaran HAM dari mereka yang memiliki kewenangan institusional 
l Perubahan atau revisi hukum atau peraturan yang menjamin hak-hak warga 

Pada umumnya pendidikan hak asasi manusia bertujuan menyebarluaskan ketentuan 
norma hak individu/kelompok yang dijamin dalam hukum hak asasi manusia nasional dan 
internasional kepada seluruh bangsa di dunia. Asumsinya jika setiap orang mengetahui hak-
hak nya dan para pemangku kewajiban, terutama para penegak hukum mengetahui dan 
memahami tugasnya untuk menegakkan hak asasi manusia maka perdamaian dunia akan 
segera terwujud. Oleh karena cita-cita itulah maka pendidikan hak asasi manusia bertujuan 
untuk menyebarluaskan pemahaman dan pengembangan terhadap pengetahuan, nilai dan 
kemampuan hak asasi manusia ke setiap bangsa-bangsa di dunia, sehingga mereka dapat 
lebih peduli lagi terhadap permasalahan hak asasi manusia.  

Modul ini menjelaskan tentang siklus pendidikan hak asasi manusia dan penerapannya 
di instansi penegak hukum. Penerapan siklus pendidikan hak asasi manusia merupakan 
bagian yang penting dalam strategi pendidikan hak asasi manusia secara menyeluruh dan 
sistematis. Dalam merancang sebuah pelatihan, terutama pelatihan hak asasi manusia, 
yang diperlukan adalah mengetahui latar belakang para peserta kursus dan tujuan utama 
dari sebuah pelatihan tersebut.  

Modul ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu :
1. Memahami siklus dan tahapan pendidikan hak asasi manusia
2. Memahami tahapan pendidikan hak asasi manusia
3. Mengenali kelompok sasaran  dan kebutuhannya
4. Memverifikasi asumsi-asumsi kebutuhan kelompok sasaran
5. Latihan Individu: Mengenali Karakteristik Peserta dan Menilai Kebutuhan Peserta

Kegiatan 1 Memahami Siklus dan Tahapan 
Pendidikan Hak Asasi Manusia 

Tujuan:

1. Peserta mengetahui siklus pendidikan hak asasi manusia
2. Peserta mengetahui tahapan dan langkah-langkah melakukan pendidikan hak 

asasi manusia 
3. Peserta memahami bagaimana mengaplikasikan pendidikan hak asasi manusia 
4. Peserta mampu mengeksplorasi manfaat dan tantangan pendekatan yang sistematis 

dalam merencanakan, mendisain, dan mengimplamentasikannya. 
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5. Peserta mampu merefleksikan kerja-kerja pendidikan hak asasi manusia yang 
dilakukannya dengan  menggunakan pendekatan yang lebih sistematis. 

Waktu     120 menit 
Langkah-langkah
Bagian 1     60 menit

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan sesi ini dengan sesi sebelumnya. 
2. Bagikan satu buah amplop berisi potongan-potongan kertas yang membentuk satu 

bagan. Minta peserta bekerja untuk membentuk bagan tersebut. 
3. Berkumpullah berkeliling di sekitar bagan tersebut. Diskusikan bagan yang ada di 

hadapan mereka (lihat lembar rujukan 1)
4. Dengan menggunakan bagan tersebut minta peserta berkumpul berdasarkan 

instansinya masing-masing dan merefleksikan pengalaman pendidikan hak asasi 
manusia yang dilakukan di masing-masing institusi. Gunakan tabel berikut ini. 

Pertanyaan Pendekatan
yang digunakan

1.  Bagaimana anda mendeskripsikan pendidikan hak asasi    
manusia yang anda lakukan di instansi anda
-  Apakah organisasi anda melakukan (satu kali) 

pelatihan   hak asasi manusia untuk kelompok 
sasaran yang sama atau berbeda? 

- Atau, organisasi anda melakukan serangkaian 
kegiatan pelatihan baik kepada sejenis atau berbagai 
kelompok sasaran sebagai bagian dari strategi 
pendidikan hak asasi manusia. 

2. Apa hubungan antara kerja pendidikan hak asasi manusia 
di organisasi anda dan kerja hak asasi lainnya (misalnya 
reformasi hukum dan kebijakan, penelitian, pemantauan, 
dll)
- Apakah terpisah?
- Atau saling melengkapi satu sama lain?
- Apakah merupakan bagian yang membentuk strategi?
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3. Bagaimana keputusan untuk melakukan kegiatan 
pendidikan hak asasi manusia dibuat di organisasi anda?
-      Siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan?
-     Apakah organisasi menjalankan kegiatan yang telah 

direncanakan? Bagaimana perencanaan tersebut 
dibuat?

-      Apa saja faktor internal yang anda pertimbangkan?
l Apakah kegiatan tersebut sesuai dengan misi 

organisasi anda
l Apakah kegiatan tersebut sejalan dengan nilai 

dan prinsip organisasi
l Apakah kegiatan tersebut berada dalam lingkup 

kewenangan organisasi dan  pengetahuan, 
kapasitas, dan sumber daya organisasi

- Apa saja faktor eksternal yang anda pertimbangkan ?
l Apakah pendidikan hak asasi manusia yang 

dilakukan oleh organisasi anda sama seperti yang 
juga dilakukan oleh organisasi lain? 

l Apa potensi dampak pendidikan hak asasi 
manusia yang anda lakukan ?

l Apakah evaluasi merupakan bagian yang integral 
dalam kerja pendidikan hak asasi manusia yang 
anda lakukan?

Bagian 2     60 menit
1. Pada bagian kedua ini mintalah peserta menulis di kertas metaplan “apa kesulitan atau 

tantangan terbesar yang dialami dalam melakukan pendidikan hak asasi manusia di 
instansi penegak hukum”. Minta peserta melipat kertas tersebut atau memasukkan 
kertas tersebut dalam amplop.

2. Edarkan topi atau keranjang dan minta peserta memasukkan amplop atau lipatan 
kartu ke dalamnya. Setelah terkumpul semua, fasilitator berkeliling meminta tiap 
peserta mengambilnya satu persatu. 

3. Bagi peserta yang mendapatkan kartunya sendiri hendaknya mengembalikan ke 
dalam keranjang dan mengambil kartu lainnya. 

4. Setelah semua mendapatkan kartu, beri kesempatan bagi tiap peserta untuk 
memikirkan apa solusi yang hendak diberikan atau dibagikan untuk mengatasi 
masalah atau tantangan tersebut.  

5. Mulailah melakukan brainstorming untuk membahas problem atau masalah yang 
mereka temukan dalam topi. Catat beberapa poin penting dari pendapat peserta di 
flipchart. 
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Kegiatan 2: Memahami Tahapan Pendidikan Hak 
Asasi Manusia  

Tujuan:
1. Peserta mampu mendaftar dan menjelaskan tahapan dan langkah-langkah melakukan 

pendidikan hak asasi manusia 
2. Peserta mampu menyusun perencanaan pendidikan hak asasi manusia sesuai dengan 

langkah-langkah atau tahapan yang dipelajari
3. Peserta mampu merefleksikan sejauh mana perencanaan kerja-kerja pendidikan hak 

asasi manusia yang telah dilakukan 

Waktu     120 menit 
Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan 
kaitannya dengan sesi sebelumnya. 

2. Mintalah peserta memperhatikan bagan 
di bawah ini. Minta peserta bekerja 
sendiri-sendiri dan menentukan tahapan 
atau langkah-langkah pendidikan hak 
asasi manusia berdasarkan urutan 
nomor tahapan tersebut. Beri waktu 
sekitar 3 menit kemudian minta mereka 
membandingkan hasilnya dengan rekan 
di sampingnya (bekerja berdua-berdua). 
Beri waktu bagi peserta mendiskusikan dan 
membandingkan pendapat mereka selama 
kurang lebih 5 menit. 

3. Undang peserta menyampaikan hasil 
diskusi mereka, catat di flipchart dan 
diskusikan lebih lanjut. Bandingkan hasilnya satu sama lain. 

4. Lakukan diskusi lebih jauh bagaimana pengalaman peserta mengelola dan melakukan 
pendidikan hak asasi manusia sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Beberapa 
pertanyaan yang dapat digunakan:

a. Apakah anda menggunakan urutan langkah-langkah tersebut dalam 
melakukan kegiatan pendidikan hak asasi manusia? Adakah ada bagian yang 
tidak dilakukan?

b. Apa hambatan utama dalam melakukan langkah-langkah kegiatan hak asasi 
manusia. 

Pertanyaan utama untuk 
perencanaan sebuah pelatihan:

• Apa masalah yang hendak 
dijawab melalui pelatihan ?

• Mengapa masalah itu terjadi?
• Apakah pelatihan akan 

menjawab masalah?
• Bagaimana membuat pelatihan 

ini berhasil?
• Bagaimana cara saya tahu 

bahwa pelatihan ini berhasil
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1

2

3

4

5

6

7
l Mengenali kelompok sasaran
l Menentukan muatan/isi 
l Menentukan waktu yang sesuai
l Menentukan tujuan program
l Menentukan kebutuhan peserta 

(pengetahuan, sikap,  dan 
keterampilan)

l Merancang evaluasi dan 
kegiatan tindak lanjut

l Menyiapkan materi pelatihan 
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Kegiatan 3 Mengenali Kelompok Sasaran dan 
Kebutuhannya

a
Tujuan:

1. Peserta mampu mengenali kelompok sasaran pendidikan hak asasi manusia yang 
hendak dilakukan 

2. Peserta mampu mengidentifikasi latar belakang kelompok sasarannya (secara 
geografis,gender, tingkat pendidikan, latar belakang pekerjaan / organisasi, serta 
masalah-masalah hak asasi manusia yang mereka hadapi)

3. Peserta mampu menganalisa kebutuhan pendidikan hak asasi manusia bagi kelompok 
sasarannya baik kebutuhan pengetahuan, keterampilan maupun perubahan sikap. 

Waktu     120 menit 
Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitannya dengan sesi sebelumnya. Sampaikan 
kepada peserta bahwa sesi ini sangat terkait dengan sesi mengenal langkah-langkah 
pendidikan hak asasi manusia

2. Ajaklah peserta untuk mengikuti satu exercise yang dengan menggunakan pernyataan 
berikut ini:
“Anda adalah sekelompok widyaiswara atau pendidik hak asasi manusia di instansi penegak 
hukum. Anda diminta untuk melakukan pendidikan dasar hak asasi manusia untuk instansi 
penegak hukum (tentukan 4 kelompok penegak hukum dan wilayah kerjanya). Apa saja yang 
harus anda pertimbangkan dan anda tentukan untuk memastikan anda mendapatkan calon 
peserta yang tepat bagi pelatihan yang akan anda selenggarakan”.

3. Ingatkan peserta untuk menggunakan tabel di bawah ini untuk mengenal karakteristik 
dan membantu analisa kebutuhan calon peserta. Beri waktu kurang lebih 45 menit 
bagi peserta menyelesaikan tugasnya. Periksa jika mereka membutuhkan panduan 
untuk mendiskusikan masalahnya. Peserta dapat menggunakan fasilitasi riset melalui 
internet, koran, dan sumber-sumber rujukan lainnya untuk menyusun asumsi-
asumsinya. 

4. Setelah peserta selesai dengan diskusinya, undang mereka untuk kembali ke kelas dan 
mempresentasikan hasil pembahasannya. Minta kelompok lain memberi komentar 
atau tanggapan. Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan dalam diskusi ini 
adalah:

a. Seberapa penting mengetahui karakteristik calon peserta? Apa tujuan dan 
manfaat informasi latar belakang peserta bagi pelatihan hak asasi manusia?

b. Bagaimana cara mengetahui karakteristik calon peserta? Media apa yang dapat 
digunakan?

c. Apa akibatnya jika anda salah menilai latar belakang dan harapan calon peserta 
anda? 
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Deskripsi Peserta

Nama Pelatihan : _____________________________________________

Kelompok sasaran : _____________________________________________

            Karakteristik                                      Deskripsi

Cakupan usia

Gender 

Tingkat pendidikan 

Pekerjaan/Jabatan/Satuan

Pengalaman pendidikan hak asasi 
manusia yang diikuti

Masalah hak asasi yang utama yang 
dihadapi dalam pekerjaan 

Masalah hak asasi manusia yang 
dihadapi karena tindakan yang 
dilakukan oleh kelompok sasaran 

Fakta penting lainnya
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Kebutuhan Peserta

Nama Pelatihan : _____________________________________________

Kelompok sasaran : _____________________________________________

Aktual Ideal Bagaimana menjembatani 
ketimpangan?

Pengetahuan

Sikap

Keterampilan
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Kegiatan 4 Memverifikasi Asumsi-Asumsi 
Kebutuhan Kelompok Sasaran 

Tujuan:
1. Peserta mampu meninjau latar belakang kelompok sasaran
2. Peserta mampu menganalisa kebutuhan kelompok sasaran 
3. Peserta mampu menguji asumsi-asumsi yang digunakan 

untuk menilai dan menganalisa kebutuhan kelompok sasaran 
Waktu     90 menit 
Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitannya 
dengan sesi sebelumnya. Mintalah peserta kembali ke 
kelompoknya masing-masing. 

2. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari diskusi sebelumnya mintalah 
peserta untuk memverifikasi asumsi-asumsi yang mereka buat ketika melakukan 
penilaian dan analisas terhadap kebutuhan kelompok sasaran. 

3. Gunakan tabel di bawah ini untuk membantu anda memverifikasi asumsi-asumsi 
anda.

Pertanyaan Bagaimana menguji asumsi anda 
Bagaimana anda menguji kebenaran 
pemahaman anda tentang kondisi aktual 
dan ideal kelompok sasaran ?

Siapa yang anda hubungi untuk menguji 
kebenaran  informasi yang anda miliki ?

Informasi tambahan apa yang anda 
perlukan?

Bagaimana cara anda mendapatkan 
informasi tersebut?

Sumber: http://im.glogster.com/
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Kegiatan 5 Latihan Individual Mengenali 
Karakteristik Peserta dan Menilai Kebutuhan Peserta  

Tujuan:
1. Peserta secara individual mampu meninjau latar belakang kelompok sasaran
2. Peserta secara individual  mampu menganalisa kebutuhan kelompok sasaran 
3. Peserta secara individual mampu menguji asumsi-asumsi yang digunakan untuk 

menilai dan menganalisa kebutuhan kelompok sasaran 

Waktu     120 menit 
Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitannya dengan sesi sebelumnya. Sampaikan 
bahwa pada sesi ini peserta akan bekerja secara individual. 

2. Tiap peserta diminta menyusun suatu perencanaan pelatihan hak asasi manusia 
sesuai dengan kebutuhan instansinya masing-masing sesuai dengan urutan yang 
telah didiskusikan. 

3. Mintalah peserta untuk menyelesaikan asesmen peserta pelatihan dengan 
menggunakan tabel-tabel yang disediakan di kegiatan 3 dan  4. 

4. Beri waktu bagi peserta untuk melakukan tugas individualnya di luar kelas dan 
sampaikan bahwa tugas individual tersebut akan dibahas pada hari 5 bersama dengan 
tugas-tugas individual lainnya. 

5. Sampaikan bahwa peserta diizinkan untuk menggunakan fasilitas riset online dan 
menggunakan bahan-bahan rujukan yang disediakan. 

Tugas Baca / Diskusi di luar kelas:

Minta peserta membaca artikel / paper 
berjudul: Minta peserta membaca artikel 
/ paper pada Lembar Rujukan 3 yang 
berjudu “Paradigma Pendidikan dan 
implikasinya terhadap metode dan praktik 
pendidikan”

Sumber http://schools.iclipart.com/
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Siklus Pengembangan Program Pendidikan Hak Asasi Manusia

60

Siklus Pengembangan Program Pendidikan Hak Asasi Manusia 

PERENCANAAN 
• Mengidentifikasi problem/kebutuhan yang dirasa 
• Melakukan pemindaia lingkungan  
Identify strategi evaluasi  

• Membuat tim proyek, mengidentifikansi peranan 
dan tanggung jawab 

• Mengembangkan strategi pengumpulan dana  
• Tulis concept paper, proposal and budget 

Jenis Evaluasi  
• Penilaian kebutuhan

PENGEMBANGAN – Program Design 
• Mengembangkan profil target audiens dan 
pemilihan kriteria 

• Memvalidasi kebutuhan pembelajaran 
• Merumuskan tujuan dan sasaran 
• Mendesain dan memvalidasi batasan program 
• Mengembangkan dan memvalidasi materi 
pelatihan  

• Mengidentifikasi narasumber dan fasilitator 
• Menghasilkan materi pelatihan 
• Menghasilkan instrumen evaluasi 
• Mengembangkan strategi/rencana tindak lanjut  
 
• Jenis Evaluasi  
• FormatifPELAKSANAAN PROGRAM

• Persiapkan pengaturan logistik 
• Orientasikan fasilitators dan narasumber  
• Kelola lokakarya 
• Kelola sesi tanya jawab harian  
• Sesuaikan isi 
• Evaluasi pelatihan  
 
Jenis Evaluasi  
• Summatif 

TINDAK LANJUT 
• Merencanakan strategi 
• Memvalidasi dand melaksanakan strategi/rencana 
tindak lanjut 

• Mengevaluasi dan memodifikasi pelatihan 
selanjutnya 

• Menghasilkan laporan 

Jenis Evaluasi  
• Penilaian dampak dan transfer

Keseluruhan: 
•Manajemen Proyek 
•Dukungan Administratif  
•Evaluasi 
• Pembelajaran Organisasi  

Menutup Proyek 

Siap 
untuk fase 
selanjutny

Lembar Rujukan 1

selanjutnya
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Lembar Rujukan 2

Penilaian calon dan wilayah asal peserta

Bagi seorang fasilitator penting sekali untuk mengetahui latar belakang peserta sebelum 
melatih agar pengetahuan yang hendak ia transformasikan kepada para peserta dapat 
sesuai dengan kebutuhan dari para pesertanya. Untuk itulah langkah awal yang mesti 
diambil oleh seorang fasilitator adalah mencari tahu tentang gambaran umum dan khusus 
tentang calon peserta yang hendak ia latih. Cara untuk mengetahui gambaran umum 
para peserta ini pun ada berbagai macam cara dan 
model, seperti menghubungi (wawancara singkat) 
pihak penyelenggara atau calon peserta yang hendak 
mengikuti pelatihan, atau membaca kerangka acuan 
pelatihan yang dikirimkan pihak penyelenggara. 

Pertanyaannya sekarang hal-hal apa saja yang 
mesti kita gali untuk mengetahui gambaran umum 
dan khusus tentang calon peserta? Untuk dapat 
mengetahui gambaran peserta maka kita harus 
mengetahui hal-hal yang meliputi latarbelakang: 

l Wilayah atau tempat tinggal calon peserta seperti: masalah ekonomi, sosial, politik 
dan budaya yang berkontribusi terhadap lahirnya tindak pelanggaran hak asasi 
manusia di wilayah tersebut; mekanisme lokal yang dapat digunakan untuk 
menekan tindak pelanggaran atau bahkan dapat menyelesaikan problem hak asasi 
manusia. Tujuannya adalah informasi ini dapat membantu kita dalam merancang 
materi-materi relevan dalam pelatihan yang hendak kita selenggarakan, termasuk 
disini memberikan contoh-contoh kasus yang sesuai dengan konteks wilayah dari 
para peserta.

l Informasi peserta secara umum: berapa jumlah, usia, komposisi gender, pekerjaan, 
pendidikan formal atau informal (termasuk informasi tentang melek huruf di 
kalangan calon peserta jika pesertanya berasal dari wilayah terpencil). 

l Informasi peserta secara khusus: apakah mereka pernah mengikuti pelatihan hak 
asasi manusia? Jika sudah kapan dan konsentrasi pada materi hak asasi manusia 
umum atau tematik? Harapan-harapan atau pengetahuan di bidang hak asasi 
manusia yang hendak mereka dapatkan. Tujuannya agar kita dapat merancang 
materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan menghindari penggunaan 
bahan pendukung yang sulit dipahami oleh peserta.
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Lembar Rujukan 2 

Assesment calon dan wilayah asal peserta 
 
Bagi seorang fasilitator penting sekali untuk mengetahui latar belakang peserta sebelum 
melatih agar pengetahuan yang hendak ia transformasikan kepada para peserta dapat sesuai 
dengan kebutuhan dari para pesertanya. Untuk itulah langkah awal yang mesti diambil oleh 
seorang fasilitator adalah mencari tahu tentang gambaran umum dan khusus tentang calon 
peserta yang hendak ia latih. Cara untuk mengetahui gambaran umum para peserta ini pun ada 
berbagai macam cara dan model, seperti menghubungi (wawancara singkat) pihak 
penyelenggara atau calon peserta yang hendak mengikuti pelatihan, atau membaca kerangka 
acuan pelatihan yang dikirimkan pihak penyelenggara.  

Pertanyaannya sekarang hal-hal apa saja yang mesti 
kita gali untuk mengetahui gambaran umum dan 
khusus tentang calon peserta? Untuk dapat 
mengetahui gambaran peserta maka kita harus 
mengetahui hal-hal yang meliputi latarbelakang:

wilayah atau tempat tinggal calon 
peserta seperti; masalah ekonomi, sosial, 
politik dan budaya yang berkontribusi 
terhadap lahirnya tindak pelanggaran 
hak asasi manusia di wilayah tersebut; 
mekanisme lokal yang dapat digunakan 
untuk menekan tindak pelanggaran atau 
bahkan dapat menyelesaikan problem hak asasi manusia. Tujuannya adalah informasi 
ini dapat membantu kita dalam merancang materi-materi relevan dalam pelatihan yang 
hendak kita selenggarakan, termasuk disini memberikan contoh-contoh kasus yang 
sesuai dengan konteks wilayah dari para peserta. 
Informasi peserta secara umum: berapa jumlah, usia, komposisi gender, pekerjaan, 
pendidikan formal atau informal (termasuk informasi tentang melek huruf di kalangan 
calon peserta jika pesertanya berasal dari wilayah terpencil).  
Informasi peserta secara khusus: apakah mereka pernah mengikuti pelatihan hak asasi 
manusia? Jika sudah kapan dan konsentrasi pada materi hak asasi manusia umum atau 
tematik? Harapan-harapan atau pengetahuan di bidang hak asasi manusia yang hendak 
mereka dapatkan. Tujuannya agar kita dapat merancang materi pelatihan yang sesuai 
dengan kebutuhan dan menghindari penggunaan bahan pendukung yang sulit dipahami 
oleh peserta. 

Setiap kelompok pelatih yang berbeda tentunya membutuhkan tipe pelatihan yang berbeda 
pula,  sehingga tujuan pelatihannya juga berbeda Semakin jelas pemahaman Anda mengenai 
fokus  program pelatihan dan tujuannya yang realistis maka semakin jelas bagi peserta 
mengenai apa yang  harus mereka pelajari. Beberapa kelompok pelatih hanya tertarik dalam 
mengembangkan  ketrampilan pelatihan praktis mereka, sementara yang lain mungkin perlu 
untuk mengembangkan  jangkauan ketrampilan yang lebih luas mulai dari penjajagan 
kebutuhan pelatihan sampai ke evaluasi  pelatihan. Pelatihan dengan metode kunjungan lapang 
mungkin sesuai untuk personal yang relatif  senior yang mungkin tidak menggunakan 
ketrampilan pelatihan partisipatif dalam pekerjaan mereka.  Namun diharapkan mereka dapat 

Sumber: http://www.clipartof.com/
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Setiap kelompok pelatih yang berbeda tentunya membutuhkan tipe pelatihan yang 
berbeda pula,  sehingga tujuan pelatihannya juga berbeda. Semakin jelas pemahaman 
Anda mengenai fokus  program pelatihan dan tujuannya yang realistis maka semakin 
jelas bagi peserta mengenai apa yang  harus mereka pelajari. Beberapa kelompok pelatih 
hanya tertarik dalam mengembangkan  ketrampilan pelatihan praktis mereka, sementara 
yang lain mungkin perlu untuk mengembangkan  jangkauan ketrampilan yang lebih 
luas mulai dari penjajakan kebutuhan pelatihan sampai ke evaluasi  pelatihan. Pelatihan 
dengan metode kunjungan lapang mungkin sesuai untuk personal yang relatif  senior yang 
mungkin tidak menggunakan ketrampilan pelatihan partisipatif dalam pekerjaan mereka.  
Namun diharapkan mereka dapat memahami konsep dan tujuan pelatihan partisipatif 
sehingga  mereka bisa terdorong untuk menggunakannya. 

Beberapa tipe kelompok sasaran yang bisa dibedakan: 
l pengambil keputusan atau 

perancang pelatihan yang tidak 
melatih diri mereka sendiri; 

l pelatih-pelatih dengan tanggung 
jawab atau kebebasan untuk 
merancang atau mengadaptasi  
program program pelatihan; 

l pelatih-pelatih tanpa mandat atau 
kebebasan untuk merancang atau 
bahkan mengadaptasi  program-
program pelatihan. 

Dampak dari kegiatan pelatihan Anda 
akan bergantung terutama pada konteks 
kelembagaan  dimana peserta berasal. 
Pendekatan perancangan pelatihan dari 
bawah ke atas yang diikuti modul  ini 
mungkin bertentangan dengan kebudayaan 
dan struktur organisasi (pelatihan) dari 
peserta  Anda. Contohnya, jika peserta 
bekerja untuk lembaga pelatihan pemerintah yang mengatur  kurikulum secara ketat pada 
tingkat pusat, maka apa perlunya melakukan satu penjajagan  kebutuhan pelatihan pada 
tingkat lokal? Masalah yang tetap ada adalah bahwa satu program  pelatihan pelatih agak 
sulit untuk merubah suatu lembaga pelatihan birokratis top-down yang  konvensional 
menjadi suatu organisasi pelatihan strategis yang lebih berpusat pada pembelajar. 

Karenanya, hambatan kelembagaan harus dipertimbangkan ketika memilih peserta, dan 
ketika  merencanakan dan melaksanakan program pelatihan. Kalau tidak dipertimbangkan 

Kenali peserta anda!
• Berapa orang yang akan hadir?

• Mengapa mereka hadir? Apakah keinginan 
sendiri atau karena undangan atau perintah?

• Apa harapan dan keinginan mereka terhadap 
pelatihan?

• Apa yang mereka takutkan / khawatirkan 
selama atau setelah pelatihan ?

• Bagaimana pengalaman, kedisplinan, usia, 
gender, geografis, dan status sosial akan 
direpresentasikan?

• Apakah ada bias atau prejudis tertentudalam 
diri dan organisasi?

• Apakah ada pengetahuan tentang apa yang 
akan disampaikan dalam pelatihan?

• Apakah ada kebutuhan khusus yang mereka
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mungkin tugas  pelatihan Anda akan menjadi lebih sulit. Sebelum pelatihan apa pun dimulai, 
langkah yang  terpenting bagi Anda adalah memahami kebutuhan lembaga-lembaga dan 
individu-individu yang  relevan, dan hambatan-hambatan yang ada dalam setting lembaga 
tersebut. Meskipun mungkin  lebih menarik untuk menggunakan satu cetak biru program 
pelatihan, tapi cetak biru kurang  sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan spesifik dari satu 
lembaga baru atau kelompok peserta. Cara  terbaik untuk mengadaptasi dan menyesuaikan 
pelatihan Anda adalah dengan menemukan  sebanyak mungkin informasi dalam konteks 
kelembagaan yang sebelumnya sudah dipahami. 
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Lembar Rujukan 3

Paradigma pendidikan dan implikasinya terhadap 
metode dan praktik pendidikan

Proses pendidikan baik formal maupun non formal pada dasarnya memiliki peran penting 
melegitimasi bahkan melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada, juga sebaliknya 
merupakan proses perubahan sosial yang lebih adil. Peran pendidikan terhadap sistem dan 
struktur sosial tersebut sangat bergantung pada paradigma pendidikan yang mendasarinya. 
Untuk memahami kedua paradigma tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu ideologi 
sosial dan implikasinya terhadap berbagai teori pendidikan yang dianut masing masing. 
Berikut ini dibahas berbagai paradigma, ideologi, teori dan implikasinya terhadap pilihan 
teknik proses belajar mengajar dalam pendidikan.  Untuk itu pembahasan paradigmatik ini 
akan difokuskan kedalam tiga aspek, yakni: 

q	 Paradigma teori teori pendidikan
q	 Implikasi paradigma pendidikan terhadap metodologi pendidikan 
q	 Implikasinya terhadap model pendekatan dan teknik pendidikan. 

Perlu dibahas terlebih dahulu berbagai aliran pendekatan pendidikan. Pemetaan aliran 
pendidikan yang dipergunakan disini adalah mengikuti Giroux and Aronowitz (1985) 
yang mengkatagorikan pendekatan pendidikan menjadi tiga aliran yakni pendekatan 
conservative, liberal dan kritis serta mengupas bagaimana masing masing paradigma 
pendidikan tersebut berimplikasi terhadap sub sistem pendidikan lainnya. 

      PARADIGMA

METODE
KONSERVATIF LIBERAL RADIKAL

IMPLIKASI
KESADARAN

PEDAGOGI 1 2 3 MAGIK

ANDRAGOGI 4 5 6 NAIF

DIALOGIS 7 8 9 KRITIS

q	Paradigma Konservatif
Bagi kaum konservatif, ketidak sederajatan masyarakat merupakan suatu hukum keharusan 
alami, suatu hal yang mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau 
bahkan takdir Tuhan. Perubahan sosial bagi mereka bukanlah suatu yang harus diperjuangkan, 
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karena perubahan hanya akan membuat manusia lebih sengsara saja. Dalam bentuknya yang 
klasik atau awal peradigma konservatif dibangun berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat 
pada dasarnya tidak bisa merencanakan perubahan atau mempengaruhi perubahan sosial, 
hanya Tuhan lah yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya dia yang tahu makna 
dibalik itu semua. Dengan pandangan seperti itu, kaum konservatif lama tidak menganggap 
rakyat memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk merubah kondisi mereka. 

Namun dalam perjalanan selanjutnya, paradigma koservatif cenderung lebih menyalahkan 
subyeknya. Bagi kaum konservatif, mereka yang menderita, yakni orang orang miskin, buta 
huruf, kaum tertindas dan mereka yang dipenjara, menjadi demikian karena salah mereka 
sendiri. Karena toh banyak orang lain yang ternyata bisa bekerja keras dan berhasil meraih 
sesuatu. Banyak orang ke sekolah dan belajar untuk berperilaku baik dan oleh karenanya tidak 
dipenjara. Kaum miskin haruslah sabar dan belajar untuk menunggu sampai giliran mereka 
datang, karena pada akhirnya kelak semua orang akan mencapai kebebasan dan kebahagiaan. 
Kaum konservatif sangat melihat pentingnya harmoni dalam masyarakat dan menghindarkan 
konflik dan kontradiksi. 

q	Paradigma Liberal
Golongan kedua yakni kaum Liberal, berangkat dari keyakinan bahwa memang ada masalah 
di masyarakat tetapi bagi mereka pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan 
ekonomi masyarakat. Dengan keyakinan seperti itu tugas pendidikan juga tidak ada sangkut 
pautya dengan persoalan politik dan ekonomi. Sungguhpun demikian, kaum liberal selalu 
berusaha untuk menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar dunia 
pendidikan, dengan jalan memecahkan berbagai masalah yang ada dalam pendidikan dengan 
usaha reformasi ‘kosmetik’. Umumnya yang dilakukan adalah seperti: perlunya membangun 
kelas dan fasilitas baru, memoderenkan peralatan sekolah dengan pengadaan komputer yang 
lebih canggih dan laboratorium, serta berbagai usaha untuk menyehatkan rasio murid-guru. 
Selain itu juga berbagai investasi untuk meningkatkan metodologi pengajaran dan pelatihan 
yang lebih effisien dan partisipatif, seperti kelompok dinamik (group dynamics) ‘learning by 
doing’, ‘experimental learning’, ataupun bahkan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dan sebagainya. 
Usaha peningkatan tersebut terisolasi dengan system dan struktur ketidakadilan kelas dan 
gender, dominasi budaya dan represi politik yang ada dalam masyarakat. 

Kaum Liberal dan Konservatif sama-sama berpendirian bahwa  pendidikan adalah apolitik, dan 
“excellence” haruslah merupakan target utama pendidikan. Kaum Liberal beranggapan bahwa 
masalah mayarakat dan pendidikan adalah dua masalah yang berbeda. Mereka tidak melihat 
kaitan pendidikan dalam struktur kelas dan dominasi politik dan budaya serta diskriminasi gender 
dimasyarakat luas. Bahkan pendidikan bagi salah satu aliran liberal yakni ‘structural functionalisme’  
justu dimaksudkan sebagai sarana untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat. Pendidikan 
justru dimaskudkan sebagai media untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai nilai tata 
susila keyakinan dan nilai nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik. 
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Pendekatan liberal inilah yang mendominasi segenap pemikiran tentang pendidikan 
baik pendidikan formal seperti sekolah, maupun pendidikan non-formal seperti berbagai 
macam pelatihan. Akar dari pendidikan ini adalah liberalisme, yakni suatu pandangan yang 
menekankan pengembangan kemampuan, melindungi hak, dan kebebasan (freedom), serta 
mengidentifikasi problem dan upaya perubahan sosial secara inskrimental demi menjaga 
stabilitas jangka panjang. Konsep pendidikan dalam tradisi liberal berakar pada cita cita barat 
tentang individualisme. Ide politik liberalisme sejarahnya berkait erat dengan bangkitnya kelas 
menengah yang diuntungkan oleh kapitalisme. Pengaruh liberalisme dalam pendidikan dapat 
dianalisa dengan melihat komponen komponennya. Komponen pertama, adalah komponen 
pengaruh filsafat Barat tentang model manusia universal yakni model manusia Amerika dan 
Eropa. Model tipe ideal mereka adalah manusia “rationalis liberal”, seperti: pertama bahwa 
semua manusia memiliki potensi sama dalam intelektual. Kedua, baik tatanan alam maupun 
norma sosial dapat ditangkap oleh akal. Ketiga adalah “individualis”  yakni adanya angapan 
bahwa manusia adalah atomistik dan otonom (Bay; 1988). Menempatkan individu secara 
atomistic, membawa pada keyakinan bahwa hubungan sosial sebagai kebetulan, dan masyarakat 
dianggap tidak stabil karena interest anggotanya yang tidak stabil.

Pengaruh liberal ini kelihatan dalam pendidikan yang mengutamakan prestasi melalui proses 
persaingan antar murid. Perengkingan untuk menentukan murid terbaik, adalah implikasi 
dari paham pendidikan ini. Pengaruh pendidikan liberal juga dapat dilihat dalam berbagai 
pendekatan “andragogy” seperti dalam training management, kewiraswastaan, menejemen 
lainnya. Achievement Motivation Training (AMT) yang diciptakan oleh David McClelland 
adalah contoh terbaik pendekatan liberal. McClelland berpendapat bahwa akar masalah 
keterbelakangan dunia ketiga karena mereka tidak memiliki apa yang dinamakannya N Ach.3  
Oleh karena sarat pembangunan bagi rakyat dunia ketiga adalah perlu virus “N ach” yang 
membuat individu agresif dan rasional (McClelland, 1961). Berbagai pelatihan pengembangan 
masyarakat (Community Development) seperti usaha bersama, pertanian dan lain sebagainya, 
umumnya berpijak pada paradigma pendidikan liberal ini.

Positivisme juga berpengaruh dalam pendidikan liberal. Positivisme sebagai suatu paradigma 
ilmu sosial yang dominan sewasa ini juga menjadi dasar bagi model pendidikan Liberal. 
Positivisme pada dasarnya adalah ilmu sosial yang dipinjam dari pandangan, metode dan teknik 
ilmu alam memahami realitas. Positivisme sebagai suatu aliran filsafat berakar pada tradisi ilmu 
ilmu sosial yang dikembangkan dengan mengambil cara ilmu alam menguasai benda, yakni 
dengan kepercayaan adanya universalisme and generalisasi, melalui metode determinasi, 

3 Asumsi ini dipengaruhi oleh buku Max Weber: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. New York: 1930.
McClelland perpendapat bahwa jika Protestant Ethic mendorong pertumbuhan ekonomi Barat, analog terhadap gejala 
yang sama harus dicari dilain tempat dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. Menurut McClelland dibalik 
rahasia Etika Protestan adalah suatu  mentalitas yang disebut the need for achievement (N Ach). Lihat: McClelland 
“The Achievement Motive in Economic Growth” in M.Seligson (ed.). The Gap between Rich and Poor Boulder: 
Westpoint. 1984.
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‘fixed law’ atau kumpulan hukum teori (Schoyer, 1973). Positivisme berasumsi bahwa penjelasan 
tungal dianggap ‘appropriate’ untuk semua fenomena. Oleh karena itu mereka percaya bahwa 
riset sosial ataupun pendidikan dan pelatihan harus didekati dengan  metode ilmiah yakni 
obyektif dan bebas nilai. Pengetahuan selalu menganut hukum ilmiah yang bersifat universal, 
prosedur harus dikuantifisir dan diverifikasi dengan metode “scientific”.  Dengan kata lain, 
positivisme mensaratkan pemisahan fakta dan values dalam rangka menuju pada pemahaman 
obyektif atas realitas sosial.  Habermas, seorang penganut teori Kritik melakukan kritik 
terjadap positivisme dengan menjelaskan berbagai katagori pengetahuan sebagai berikut.  
Pertama, adalah apa yang disebutnya sebagai ‘instrumental knowledge’ atau positivisme dimana 
tujuan pengetahuan adalah untuk mengontrol, memprediksi, memanipulasi dan eksploitasi 
terhadap obyeknya. Kedua, ‘hermeneutic knowledge’ atau interpretative knowledge, dimana 
tugas ilmu pengetahuan hanyalah untuk memahami. Ketiga adalah ‘critical knowledge’ atau 
‘emancipatory knowledge’ yakni suatu pendekatan yang dengan kedua pendekatan sebelumnya.4 
Pendekatan ini menempatkan ilmu pengetahuan sebagai katalis untuk membebaskan potensi 
manusia. Paradigma pendidikan liberal pada dasarnya sangatlah positivistik. 

q	Paradigma Kritis/Radikal.
Pendidikan bagi mereka merupakan arena perjuangan politik. Jika bagi konservatif pendidikan 
bertujuan untuk menjaga status quo, sementara bagi kaum liberal untuk perubahan moderat, 
maka paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik 
ekonomi masyarakat dimana pendidikan berada.5  Bagi mereka kelas dan diskriminasi gender 
dalam mayarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Paham ini bertentangan dengan 
pandangan kaum liberal dimana pendidikan dianggap terelpas dari persoalan kelas dan 
gender yang ada dalam masyarakat. 

Dalam perspektif kritis, urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, terhadap ‘the 
dominant ideology’ kearah transformasi sosial. Tugas utama pendidikan adalah menciptakan 
ruang agar sikap kritis terhadap sistim dan sruktur ketidak adilan, serta melakukan dekonstruksi 
dan advokasi menuju sistim sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa 
bersikap netral, bersikap obyektif maupun berjarak dengan masyarakat  (detachment) seperti 
anjuran positivisme. Visi pendidikan adalah melakukan kritik terhadap sistim dominan 
sebagai pemihakan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas untuk mencipta sistim sosial baru 
dan lebih adil. Dalam perspektif kritis, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis untuk transformasi soaial. Dengan 

4 Teori Kritik (Critical theory) adalah suatru aliran yang diassosiasikan dengan kelompok filosof sosial Jerman yang 
dikenal dengan mashab arkfurt (Frankfurt School) yang mulai bekerja di Jerman tahun 1923. (Bottomore, 1984; Held, 
1980, Fay,1975).

5 Lihat: Giroux, H.A. Ideology, Culture and the Process of Schooling. Philadelphia: Temple University and Falmer Press, 
1981.  
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kata lain tugas utama pendidikan adalah ‘memanusiakan’ kembali manusia yang mengalami 
dehumanisasi karena sistim dan struktur yang tidak adil

q	Implikasi paradigma pendidikan dalam metodologi
Bagaimana implikasi ketiga pandangan pendidikan tersebut terhadap metodologi pendekatan 
pendidikan. Untuk itu saya meminjam analisis Freire (1970) dalam membagi ideologi 
pendidikan dalam tiga kerangka yang didasarkan pada kesadaran idologi masyarakat.6  
Meskipun Freire lebih dikenal sebagai tokoh pendidikan, namun kerangka analisisnya banyak 
dipergunakan justru untuk melihat kaitan ideologi dalam perubahan sosial. Tema pokok 
gagasan Freire pada dasarnya mengacu pada pada suatu landasan bahwa pendidikan adalah 
‘proses memanusiakan manusia kembali”. Gagasan ini berangkat dari suatu analisis bahwa 
sistim kehidupan sosial, politik, ekonom, dan budaya, membuat masyarakat mengalami proses 
‘dehumanisasi’. Pendidikan, sebagai bagian dari sistim masyarakat justru menjadi pelanggeng 
proses dehumanisasi tersebut. Secara lebih rinci Freire menjelaskan proses dehumanisasi 
tersebut dengan menganalisis entang kesadaran atau pandangan hidup masyarakat terhadap 
diri mereka sendiri. Freire menggolongan kesadaran manusia menjadi: kesadaran magis 
(magical consciousness), kesadaran naif (naival consciousness) dan kesadaran kritis (critical 
consciousness  dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Jadi dalam menganalisis mengapa 
suatu masyarakat miskin, bagi mereka disebabkan karena ‘salah’ masyarakat sendiri, yakni 
mereka malas, tidak memiliki kewiraswataan, atau tidak memiliki budaya ‘membangunan’ 
dan seterusnya.7  Oleh karena itu ‘man power development’ adalah sesuatu yang diharapkan akan 
menjadi pemicu perubahan. Pendidikan dalam kontek ini juga tidak mempertanyakan sistem 
dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada adalah sudah baik dan benar, merupakan 
faktor ‘given’ dan oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan. Tugas pendidikan adalah bagaimana 
membuat dan mengarahkan agar murid bisa masuk beradaptasi dengan sistim yang sudah 
benar tersebut. 

Kesadaran ketiga disebut sebagai kesadaran kritis. Kesadaran ini lebih melihat aspek sistim dan 
struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari ‘blaming the victims’ dan 
lebih menganalisis untuk secara kritis menyadari struktur dan sistim sosial, politik, ekonomi 
dan budaya dan akibatnya pada keadaaan masyarakat. Paradigma kritis dalam pendidikan, 

6 Lihat beberapa buku Paulo Freire,  Pedagogy of the Oppressed. New York: Praeger, 1986. Juga:  Freire, P. Education 
for Critical Consciousness. New York: Continum, 1981. Lihat juga: Freire, P. & Shor, I. A Pedagogy for Liberation: 
Dialogues on Transforming Education South Hadley, MA: Bergin and Garvey, 1986.

7 Pemikiran yang bisa dikatagorikan dalam analisis ini adalah para penganut modernisasi dan developmentalisme. 
Paham modernisasi selanjutnya menjadi aliran yang diminan dalam ilmu ilmu sosial. Misalnya saja dalam antropologi 
pikiran Kuncoroningrat tentang budaya membangun sangat berpengaruh bagai kalangan akademik dan birokrat.  
Paham modernisasi juga ’berpengaruh’ dalam pemikiran Islam di Indonesia. Adanya yang salah dalam teologi fatalistik 
yang dianut umat Islam dianggap sebagai penyebab keterbelakangan. Asumsi itu dianut oleh kaum modernist sejak 
Muhammad Abduh atau Jamaluddin Afgani sampai kelompok pembaharu saat ini seperti dan Nurcholish Madjid 
c.s. Lihat: Dr. Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, Jakarta; Bulan Bintang, 1978. serta majalah ulasan tentang 
”Geraakan pembaharuan Islam” dalam  Ulumul Kuran tahun 1993.
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melatih murid untuk mampu mengidentifikasi ‘ketidak adilan’ dalam sistim dan struktur 
yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistim dan struktur itu bekerja, 
serta bagaimana mentransformasikannya. Tugas pendidikan dalam paradigma kritis adalah 
menciptakan ruang dan kesempatan agar peserta pendidikan terlibat dalam suatu proses 
penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

q	Implikasi paradigma pendidikan pada pendekatan pendidikan: Pedagogy v.s. Andragogy.

Knowles (1970) secara sederhana menguraikan perbedaan antara anak anak dan orang dewasa 
dalam belajar sebagai kerangka model pendekatannya.8  Model pendekatan pendidikan tersebut 
diklasifikasikan menjadi dua bentuk pendekatan yang kontradiktif yakni antara pedagogi 
dan andragogi. Perbedaan antara kedua pendekatan pendidian tersebut, sesungguhya tidak 
semata perbedaan “obyek” nya. Pedagogi sebagai ‘seni mendidik anak’ mendapat pengertian 
lebih luas dimana suatu proses pendidikan yang ‘menempatkan obyek pendidikannya sebagai 
‘anak-anak’, meskipun usia biologis mereka sudah termasuk ‘dewasa’. Konsekuensi logis 
dari pendekatan ini adalah menempatkan peserta didik sebagai “murid” yang pasif. Murid 
sepenuhnya menjadi obyek sutu proses belajar seperti misalnya: guru menggurui, murid 
digurui, guru memilihkan apa yang harus dipelajari, murid tunduk pada pilihan tersebut, 
guru mengevaluasi, murid dievaluasi dan seterusnya. Kegiatan belajar mengajar model ini 
menempatkan guru sebagai inti terpenting sementara murid menjadi bagian pinggiran.

Sebaliknya, andragogy atau pendekatan pendidikan ‘orang dewasa’ merupakan pendekatan 
yang menempatkan peserta belajar sebagai orang dewasa. Dibalik pengertian ini Knowles ingin 
menempatkan ‘murid’ sebagai adalah subyek dari sistim pendidikan. Murid sebagai orang 
dewasa diasumsikan memiliki kemampuan aktif untuk merencanakan arah, memilih bahan 
dan materi yang dianggap bermanfaat, memikirkan cara terbaik untuk belajar, menganalisis 
dan menyimpulkan serta mampu mengambil manfaat pendidikan. Fungsi guru adalah 
sebagai “fasilitator”, dan bukan menggurui. Oleh karena itu relasi antara guru-murid bersifat 
‘multicommunication’ dan seterusnya. 9   

Sebagai pendekatan andragogy dan pedagogy sering dipergunakan dalam ketiga paradigma 
magis, naif dan kritis tersebut. Banyak sekali dijumpai proses pendidikan yang magic atau 
naif, tetapi dilakukan dengan cara pendekatan andragogy. Perkawinan antara andragogy dan 
paradigma magis dan naif sesungguhnya adalah menghubungkan dua hal yang kontradiktif. 
Pendidikan kritis  mensaratkan penggunaan andragogy sebagai pendekatan ketimbang 
pedagogy. Secara prinsipil meletakkan ‘anak didik’ sebagai ‘obyek’ pendidikan adalah problem 
dehumanisasi. Sebaliknnya pendidikan liberal yang bersifat “I” (blaming the victim) meskipun 

8 Lihat: Knowles, Malcolm. The Modern Practice of Adult Education. 1970.

9 Secara lebih rinci lihat. US Departement of Health, Education and Welfare. A Trainers Guide to Andragogy. Revised 
edition, Washinton D.C. 1973.
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digunakan pedekatan andragogy, namun yang terjadi pada dasarnya adalah menjadikan 
pendidikan sebagai proses ‘menjinakkan’ untuk menyesuaikan kedalam sistim dan struktur 
yang sudah mapan. “Penjinakan” sendiri sebenarnya bukan karakter dari andragogy. 

Sebaliknya banyak juga pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran kritis 
namun dilakukan dengan cara pedagogi ataupun indoktrinasi. Meskipun materi pendidikan 
sesunguhnya menyangkut persoalan persolan mendasar tentang sistim dan struktur 
masyarakat, namun dalam proses pendidikannya lebih ‘banking concept of education’ bersifat 
indoktrinatif dan menindas. Indoktrinasi sendiri adalah anti-pendidikan dan pembunuhan 
sikap kritis manusia sehingga bertentangan dengan hakekat pendidikan kritis. Sehingga 
dengan demikian pendidikan kritis yang dilakukan secara pedagogy pada dasarnya adalah 
kontradikif dan anti-pendidikan. 

q	Menuju Pendidikan untuk Trasformasi Sosial
Tradisi liberal telah mendominasi konsep pendidikan hingga saat ini. Pendidikan liberal adalah 
menjadi bagian dari globalisasi ekonomi ‘liberal’ kapitalisme. Dalam konteks lokal, paradigma 
pendidikan liberal telah menjadi bagian dari sistem  developmentalisme, dimana sistem 
tersebut ditegakan pada suatu asumsi bahwa akar ‘underdevelopment’ karena rakyat tidak 
mampu terlibat dalam sistem kapitalisme. Pendidikan harus membantu peserta didik untuk 
masuk dalam sistem developmentalisme tersebut.  

Dengan agenda liberal seperti itu, maka tidak memungkinkan bagi pendidikan untuk 
menciptakan ruang (space) bagi sistem pendidikan untuk secara kritis mempertanyakan tentang, 
pertama struktur ekonomi, politik, ideologi, gender, lingkungan serta hak asasi mansuia dan 
kaitannya dengan posisi pendidikan. Kedua pendidikan untuk menyadari relasi pengetahuan 
sebagai kekuasaan (knowledge/power relation) menjadi bagian dari masalah demokratisasi. Tanpa 
mempertanyakan hal itu, tidak saja pendidikan gagal untuk menjawab akar permasalahan 
masyarakat tetapi justru melanggengkannya karena merupakan bagian pendukung dari kelas, 
penindasan dan dominasi. Pendidikan dalam kontek itu tidaklah mentransformasi struktur 
dan sistem dominasi, tetapi sekedar menciptakan agar sistem yang ada berjalan baik. Dengan 
kata lain pendidikan justru menjadi bagian dari masalah dan gagal menjadi solusi.

Kuatnya pengaruh filasafat positivisme dalam pendidikan dalam kenyataannya mempengaruhi 
pandangan pendidikan terhadap masyarakat. Metode yang dikembangkan pendidikan 
mewarisi positivisme seperti obyektivitas, empiris, tidak memihak, detachment, rasional dan 
bebas nilai juga mempengaruhi pemikiran tentang pendidikan dan pelatihan.10  Pendidikan dan 
pelatihan dalam positivistik bersifat fabrikasi dan mekanisasi untuk memproduksi keluaran 
pendidikan yang harus sesuai dengan ‘pasar kerja’. Pendidikan juga tidak toleran terhadap 

10 Lihat: Schroyer, T. The Critique of Domination: The Origins and Development of Critical Theory. Boston: Beacon Press, 
1973.
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segala bentuk ‘non positivistic way of knowing’ yang disebut sebagai ilmiah. Pendidikan menjadi 
a-historis, yakni mengelaborasi model masyarakat dengan mengisolasi banyak variabel dalam 
model tersebut.  Murid dididik untuk tunduk pada struktur yang ada mencari cara cara 
dimana peran, norma, dan nilai nilai serta lembaga yang dapat integrasikan dalam rangka 
melanggengkan sistem tersebut. Asumsinya adalah bahwa tidak ada masalah dalam sistem 
yang ada, masalahnya terletak mentalitas anak didik, kreativitas, motivasi, ketrampilan teknis, 
serta kecerdasan anak didik.

Dari kerangka paradigma dan pendekatan pendidikan diatas, maka diperlukan suatu usaha 
selalu untuk meletakan pendidikan dalam proses transformasi dalam keseluruhan sistem 
perubahan sosial. Setiap usaha pendidikan perlu melakukan transformasi hubungan antara 
fasilitator dan perserta pendidikan. Untuk melakukan transformasi terhadap setiap usaha 
pendidikan perlu dilakukan analisis struktural dan menempatkan posisi dimana sesunguhnya 
lokasi pemihakan usaha pendidikan dan pelatihan dalam struktur tersebut. Tanpa visi dan 
pemihakan yang jelas, setiap usaha pendidikan sesungguhnya sulit diharapkan menjadi 
institusi kritis menuju pada perubahan. Usaha pendidikan dan pelatihan juga perlu melakukan 
identifikasi issue strategis dan menetapkan visi dan mandat mereka sebagai gerakan pendidikan. 
Tanpa pemihakan,visi, analisis dan mandat yang jelas maka proses pendidikan adalah bagian 
dari status quo, dan melanggengkan ketidakadilan.

Selain itu, paradigma kritis juga berimplikasi terhadap metodologi dan pendekatan pendidikan 
serta proses belajar mengajar yang diterakan. Pandangan kritis termasuk  melakukan 
transformasi hubungan guru-murid dalam perspektif yang didominasid dan yang mendominasi. 
Dimana guru menjadi subyek pendidikan dan pelatihan sementara murid menjadi obyeknya. 
“subjection” yang menjadikan murid menjadi obyek pendidikan dalam perspektif kritis adalah 
bagian dari problem dehumanisasi.  Dengan kata lain paradigma pendidikan dan pelatihan 
kritis tidak saja ingin membebaskan dan mentransformasikan pendidikan dengan struktur 
diluarnya, tapi juga bercita cita mentransformasikan relasi ‘knowledge-power dan dominasi 
hubungan yang ‘mendidik’ dan ‘yang dididik’ didalam diri pendidikan sendiri.

Usaha pendidikan dan pelatihan sesungguhnya secara struktural adalah bagian dari sistem 
sosial, ekonomi dan politik yang ada. Oleh karena itu banyak orang pesimis untuk berharap 
mereka sebagai badan independen untuk berdaya kritis. Penganut paham ‘reproduksi’ dalam 
pendidikan umumnya percaya bahwa pendidikan sulit diharapkan untuk memerankan 
perubahan, melainkan mereka justru yang mereproduksi sistem yang ada atau hukum yang 
berlaku. Dalam perspektif kritis, terutama aliran produksi dalam pendidikan dan pelatihan, 
setiap upaya pendidikan haruslah menciptakan peluang untuk senantiasa mengembalikan 
fungsinya sebagai proses independen untuk transformasi sosial. Hal ini berarti proses 
pendidikan harus memberi ruang untuk menyingkirkan segenap ‘tabu’ untuk mempertanyakan 
secara kritis sistem dan struktur yang ada serta hukum yang berlaku. Sebalikya, dalam rangka 
melakukan pendidikan kritis dalam proses melakukan transformasi sosial yang juga perlu 
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dilakukan adalah mentransformasi dirinya mereka sendiri dahulu, yakni membongkar struktur 
tidak adil didalam dunia pendidikan terlebih dahulu, yakni antara peserta dan fasilitator. 

q	Kesimpulan
Dengan analisis kritis terhadap posisi pendidikan dalam struktur sosial kapitalisme saat ini, 
pendidikan telah menjadi bagian yang mereproduksi sistem dan struktur yang ada, sehingga 
pendidikan lebih menjadi masalah ketimbang pemecahan. Posisi pendidikan dan pelatihan 
lebih pada menyiapkan ‘sumber daya manusia’ untuk mereproduksi sistem tersebut. Dengan 
posisi seperti itu pada dasarnya setiap usaha pendidikan ikut melanggengkan ketidak adilan 
dari sistem tersebut, serta tidak mampu memainkan peran dalam demokratisasi dan keadilan 
serta penegakan HAM. Dengan kata lain pendidikan telah gagal memerankan visi utamanya 
yakni ‘memanusiakan manusia’ untuk menjadi subyek transformasi sosial. Transformasi yang 
dimaksud adalah suatu proses penciptaan hubungan yang secara fundamental baru dan lebih 
baik.  

Atas dasar itu diperlukan perenungan mendasar tentang fungsi dan peran setiap usaha 
pendidikan dimasa mendatang. Dalam kaitan transformasi sosial perlu didorong untuk setiap 
usaha pendidikan memerankan peran kritis terhadap pelanggaan hak hak asai mansuia. 
Dilemanya adalah terjadi saling ketergantungan secara dialektis antara pedidikan kritis dan 
sistem sosial yang demokratis yang menghargai hak hak asazi manusia. Pendidikan kritis 
membutuhkan lingkungan sistem sosial yang demokratis dan adil serta sistem yang menghagai 
HAM. Dalam sistem sosial yang sangat totaliter dan merendahkan HAM serta tidak demokratis 
dalam model negara apapun, sulit bagi pendidikan memerankan peran kritisnya. Sebaliknya 
suatu sistem sosial yang demokratis dan adil serta menghargai HAM hanya bisa diwujudkan 
melalui suatu sistem pedidikan yang kritis, demokratis, dan berprinsipkan keadilan. Dengan 
kata lain, pendidikan kritis membutuhkan ruang yang demokratis, dan untuk menciptakan 
ruang demokratis diperlukan pendidikan kritis. (Mansour Fakih)
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CATATAN/REFLEKSI :
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Modul 4

Merancang Kurikulum Pendidikan Hak Asasi 
Manusia untuk Penegak Hukum 

Di akhir unit ini, peserta diharapkan mampu:
1. Mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam penyusunan kurikulum pendidikan 

hak asasi manusia
2. Merencanakan dan  merancang kurikulum pendidikan hak asasi manusia secara 

menyeluruh sesuai dengan kebutuhan peserta
3. Mempraktikkan pendekatan partisipatoris dalam menyusun kurikulum pendidikan 

hak asasi manusia
4. Mendemonstrasikan dan mengimplementasikan rancangan kurikulum pendidikan 

hak asasi manusia yang sesuai dengan kebutuhan instansinya masing-masing

Waktu      330 menit
Metode Curah Pendapat, Simulasi, Ceramah, diskusi kelompok

Pengantar

Pada umumnya metode pelatihan 
tradisional adalah menempatkan guru 
sebagai subyek aktif dan murid sebagai 
objek pasif, sehingga tak jarang membuat 
siswa menjadi tergantung dengan 
guru dan atau bahkan tidak dapat 
mengembangkan pengetahuannya lebih 
lanjut. 

Dalam pendidikan hak asasi manusia, 
metode yang digunakan berbalik dari 
metode pendidikan tradisional, yakni 
menggunakan metode pendidikan 
partisipatif dimana hubungan yang 
setara antara semua orang, dalam proses 
pembelajaran, termasuk peserta dan 
fasilitator.  Fasilitator merupakan katalisator 
dan moderator yang memungkinkan 
proses komunikasi kesemua arah. Selain 

Sumber: http://http://schools.iclipart.com
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itu pelatihan partisipatif juga dapat digunakan untuk pendidikan orang dewasa, dengan 
asumsi bahwa pendidikan untuk orang dewasa harus mengekplorasi pengalaman mereka 
yang memang sangat kaya. 

Untuk membuat pelatihan hak asasi manusia dapat mencapai tujuan dan hasil yang 
diharapkan maka seorang fasilitator harus mempersiapkannya jauh-jauh hari dengan 
menjalankan sejumlah langkah seperti, melakukan assesment peserta, merumuskan tujuan 
dan hasil yang hendak dicapai, menyusun materi dan alur belajar, dan bahan-bahan 
pendukung.

Suatu pelatihan bisa memiliki banyak fokus yang berbeda, tergantung pada kebutuhan 
spesifik lembaga  dan peserta. Dalam bagian ini akan dikemukakan beberapa ide mengenai 
cara merancang program  pelatihan Anda dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut. 
Juga akan dibahas bahwa pendidikan hak asasi manusia memiliki metode dan materi-
materi utama pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggaraan pelatihan hak 
asasi manusia. Apa saja metode pendidikan dan materi-materi utama pelatihan tersebut? 
Bagian ini akan mengajak kita membahas tentang metode pelatihan dan materi-materi 
utama pelatihan hak asasi manusia.  Tujuannya adalah agar setelah mengikuti materi ini 
maka kita akan memahami apa saja muatan pokok dalam pelatihan hak asasi manusia, 
metode yang harus digunakan serta materi yang harus disediakan. 

Modul ini terdiri dari 5 kegiatan, yaitu :
1. Merumuskan tujuan pendidikan hak asasi manusia dan bentuk kegiatannya
2. Menentukan muatan atau isi pendidikan hak asasi manusia
3. Memilih metode dan tehnik yang tepat
4. Memilih dan menentukan materi yang akan digunakan
5. Latihan individual : Mengenali karakteristik peserta dan menilai kebutuhan peserta
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Kegiatan 1 Merumuskan Tujuan Pendidikan Hak 
Asasi Manusia dan Bentuk Kegiatannya    

Tujuan:

1. Peserta mampu merumuskan tujuan pendidikan hak asasi manusia yang akan 
dilakukan berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia

2. Peserta mampu menilai dan menyusun tolak ukur keberhasilan pendidikan hak asasi 
manusia yang dilakukan

Waktu     60 menit 
Langkah-langkah
Bagian 1     120 menit

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan sesi ini dengan sesi sebelumnya. 
Sampaikan kepada peserta bahwa sebelumnya anda telah mendiskusikan dan 
mempraktikkan bagaimana mengenali kelompok sasaran secara mendalam dan 
memahami kebutuhan-kebutuhan calon peserta anda. Setelah memahami elemen 
tersebut maka tiba waktunya bagi anda untuk memformulasikan apa tujuan dari 
pelatihan yang hendak dicapai agar anda dapat menstrukturkan pendidikan hak 
asasi manusia yang hendak dilakukan. 

2. Secara singkat lakukan brainstorming (curah pendapat) dengan menggunakan 
beberapa pertanyaan berikut ini:

- Apa perbedaan tujuan umum (goals) dan tujuan khusus (objectives) 
- Bagaimana formulasi tujuan membantu program pendidikan hak asasi manusia?
- Mengapa formulasi tujuan tersebut penting untuk peserta
- Bagaimana formulasi tujuan tersebut dapat membantu anda menilai dan mengevaluasi 

keberhasilan pelatihan yang dilakukan 

5. Buatlah beberapa latihan menuliskan tujuan untuk pelatihan: 
a. Pelatihan untuk para penegak hukum agar memahami konsep gender
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b. Pelatihan untuk para guru agar tahu bagaimana menyelenggarakan pendidikan 
hak asasi manusia

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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c. Pelatihan untuk para pejabat pemerintah agar mampu menggunakan 
pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk membuat kebijakan

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Setelah melakukan brainstorming mintalah peserta berkumpul sesuai dengan 
kelompok kegiatan sebelumnya untuk membahas: 

- Rumuskan tujuan pelatihan yang akan anda lakukan (gunakan panduan dan 
tabel untuk merumuskan tujuan di bawah ini)

- Periksalah apakah tujuan yang anda formulasikan realistis untuk diwujudkan 
- Apakah tujuan tersebut cocok untuk kelompok sasaran? 
- Apakah tujuan tersebut merujuk pada pengetahuan yang ingin dicapai oleh 

peserta?
- Apakah tujuan tersebut merujuk pada sikap yang ingin dimiliki oleh peserta
- Apakah tujuan tersebut merujuk pada keterampilan yang ingin dimiliki peserta? 

Pedoman untuk menulis tujuan

1. Identifikasi jenis pembelajaran yang anda harapkan (pengetahuan, keterampilan, 
sikap)

2. Untuk tujuan berkaitan dengan pengetahuan, informasi, fakta baru gunakan: 
 Mendaftar, Menggambarkan, Menyebutkan, Menjelaskan, Mengidentifikasi, 

Mengenali
3. Untuk tujuan berkaitan dengan keterampilan baru  gunakan:

• Menerapkan  • Membangun
• Memutuskan  • Menyelesaikan
• Menentukan  • Menguji 
• Menciptakan  • Meninjau
• Memilih • Menunjukkan
• Mengembangkan  • Melaksanakan
• Merencanakan  • Membandingkan

4. Untuk tujuan berkaitan dengan perubahan sikap cenderung lebih sulit diukur. 
      Gunakan contoh misalnyai: 
      “Menunjukkan penghormatan pada anggota kelompok”
5. Hindari menggunakan kata-kata yang abstrak seperti: “Mengetahui,    

     Memahami,  Memikirkan, dsb”
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Tujuan Pelatihan 

Tujuan Hasil yang diharapkan

Tujuan 1

Tujuan 2

Kegiatan 2 Menentukan Muatan atau Isi 
Pendidikan Hak Asasi Manusia   

Tujuan:

1. Peserta mampu memilih dan menentukan 
muatan yang tepat untuk pelatihan yang 
akan dilakukan 

2. Peserta mampu menempatkan muatan atau 
isi pelatihan dalam sesi-sesinya

3. Peserta mampu menilai kedalaman muatan 
materi yang hendak disampaikan dengan 
kapasitas dan kebutuhan kelompok sasaran 

4. Peserta mampu memperkirakan metode 
atau teknik yang tepat untuk digunakan 
dalam menyampaikan muatan tersebut

Waktu     60 menit 

Langkah-langkah

Bagian 1     30 menit

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan sesi ini dengan sesi sebelumnya. 
Bagikan kertas metaplan dengan 3 warna kepada peserta. 

2. Minta peserta mengidentifikasi apa saja muatan pokok pendidikan hak asasi manusia. 
- Apa yang orang perlu ketahui tentang hak asasi manusia: Tuliskan muatan 

yang bersifat meningkatkan pengetahuan di kartu biru

Sumber: http://schools.iclipart.com/
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- Apa yang harus dapat dilakukan oleh seseorang untuk dapat melindungi hak-
haknya: Tuliskan muatan yang bersifat meningkatkan keterampilan di kartu 
kuning

- Apa sikap yang harus dimiliki agar seseorang dapat dikatakan menghormati 
hak asasi manusia: Tuliskan muatan yang bersifat mengubah sikap di kartu 
merah

3. Tempelkan kartu-kartu tersebut di papan dan bahas lebih dalam
4. Undang peserta untuk me-review catatan berikut ini:

Informasi / Pengetahuan  
tentang hak asasi manusia

Keterampilan 
Hak Asasi Manusia

Nilai dan Sikap 
Hak Asasi Manusia

l Konsep dan prinsip hak 
asasi manusia

l Sejarah dan perkembangan 
hak asasi manusia

l Dokumen-dokumen pokok 
hak asasi manusia

l Pelanggaran hak asasi 
manusia

l Hukum dan penegakan hak 
asasi manusia

l Aktor-aktor dan institusi 
penegakan dan perlindun-
gan hak asasi manusia

l Istilah-istilah dalam hak 
asasi manusia

l Mengembangkan keterampi-
lan berpikir kritis

l Mengembangkan keterampi-
lan menyusun rencana aksi

l Analisa situasi sosial baik di 
tingkat makro dan mikro

l Analisa akar penyebab pelang-
garan hak asasi manusia

l Penerapan instrumen dan 
mekanisme hak asasi manusia

l Mengembangkan kemampuan 
resolusi konflik

l Mengembangkan kemampuan 
fasilitasi pendidikan hak asasi 
manusia

l Mengembangkan kemampuan 
pemberdayaan

l Menghormati hak orang lain
l Mengembangkan rasa empati 

pada keadaan orang lain
l Mengembangkan rasa solidari-

tas
l Mengembangkan pemahaman 

tentang relasi kuasa
l Mengembangkan pemahaman 

tentang relasi hak asasi dan 
kewajiban negara

l Bertanggung jawab mengambil 
langkah-langkah melindungi / 
menuntut hak

l Mengakui bias dan prejudis 
l Menguji sikap individual dan 

dampaknya pada orang lain 

Sumber: http://www.google.co.id/
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Bagian 2      60 menit
5. Perhatikan gambar di atas! Ingatkan peserta bahwa kita akan memfokuskan pada 

area dimana peserta “Harus Tahu”, kemudian berlanjut kepada “sebaiknya tahu”, 
dan terakhir barulah mengarah pada “dapat/bisa tahu”. 

6. Minta peserta untuk kembali ke kelompoknya masing-masing dan mulai 
mengidentifikasi sesi dan pokok-pokok bahasan yang harus dimasukkan dalam 
rancangan kurikulum 

7. Tiap kelompok harus mengidentifikasi: nama sesi, tujuan sesi, berapa lama sesi 
berlangsung dan apa saja topik bahasan atau muatan pokok dari sesi tersebut serta 
menyusun alur kegiatan. Gunakan tabel berikut ini selanjutnya susun dalam diagram 
alur. 

Nama Sesi Tujuan Sesi Pokok Bahasan Waktu yang 
disediakan

8. Peserta dapat menggunakan fasilitas riset online dan bahan-bahan rujukan yang 
tersedia di perpustakaan. 

9. Berikan waktu kurang lebih 60 menit kemudian undang peserta untuk kembali 
ke kelas. Minta peserta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Undang 
kelompok lain untuk memberikan feedback dan tanggapan untuk memperkaya atau 
menajamkan topik bahasan kelompok. 

Kegiatan 3 Memilih Metode dan Teknik Yang Tepat
Kegmilih Metode dan teknik yang tepat

Tujuan:

1. Peserta mampu memilih dan menentukan metode atau teknik yang tepat untuk 
masing-masing sesi dan topik bahasan dalam pelatihan 

2. Peserta mampu memperhitungkan ketersediaan waktu untuk masing-masing 
kegiatan untuk metode atau teknik yang dipilih

3. Peserta mampu menilai metode atau teknik partisipatoris yang tepat dengan dinamika 
peserta 
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Waktu     120 menit 
Langkah-langkah
Bagian 1     60 menit

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan sesi ini dengan sesi sebelumnya. 
Bagikan kartu-kartu berisi tulisan metode atau teknik-teknik yang biasa digunakan 
dalam pelatihan. Peserta harus memilih satu kartu dan memikirkan apa kelebihan 
dan kelemahan metode atau teknik tersebut. Beri waktu 3 menit bagi peserta untuk 
menyiapkan jawabannya. 

2. Selanjutnya minta peserta membuat 2 barisan yang sama jumlah anggotanya. Barisan 
A akan menjadi lingkaran dalam, sedangkan barisan B akan menjadi lingkaran luar. 
Minta peserta mulai membentuk lingkaran sehingga akan tersedia 2 lingkaran (dalam 
dan luar). Tiap orang di lingkaran harus mendapatkan pasangan dalam dan luar. 

3. Berikan perintah: Lingkaran dalam bicara, lingkaran luar mendengar. Beri waktu 
1 menit. Selanjutnya perintah di balik: lingkaran dalam mendengar, lingkaran luar 
bicara. Beri waktu 1 menit pula. 

4. Selanjutnya, beri perintah lingkaran luar geser 2 langkah ke kanan. Lingkaran dalam 
tetap. Beri perintah kurang lebih sama untuk bicara atau mendengan. Lakukan 3 -4 
kali hingga peserta banyak mendengar dan berbagi teknik-teknik pendidikan hak 
asasi manusia. 

Bagian kedua  30 menit
5. Setelah cukup berproses, lakukan debriefing. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut 

ini: 
l Apa pengalaman yang diperoleh dari proses yang dilakukan? 
l Apa saja teknik atau metode pendidikan hak asasi manusia yang dapat digunakan 

secara efektif? Kapan metode atau teknik tersebut dapat digunakan? Apa kelebihan dan 
kelemahannya?

l Apa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih teknik-teknik atau metode 
yang akan dipakai dalam kegiatan pelatihan? 

l Bagaimana metode atau kegiatan partisipatoris dibedakan dari kegiatan pendidikan 
yang bersifat “tradisional”?

l Dalam pengalaman anda apakah ada teknik atau metode yang lebih berhasil ketimbang 
metode atau teknik lainnya? Mengapa?

6. Sebelum menutup sesi minta peserta membaca Lembar Rujukan 2 (Hal 97) tentang 
teknik-teknik pelatihan partisipatif. 
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Kegiatan 4 Memilih dan Menentukan Materi Yang 
Akan Digunakan  

Tujuan:
1. Peserta mampu memilih materi-materi yang akan digunakan untuk melengkapi topik 

bahasan 
2. Peserta mampu menyeleksi, membuat, mereproduksi bahan-bahan bacaan, handout, 

manual atau kelengkapan materi pelatihan 
Waktu      60 menit 
Langkah-langkah
Bagian 1     45 menit

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan sesi ini dengan sesi sebelumnya. 
2. Peserta diminta kembali ke kelompoknya masing-masing dan melengkapi metode 

dan teknik yang akan digunakan dalam pelatihan. Selanjutnya tiap kelompok diminta 
membuat minimal 2 materi pelatihan dalam bentuk hand-out, alat simulasi, atau bahan 
rujukan / bahan bacaan yang dapat digunakan dalam pelatihan. 

3. Undang peserta untuk menggunakan kreativitas mereka dalam mengolah bahan 
tersebut. 

4. Peserta boleh menggunakan riset online atau bahan-bahan rujukan yang tersedia di 
perpustakaan dan mengemas kembali bahan-bahan tersebut sehingga relevan dengan 
kebutuhan pelatihan. Beri waktu bagi peserta untuk bekerja selama 45 menit

Bagian 2     45 menit
5. Undang peserta untuk kembali ke kelas dan mempresentasikan hasil kerja mereka. 

Minta kelompok lain untuk menanggapi dan memberi masukan. 
6. Lakukan debriefing. Gunakan pertanyaan berikut ini:

l Bagaimana anda memilih materi-materi atau bahan 
rujukan untuk pendidikan hak asasi manusia

l Kemana anda mencari sumber-sumbernya?
l Apa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika 

anda menentukan urutan kegiatan?
l Apakah yang harus dilakukan untuk membuat 

materi-materi pendidikan hak asasi manusia memadai 
dan efektif?

Sumber: http://schools.iclipart.com
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Kegiatan 5 Latihan Individual Mengenali 
Karakteristik Peserta dan Menilai Kebutuhan 
Peserta   

Tujuan:
1. Peserta secara individual mampu memformulasikan tujuan pendidikan hak asasi 

manusia yang dilakukan
2. Peserta secara individual mampu menyusun muatan atau pokok bahasan yang akan 

disampaikan
3. Peserta secara individual  mampu memilih metode dan teknik yang akan digunakan 
4. Peserta secara individual mampu menyusun, memilih, memproduksi dan mengemas 

materi yang akan digunakan 

Waktu      120 menit 
Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitannya dengan sesi sebelumnya. Sampaikan 
bahwa pada sesi ini peserta akan bekerja secara individual.

2. Tiap peserta diminta menyusun suatu perencanaan pelatihan hak asasi manusia 
sesuai dengan kebutuhan instansinya masing-masing sesuai dengan urutan yang 
telah didiskusikan.

3. Mintalah peserta untuk menyelesaikan asesmen peserta pelatihan dengan 
menggunakan tabel-tabel yang disediakan di lembar rujukan 

4. Beri waktu bagi peserta untuk melakukan tugas individualnya di luar kelas dan 
sampaikan bahwa tugas individual tersebut akan dibahas pada hari ke-5 bersama 
dengan tugas-tugas individual lainnya.

5. Sampaikan bahwa peserta diizinkan untuk menggunakan fasilitas riset online dan 
menggunakan bahan-bahan rujukan yang disediakan. 
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Lembar Rujukan 1 

Memilih Muatan atau Isi Pendidikan Hak Asasi Manusia
Untuk merancang alur belajar, kita harus menggunakan rancangan materi yang telah kita buat 
sebelumnya. Asumsinya adalah kumpulan materi-materi utama yang telah kita buat, kita 
susun sedemikian rupa agar para peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sistematis dan 
tepat waktu. Disinilah kita harus pandai untuk mengurutkan materi pelatihan dan melihat 
porsi waktu dari setiap materi, seperti materi mana yang harus lebih awal disampaikan 
dan materi mana yang porsi waktunya lebih besar. Teknik mudah untuk melakukan hal 
tersebut adalah dengan mengandaikan hal apa yang pertama harus diketahui oleh peserta 
untuk menyusun alur belajar dan kemudian mengurutkannya hingga menjadi satu alur 
belajar. Sementara teknik merancang metode pelatihan adalah dengan menggunakan 
besaran cakupan pokok bahasan dari materi-materi utama untuk menentukan durasi per 
materi. Lihat matriks dibawah ini untuk melihat bagaimana merancang alur. Anda dapat 
menggunakan matriks di bawah ini untuk merancang alur belajar

Setelah kita mengetahui gambaran umum tentang peserta, informasi-informasi tersebut 
kemudian dapat kita jadikan sebagai alat bantu untuk menyusun materi dan alur pelatihan 
termasuk disini model-model pendidikan yang hendak kita gunakan. Pada prinsipnya 
merancang dan menyusun materi pelatihan adalah berdasarkan kebutuhan utama dari calon 
peserta. Rumusnya adalah buatlah daftar kebutuhan peserta menyangkut pengetahuan dan 
keterampilan hak asasi manusia. Selanjutnya dari kebutuhan tersebut kita susun materi-
materi utama hak asasi manusia yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Perlu 
digarisbawahi, semakin banyak informasi yang kita peroleh maka akan semakin mudah 
kita merancang materi pelatihan yang relevan. 

Kebutuhan Peserta
Pengetahuan
Keterampilan Sikap Tujuan

Muatan / isi / Pokok 
Bahasan  dan metode 

Berdasarkan kebutuhan yang telah anda identifikasi dan juga tujuan 
yang sudah dirumuskan :

1. Apa topik, tema, isu, dan informasi yang akan anda masukkan 
dalam pelatihan 

2. Seberapa banyak muatan atau isi akan dihadirkan dalam luar
3. Seberapa banyak muatan atau isi akan digali dari peserta
4. Apa teknik yang direncanakan akan digunakan
5. Bagaimana pengaturan waktu? Berapa hari? Berapa jam per hari?
6. Apakah jumlah materi yang direncanakan realistis dengan waktu 

yang tersedia? 
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Materi utama Cakupan pokok bahasan Tujuan Sesi 

Orientasi  pelatihan 1) Perkenalan
2) Penjelasan tujuan dan capaian 

pelatihan
3) Penjelasan tentang metode 

pelatihan
4) Penjelasan tentang alur belajar
5) Kesepakatan belajar 

Peserta dapat memiliki 
gambaran utuh tentang 
proses pelatihan sehingga 
mereka merasa nyaman untuk 
mengikuti seluruh rangkaian 
pelatihan

Sejarah hak asasi 
manusia

A. Internasional
1) Peristiwa perbudakan di 

berbagai belahan dunia

2) Peristiwa perang dan akibat-
akibatnya terhadap kehidupan 
umat manusia

3) Praktik-praktik kolonialisme 
dan akibat-akibatnya terhadap 
martabat manusia

4) Lahirnya DUHAM dan 
Kovenan Hak Sipil Politik, 
Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, 
dan Budaya, serta konvensi-
konvensi lainnya seperti 
CEDAW, CAT, CERD, CRC dan 
Kovensi Buruh Migran

B. Nasional

1) Konteks perdebatan hak asasi 
manusia di tingkat nasional

2) Sejarah penerimaan hukum 
hak asasi manusia di tingkat 
nasional serta catatan tentang 
ratifikasi hukum tersebut ke 
dalam hukum nasional.

3) Catatan pengundangan hak 
asasi manusia ke dalam hukum 
nasional

Peserta dapat memahami 
dengan jelas sejarah 
kemunculan hukum hak asasi 
manusia internasional dan 
nasional.
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Instrumen pokok 
hukum hak asasi 
manusia

A. Instrumen Internasional

1) Mengenal instrumen-
instrumen pokok hak asasi 
manusia internasional

2) Hak-hak yang diakui dalam 
tujuh instrumen hukum hak 
asasi manusia internasional

3) Mekanisme penegakan dan 
pengawasan dari masing-
masing instrumen di tingkat 
internasional.

4) Mengenal konsep ratifikasi dan 
aksesi

B. Instrumen Nasional

1) Mengenal instrumen-
instrumen pokok hak asasi 
manusia nasional

2) Hak-hak yang diakui dalam 
instrumen hukum hak asasi 
manusia nasional

3) Mekanisme penegakan dan 
pengawasan dari masing-
masing instrumen di tingkat 
nasional.

1. Memperkenalkan hukum 
hak asasi manusia 
internasional dan 
nasional.

2. Memperkenalkan hak-
hak yang dilindungi 
dalam hukum hak asasi 
manusia internasional/
nasional

3. Memperkenalkan 
mekanisme penegakan 
dan pengawasan hak 
asasi manusia di tingkat 
internasional dan 
nasional

Konsep kewajiban 
dan tanggungjawab 
negara

1. Pihak-pihak yang 
bertanggungjawab atau 
menjadi pelaksana dalam 
menjalankan pemenuhan 
hak asasi manusia di tingkat 
nasional

2. Tanggungjawab negara dan 
bentuk-bentuk pelaksanaannya

3. Tanggung jawab individu

Memberikan pemahaman 
kepada peserta tentang pihak-
pihak yang ditunjuk oleh 
hukum hak asasi manusia 
sebagai penanggunjawab atas 
pelaksanaan dan pemenuhan 
hak asasi manusia
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Konsep 
pelanggaran hak 
asasi manusia dan 
pertanggungjawaban 
pelanggaran hak 
asasi manusia

1) Apa itu pelanggaran hak asasi 
manusia dan bedanya dengan 
tindak kriminal biasa?

2) Apa itu kejahatan serius hak 
asasi manusia?

3) Apa itu pertanggungjawaban 
pelanggaran hak asasi 
manusia?

4) Lembaga-lembaga penanganan 
kasus-kasus pelanggaran hak 
asasi manusia.

Memberikan gambaran 
kepada peserta tentang apa 
itu pelanggaran hak asasi 
manusia, bentuk-bentuk 
pertanggungjawaban negara 
jika terjadi tindak pelanggaran 
hak asasi manusia serta 
lembaga-lembaga yang 
berwenang untuk menangani 
kasus-kasus pelanggaran hak 
asasi manusia dan kejahatan 
serius hak asasi manusia

Materi Lokal

Apakah memungkinkan kita menambahkan komponen materi lokal dalam materi-materi 
utama pelatihan hak asasi manusia? Pada prinsipnya penambahan komponen materi 
lokal dimungkinkan dalam pelatihan hak asasi manusia. Hal ini diperkenankan, selain 
untuk memudahkan peserta untuk memahami materi utama, materi lokal juga diperlukan 
untuk memberikan penguatan atas materi-materi utama di dalam praktek keseharian para 
peserta. Namun, penambahan komponen materi lokal ini diperbolehkan sejauh komponen 
materi lokal itu tidak bertentangan dengan norma hukum hak asasi manusia itu sendiri dan 
tidak membuat porsi materi-materi utama menjadi lebih kecil, sehingga dapat mengurangi 
pemahaman umum dan khusus dari materi-materi utama.
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Lembar Rujukan 2

Teknik-Teknik dalam Pelatihan Partisipatif
Dalam setiap pelatihan terdapat sejumlah cara atau teknik yang bisa disajikan untuk 
menyampaikan materi-materi yang akan dipelajari. Begitu pun dalam proses pelatihan 
partisipatif. Secara umum, cara-cara atau teknik-teknik yang bisa digunakan untuk 
pelatihan partisipatif ini tidak jauh berbeda dengan yang biasa digunakan untuk 
pelatihan tradisional. Hanya saja, ada beberapa perbedaan mendasar yang penting untuk 
diperhatikan ketika suatu cara atau teknik dipilih dan digunakan dalam proses pelatihan 
partisipatif. Hal ini tidak terlepas dari esensi pelatihan partisipatif itu sendiri yang memberi 
kesempatan seluas-luasnya kepada peserta pelatihan untuk saling bertukar pengetahuan 
dan belajar satu sama lain. Oleh karena itu, menjadi penting bagi seorang fasilitator 
untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu teknik dibandingkan teknik lainnya. 
Pengetahuan tersebut berkaitan dengan proses belajar dalam pelatihan partisipatif yang 
senantiasa berusaha memberi ruang kepada setiap peserta untuk meningkatan kapasitas 
mereka, baik yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, maupun 
perilaku. Berikut adalah sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 
dimiliki oleh seorang fasilitator:

Jenis-jenis Pengetahuan
Pengetahuan Pragmatis 
Pengetahuan ini berkaitan langsung dengan bagaimana melakukan keterampilan tertentu 
atau apa yang harus dilakukan ketika melakukan aktivitas tertentu. Pengetahuan ini 
dibutuhkan untuk dapat menjelaskan tata cara melakukan pelatihan, memilih prosedur 
penanganan masalah ketika menghadapi berbagai situasi yang sulit dalam memfasilitasi 
pelatihan, serta menjelaskan penyimpangan atau kesalahan yang mungkin terjadi di dalam 
proses fasilitasi. 

Pengetahuan Kontekstual 
Pengetahuan ini berkaitan dengan mengapa, kapan, di mana, dan oleh siapa keterampilan 
tersebut diterapkan. Pengetahuan kontekstual menempatkan pengetahuan pragmatis 
dalam lingkungan tertentu. Pengetahuan ini dibutuhkan untuk dapat menjelaskan tentang 
latar belakang pentingnya penggunaan metode partisipatif dan menjelaskan peran serta 
tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pelatihan partisipatif.

Pengetahun Konseptual
Pengetahuan ini berkaitan dengan konsep, teori, dan kerangka kerja yang mendasari 
pengetahuan pragmatis dan kontekstual. Pengetahuan ini dibutuhkan untuk dapat 
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menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasari pelatihan partisipatif dan menggambarkan 
sejarah perkembangan pelatihan partisipatif.

Jenis-jenis Keterampilan

 ● Keterampilan Teknis
Keterampilan ini berkaitan dengan penanganan tugas-tugas tertentu, termasuk di 
dalamnya keterampilan prosedural. Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai 
penguasaan keterampilan dengan standar tertentu. Keterampilan teknis merupakan 
alat untuk menempatkan pengetahuan pragmatis menjadi praktis. Keterampilan ini 
dibutuhkan untuk dapat mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam 
pelatihan dan dapat menggunakan pelatihan sebagai alat untuk mengidentifikasi 
masalah.

 ● Keterampilan Berpikir
Keterampilan ini berkaitan dengan proses analisis dan perencanaan aktivitas tertentu. 
Keterampilan ini dibutuhkan untuk  dapat merencanakan tahapan kerja sesuai dengan 
waktu dan alokasi sumber daya yang ada.

 ● Keterampilan interpersonal
Keterampilan ini berkaitan dengan keterampilan yang melibatkan interaksi dengan 
pihak lain, seperti untuk melakukan wawancara,  bernegosiasi, dan menyampaikan 
pendapat. Keterampilan ini dapat ditunjukkan secara individual atau digabungkan 
dengan keterampilan teknis. 

 ● Keterampilan Sosial
Keterampilan sosial berkaitan erat dengan keterampilan interpersonal, namun kete-
rampilan ini berhadapan langsung dengan situasi dan kondisi pihak lain, seperti 
keterampilan mendengarkan, menerima masukan, dan menggali suasana yang 
berkembang selama berkomunikasi baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. 

Jenis-jenis Perilaku

 ● Perilaku Publik
Perilaku publik ini bisa berdiri sendiri atau berbarengan dengan keterampilan 
interpersonal. Perilaku ini dibutuhkan untuk menunjukkan sikap berbicara yang penuh 
perhatian terhadap kelompok dan berpartisipasi pada pertemuan/ diskusi kelompoknya.

 ● Perilaku “Transfer”
Perilaku ini berkaitan dengan sikap yang berhubungan dengan keinginan untuk 
menerapkan hal tertentu. Perilaku transfer dapat menunjukkan tingkat komitmen yang 
ingin dicapai dan dibutuhkan untuk dapat menerima perubahan.
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Perilaku Budaya
Perilaku budaya meliputi perubahan individu dalam budaya organisasi atau komunitas. 
Perilaku budaya ini dapat berupa komitmen untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan 
untuk menciptakan kondisi yang lebih demokratis dan memberi ruang bagi partisipasi 
setiap individu dalam kelompok.

Teknik-teknik yang Bisa Digunakan dalam Proses Pelatihan Partisipatif

1. Tanya-Jawab
Tanya-jawab adalah teknik yang paling dasar dalam pelatihan partisipatif. Tanya-jawab 
memungkinkan komunikasi intensif antara fasilitator dengan peserta. Caranya, fasilitator 
melontarkan pertanyaan, peserta pelatihan menjawab, atau sebaliknya. Tanya-jawab 
dapat digunakan sebagai metode belajar tersendiri, namun dapat juga dipadukan dengan 
teknik lain. Teknik tanya-jawab yang paling sederhana adalah dengan cara melontarkan 
pertanyaan, mendapatkan jawaban, dan kemudian memperjelasnya. Metode ini paling 
baik digunakan jika peserta pelatihan sekurangnya memiliki pemahaman dasar mengenai 
masalah yang dibicarakan, atau memahami kaitan antara satu masalah dengan yang lain. 
Jika peserta tidak memiliki pemahaman tentang satu hal, fasilitator tetap bisa merumus-
kan pertanyaan dengan menggunakan analogi atau mengambil contoh dari kehidupan 
sehari-hari.  

Mengapa tanya jawab?
Jika menggunakan tanya-jawab, peserta bukan hanya menjadi pendengar ceramah atau 
presentasi fasilitator. Mereka akan aktif memikirkan jawaban atas pertanyaan dari fasilitator. 
Terkadang hanya satu orang yang memberikan jawaban, namun pada situasi ini yang 
lain tetap akan ikut berpikir. Keuntungan lain dari tanya-jawab adalah memungkinkan 
pemahaman yang lebih mendalam, karena peserta sendiri yang memecahkan masalah, 
sementara fasilitator dapat mengenali sikap dan tingkat pemahaman peserta secara umum 
terhadap suatu persoalan.

Dengan teknik tanya jawab fasilitator dapat mengatur proses belajar tahap demi tahap 
sehingga memungkinkan peserta untuk mempelajari satu topik yang kompleks. Teknik ini 
juga dapat digunakan sebagai pembuka menuju diskusi kelompok.

Apa yang harus dipersiapkan?
Tanya-jawab memerlukan pengantar. Tentukan bagaimana pengantar diberikan. Pengantar 
yang baik akan memberi gambaran pada peserta, misalnya tentang apa yang akan dibahas 
dan ke mana arah pembahasan.
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Pikirkan bagaimana cara untuk menampilkan kembali jawaban peserta.
Susun strategi tanya-jawab. Mulailah dari pertanyaan umum. Jenis pertanyaan ini akan 
dijawab dengan jawaban yang umum pula. Lanjutkan dengan pertanyaan yang dimaksud 
untuk memperjelas jawaban yang bersifat umum.

Jika perlu siapkan lembar presentasi. Lembar presentasi berguna untuk:
memberikan pengantar mengenai suatu topik (misalnya: suatu definisi); memperlihatkan 
keseluruhan topik yang dipelajari (misalnya: Jika perlu siapkan lembar presentasi

Lembar presentasi berguna untuk memberikan pengantar mengenai suatu topik (misalnya  
suatu definisi), memperlihatkan keseluruhan  topik yang dipelajari (misalnya  dengan 
menampilkan  struktur atau bagain alur tertentu), memberikan penekanan pada topik 
tertentu); memberikan penekanan pada topik utama.

Bagaimana caranya?
Sajikan pengantar mengenai topik yang akan dibahas. Ungkapkan tanya-jawab yang sudah 
disiapkan. Mulailah dengan pertanyaan umum. 

Gunakan sebanyak mungkin pertanyaan terbuka (yang dimulai dengan kata: siapa, apa, 
bagaimana, mengapa, di mana, dan kapan). Ajukan pertanyaan tersebut untuk membuka 
sesi. Dengan cara ini, fasilitator dapat memilih titik awal pembicaraan. Lanjutkan dengan 
memperjelas dan merinci jawaban peserta. Dapat juga dilanjutkan dengan  menggali dan 
memperjelas penalaran di balik jawaban sebelumnya. 

Hindarilah:
1.   Pertanyaan bertubi-tubi. Melontarkan banyak pertanyaan secara sekaligus membuat 

bingung peserta. Kalaupun ada yang menjawab, biasanya itu hanya jawaban dari 
satu pertanyaan;

2.   Pertanyaan yang mengarahkan ke suatu jawaban (“Sekarang jaman reformasi. Betul, 
kan demikian?”);

3.   Pertanyaan tertutup, pertanyaan “ya” atau “tidak”. Pertanyaan yang menuntun dan 
pertanyaan “ya” atau “tidak” dapat digunakan jika merupakan jembatan untuk 
pertanyaan berikutnya yang bersifat penggalian; 

4. Pertanyaan yang terlalu susah dan menuntut analisa mendalam, yang dapat 
mematahkan semangat belajar;

5. Pertanyaan yang terlalu mudah dan bersifat menjebak, karena dapat dianggap 
menghina kecerdasan peserta;

6.  Pertanyaan retoris, fasilitator bertanya lalu menjawab sendiri. Kalau terlalu sering 
menggunakan cara ini, peserta tidak akan tahu lagi, apakah fasilitator sebenarnya 
sedang bertanya atau tidak. 
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Bagaimana menjawab pertanyaan?
Penting untuk menyimak jawaban peserta. Kedengarannya gampang, namun tidaklah 
demikian. Sambil menyimak, fasilitator juga perlu menyiapkan pertanyaan berikutnya. 
Proses menyimak ini sangat penting karena ada kemungkinan, jawaban yang diberikan 
bisa saja melebar kemana-mana.

Perlihatkan pada peserta bahwa Anda menyimak:
Pelihara terus kontak mata dengan peserta yang sedang berbicara/menjawab;
Ulangi jawaban peserta (agar jelas untuk semua orang). Jika diperlukan, ajukan pertanyaan 
tambahan yang tujuannya memperjelas jawaban sebelumnya;
Perhatikan apakah peserta lain menyimak, mengerti, dan menyetujui jawaban yang 
diberikan.
Hargai jawaban dan sumbangan gagasan yang diberikan peserta. Jangan sekali-sekali 
mengabaikan satu pun jawaban. Hargai jawaban peserta, sekalipun jawaban itu benar-
benar jauh dari harapan Anda.

Perluas keterlibatan peserta, dapatkan jawaban dari sebanyak mungkin peserta.
Tampilkan jawaban yang benar. Tuliskan di papan tulis. Para peserta akan menyimak, 
mengolah, dan mengingat informasi yang ditampilkan tersebut. Itu cara yang baik untuk 
memberikan penghargaan terhadap penjawab pertanyaan. Jawaban yang ditampilkan 
dapat digunakan untuk pembahasan lebih lanjut.

Jangan tampilkan informasi atau jawaban yang salah. Ada risiko jika yang ditampilkan 
itu adalah informasi yang salah, justru informasi itu yang akan diingat peserta. Sangat 
disarankan, sebelum menampilkan suatu jawaban, gali terlebih dulu penalaran di balik 
jawaban tersebut. 

Sebisa mungkin pakai istilah yang digunakan peserta. Jangan terpaku pada istilah yang 
tertulis di bahan bacaan. Kalau istilah yang dikemukakan mirip atau sama maknanya 
dengan yang tertulis di bahan bacaan, gunakan saja istilah yang dimunculkan peserta. 
Kalau tidak yakin bahwa Anda paham dengan jawaban yang dimaksud peserta, periksa 
dengan mengajukan pertanyaan tambahan. Hindari untuk menginterpretasikan dan 
menyempurnakan jawaban secara sepihak. Fasilitator perlu mengkonfirmasi hasil 
interpretasi atau penyempurnaan tersebut kepada peserta yang bersangkutan. 
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Apabila peserta tidak tahu apakah mereka 
boleh bertanya

Terkadang memang perlu untuk ditunjukkan  
dengan jelas bahwa peserta boleh bertanya. 
Lakukanlah beberapa hal berikut ini:

Katakan pada peserta bahwa mereka boleh 
bertanya kapan saja. Kadang-kadang Anda 
tidak mau ada interupsi (terutama bila Anda 
mengenal betul topik yang tengah dibicarakan 
sehingga anda juga tahu pertanyaan apa yang 
biasa muncul), karena anda berencana untuk 
memberikan penjelasan lebih rinci pada sesi 
tersendiri. 

Karena Anda ingin menyajikan suatu 
presentasi yang agak kompleks, Anda tidak 
menghendaki adanya interupsi. Jika demikian, 
katakan pada peserta bahwa pertanyaan boleh 
diajukan sesudah presentasi, jangan lupa 
untuk mengutarakan alasannya.

Apabila ada jawaban yang keliru, atau 
jawaban yang sama sekali ngawur

Beberapa cara dapat juga digunakan untuk 
menangani jawaban yang sama sekali 
keliru atau tidak diharapkan, yaitu dengan 
memeriksa kembali sampai di mana proses 
belajar berlangsung. 

Ulangi atau sajikan pertanyaan dengan 
kalimat baru; 

Gali apa logika di balik jawaban salah 
tersebut, untuk membantu peserta kembali 
ke jalan yang benar;

Salahkan diri sendiri karena membuat 
kalimat pertanyaan yang sukar dipahami. 
Ini untuk mencegah peserta merasa dirinya 
dungu karena memberikan jawaban 
salah. Lakukan hal ini meskipun Anda 
menganggap, pertanyaan Anda sudah jelas; 

Kalau keadaan tidak membaik, beralih 
sebentar ke cara ceramah. Periksa apakah 
peserta memahami uraian anda sebelum 
beralih ke topik baru.

Apabila satu dua peserta memborong jawaban

Yang perlu dilakukan adalah meredakan 
peserta yang rajin dan membagi kesempatan 
menjawab kepada peserta lain. Pertimbangkan 
cara ini: 

Alihkan kontak mata dari si pemborong 
jawaban ke peserta lain;

Katakan dengan sopan, bahwa anda ingin 
mendengar jawaban dari peserta lain.

Apabila tidak ada yang menjawab

Tenang saja. Orang perlu waktu untuk 
berpikir sebelum menjawab. Tunggulah 
beberapa saat. Jika tetap tidak ada yang 
menjawab, apa yang harus dilakukan?

Periksa, apakah peserta memahami 
pertanyaan anda? “Apakah pertanyaan 
saya kurang jelas?”, “Bapak Ibu mengerti 
maksud pertanyaan saya?”; 

Perbaiki pertanyaan anda. Jangan ubah 
maknanya, perbaiki kalimatnya; 

Dorong peserta dengan ramah untuk 
menjawab. “Silahkan, Pak.”; atau 
“Barangkali ada yang mau menyumbang 
jawaban?”; 

Kalau tidak berhasil juga, jawab saja 
pertanyaan tersebut. Kalau kelas tak 
kunjung mau menjawab, mau tidak mau 
Anda harus beralih ke cara presentasi.
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Apabila orang yang bertanya itu-itu saja

Jika orang yang sama terus-menerus bertanya, 
yang akan terganggu boleh jadi bukan hanya 
Anda, tapi juga peserta lainnya. Mengapa 
dia bertanya terus? Mungkin karena ia 
sungguh-sungguh berminat dan ingin tahu 
lebih banyak. Ada kalanya karena ia ingin 
menguji kredibilitas Anda, terutama bila 
pertanyaannya bersifat memancing-mancing 
dan merupakan serangan pribadi.  Atasi hal 
ini dengan pembicaraan pribadi. Lakukan 
diskusi di luar sesi. Jawab pertanyaan dan 
penuhi rasa ingin tahu orang tersebut.

Apabila satu dua peserta terus menerus 
bungkam

Jangan kuatir. Ini belum tentu merupakan 
masalah. Bungkam terus menerus bukan 
berarti mereka tidak berpikir. Mungkin 
mereka memang enggan bicara di depan 
orang banyak. Dorong peserta yang terus 
menerus bungkam dengan cara melakukan 
kontak mata dengan peserta tersebut, lantas 
ajukan pertanyaan tertutup  (“Apakah Anda 
setuju?”); Biarkan saja, tapi perhatikan, 
apakah dalam kerja kelompok mereka tetap 
diam. Mungkin dalam kerja kelompok 
kecil mereka merasa lebih nyaman untuk 
berbicara.

Apabila Anda tidak yakin bahwa terjadi proses 
belajar pada peserta

Sesudah bertanya, Anda akan mendengar 
tanggapan dari satu penjawab saja. Dari 
jawaban tersebut Anda hanya dapat 
menyimpulkan proses belajar pada si 
penjawab tersebut. Bagaimana dengan peserta 
lainnya: apakah mereka memahami topik yang 
dibicarakan? Agar anda yakin bahwa proses 
belajar terjadi juga pada peserta lainnya:

Sesudah satu orang menjawab, sekali-sekali 
tanyakan pada yang lain apakah mereka setuju 
dengan jawaban itu; 

Dapatkan jawaban dari peserta lainnya. Cara 
ini juga bermanfaat untuk memeriksa apakah 
semua orang mengikuti pokok pembicaraan; 

Cobalah untuk menggabungkan metode 
tanya jawab dengan metode lain, yang 
memungkinkan peserta mempraktikkan apa 
yang sudah dipelajari. 

Apabila Anda tidak tahu jawabannya

Kelihatannya ini persoalan berat, tapi 
pemecahannya sangat sederhana: akui saja 
bahwa Anda tidak tahu. Pengakuan ini 
sama sekali tidak akan merusak kredibilitas 
Anda sebagai fasilitator. Hal ini malah jauh 
lebih baik, daripada Anda memberikan 
jawaban yang lemah dan meragukan. Anda 
bukan orang yang ahli dalam semua hal. 
Sesudahnya, cobalah untuk bersama-sama 
memikirkan jawabannya.

Kapan sebaiknya menggunakan tanya-jawab

Sebagai cara belajar, teknik tanya-jawab dapat digunakan: 
Sebagai pengantar terhadap sesi belajar. Gunanya untuk memulai proses belajar dan 
mengenali kekayaan pengalaman para peserta;
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Bila sesi belajar berlangsung singkat, misalnya, tidak lebih dari 30 menit, tanya-jawab dapat 
digunakan sebagai satu-satunya metode (tanpa menggabungkan dengan metode lainnya, 
seperti ceramah atau bermain peran); 

Jika topik yang dipelajari dapat dihubungkan dengan pengalaman sebelumnya, baik itu 
pengalaman kerja peserta maupun pengalaman hidup mereka secara umum. Metode 
tanya-jawab tidak berguna untuk mempelajari hal sangat teknis yang sukar dicarikan 
padanannya dengan pengalaman peserta;

Jika peserta dimungkinkan menjawab pertanyaan dengan menggunakan nalar dan akal 
sehat. Fasilitator dapat membantu menemukan jawaban dengan menggunakan analogi, 
ilustrasi, maupun contoh.

Boleh saja memadukan tanya-jawab dengan teknik lain. Gunakan tanya-jawab pada 
saat peserta sedang menyelesaikan suatu tugas, misalnya pada saat bermain peran, 
menyelesaikan satu studi kasus, maupun pada saat diskusi. Pada situasi ini, tanya-jawab 
dilakukan untuk melihat kemajuan yang dicapai dalam pengerjaan tugas. Tanya-jawab 
biasanya berguna bila peserta salah arah atau tidak punya gagasan. 

Studi Kasus

Apa itu studi kasus?
Studi kasus adalah metode partisipatif dengan menyajikan bahan tertulis berisi latar 
belakang, kronologi kejadian atau gambaran keadaan tertentu baik rekaan maupun 
sungguhan, yang dilengkapi dengan data pendukung. Dengan studi kasus, peserta belajar 
menganalisis bahan belajar atau memikirkan pemecahan dari masalah yang disajikan.

Mengapa studi kasus?
Tujuan utama penyajian studi kasus adalah berlatih keterampilan untuk menganalisis 
informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. 

Bagaimana caranya?
Untuk melakukannya diperlukan beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelumnya:

Kaji ulang tujuan sesi. Periksa apakah contoh kasus yang akan dilatihkan mampu 
mengarahkan peserta kepada tujuan tersebut;

Tentukan keahlian-keahlian yang ingin dicapai. Selama proses, amati apakah peserta 
mampu mencapai keahlian tersebut;

Rancang pembagian kelompok. Sesuaikan dengan jumlah peserta, pelatih, dan waktu yang 
tersedia. Sebaiknya latihan dilakukan dalam kelompok kecil;   
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Susun ”Skenario” latihan. Terdapat tiga “skenario” studi kasus. 

• Pertama, Studi Kasus Sederhana. Peserta memahami tugasnya, melaksanakannya, dan 
kembali ke forum utama untuk berdiskusi;

• Kedua, Studi Kasus Bertahap. Jika kasus tersebut panjang dan rumit, bagi ke dalam tahapan-
tahapan. Misalnya, tahap pertama peserta mempelajari dokumen dan melakukan kaji 
ulang. Selanjutnya, peserta membuat keputusan bersama yang menandai adanya 
pemahaman bersama; 

• Ketiga, Studi Kasus yang Berkembang. Sama halnya seperti Studi Kasus Bertahap. 
Perbedaannya adalah peserta tidak diberikan informasi yang lengkap, mereka harus 
bertanya ketika mereka menemukan informasi yang kurang jelas atau kurang lengkap. 
Informasi baru tersebut mungkin juga kurang lengkap,  sehingga proses akan terus 
berjalan hingga seluruh informasi diperoleh dan tugas dapat diselesaikan;

Persiapkan pengantar dengan baik, sehingga peserta maupun pengamat lainnya mampu 
memahami tujuan dan proses secara jelas;

Rancang bagaimana Anda mengamati jalannya latihan dan melakukan kaji ulang. Hal 
ini akan sangat tergantung pada bagaimana latihan dilakukan. Contohnya, Anda dapat 
melakukan kaji ulang pada saat kelompok-kelompok kecil sedang bekerja, atau di antara 
tahapan, atau pada akhir latihan;

Persiapkan semua bahan yang dibutuhkan, periksa ketepatan dan kelengkapannya, dan 
rancang bagaimana mendistribusikannya secara cepat.

Ada beberapa hal yang harus diuraikan terlebih dahulu kepada peserta sebelum 
memulai metode studi kasus ini. Uraian yang harus diberikan itu mencakup hal-hal 
berikut : 
1.  Apa yang mesti dilakukan peserta? Bagaimana prosesnya? Apa relevansi studi 

kasus ini dengan tujuan sesi? Keahlian apa saja yang diperlukan? Mengapa keahlian 
tersebut penting untuk dipelajari?;

2. Bagaimana latihan ini akan dilakukan;
3. Informasi-informasi pendukung apa saja yang tersedia, dan di mana dapat diakses;
4. Pengaturan waktu, ruangan, dan sebagainya;
5. Bagaimana Anda akan melakukan kaji ulang;
6. Pembagian kelompok;
7. Kesepakatan aturan-aturan main
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Bagaimana memantau latihan studi kasus?

Ada dua pendekatan untuk memantau jalannya latihan melalui studi kasus ini. Perbedaan 
pendekatan tersebut akan berdampak  pada perbedaan tujuan dan orientasi latihan. 
Pertama, jika yang menjadi orientasi latihan adalah materi (hasil), maka peran Anda akan 
lebih sebagai pengamat kelompok untuk memastikan peserta bekerja menuju solusi yang 
benar dan sesuai harapan. Jika perkembangan kelompok baik, tinggalkan. Jika tidak, 
gunakan teknik tanya-jawab untuk membantu mereka kembali ke arah yang benar.

Orientasi latihan yang menekankan pada pencapaian materi (hasil) ini, targetnya adalah 
menjamin bahwa setiap kelompok telah mencapai hasil yang memuaskan pada saat 
mereka harus mengkaji ulang di forum utama. Jika ini tidak terjadi, setidaknya mereka 
menyadari kesalahan mereka sehingga tidak terperangkap dalam jebakan yang sama di 
masa mendatang.

Kedua, orientasi latihan yang menekankan pada proses. Jika orientasi latihannya adalah 
proses, teknik pengamatannya berbeda-beda. Jika peserta menggunakan pendekatan 
penyelesaian masalah, seperti curah pendapat, yang penting untuk diamati adalah 
bagaimana mereka bisa melakukan proses curah pendapat tersebut. Pada konteks ini, 
proses curah pendapatnya akan jadi jauh lebih penting dari penyelesaian masalahnya itu 
sendiri. Jika proses seperti ini yang dilakukan, Anda tidak boleh mengintervensi selama 
proses itu berlangsung. Baru pada akhir latihan Anda akan memberikan penilaian seberapa 
efektif latihan itu dilaksanakan. 

Untuk latihan yang menekankan pada proses, semakin lama satu kelompok diamati, 
semakin baik. Jika anda mengamati dari awal hingga akhir, anda tentunya dapat melakukan 
kaji ulang (review) dengan lebih baik.

Bagaimana melakukan kaji ulang (review)?

Untuk studi kasus yang berorientasi materi, kaji ulang dapat difokuskan pada aspek-aspek 
berikut ini:

Seberapa akurat peserta dapat mengidentifikasi masalah;
Seberapa realistis solusi yang ditawarkan;
Apakah ada kelompok yang salah dalam menarik interpretasi, atau gagal menyadari 
pentingnya informasi-informasi tertentu, dan mengapa hal itu terjadi;
Aspek-aspek yang sulit atau mudah dipahami oleh peserta, dan apa alasan-alasannya;
Pertimbangan-pertimbangan apa yang terlintas di dalam benak peserta, seandainya kasus 
yang dijadikan studi kasus tersebut benar-benar terjadi menimpanya;
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Jika hasil dirasa tidak memuaskan, gali mengapa itu terjadi; dan sekaligus mencoba untuk 
mencari solusi agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Jika memungkinkan, bandingkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok. Gali kesamaan 
dan perbedaannya. Gunakan pengetahuan Anda untuk menjelaskan setiap aspek yang 
disalahtafsirkan atau diabaikan dalam kesimpulan kelompok. Hal ini harus dilakukan juga 
untuk mengisi aspek-aspek belajar yang mungkin terlewatkan.

Untuk studi kasus yang berorientasi proses, kaji ulang bisa difokuskan pada seberapa 
efektif proses latihan tersebut dilakukan.  Aspek-aspek yang dapat dikaji: 

Seberapa baik peserta mampu mengelola prosesnya;

Perbandingan antara persepsi peserta dengan catatan yang dibuat oleh fasilitator dan 
pengamat lain. Akan lebih mudah jika fasilitator dapat mengungkapkan kejadian-kejadian 
khusus yang dilihat selama proses.

Jika kaji ulang dilakukan untuk melihat kemampuan individu dalam proses, seperti 
kemampuan komunikasi atau negosiasi, akan lebih kondusif melakukannya di dalam 
kelompok kecil daripada dalam forum besar. Kaji ulang keseluruhan kelompok dapat 
dilakukan setelahnya untuk mendiskusikan isu-isu utama. Dalam kelompok kecil, orang 
dapat lebih jujur mengungkapkan kemampuan dan kelemahannya.

Jika materi maupun proses dipandang penting untuk dikaji, kaji lebih dulu materi, baru 
kemudian prosesnya. Sering terjadi, suksesnya pembahasan materi bergantung kepada 
bagaimana proses tersebut dilakukan. Sebagai contoh, dalam curah pendapat untuk 
menyelesaikan masalah, solusi yang dihasilkan seringkali tidak memuaskan dikarenakan 
curah pendapat yang dilakukan tidak optimal.
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Apa yang perlu dilakukan jika terjadi hal berikut ini:

Peserta berkomentar: “Mengada-ada. Bukan 
seperti sungguhan...”

Ini memang studi kasus, bukan kasus 
sungguhan. Jadi pendapat peserta memang 
sedikit banyak ada betulnya. Studi kasus 
yang diberikan mungkin sama sekali tidak 
akan pernah dialami oleh peserta. Namun, 
yang terpenting adalah proses bagaimana 
peserta menyelesaikan masalahnya. 
Semakin mengada-ada kasusnya, semakin 
jelas bahwa aspek yang dipentingkan adalah 
prosesnya. Oleh karena itu, pengantar 
harus sejelas mungkin sehingga peserta 
memahami relevansi pentingnya proses 
terhadap tujuan latihan.

Cara yang lain adalah menerima kritik 
tersebut, dan kemudian menjelaskan bahwa 
pelatihan ini dapat mengasah kemampuan 
untuk menyelesai-kan masalah-masalah 
yang lebih kompleks.

Jika kritik tersebut karena kasus sudah 
“kadaluarsa”, penyelesaian yang logis adalah 
dengan mengkajinya kembali, dan membuat 
perubahan atau variasi yang diperlukan. 
Jika ini tidak mungkin dilakukan, jelaskan 
situasi ini dalam introduksi, namun tetap 
beri penekanan bahwa peserta tetap dapat 
melatih kemampuannya.

Hilangnya Kesempatan Belajar

Hilangnya kesempatan belajar terjadi ketika 
peserta terjebak dalam analisis materi yang 
tiada akhirnya, meskipun hal itu sama sekali 
tidak menyimpang. Akibatnya, mereka 
kehilangan kesempatan mempraktikkan 
kemampuannya dalam proses.

Penyelesaiannya terletak pada pengamatan. 
Ingatkan para peserta tentang tujuan utama 
latihan tersebut ketika mereka mulai 
menyimpang;

Memberi penekanan tentang tujuan utama 
latihan pada pengantar merupakan cara 
untuk mencegah terjadinya masalah ini;

Jika masalah ini muncul saat melakukan kaji 
ulang, Anda perlu  mengajak peserta untuk 
menguraikan ingatan mereka pada proses 
yang telah dilakukan, merefleksikannya, 
serta mengingat kembali apakah ada proses 
pembelajaran yang terlewatkan. Pilihan 
lain, Anda mengkaji seluruh materi untuk 
meyakinkan bahwa proses belajar telah 
terjadi.

Kapan sebaiknya menggunakan studi kasus?

Tidak ada panduan yang dapat dengan cepat dan tepat untuk melihat tingkat kemajuan 
yang telah diraih oleh kelompok. Yang harus tetap diingat adalah jangan terlalu cepat 
memberikan latihan yang melibatkan proses antar-individu. Tunggu hingga peserta telah 
mengenal kemampuan satu sama lain. Begitu pula, jangan memberikan latihan yang sulit 
di awal pelatihan. Tunggu hingga Anda cukup memahami tingkat pengetahuan peserta. 
Peserta bisa menjadi tidak nyaman karena mereka merasa belum apa-apa sudah diuji.

Seluruh pelatihan dapat dijadikan rangkaian studi kasus. Dalam hal ini sangat disarankan 
untuk memberikan studi kasus secara bertahap, dari kasus yang sangat sederhana ke kasus 
yang lebih kompleks; dan dari yang sangat berorientasi materi ke yang sangat berorientasi 
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proses. Studi kasus yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan peserta dapat 
didahulukan dari yang mengada-ada. Berdiskusi tentang hal-hal yang sangat dekat dengan 
peserta bisa membantu membuka wacana kelompok. Selanjutnya, baru kemudian Anda 
dapat lebih memperkenalkan ide-ide latihan studi kasus yang lebih jauh.

3.  Curah Pendapat (Brainstorming)

Teknik ini kerap digunakan dalam suatu pelatihan orang dewasa untuk membantu peserta 
pelatihan memikirkan sebanyak mungkin ide dan gagasan. Selama berlangsungnya curah 
pendapat peserta didorong untuk menghasilkan pendapat, gagasan secepat mungkin 
tanpa perlu memikirkan nilai dari pendapat itu. Tekanannya ialah pada kuantitas, dan 
bukan kualitas. Pada konteks ini, yang dipentingkan bukanlah mutu jawabannya, namun 
keragaman jawaban yang akan diberikan oleh peserta. Gunakan metode ini untuk 
mengumpulkan sebanyak mungkin pendapat dan saran. 

Curah pendapat memang dimaksudkan untuk memudahkan peserta dalam menyampaikan 
pendapat atau gagasannya. Dengan begitu, mereka tidak merasa terhambat mengeluarkan 
pikirannya. Di saat seseorang menyampaikan pikirannya, para peserta lain sedapat 
mungkin tidak diperkenankan untuk membahas atau mengkritik. Kritik yang terlalu cepat 
akan mengecilkan hati. Orang lantas segan memberi sa ran, sehingga akibatnya kelompok 
diskusi akan gagal pula memperoleh gagasan yang baru dan segar.

Seorang juru catat ditugasi untuk mencatat setiap pendapat dan semua peserta didorong 
untuk mengembangkan pendapat-pendapat orang lain. Sangat sering terjadi bahwa suatu 
pendapat yang nampaknya tidak berguna atau lucu akan memicu pendapat orang lain 
yang ternyata menjadi sangat bernilai tinggi. 

Langkah-langkah curah pendapat:
1 Sampaikan bahwa kita akan melakukan curah pendapat. Berikan penjelasan tentang aturan 

main curah pendapat jika peserta belum memahaminya. Ingatkan kembali bahwa di saat ada 
peserta yang sedang menyampaikan pikirannya, para peserta lain tidak boleh  membahas atau 
mengkritik;

2 Berikan pengantar;

3 Ajukan pertanyaan terbuka;

4 Minta peserta menjawab. Bisa dengan menulis di kertas atau menjawab bergilir secara lisan;

5 Tampilkan jawaban dalam bentuk daftar, diagram, tabel maupun mindmap. Tuliskan semua 
jawaban di papan tulis;

6 Olah dan diskusikan jawaban-jawaban tersebut.
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Metode Kelompok Nominal

Hampir sama dengan curah pendapat, tetapi cara ini dirancang untuk mendorong setiap 
pribadi peserta pelatihan untuk memberikan sumbangsihnya dan untuk mencegah adanya 
dominasi peserta tertentu. Pertama, peserta diminta untuk menuliskan pendapatnya 
sebanyak mungkin di atas selembar kertas atau kartu-kartu yang dibagikan. Pendapat-
pendapat tersebut merupakan jawaban terhadap suatu pertanyaan yang spesifik yang 
diajukan oleh fasilitator atau sudah disepakati oleh peserta pelatihan (misalnya, “apa 
yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki lembaga ini ?”). Selanjutnya, peserta 
menyampaikan pendapat-pendapat tersebut dan fasilitator menyusunnya dalam suatu 
daftar. Peserta didorong untuk menambahkan ke dalam daftar tersebut dan saling 
mengembangkan pendapat antara satu dengan yang lainnya. 

Setelah keseluruhan pendapat dicatat barulah seluruh peserta mendiskusikan semuanya. 
Seluruh peserta mengklarifikasi pendapat-pendapat dan, jika para penyumbang pendapat 
setuju, menggabungkan pendapat-pendapat yang sama atau hampir sama. Selanjutnya, 
dilakukan upaya untuk memprioritaskan jawaban yang paling dianggap penting atau 
relevan. Dengan cara ini, kelompok dapat menentukan nilai-nilai apa yang ditempatkan 
oleh setiap anggota secara kolektif pada pendapat yang sudah disarankan, setelah pendapat-
pendapat tersebut dihasilkan. 

Diskusi Kelompok Kecil

Diskusi kelompok kecil ini tidak jauh berbeda sebagaimana metode diskusi biasa. Dalam 
diskusi kelompok kecil, para peserta akan melakukan diskusi dalam kelompok-kelompok 
kecil. Satu kelompok bisa terdiri dari tiga sampai delapan or ang. Setelah proses diskusi 
di dalam kelompok selesai, peserta akan berkumpul kembali untuk mendengarkan hasil 
diskusi dari semua kelompok. 

Topik masalah yang akan didiskusikan di dalam kelompok kecil itu bisa saja sama untuk 
setiap kelompok, bisa juga berbeda sama sekali. Kemungkinan yang lainnya adalah setiap 
kelompok mendiskusikan topik masalah yang sama, namun membahas poin-poin yang 
berbeda yang masih menjadi bagian dari topik masalah tersebut. Masih dimungkinkan 
juga jika setiap kelompok itu membahas topik masalah yang sama, namun setiap kelompok 
diminta untuk menggunakan cara pandang yang berbeda dalam pembahasannya. 

Sebagaimana juga teknik-teknik lainnya, yang perlu dipersiapkan sebelum memulai 
diskusi kelompok kecil ini adalah pengantar tentang tujuan yang diharapkan dari diskusi 
kelompok. Uraikan pula mengenai bagaimana proses dan mekanisme diskusi kelompok 
itu akan dilakukan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah merancang pembagian 
kelompok. Bagi kelompok ini dengan mempertimbangkan jumlah peserta, waktu yang 
tersedia, serta keluasan dari topik diskusi. Selanjutnya, persilahkan kelompok kecil untuk 
mulai berdiskusi.
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Selesai diskusi di kelompok kecil, ajak lagi peserta untuk mendiskusikan hasil dari proses 
diskusi di kelompok kecilnya itu  dalam kelompok besar. Wakil dari setiap kelompok 
kecil bisa diminta untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya, lakukan 
fasilitasi diskusi untuk mengatur lalu-lintas diskusi. Beri kesempatan kepada yang ingin 
menanggapi dan berkomentar. Tampilkan dan olah  gagasan yang bermunculan dari 
peserta. Biarkan peserta berdiskusi sesama mereka. Yang perlu dilakukan oleh fasilitator 
adalah memperhatikan dan mencatat hal-hal yang dipandang penting untuk bahan kaji 
ulang. Bila diperlukan, lemparkan pertanyaan untuk memperjelas jawaban.  

Kelebihan dari diskusi kelompok kecil adalah sebagai berikut:
• Menciptakan rasa aman. Membantu orang yang malu untuk berbicara di depan orang 

banyak (forum);

• Membuat suatu topik masalah dapat dibicarakan lebih mendalam. Lebih banyak orang 
mendapat kesempatan untuk berbicara dan mengembangkan gagasannya;

• Membangun kerja sama. Dalam kelompok kecil kerja 
sama lebih mudah terbangun;

• Membangun tanggung jawab terhadap hasil diskusi. 
Jika diskusi di kelompok kecil tersebut dimaksudkan 
untuk melakukan pembagian tugas, setiap orang 
akan “dipaksa” bertanggung jawab untuk ikut 
memikirkan dan menyusun rencana, dan sekaligus 
juga melaksanakan tugas tersebut.

Beberapa varian diskusi kelompok kecil

Diskusi kelompok kecil ini memiliki beberapa varian dalam hal pembagian kelompok dan 
cara pelaksanaannya. Penggunaan varian-varian ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan 
atau konteks situasi dan kondisi dari pelatihan itu sendiri.  Berikut beberapa varian dari 
diskusi kelompok kecil.

 ● Diskusi Berpasangan.
Dalam diskusi berpasangan para peserta diminta untuk mencari seorang peserta 
lain untuk dijadikan sebagai pasangan diskusinya. Diskusi ini biasanya dipilih dan 
digunakan untuk mendiskusikan topik-topik yang sederhana dengan waktu yang tidak 
terlalu lama. Setidaknya ada dua jenis diskusi berpasangan ini :

 ● Kelompok Dengung Lebah (Buzz Group)
Diskusi “kelompok dengung lebah” ini dilakukan seketika, tanpa meninggalkan tempat 

Sumber: http://www.google.co.id/
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pelatihan. Caranya, peserta diminta untuk mengajak peserta lain yang ada di sebelahnya 
untuk menjadi pasangan diskusinya. Topik yang dibahas dalam diskusi biasanya sama 
untuk semua peserta. Oleh karena diskusi itu dilakukan seketika dan tidak beranjak 
dari tempat pelatihan, dibayangkan akan ada keriuhan dari para peserta yang sedang 
berdiskusi. Itulah juga sebabnya, diskusi ini dinamakan diskusi “kelompok lebah”. 

Dua Sejoli atau Sahabat Karib

Pada prinsipnya tidak jauh berbeda sebagaimana “kelompok dengung lebah”. Bedanya, 
pada diskusi “dua sejoli” atau “sahabat karib” tempat diskusinya dibebaskan: para peserta 
boleh berdiskusi di mana saja yang dianggap nyaman. Para peserta pun diperkenankan 
untuk memilih dengan siapa dia ingin berdiskusi.

Komidi Putar―Jaga Warung.

Disebut “komidi putar―jaga warung” karena para peserta dari satu kelompok diskusi akan 
mengunjungi kelompok diskusi lain dengan cara berputar (mirip komidi putar); sedangkan 
di kelompok yang dikunjunginya itu ada orang yang akan menerima kedatangan kelompok 
lain (seperti orang yang sedang jaga warung). 

Langkah-langkah untuk melakukan diskusi “komidi putar―jaga warung” ini adalah 
sebagai berikut :

Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi kecil. Masing-masing kelompok itu 
ditugaskan untuk mendiskusikan topik yang berbeda;

Setelah selesai diskusi di kelompok 
kecil, minta 2 anggota dari setiap 
kelompok untuk tetap tinggal di 
kelompoknya untuk jadi “penjaga 
warung”; sedangkan sisa anggota 
kelompok akan berputar mengunjungi 
kelompok-kelompok yang lainnya 
(“berkomidi putar”). Tugas dari 
penjaga warung adalah “menjelaskan 
hasil diskusi di kelompoknya, 
menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan oleh anggota kelompok 
lain yang berkunjung, dan sekaligus juga mendiskusikannya.” Tugas dari anggota yang 
berputar adalah “meminta penjelasan dari penjaga warung kelompok yang dikunjunginya, 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan sekaligus mendiskusikannya”;

Penjaga Warung 
Pengunjung 
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Lakukan diskusi “komidi putar―jaga warung” ini sampai masing-masing kelompok itu 
terkunjungi semua;

Setelah selesai, bawa hasil diskusi “komidi putar―jaga warung” ini untuk dibahas lebih 
lanjut dan sekaligus dikaji ulang di kelompok besar (pleno).     

Diskusi dengan cara “komidi putar―jaga warung” ini biasanya dipilih dan digunakan 
untuk membahas topik-topik yang relatif kompleks, dan ada sejumlah subtopik yang 
harus dibahas. Dengan menggunakan cara ini, hasil diskusi di setiap kelompok kecil 
akan memungkinkan untuk dipertukarkan satu sama lain, dibahas, serta diperdalam, 
tetap dalam kelompok kecil (tidak dalam kelompok diskusi besar/pleno); meskipun pada 
akhirnya, setelah diskusi ini selesai, hasil diskusi kelompok kecil maupun diskusi “komidi 
putar―jaga warung”, akan dikaji ulang dalam kelompok besar (pleno). 

Diskusi Kelompok Terfokus (Focused Group Discussion). Diskusi Kelompok Terfokus ini 
tidak jauh berbeda dengan diskusi kelompok di atas, namun materi pembahasan diskusi 
lebih difokuskan pada bidang tertentu. Peserta diskusi kelompok terfokus biasanya bersifat 
homogen atau yang mempunyai pengalaman atau pengetahuan yang sejenis atau sama. 

Syndicate Group. Suatu kelompok besar dibagi menjadi kelompok kecil dengan anggota 
tidak lebih dari 5 orang. Masing-masing kelompok kecil tersebut melakukan diskusi 
tertentu, dan tugas ini bersifat sementara. Fasilitator memberikan penjelasan secara umum 
dan garis besar permasalahan, kemudian tiap-tiap kelompok kecil (syndicate) diberi tugas 
mempelajari suatu praktek tertentu yang berbeda dengan kelompok kecil lainnya. Jika 
memungkinkan fasilitator menyediakan referensi. Setelah kelompok bekerja sendiri-
sendiri, kemudian masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusinya dalam sidang 
pleno untuk dibahas lebih jauh. 

Debat Informal. Kelompok besar dibagi menjadi dua kelompok yang sama jumlah 
pesertanya dan mendiskusikan materi yang cocok untuk diperdebatkan. Biasanya fasilitator 
memberikan persoalan yang sama kepada dua kelompok tersebut dan memberikan tugas 
yang bertentangan, yaitu bahwa satu kelompok “pro” dan satu kelompok ”kontra”. 

Diskusi “Lingkaran dalam Lingkaran” (Fish Bowl). Para peserta pelatihan dibagi menjadi 
dua kelompok; satu kelompok yang lebih kecil yang berada di dalam, dapat disebut 
dengan “kelompok dalam” mendiskusikan suatu masalah tertentu atau mempraktikkan 
suatu ketrampilan tertentu, sementara “kelompok luar” yang lebih besar berlaku sebagai 
pengamat. 

Bermain Peran (Role Play) Peserta pelatihan diminta untuk melakukan peran tertentu dan 
menyajikan “permainan peran” dan melakukan “dialog-dialog” yang menekankan pada 
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karakter, sifat, atau sikap yang akan dianalisa. Bermain peran haruslah mengungkapkan 
suatu masalah atau kondisi nyata yang akan dipergunakan sebagai bahan diskusi atau 
pembahasan materi tertentu. Dengan demikian, setelah selesai melakukan peran, langkah 
penting berikutnya adalah menganalisa hasil permainan peran tersebut. Para peserta 
diminta untuk mengemukakan pengalaman dan perasaan mereka berkaitan dengan peran 
yang dimainkan. Untuk itu fasilitator harus mempersiapkan skenario dan membagi tugas 
di antara peserta, serta kelengkapan lain sebagai bahan analisis yang diperlukan. 
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Lembar Rujukan 3

Model Kurikulum Pelatihan Hak Asasi Manusia

Langkah Utama Pertanyaan untuk membantu 
penyusunan kurikulum 

Model untuk sesi 
pelatihan anda

Langkah 1
Deskripsi Kelompok 
Sasaran anda

l Siapa calon peserta pelatihan anda

l Berapa jumlah peserta dan bagaimana 
kompisisi peserta (perhatikan komposisi 
gender, keseimbangan wilayah, representasi 
kelompok khusus, dsb)

l Apa latar belakang wilayah asal, pekerjaan, 
gender, pendididikan, usia, dll dari calon 
peserta? Perhatikan bahasa dan budaya yang 
digunakan peserta!

l Apa masalah hak asasi manusia yang 
dihadapi mereka

l Dalam konteks seperti apa mereka bekerja?

l Hal-hal khusus apa yang ada pada calon 
peserta anda?

Catatan: jika peserta tidak berasal dari satu 
wilayah bagian ini bisa menjadi uraian singkat 
tentang problem hak asasi  manusia wilayah asal 
peserta

Langkah 2

Identifikasi Kebutuhan 
Kelompok sasaran 
anda

l Bagaimana tingkat pengetahuan/ 
keterampilan / Sikap yang dimiliki calon 
peserta anda

l Apakah mereka memiliki pengalaman 
mengikuti pendidikan hak asasi manusia 
sebelumnya? Jika ya, apa saja?

l Apa saja pengetahuan / keterampilan 
/ sikap baru yang ingin dibangun atau 
dikembangkan?



112

Langkah 3

Tentukan tujuan besar 
pelatihan dan tujuan-
tujuan khususnya

l Apa kebutuhan atau masalah yang akan diatasi 
melalui pelatihan 

o Dalam konteks peserta pelatihan
o Dalam konteks situasi hak asasi manusia
o Dalam konteks agenda hak asasi manusia

l Apakah tujuan tersebut realiastis dan mungkin 
dicapai? 

Rumuskan tujuan dan  hasil yang akan dihasilkan 
dari pelatihan ini misal, 

Contohnya: 

l Pelatihan bertujuan (goals) membentuk orang-
orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan 
diseminasi hukum hak asasi manusia 

l Hasil yang hendak dicapai adalah peserta mampu 
melakukan diseminasi nilai-nilai hak asasi manusia 
di wilayahnya setelah mengikuti pelatihan.

Langkah 4

Memilih dan 
Menentukan Topik 
pelatihan dan metode 
yang digunakan untuk 
menyajikan topik-
topik tersebut

l Apa topik-topik / tema / isu / informasi yang akan 
dibahas dalam pelatihan

l Apa saja yang konten yang diharapkan muncul 
atau digali dari peserta

l Apa saja konten yang diharapkan muncul atau 
disajikan dari luar peserta (narasumber, bahan 
bacaan, presentasi video atau film, dsb) 

l Apa teknik-teknik atau metode yang digunakan 
untuk menyajikan topik atau tema yang akan 
dibahas

l Apakah metode atau teknik tersebut menggunakan 
pendekatan partisipatoris atau tradisional

l Apakah metode atau teknik yang digunakan 
seimbang untuk kerja individual dan kerja 
kelompok

Langkah 5

Mengembangkan 
materi-materi dan 
bahan rujukan 
pelatihan 

l Apa saja materi-materi yang diperlukan untuk 
mendukung pelatihan ? Apakah itu berupa manual, 
bahan bacaan, handout atau bahan rujukan yang 
dibagikan, video, presentasi, dsb?

l Darimana anda mendapatkan materi-materi 
pelatihan tersebut? Apakah sudah ada atau anda 
harus menciptakan / membuatnya? 
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Langkah 6

Menentukan waktu 
dan alokasi waktu 
untuk masing-masing 
kegiatan

l Berapa jumlah hari yang disediakan untuk 
pelatihan 

l Berapa jam yang disediakan untuk kegiatan 
perharinya dan berapa lama waktu yang 
dialokasikan untuk setiap kegiatan 

l Apakah alokasi waktu yang disediakan mencukupi 
atau memadai untuk masing-masing kegiatan dan 
untuk keseluruhan pelatihan 

Langkah 7

Merancang metode 
dan perangkat evaluasi 
serta strategi transfer 
pembelajaran dan 
tindak lanjutnya  
(Akan dibahas di 
manual tahap III)

l Apa saja informasi yang anda gali untuk evaluasi 
kegiatan dan keseluruhan pelatihan?

l Apa instrument yang akan anda gunakan?

l Apa jenis kegiatan tindak lanjut yang akan 
direncanakan?

l Apa strategi yang dipakai untuk mengaplikasikan 
transfer of learning?
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CATATAN/REFLEKSI :
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MODUL PELATIHAN
UNTUK PELATIH

HAK ASASI MANUSIA
BAGI PENEGAK HUKUM

Tahap 2



116



117

Agenda Pelatihan Tahap II

Hari Pagi 08.30 – 10.30 (120’) Pagi  10.45 – 12.30 (105’) Siang  14.00 – 16.00 (120’) Sore  16.15 – 18.00 (105’)

I Pembukaan 
Perkenalan 
Kontrak Belajar
Alur dan Metode Belajar
 

Review Pelatihan Tahap I dan 
Rencana Individual 

Pendidikan HAM untuk penegak 
hukum di wilayah konflik
- Membuat pohon konflik: 

memahami akar konflik, jenis 
konflik dan dampak konflik

- Respons terhadap konflik
- Memahami konflik dalam kelas

Diskusi peran penegak 
hukum di wilayah konflik 
dan arti penting pendidikan 
HAM Diskusi Panel 

II Pokok Bahasan/topik-topik  
yang harus tersedia untuk 
pendidikan HAM bagi 
penegak hukum di wilayah 
konflik 

Melakukan riset dan 
menggunakan sumber-
sumber pendidikan HAM

Menyiapkan dan menyusun 
materi / rujukan dan menyusun 
sillabi dan Praktek merancang 
hand-out

Memahami kembali Pendekatan 
partisipatif dan cara belajar orang 
dewasa dalam pendidikan HAM  dan 
Memahami Gaya Belajar Peserta 

Memahami Daur 
pembentukan kelompok 
dan Membangun Dinamika 
kelompok

III Nilai-nilai dan Keyakinan 
Pendidik Hak Asasi Manusia

Kapasitas, Peran dan gaya 
komunikasi fasilitator: seni 
mengamati, menyimak, 
bertanya, memparafrase, 
berdialog, dan memberi umpan 
balik

Metode dan Teknik Fasilitasi dasar:
Mengelola Kerja Kelompok, Curah 
Pendapat, role play dan seni 
menggunakan flipchart

Metode dan Teknik fasilitasi 
dasar: Merancang permainan 
(games), penyegaran 
(energizer), dan pemanasan 
(warming-up), dan pemecah 
kebekuan (ice-breaker)

IV Dilema-dilema memfasilitasi Media dan perlengkapan / 
peralatan pelatihan partisipatif

Praktik Fasilitasi dan umpan Balik: 
Latihan II

Praktik fasilitasi dan Umpan 
Balik: Latihan III

V Evaluasi Penutupan 
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Modul 5  

Titik Berangkat Pelatihan Tahap 2
Di akhir modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengenali latar belakang dan tujuan pelatihan tahap 2
2. Mengenali sesama peserta, panitia, dan fasilitator 
3. Mengidentifikasi harapan-harapan peserta terhadap pelatihan tahap 2
4. Menjabarkan alur belajar dan muatan materi pelatihan tahap 2
5. Menggunakan agenda dan bahan belajar yang diperlukan 
6. Mempraktikkan konsep dan prinsip pendekatan partisipatif yang digunakan dalam 

pelatihan tahap 2
Waktu     225 menit
Metode: Curah Pendapat, simulasi, diskusi bebas

Pengantar
Modul ini merupakan modul pembuka yang menjelaskan kejelasan arah, tujuan, sasaran, 
dan implementasi kegiatan pelatihan dalam setiap tahapannya. Dalam modul pembuka ini 
dijelaskan apa dan utuk apa pelatihan dilakukan, pendekatan yang digunakan, dan apa 
target-target yang hendak dicapai dalam pelatihan. 

Modul ini dikatakan sebagai titik tolak atau titik berangkat karena disinilah segala alur 
proses pelatihan akan dijabarkan. Peserta juga akan mendapatkan kesempatan mengenal 
satu sama lain dan mulai membentuk identitas kelompok/kelas. Selama pelatihan akan 
ditekankan sikap saling menghormati pandangan, terbuka, berbagi pengetahuan dan 
pengalaman sebagai wujud pendidikan orang dewasa. 

Modul ini terdiri dari 6 kegiatan yaitu:
Kegiatan 1 Pembukaan
Kegiatan 2 Perkenalan
Kegiatan 3 Mengenali Harapan dan Tawaran
Kegiatan 4 Menyusun Aturan Bersama
Kegiatan 5  Metodologi dan Alur Belajar
Kegiatan 6  Review Pelatihan Tahap 1
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Kegiatan 1 Pembukaan

Tujuan 
1. Peserta mengenal ELSAM, ICJR, WCSC dan kerja-kerja berkaitan dengan hak asasi 

manusia
2. Peserta paham  tentang latar belakang, tujuan, dan sasaran pelatihan
3. Peserta paham pentingnya pendidikan hak asasi manusia bagi penegak hukum 

terutama yang berada di wilayah konflik
Waktu     15 menit
Langkah-langkah 

1. Koordinator Kegiatan menyambut kehadiran peserta dan mengundang Pimpinan 
ELSAM atau organisasi mitra membuka kegiatan. 

2. Pimpinan ELSAM atau organisasi mitra memberi pengantar kegiatan, menguraikan 
latar belakang dan membuka acara pelatihan. 

3. Koordinator Kegiatan menjelaskan beberapa hal yang sifatnya teknis, termasuk 
jadwal, kelengkapan, akomodasi, bahan belajar, serta hal-hal yang mendukung 
terselenggaranya pelatihan. 

4. Koordinator Kegiatan memperkenalkan dan mengundang fasilitator untuk memulai 
kegiatan pelatihan 

Kegiatan 2 Perkenalan – Melukis Sungai Kehidupan: 
“Perjalananku Menjadi Penegak Hukum”

Tujuan 
1. Peserta mengenal nama-nama peserta satu sama lain dan karakter unik sesama 

peserta 
2. Peserta mengenal latar belakang sesama peserta yang membawa / mendorongnya 

menjadi penegak hukum  
3. Peserta dapat bekerja sama dengan sesama peserta lain 

Waktu     60 menit
Langkah-langkah: 

1. Bagikan kertas kepada seluruh peserta dan minta mereka melukiskan kisah kehidupan 
mereka yang membawa mereka atau mendorong mereka menjadi penegak hukum 

2. Bagikan peralatan yang diperlukan (spidol, crayon, kertas, dll). Undang peserta untuk 
menggunakan kreativitas mereka dalam menyusun kisah kehidupan mereka.
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3. Beri waktu kurang lebih 10 menit, kemudian masing-masing diajak untuk 
menyampaikan kisah mereka. Beri umpan balik dan kesempatan bagi peserta lain 
untuk menanggapi jika diperlukan.

TAHUN 1990
TANTANGAN KEHIDUPAN

USIA REMAJA

Harus dapat pelajaran
untuk menghidupi diri

Cita-cita

- DIDIKAN KERAS
- TANTANGAN KERAS 

TAHUN 1992
KENYATAAN MENJADI

ANGGOTA POLISI

KEPENTINGAN

JADI PENYIDIK
PEMERIKSA

KEADILAN

H
A
R
A
P
A
N

PERUBAHAN
KARAKTER

     Sumber : Dokumen Pelatihan untuk Pelatih Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Penegak Hukum di Papua Tahap 1 dan 2,

        Tahun 2011. (Karya Sarraju-Peserta Pelatihan)

Kegiatan 3 Mengenali Harapan dan Tawaran
Tujuan 

1. Peserta mengetahui harapan-harapan masing-masing peserta lainnya  
2. Peserta dan fasilitator dapat menyusun harapan bersama dan mengenali mana 

harapan yang dapat dipenuhi dan yang tidak dapat dipenuhi dari pelatihan tahap II 
ini. 

3. Peserta dapat mengenali kontribusi yang dapat dibagikan selama kegiatan pelatihan 
tahap II ini

4. Peserta dapat bekerja sama dengan sesama peserta lain 
Waktu     30 menit
Langkah-langkah: 

1. Bagikan kartu metaplan dengan bentuk yang berbeda-beda dan warna yang berbeda 
(misalnya warna orange dalam bentuk bunga dan hijau dalam bentuk daun). 

2. Minta peserta menuliskan harapan-harapan mereka di kartu metaplan warna orange 
dan kontribusi yang diberikan di kartu metaplan warna hijau. Sampaikan bahwa 
harapan tersebut merupakan harapan individual. Peserta bisa menuliskan lebih dari 
satu

3. Undang peserta untuk menempelkan kartu-kartu tersebut di plano yang sudah 
dipasang di dinding. Mereka boleh menempelkannya sesuka hati di plano. 

4. Buat ilustrasi batang dan dahan sehingga kartu-kartu tersebut terhubung dan menjadi 
sebuah “taman harapan bersama.”

5. Ulas beberapa harapan dan cek mana di antara harapan yang tidak dapat dipenuhi 
selama berlangsungnya pelatihan. 
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Kegiatan 4 Menyusun Aturan Bersama
Tujuan 

1. Peserta mampu menyusun aturan bersama untuk memastikan pelatihan berjalaan 
dengan baik. 

2. Peserta menyepakati untuk menerapkan aturan bersama tersebut 
3. Peserta dapat bekerja sama dengan sesama peserta lain 

Waktu     15 menit
Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menyampaikan tujuan kegiatan ini dan menjelaskan secara singkat 
bagaimana ini akan berlangsung.

2. Bersama fasilitator, anda kembangkan sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan 
yang membantu proses kerja sama sebagai sebagai sebuah kelompok belajar yang 
efektif.

3. Fasilitator memulai dengan mengajukan pertanyaan “Apa sebaiknya yang boleh 
dilakukan dan dihindari agar kita dapat belajar bersama secara efektif?”. Fasilitator 
menuliskan usulan kesepakatan pada flipchart dan menempelkannya di dinding 
ruangan agar mudah diingat dan dilihat kembali setiap saat diperlukan. Penting 
dipertimbangkan bahwa isi kesepakatan membuat seluruh peserta, termasuk 
fasilitator, merasa nyaman dan memiliki komitmen menghormatinya. 

4. Fasilitator membantu mengingatkan bahwa kesepakatan tersebut tidak terlalu 
banyak mengatur yang berakibat membatasi kreativitas dan kenyamanan peserta. 
Tetaplah diingat, kesepakatan ini bukan dimaksudkan untuk membatasi namun 
untuk menciptakan dinamika kelompok belajar yang efektif. 

 Contoh kesepakatan yang dapat dipertimbangkan:
l   Memberi kesempatan setiap orang untuk mengemukakan pendapat
l   Tidak mengaktifkan telepon gemgam selama kegiatan diskusi kelas
l   Menghargai waktu yang ditetapkan bersama
l   Melibatkan diri secara aktif dalam diskusi
l   Menghormati pendapat orang lain. 
l   Dan lain-lain.

5. Di ujung bagian ini, fasilitator memandu refleksi beberapa hal penting berkaitan 
dengan pembuatan kesepakatan bersama atau aturan dasar. Pertanyaan yang dapat 
didiskusikan, misalnya:

l Istilah mana yang paling nyaman digunakan dalam pelatihan ini, Kesepakatan 
Bersama atau Aturan Dasar? Atau mungkin anda memiliki istilah lain?  
yang penting membuat seluruh peserta nyaman dan dapat melaksanakan 
komitmen itu.
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l Ketika anda mendapat peran sebagai fasilitator atau peserta dalam sebuah 
pendidikan hak asasi manusia, menurut anda, mengapa kita penting menyusun 
kesepakatan bersama pada awal-awal pendidikan, lokakarya, atau pelatihan 
hak asasi manusia?

l Apakah pembuatan aturan dasar sesuai untuk semua jenis peristiwa pendidikan 
hak asasi manusia? Mengapa?

l Apa faktor-faktor penting yang patut dipertimbangkan ketika menyusun 
kesepakatan bersama? Misalnya, komposisi peserta lebih banyak lelaki dari 
pada perempuan, terbanyak peserta adalah lelaki sementara fasilitatornya 
adalah seorang perempuan, atau para peserta terbanyak terdiri dari pejabat 
lebih tinggi dari peserta lain atau sebaliknya?

l Apakah boleh seorang fasilitator mengusulkan beberapa aturan dasar? Apakan 
seluruh aturan dasar harus berasal dari keinginan peserta?

l Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengawal aturan dasar atau 
kesepakatan bersama tersebut? Apa sebaiknya respon fasilitator dan atau 
kelompok apabila aturan dasar itu tidak dihargai?

l Apakah ada berbeda pendekatan terhadap aturan dasar ketika anda menjadi 
peserta dan ketika sebagai fasilitator?

Kegiatan 5 Metodologi dan Alur Belajar 
Tujuan 

1. Peserta memahami alur dan metodologi belajar yang akan diterapkan pada pelatihan
 tahap 2 
2. Peserta memahami bagaimana tujuan-tujuan belajar hendak dicapai lewat kegiatan-
 kegiatan yang dilakukan selama pelatihan  

Waktu     15 menit
Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menyampaikan tujuan sesi dan menyiapkan potongan kartu metacard 
yang berisi daftar sesi-sesi sesuai dengan agenda.

2. Sampaikan kepada peserta bagaimana alur dan proses belajar sembari menempelkan 
kartu-kartu metacard tersebut

3. Susun kartu-kartu tersebut hingga menyerupai bentuk tertentu, misalnya rumah, 
pohon, atau gambar-gambar lainnya yang menarik. 

4. Jelaskan keseluruhan proses tersebut sehingga peserta menangkap bagaimana agenda 
disusun dan bagaimana tujuan pelatihan hendak dicapai melalui kegiatan-kegiatan 
yang sudah dipersiapkan. 
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Kegiatan 6 Review Pelatihan Tahap 1 
Tujuan 

1. Peserta mengingat kembali proses yang 
terjadi pada pelatihan tahap 1 

2. Peserta memahami hal-hal yang penting 
yang dialami selama pelatihan tahap 1

3. Peserta mempresentasikan rancangan 
kurikulum yang sudah disusun masing-
masing sebagai rencana individual.  

Waktu     60 menit
Langkah-langkah:

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan mengajak peserta mengingat kembali proses 
yang berlangsung di pelatihan tahap 1. 

2. Fasilitator membagikan kartu-kartu metaplan dan meminta peserta menyebut 1 -2 hal 
penting yang mereka peroleh dari pelatihan tahap 1 (kegiatan, proses, pengalaman, 
pengetahuan baru, dsb)

3. Susun dalam kartu-kartu metaplan menyerupai book of journey.
4. Selanjutnya undang peserta untuk mempresentasikan rancangan kurikulum masing-

masing. Beri waktu kurang lebih 3-5 menit untuk tiap peserta.
5. Sampaikan kepada peserta bahwa book of journey kelas kita belum selesai dan karena 

itu harus dilengkapi dengan sejumlah kapasitas lainnya. 10

Kegiatan 4 Metodologi dan Alur Belajar
Tujuan
1. Peserta memahami alur dan metodologi belajar yang akan diterapkan pada pelatihan 
 tahap II  
2. Peserta memahami bagaimana tujuan-tujuan belajar hendak dicapai lewat kegiatan- 
 kegiatan yang dilakukan selama pelatihan   
Waktu 30 menit 
Langkah-langkah:

1. Fasilitator menyampaikan tujuan sesi dan menyiapkan potongan kartu metacard 
yang berisi daftar sesi-sesi sesuai dengan agenda. 

2. sampaikan kepada peserta bagaimana alur dan proses belajar sembari 
menempelkan kartu-kartu metacard tersebut 

3. Susun kartu-kartu tersebut hingga menyerupai bentuk tertentu, misalnya rumah, 
pohon, atau gambar-gambar lainnya yang menarik.  

4. Jelaskan keseluruhan proses tersebut sehingga peserta menangkap bagaimana 
agenda disusun dan bagaimana tujuan pelatihan hendak dicapai melalui kegiatan-
kegiatan yang sudah dipersiapkan.

Kegiatan 5 Review Pelatihan Tahap I  

Tujuan
1. Peserta mengingat kembali proses 

yang terjadi pada pelatihan tahap I
2. Peserta memahami hal-hal yang 

penting yang dialami selama 
pelatihan tahap I 

3. Peserta mempresentasikan rancangan 
kurikulum yang sudah disusun 
masing-masing sebagai rencana 
individual.

Waktu 60 menit 
Langkah-langkah:

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi 
dan mengajak peserta mengingat 
kembali proses yang berlangsung di pelatihan tahap I.

2. Fasilitator membagikan kartu-kartu metaplan dan meminta peserta menyebut 1 -2 
hal penting yang mereka peroleh dari pelatihan tahap I (kegiatan, proses, 
pengalaman, pengetahuan baru, dsb) 

3. Susun dalam kartu-kartu metaplan menyerupai book of journey  
4. Selanjutnya undang peserta untuk mempresentasikan rancangan kurikulum 

masing-masing. Beri waktu kurang lebih 3-5 menit untuk tiap peserta. 
5. Sampaikan kepada peserta bahwa book of journey kelas kita belum selesai dan 

karena itu harus dilengkapi dengan sejumlah kapasitas lainnya.  



125

Modul 6  

Mengembangkan Materi Pendidikan Hak Asasi 
Manusia bagi Penegak Hukum di Wilayah Konflik
Di akhir modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memetakan konflik, termasuk akar dan dampaknya
2. Mengenali apa saja peran penegak hukum dalam situasi konflik
3. Mengidentifikasi materi-materi pendidikan hak asasi manusia untuk penegak hukum 

yang bertugas di wilayah konflik
4. Menyusun materi-materi / bahan rujukan untuk pendidikan hak asasi manusia bagi 

penegak hukum di wilayah konflik
5. Mengenali sumber-sumber informasi dan referensi untuk menyusun bahan rujukan 

pendidikan hak asasi manusia
Waktu     360 menit
Metode: Curah Pendapat, simulasi, diskusi bebas

Pengantar
Sebagaimana disebutkan dalam pelatihan-pelatihan sebelumnya, baik pelatihan di tingkat 
dasar maupun pelatihan tingkat lanjutan, administrasi peradilan di Indonesia, terutama 
dalam konteks paska konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta 
standar-standar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini terutama karena penerapan suatu 
sistem keadilan yang melanggar HAM dan tidak sensitif terhadap kebutuhan khusus 
wilayah-wilayah paska konflik tidak akan dapat bersumbangsih positif terhadap usaha 
resolusi konflik. 

Hal ini diakui oleh undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua  yang menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa Papua diberikan status 
otonomi khusus adalah “bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 
di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya 
memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya 
penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi 
Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua”1. 

1 Pertimbangan poin f, UU no. 21 tahun 2001, diunduh  pada tanggal 18 Juni 2010 di http://legislasi.mahkamahagung.
go.id/docs/UU/2001/UU%20NO%2021%20TH%202001.pdf
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Dengan kata lain, terdapat aspirasi untuk menciptakan situasi di Papua dimana terdapat 
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang memenuhi rasa keadilan, dimana rule of 
law ditegakkan dan hak asasi manusia dihormati. Guna mewujudkan hal ini, diperlukan 
suatu administrasi peradilan yang dalam kinerjanya menegakkan, menghormati, 
memajukan, dan melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks ini maka suatu rancangan 
kurikulum yang menunjukkan kebutuhan-kebutuhan spesifik tersebut hendaknya dapat 
diintegrasikan dalam kurikulum reguler pendidikan bagi penegak hukum. 

Kegiatan 1 Memahami konteks konflik dan pentingnya Pendidikan HAM untuk   
  penegak  hukum di wilayah konflik

Kegiatan 2  Pokok Bahasan/topik-topik  yang harus tersedia untuk pendidikan HAM   
  bagi penegak hukum di wilayah konflik

Kegiatan 3 Melakukan riset dan menggunakan sumber-sumber pendidikan HAM 

Kegiatan 1 Memahami Konflik dan Peran Penegak 
Hukum di Wilayah Konflik/Pasca Konflik   

Tujuan 
1. Peserta mengenali akar dan dampak konflik dalam masyarakat 
2. Peserta memahami peran penegak hukum dalam situasi konflik dan pentingnya 

pendidikan HAM bagi penegak hukum di wilayah konflik
3. Peserta mampu memetakan konflik 

Waktu     240 menit
Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan tujuan modul dan 
mengajak peserta untuk melihat arti penting 
modul 2 dalam pelatihan ini

2. Selanjutnya undang peserta untuk mengenali 
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan 
tujuannya. 

3. Kaitkan tujuan sesi / kegiatan ini dengan sesi 
atau kegiatan sebelumnya. 

4. Bagi peserta dalam 3 kelompok, dan minta 
mereka memetakan tentang konflik dengan 
menggunakan 3 elemen berikut ini:

a. Akar konflik

12

Kegiatan 1 Memahami konteks konflik dan pentingnya Pendidikan HAM untuk 
penegak  hukum di wilayah konflik 

Kegiatan 2  Pokok Bahasan/topik-topik  yang harus tersedia untuk pendidikan HAM 
bagi penegak hukum di wilayah konflik 

Kegiatan 3 Melakukan riset dan menggunakan sumber-sumber pendidikan HAM  

Kegiatan 1 Memahami konflik dan peran penegak hukum di 
wilayah konflik/pasca konflik 

Tujuan
1. Peserta mengenali akar dan dampak konflik dalam masyarakat  
2. Peserta memahami peran penegak hukum dalam situasi konflik dan pentingnya 

pendidikan HAM bagi penegak hukum di wilayah konflik 
3. Peserta mampu memetakan konflik  

Waktu 240 menit 
Langkah-langkah:

1. Fasilitator menjelaskan 
tujuan modul dan 
mengajak peserta untuk 
melihat arti penting 
modul 2 dalam pelatihan 
ini

2. Selanjutnya undang 
peserta untuk mengenali 
kegiatan-kegiatan yang 
akan dilakukan dan 
tujuannya.

3. Kaitkan tujuan sesi / 
kegiatan ini dengan sesi 
atau kegiatan 
sebelumnya.  

4. Bagi peserta dalam 3 
kelompok, dan minta 
mereka memetakan 
tentang konflik dengan 
menggunakan 3 elemen 
berikut ini: 

a. Akar konflik 
b. Jenis konflik 
c. Dampak konflik 

5. Minta tiap kelompok 
menuangkan hasil 
pemetaannya dalam 
gambar  “pohon konflik”  
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 b.   Jenis konflik
 c.    Dampak konflik
5. Minta tiap kelompok menuangkan hasil 

pemetaannya dalam gambar  “pohon konflik” 
6. Selanjutnya undang peserta untuk 

mempresentasikan hasil gambarnya masing-
masing 

7. Setelah semua kelompok mempresentasikan 
hasilk kerjanya undang peserta untuk 
mendiskusikan bagaimana respons penegak 
hukum terhadap konflik yang terjadi. 

8. Undang panel narasumber untuk 
mendiskusikan lebih jauh topik tentang peran 
penegak hukum dalam situasi konflik dan 
pendidikan hak asasi manusia yang tepat bagi 
penegak hukum yang bertugas di wilayah 
konflik

Kegiatan 2 Mengembangkan Pokok Bahasan/
Topik-Topik  untuk Pendidikan HAM Bagi 
Penegak Hukum di Wilayah Konflik

Tujuan 
1. Peserta mampu menambah dan memperkaya topik bahasan pendidikan hak asasi 

manusia untuk penegak hukum di wilayah konflik
2. Peserta mampu mengidentifikasi topik-topik apa 

saja yang harus dimasukkan untuk konteks wilayah 
konflik

Waktu     60 menit
Langkah-langkah: 

1. Duduklah dalam lingkaran yang saling berdekatan. 
Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan sesi 
ini dengan sesi-sesi sebelumnya.

2. Minta peserta memperhatikan gambar di samping 
dan menuliskan apa beban atau tantangan terbesar 
mereka sebagai penegak hukum di wilayah konflik 
(peserta boleh menyatakan gagasan lebih dari satu)

Responses to Conflict

AVOIDANCE DIFFUSION CONFRONTATION

mask ignore postpone wait

VIOLENTLY NONVIOLENTLY

use
physical
violence

use
psychological

violence

use
verbal

violence

threaten

Talk
Discuss
Feelings

Hear other
person’s point

of view

Agree to
Disagree

problem 
Solving

no attack decide
together

generate
lots of

solutions

Sumber: http://www.google.co.id/
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3. Minta peserta menukarkan buku atau tulisan tersebut dengan kawan di sebelahnya. 
Minta setiap orang memikirkan apa topik atau pokok bahasan pendidikan hak asasi 
manusia yang tepat untuk membantu mengatasi beban atau tantangan tersebut. 

4. Tuangkan dalam mind mapping dan  format silabus. 

From:
Confused
    Angry
Disrespected
    Tense
Scared

To:
Relieved
 Forgiven
  Heard
   Informed
    Understanding

Not p
layin

g

By th
e ru

les

Unfair
Rules

Hypocritical

Behavior

C
ut off from

        A
ccess

In
f
le

x
ib

il
it

y

W
o
n
’t

A
d
m

it

M
ista

k
e
s!

False Equality

O
r
g
a
n
iz

a
t
io

n
a
l

  
  
  
  
S
t
r
u
c
t
u
r
e

Arbitra
ry

Decisio
ns

Sham
       Interview

Inconsistent 

      Expectations

“ To
Rash
Together”

State of Negative
                 Feelings

“ To Clean Up “

From Latin

Feb, 16, 2011
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Kegiatan 3 Melakukan Riset Sumber-Sumber 
Pendidikan HAM Serta Merancang Lembar Rujukan   

Tujuan 
1. Peserta mampu mengidentifikasi bahan-bahan yang 

diperlukan untuk melengkapi materi yang akan 
disajikan 

2. Peserta mampu menemukan dan menyunting 
bahan-bahan menjadi hand-out dan lembar rujukan 
yang sesuai dengan kebutuhan peserta

Waktu     60 menit
Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menyampaikan tujuan sesi dan kaitan sesi dengan sesi-sesi sebelumnya. 
2. Fasilitator meminta peserta untuk mengecek kembali rancangan kurikulum yang 

telah disusun sebagai rencana individual dan mengenali apa saja bahan rujukan yang 
disebutkan di dalam rancangan kurikulum tersebut

3. Minta peserta menemukan bahan-bahan tersebut secara online dan mengolahnya 
menjadi bahan pelatihan yang tepat sesuai dengan tingkatan / kebutuhan kelompok 
sasaran. 

4. Gunakan fasilitas perpustakaan, internet, dan lain-lain. 
5. Fasilitator mempresentasikan secara singkat petunjuk sumber-sumber rujukan dapat 

ditemukan. 

Sumber: http://static6.depositphotos.com/
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CATATAN/REFLEKSI :



131

Modul 7 

Memahami Gaya Belajar Peserta dan Dinamika dalam 
kelompok
Di akhir modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami pendekatan partisipatif dan cara belajar orang dewasa dalam pendidikan 
hak asasi manusia

2. Menerapkan bagaimana menerima dan memberikan umpan balik secara proporsional 
3. Mengenali berbagai gaya belajar peserta pelatihan 
4. Memahami dan membangun dinamika kelompok dalam pelatihan 

Waktu  285 menit
Metode Curah Pendapat, simulasi, diskusi bebas

Pengantar
Pendekatan partisipatif telah dikenal luas sebagai alat pembelajaran yang efektif untuk 
melakukan pendidikan hak asasi manusia. Banyak fasilitator yang ragu untuk menerapkan 
metode partisipatif, karena menganggap metode partisipatif ini terlalu berbeda dengan 
metode instruksional yang sudah biasa dilakukan. Metode partisipatif ini pada umumnya 
sudah cukup banyak dikenal oleh para fasilitator pelatihan. Namun, dalam proses 
fasilitasinya hanya satu atau dua metode saja yang dijalankan. Mereka khawatir akan 
diremehkan, dianggap tidak serius dan kekanak-kanakan. Namun, sikap itu akan berubah 
setelah pelatihan mulai berjalan. Fasiliator akan merasa lebih nyaman dan percaya diri 
untuk menggunakan metode partisipatif dan membuka dialog dengan peserta latihan.

Sebagai pendidik hak asasi manusia, anda akan menghadapi tantangan yang sebenarnya 
saat mengadaptasi konsep-konsep yang berhubungan dengan kebudayaan spesifik. 
Sebagai pelatih yang ingin mendorong terjadinya  perubahan, maka biasanya pelatih akan 
menantang pemikiran hitam putih dan mempengaruhi  perilaku peserta. Namun jangan 
sampai tantangan yang Anda berikan kepada peserta membuat peserta meninggalkan 
pelatihan. Karena itu, sebagai pelatih, anda betul-betul harus menjaga situasi agar tetap 
seimbang.

Kegiatan 1 Memahami Kembali Pendekatan Partisipatif dan Cara Belajar  Orang Dewasa  
 dalam Pendidikan Hak Asasi Manusia
Kegiatan 2 Memberi dan Menerima Umpan Balik
Kegiatan 3 Memahami Gaya Belajar Peserta
Kegiatan 4  Membangun Dinamika Kelompok
Kegiatan 5 Membangun Iklim dan Lingkungan Belajar yang Efektif
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Kegiatan 1 Memahami Kembali Pendekatan 
Partisipatif dan Cara Belajar Orang Dewasa Dalam 
Pendidikan Hak asasi Manusia 

Tujuan 
1. Meninjau kembali prinsip-prinsip penting pendekatan partisipatif  dalam proses 

pembelajaran
2. Menggunakan pendekatan partisipatif sebagai alat memfasilitasi pendidikan hak 

asasi manusia
Waktu   60 menit
Langkah-langkah:

1. Fasilitator menyiapkan bahan-bahan untuk kerja kelompok berupa potongan-
potongan bentuk yang dibuat dalam 4 (empat) variasi dan menyimpannya dalam 
amplop masing-masing.

2. Bagi peserta dalam 4 kelompok dan berikan masing-masing kelompok satu amplop 
yang berisi potongan-potongan bentuk tersebut. Sampaikan kepada kelompok bahwa 
mereka hanya bisa bekerja dengan peraturan:

l Tugas kelompok membuat kotak bujur sangkar dari potongan-potongan bentuk 
tersebut 

l Anggota kelompok harus bekerja sama, 
namun tidak boleh saling bicara / 
mengeluarkan suara. 

l Tidak boleh saling merebut atau 
mengambil potongan gambar 
dari kelompok lain, atau saling 
menunjukkan dimana potongan 
tersebut harus digunakan. 

l Kelompok boleh menawarkan 
potongan bentuk kepada kelompok 
lain atau bertukar potongan untuk 
mencari yang cocok (tapi ingat, tidak 
bicara/bersuara!) 

l Anda mengerti? Jika ya, silakan 
memulai…. 

3. Lakukan kegiatan ini sampai kelompok berhasil melengkapi puzzle bujursangkar 
tersebut. Jika kelompok menyerah fasilitator dapat menunjukkan cara atau

 trick untuk menyelesaikannya. 
4. Setelah selesai, cek potongan gambar dan minta peserta membalik hasil kerja mereka 

dan memeriksa kata-kata yang ada di dalam tiap potongan gambar tersebut

RencanaAksi

5

MeningkatkanKeterampilan dan Menyusun
  Strategi Baru

4

MenyusunPola

2

Menambah

Informasi/Teori

   Baru

3

Berangkat dari

Pengalaman

Peserta

1

PENDEKATAN 
SPIRAL
BELAJAR

Berujung
Pada
Aksi/
Tindakan Berorientasi

Pada Perubahan
Kritis &

Reflektif

Berpusat

Pada

Peserta

Didik

Dokumen Pelatihan Untuk Pelatih Hak Asasi Manusia
Tahap 1 Dan Tahap 2
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5. Setelah proses selesai lakukan debriefing dengan peserta. Beberapa pertanyaan 
debriefing yang dapat digunakan antara lain: 

l Apakah anda menyukai pengalaman dengan kegiatan ini? Siapa di antara 
peserta yang mampu memimpin dan berinisiatif? Siapa yang nampak frustasi 
karena gagal menyatukan potongan? Apa yang membuat kelompok dapat 
bekerja sama dengan baik?

l Bagaimana pengalaman tersebut dapat berbeda jika peserta mendapat 
kesempatan bicara atau berkomunikasi secara normal? 

l Bagaimana kebisuan atau tertutupnya saluran komunikasi bisa berpengaruh 
pada masyarakat? Bagaimana dampaknya bagi para korban pelanggaran berat 
HAM? 

6. Selanjutnya Fasilisator mengajak peserta mengulas potongan puzzle yang sudah 
terbentuk menjadi spiral belajar. Pertanyaan diskusi:

- Apa perbedaan paling penting dari model pembelajaran tersebut?
- Menurut anda, yang mana dari kedua model tersebut yang paling anda kenali?
- Ketika anda melakukan pelatihan, baik sebagai peserta ataupun fasilitator, model 

jenis apa yang sering digunakan?
- Bagaimana anda sebagai Fasilisator dapat menggunakan spiral belajar pada 

pendidikan, lokakarya, atau pelatihan anda berikutnya? 
7. Fasilitator mendemontrasikan dan memandu anda menggunakan spiral belajar 

melalui contoh praktis dalam pendidikan hak asasi manusia.

Anda telah melakukan kegiatan yang menggambarkan bagaimana menggunakan prinsip-prinsip 
metodologi pendidikan partisipatif melalui Model Spiral. Fasilitator menyajikan kembali Model 
Pembelajaran Spiral dan memandu kegiatan refleksi.

• Mulai dengan pengalaman peserta. Di mana ini terjadi? Ketika anda diminta membayangkan provinsi 
anda yang mendukung hak asasi manusia.

• Mencari pola. Di mana ini terjadi? Ketika anda mendiskusikan atau menguji daftar hak-hak anda 
dalam kelompok kecil dan saat fasilitator mengkonsolidasi jawaban ketiga kelompok untuk dua kolom 
pertama.

• Tambahkan informasi dan teori baru. Di mana ini terjadi? Saat anda memeriksa instrumen-instrumen 
hak asasi manusia.

• Latihan strategi baru dan perencanaan aksi. Di mana ini terjadi? Hal ini belum dilakukan dalam kegiatan 
ini. Menurut anda, bagaimana bagian ini dapat ditambahkan dan seperti apa kegiatan ini? Contoh, 
strategi apa yang dapat dilakukan untuk mendorong agar hak-hak asasi yang belum tercantum dapat 
termaktub dalam peraturan perundang-undangan? 

• Membuat strategi tindakan. Di mana ini terjadi? Hal ini juga belum dilakukan dalam kegiatan ini. 
Menurut anda, bagaimana bagian ini ditambahkan? Contoh pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan 
strategi tersebut dilaksanakan? Siapa saja yang ingin dilibatkan, berapa lama, metode intervensi seperti 
apa? Sumber daya apa yang diperlukan? Bagaimana monitoring dan evaluasinya? Dan seterusnya.
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Kegiatan 2 Memberi dan Menerima Umpan Balik

Tujuan 
1. Peserta memahami pentingnya umpan balik (feed back)
2. Peserta memahami bagaimana memberi dan menerima feed back secara proporsional 

Waktu     30 menit
Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menyampaikan tujuan sesi dan kaitan sesi ini dengan sesi-sesi sebelumnya. 
Sampaikan pula bahwa umpan balik yang tepat dan pada waktu yang tepat oleh 
fasilitator kepada peserta, peserta kepada peserta, dan peserta kepada fasilitator 
merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran partisipatif

2. Tunjukkan kepada peserta bahwa umpan balik pada gagasan, kinerja, dan perilaku 
disampaikan dan diterima melalui suasana dialog konstruktif akan meningkatkan 
pengalaman belajar setiap orang yang terlibat dalam pendidikan itu.

3. Selanjutnya ajak peserta melakukan review (kaji ulang) Panduan Memberi dan 
Menerima Umpan Balik di bawah ini. Mintalah peserta mengisi beberapa contoh 
umpan balik yang baik (tepat) dan tidak baik (tidak tepat) secara individu untuk 
menggambarkan strategi yang anda sarankan.

4. Tulislah contoh anda dalam ruang kosong yang disediakan. Jika mungkin, fasilitator 
dapat juga meminta peserta melakukannya dalam kelompok kecil atau Buzz Group 
(2-3 orang).

5. Fasilitator akan memandu para peserta untuk berbagi contoh-contoh yang telah 
mereka buat. Ajak peserta melihat Lembar Rujukan tentang Tips Memberi dan 
Menerima Umpan Balik untuk digunakan sebagai bahan diskusi.

19
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2. Tunjukkan kepada peserta bahwa Umpan balik pada gagasan, kinerja, dan prilaku 
disampaikan dan diterima melalui suasana dialog konstruktif akan meningkatkan 
pengalaman belajar setiap orang yang terlibat dalam pendidikan itu. 

3. Selanjutnya ajak peserta melakukan review (kaji ulang) Panduan Memberi dan 
Menerima Umpan Balik di bawah ini. Mintalah peserta mengisi beberapa contoh 
umpan balik yang baik (tepat) dan tidak baik (tidak tepat) secara individu untuk 
menggambarkan strategi yang anda sarankan. 

4. Tulislah contoh anda dalam ruang kosong yang disediakan. Jika mungkin, fasilitator 
dapat juga meminta peserta melakukannya dalam kelompok kecil atau Buzz Group 
(2-3 orang). 

5. Fasilitator akan memandu para peserta untuk berbagi contoh-contoh yang telah 
mereka buat. Ajakk peserta melihat Lembar Rujukan tentang Tips Memberi dan 
Menerima Umpan Balik untuk digunakan sebagai bahan diskusi. 

Feed back yang baik Feed back yang tidak baik Umpan balik yang baik Umpan balik yang tidak baik
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Kegiatan 3 Memahami Gaya Belajar Peserta  

Tujuan 
1. Peserta mengenal macam-macam gaya belajar 
2. Peserta memahami pentingnya mengetahui gaya dan tradisi belajar para peserta
 pelatihan dan kaitannya dengan metode yang hendak digunakan

Waktu     30 menit
Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan 
sesi ini dengan sesi-sesi sebelumnya. 

2. Ajak peserta untuk memeriksa lembar 
rujukan tentang gaya belajar peserta dan 
merefleksikan pengaruh gaya belajar dengan 
metode yang hendak dipilih. 

3. Lakukan brainstorming secara cepat dan 
ajak peserta untuk melihat pengalaman 
pendidikan hak asasi manusia yang 
dilakukan di instansi masing-masing

Kegiatan 4 Membangun Dinamika Kelompok 

Tujuan 
1. Peserta mampu mengenali siklus hidup kelompok 
2. Peserta mampu mengenali potensi-potensi konflik dalam kelompok / kelas dan 

bagaimana merespon konflik yang terjadi
3. Peserta mampu menilai dan menerapkan komposisi kelompok yang efektif
4. Peserta mampu mengenali pembagian peran dalam kelompok
5. Peserta mampu mengenali kegiatan yang mendorong dinamika kelompok

Waktu     120 menit
1. Fasilitator menyampaikan tujuan kegiatan dan secara ringkas menjabarkan bagaimana 

kegiatan ini akan berlangsung.
2. Para peserta dan fasilitator secara cepat mendiskusikan Lembar Rujukan 3 Dinamika 

Kelompok – Daur Hidup Kelompok
3. Sampaikan kepada peserta bahwa sesi terdiri dari sejumlah aktivitas / exercise. 

Sumber: http://2.bp.blogspot.com/
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4. Sebelum mulai kegiatan, fasilitator memastikan bahwa peserta tidak memiliki masalah 
(risih) dengan kontak fisik. Apabila mungkin timbul rasa risih selama kegiatan ini, 
fasilitator menyelesaikan masalah ini sebelum melanjutkan (misalnya, meletakan 
sapu tangan atau pembatas lain di antara dua telapak tangan para peserta).

5. Dalam kegiatan ini fasilitator dan para peserta mendemonstrasikan bagaimana konfik 
dapat muncul selama sesi pendidikan dan mendiskusikan cara penanganannya. 
Nilai-nilai dan keyakinan fasilitator sangat mempengaruhi cara mengatasinya konflik 
dalam kelas

6. Fasilitator membagi peserta dalam dua kelompok. Setiap kelompok berdiri berbanjar 
membentuk garis lurus sejajar, bahu sejajar bahu dan saling berhadapan dengan 
kelompok lain.  Jarak antara kelompok satu dengan kelompok yang dihadapannya 
kira-kira sepanjang lengan.

7. Fasilitator meminta para peserta menempelkan telapak tangannya pada telapak 
tangan peserta dari kelompok lain dihadapan mereka. Fasilitator memberi contoh 
cara melakukannya dengan sesama fasilitator lain atau salah satu peserta. Tidak 
boleh berbicara atau menggunakan bentuk komunikasi lainya selama permainan ini, 
seperti aba-aba atau kontak mata. 

8. Fasilitator meminta para peserta dalam kelompok A menekan tangan peserta dari 
kelompok B yang dihadapannya selama beberapa detik hingga lebih rendah. 
Kemudian minta mereka berhenti menekan namun tetap pada posisi terakhir.

9. Fasilitator menanyakan kepada beberapa peserta dari kelompok A untuk beberapa 
pertanyaan, contoh:

l Tanyakan apakah peserta dari kelompok B 
memberi tekanan balik ketika telapak tangan 
anda memberi tekanan?

l Apakah anda pernah mendapat sejumlah 
resistensi (perlawanan) selama ini? Apakah 
setiap orang memberi perlawanan dan kemudian 
mengubah-ubah pendekatannya?

10. Selanjutnya Fasilitator menanyakan kepada beberapa 
peserta dari kelompok B:

l Jelaskan bagaimana anda bereaksi ketika peserta dari kelompok A di depan 
anda mulai menekan telapak tangan anda?

11. Lakukan diskusi dengan kelompok besar beberapa pertanyaan berikut ini:
  - Apa reaksi awal kita ketika seseorang menekan kita? Apakah kita segera bereaksi 

balik untuk melawan? Apakah ini reaksi alami?
  - Apa pilihan tindakan lain yang mungkin dapat muncul dari peserta kelompok B 

ketika mereka ditekan?
21

nilai dan keyakinan fasilitator sangat mempengaruhi cara mengatasinya konflik dalam 
kelas

6. Fasilitator membagi peserta dalam dua kelompok. Setiap kelompok berdiri berbanjar 
membentuk garis lurus sejajar, bahu sejajar bahu dan saling berhadapan dengan 
kelompok lain.  Jarak antara kelompok satu dengan kelompok yang dihadapannya 
kira-kira sepanjang lengan. 

7. Fasilitator meminta para peserta menempelkan telapak tangannya pada telapak tangan 
peserta dari kelompok lain dihadapan mereka. Fasilitator memberi contoh cara 
melakukannya dengan sesama fasilitator lain atau salah satu peserta. Tidak boleh 
berbicara atau menggunakan bentuk komunikasi lainya selama permainan ini, seperti 
aba-aba atau kontak mata.  

8. Fasilitator meminta para peserta dalam Group A menekan tangan peserta dari Group 
B yang dihadapannya selama beberapa detik hingga lebih rendah. Kemudian minta 
mereka berhenti menekan namun tetap pada posisi terakhir. 

9. Fasilitator menanyakan kepada 
beberapa peserta dari Group A 
untuk beberapa pertanyaan, 
contoh:

• Tanyakan apakah peserta 
dari Group B memberi 
tekanan balik ketika 
telapak tangan anda 
memberi tekanan? 

• Apakah anda pernah 
mendapat sejumlah 
resistensi (perlawanan) 
selama ini? Apakah setiap 
orang memberi 
perlawanan dan kemudian 
mengubah-ubah 
pendekatannya?

10. Selanjutnya Fasilitator menanyakan kepada beberapa peserta dari Group B: 
• Jelaskan bagaimana anda bereaksi ketika peserta dari Group A di depan 

anda mulai menekan telapak tangan anda? 
11. Lakukan diskusi dengan kelompok besar beberapa pertanyaan berikut ini: 

- Apa reaksi awal kita ketika seseorang menekan kita? Apakah kita segera bereaksi 
balik untuk melawan? Apakah ini reaksi alami? 

- Apa pilihan tindakan lain yang mungkin dapat muncul dari peserta Group B 
ketika mereka ditekan? 

12. Fasilitator menutup bagian ini dengan menunjukan kepada para peserta contoh jenis 
tindakan lain yang mungkin muncul dalam situasi itu. Lakukan bersama rekan 
fasilitator lain, seperti: 
• Menjatuhkan tangan anda 
• Menekan balik orang lain dengan lebih keras 
• Pergi meninggalkannya 
• Berbalik badan 
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12. Fasilitator menutup bagian ini dengan menunjukan kepada para peserta contoh 
jenis tindakan lain yang mungkin muncul dalam situasi itu. Lakukan bersama rekan 
fasilitator lain, seperti:

l Menjatuhkan tangan anda
l Menekan balik orang lain dengan lebih keras
l Pergi meninggalkannya
l Berbalik badan
l Cepat-cepat melompat keluar dari ruangan sembari mendorong  orang 

kehilangan keseimbangan
l Menepis tangannya dan memeluk atau merangkul orang itu.

13. Fasilitator mengajak peserta memikirkan konteks pendidikan hak asasi manusia 
mereka dan mengingat-ngingat jenis situasi “tekanan” yang mereka temui. Fasilitator 
sebaiknya mempertukarkan pengalamannya juga berkaitan dengan situasi tekanan 
yang dihadapi. Pertanyaan yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk diskusi:

l Dalam konteks kerja pendidikan, jenis situasi “tertekan” apa saja yang telah 
anda ciptakan atau lakukan?

l Dengan cara seperti apa anda melakukannya?
l Dengan cara seperti apakah orang lain membuat anda “tertekan” balik?
l Berikan contoh anda beberapa hasil dari situasi “tertekan” itu?
l Apakah alternatif (tekanan) yang anda temukan itu efektif?
l Apakah beberapa hal yang anda lakukan itu (tekanan kepada orang lain) dapat 

mengurangi perlawanan?
l Apakah hak asasi manusia seringkali dilanggar dalam konflik antarpribadi  

yang intens?
14. Fasilitator menyampaikan pertanyakan kepada beberapa peserta tentang refleksi dan 

pembelajaran (lesson learning) mereka terhadap situasi di atas tadi?
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Kegiatan 5 Membangun Iklim dan Lingkungan 
Belajar yang Efektif

Tujuan: 
1. Menguraikan peran fasilitator dalam menciptakan iklim belajar yang tepat bagi para 

peserta.
2. Mencari cara yang cocok untuk membantu meningkatkan pembelajaran para perserta.

Waktu     45 menit
Langkah-langkah:

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitannya dengan sesi-sesi sebelumnya. 
Sampaikan kepada peserta bahwa iklim atau atmosfer setiap sesi pelatihan memiliki 
dampak langsung pada tingkat pembelajaran dan kepuasan peserta terhadap 
pelatihan. 

2. Bagi peserta dalam kelompok berpasangan, minta tiap kelompok mendiskusikan 
secara individual beberapa elemen penting untuk mengatur suasana atau iklim yang 
kondusif untuk proses pembelajaran. 

3. Tayangkan sejumlah klip video dan kombinasikan berbagai gagasan anda dalam 
kelompok besar. Berikan contoh berdasarkan pengalaman anda memfasilitasi atau 
dari kegiatan ini, atau juga dari pelatihan yang pernah anda ikuti sebelumnya. 
Fasilitator memandu diskusi dalam kelompok besar tentang fasilitasi. Beberapa 
pertanyaan yang dapat dipertimbangkan:

l Sebagai seorang fasilitator, anda 
mempunyai ide secara umum 
tentang prioritas kebutuhan 
belajar para peserta pelatihan anda 
dan mempersiapkannya dengan 
sungguh-sungguh?

l Apakah anda juga mempunyai 
persepsi atau dugaan tentang nilai-
nilai, keyakinan-keyakinan, sikap 
atau pendirian para peserta? 

l Bagaimana hal ini mempengaruhi 
peran anda sebagai seorang 
fasilitator?

23

• Sebagai seorang fasilitator, anda 
anda mempunyai ide secara umum 
tentang prioritas kebutuhan belajar 
para peserta pelatihan anda dan 
mempersiapkannya dengan sungguh-
sungguh?

• Apakah anda juga mempunyai 
persepsi atau praanggapan tentang 
nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, 
sikap atau pendirian para peserta?  

• Bagaimana hal ini mempengaruhi 
peran anda sebagai seorang 
fasilitator? 

Sumber: http://www.google.co.id/
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Lembar Rujukan 1  

Spiral Belajar

Hal-hal yang dipercayai tentang bagaimana orang dewasa belajar. 
Orang belajar lebih efektif ketika:
l Kapasitas dan pengetahuan mereka sendiri dihargai 
l Mereka bisa berbagi dan menganalisa pengalaman mereka dalam lingkungan yang 

aman secara bersama-sama 
l Mereka merupakan peserta yang aktif dalam proses belajar
l Beberapa asumsi mengenai peristiwa belajar (program, lokakarya, kegiatan).
l Kebanyakan kandungannya pendidikan berasal dari peserta – agenda atau program 

menyediakan kerangka kerja untuk menampilkan kandungan ini.  
l Peserta membawa analisis dan pengalaman kepada program 
l Peserta bertanggung jawab terhadap belajarnya sendiri serta interaksi dengan peserta 

lain 
l Setiap orang akan berpartisipasi sepenuhnya dalam sesi-sesi 
l Akan ada toleransi terhadap berbagai perbedaan dalam pendekatan serta strategi. 
l Beberapa asumsi tentang diri kita sebagai fasilitator pendidikan HAM.
l Kita tahu lebih sedikit dibandingkan peserta dalam program kita, tentang konteks 

sosial mereka.  
l Siapakah kita telah dibentuk oleh pengetahuan, pengalaman dan sudut pandang kita 
l Kita membawa pengetahuan tentang teori dan praktik tentang pendidikan partisipatif 

dan akan menyumbangkannya secara sesuai

Model Rancangan Kurikulum “Model Spiral” merupakan rancangan model yang 
menggabungkan apa yang elemen-elemen pendidikan orang dewasa yang efektif. Model 
ini menyarankan bahwa:

1. Belajar dimulai dengan pengalaman dan pengetahuan para peserta. Pendekatan 
pendidikannya “berpusat pada pembelajar” (learner-centered), dan bertujuan untuk 
memperkuat harga diri, rasa percaya diri dan pengembangan konsep diri yang positif 
dan realistis dari si pelajar. 

2. Setelah peserta berbagi pengalaman mereka, mereka menganalisa pengalaman-
pengalaman tersebut dan mulai mencari pola (apa saja kesamaannya? Apa polanya?) 

3. Untuk melengkapi pengetahuan dan pengalaman peserta, informasi dan teori baru 
dari para pakar akan ditambahkan atau ide-ide baru diciptakan bersama-sama.  
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4. Para peserta perlu mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari. Mereka perlu 
mempraktikkan ketrampilan-ketrampilan baru, mengembangkan strategi dan 
rencana aksi.  

5. Kemudian setelah mereka kembali ke lembaga masing-masing dan pekerjaan sehari-
hari peserta menerapkan dalam tindakan apa yang telah mereka pelajari.

6. Refl eksi dan evaluasi menjadi bagian dari rancangan program dan dilakukan 
sepanjang program berjalan, tidak hanya di akhir program.   

7. Model spiral menghargai pengetahuan dan pengalaman para peserta daripada hanya 
bergantung pada pengetahuan guru atau pakar untuk menyampaikan informasi 
kepada peserta seperti dalam Model Pakar. Model Spiral juga fokus pada aksi yang 
mengarah pada perubahan sebagai hasil perubahan persepsi peserta, sementara 
Model Pakar fokus pada peserta untuk mempertahankan “status quo”.  

RencanaAksi

5

MeningkatkanKeterampilan dan Menyusun
  Strategi Baru

4

MenyusunPola

2

Menambah

Informasi/Teori

   Baru
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Pengalaman
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Lembar Rujukan 2

Transformasi Konflik: Definisi Istilah 
Apa itu Konflik? 

Ada banyak definisi konflik. Di bawah ini Anda akan menemukan ringkasan singkat dari 
beberapa definisi.

Konflik mengacu pada konfrontasi antara individu atau kelompok, sehingga dari ujung 
yang berbeda atau tidak kompatibel atau tak bermakna.  Konflik itu alami, normal dan tak 
terhindarkan dari kehidupan. Ini berarti konflik sebagai sebuah fenomena sosial dan politik 
tidak dapat dihilangkan, dicegah, atau diselesaikan. Tantangannya adalah mengelolanya 
dengan cara konstruktif yang memungkinkan untuk mengekspresi perselisihan dan perjuangan 
secara sah tanpa kekerasan. Seseorang bisa, bagaimanapun, membicarakan tentang resolusi 
dan pencegahan konflik yang spesifik tentang isu tertentu atau serangkaian isu.

Manajemen konflik mengacu pada penanganan, memuat, dan membatasi konflik 
sedemikian rupa sehingga eskalasinya ke mode yang lebih keras dapat dihindari.

Resolusi konflik mengacu pada penanganan penyebab konflik tertentu dan penyelesaiannya 
hingga konflik berakhir.

Transformasi konflik adalah proses 
yang melibatkan diri dengan dan 
mengubah hubungan, kepentingan, 
wacana dan jika perlu, kehendak 
masyarakat yang mendukung 
kelanjutan konflik kekerasan itu. 
Konflik yang konstruktif dipandang 
sebagai agen vital atau katalis untuk 
perubahan.   

Sumber:   Schmid, A., Thesaurus and Glossary 
of early warning and conflict prevention terms,   
PIOOM, Synthesis Foundation, Erasmus 
University, 2000 dalam Equitas, Human 
Rights Training Program: Facilitator Manual, 
diselenggarakan pada 6 – 25 Juni 2010 di 
Quebec, Canada.
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Manajemen konflik mengacu pada penanganan, memuat, dan membatasi konflik 
sedemikian rupa sehingga eskalasinya ke mode yang lebih keras dapat dihindari. 

Resolusi konflik mengacu pada 
penanganan penyebab konflik 
tertentu dan penyelesaiannya 
hingga konflik berakhir. 

Transformasi konflik adalah 
proses yang melibatkan diri 
dengan dan mengubah 
hubungan, kepentingan, wacana 
dan jika perlu, sangat kehendak 
masyarakat yang mendukung 
kelanjutan konflik kekerasan itu. 
Konflik yang konstruktif 
dipandang sebagai agen vital 
atau katalis untuk perubahan.

Sumber:   Schmid, A., Thesaurus 
and Glossary of early warning 
and conflict prevention terms,   
PIOOM, Synthesis Foundation, 
Erasmus University, 2000 dalam 
Equitas, Human Rights Training 
Program: Facilitator Manual, diselenggarakan pada 6 – 25 Juni 2010 di Quebec, 
Canada.
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Menghadapi konflik dalam pelatihan 

Konflik adalah bagian yang tidak bisa dihindari dalam kerja berkelompok yang memiliki 
perbedaan latar belakang, pengalaman dan ketertarikan. Konflik dapat menghancurkan, 
dapat pula  bersifat membangun (konstruktif), tergantung bagaimana kita menggunakannya.  
Bahkan konflik sekecil apapun tidak boleh diabaikan oleh pelatih, karena bisa berkembang 
diluar batas dan mempengaruhi semua anggota kelompok. 

Tidak ada resep pasti untuk  mengatasi konflik kelompok. Semua itu akan bergantung pada 
keterlibatan anggota kelompok, cara-cara penyampaian kesetujuan dan ketidaksetujuan, 
yang mana akan sangat dipengaruhi oleh budaya dan style dari pelatihnya.  Konflik antara 
individu atau kelompok dalam sesi pelatihan yang dapat muncul karena:

l Afiliasi insititusi, ideologi atau 
politik tertentu, identifikasi etnis 
atau keagamaan, relasi professional, 
perbedaan atau sentimen pribadi dan/
atau gender 

l Ekspresi kemarahan dan konflik:
l Nada meninggi, tegang, bahasa tubuh 

yang tidak sabaran, diam.
l Ekspresi konflik ini mudah dikenali, 

namun akar dari konflik ini akan sulit 
untuk diketahui atau dipahami.   

Sumber: IIED. (1997).  PLA Notes. Issue 29, pp. 92-94. London.Alumni Equitas, Elsam, dan Equitas, 
Manual Pelatihan Tahunan HAM 2010, hal 19 – 20.

Sumber: http://www.cartoonstock.com/
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Lembar Rujukan 3

Dinamika Kelompok – Daur Hidup Kelompok 
Sebelum individu dapat bekerja secara efektif dalam kelompok, maka mereka perlu 
melewati serangkaian tahapan. Fasilitator perlu membantu kelompok untuk melewati 
serangkaian tahapan kelompok ini hingga pada tahapan terakhir. 

1. Forming (pembentukan kelompok)

Sekumpulan individu-individu dengan berbagai kebutuhan serta agenda dengan sedikit 
yang mengakui diri sebagai kelompok dan membentuk aturan kelompok atau ground rules. 

College notes October 22nd                                    Claire Pitt

The Group Process

Forming
Members of the group are trying to find their place.

Storming
Conflicts arise, struggle for influence and position maybe.
Members try not to be drawn too closely into the group.

Norming

Performing

Group decides on norms and values for behaviour. Decides on how to
work together and what it can tolerate. (some groups get stuck here) 

Group members work together and are co-competent.
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2. Storming (Munculnya permasalahan dalam kelompok – masa badai)

Pengenalan kelompok semakin baik, namun nilai-nilai dan prinsip pribadi akan banyak 
mewarnai tahap ini, peran dan tanggung jawab mulai terbangun dan/atau ditolak 
oleh anggota kelompok, tujuan serta cara kerja mulai perlu ditentukan dan diarahkan. 
Penyesuaian dan penerimaan perlu mulai dilakukan. Potensi konflik dalam kelompok 
tinggi pada tahap ini. 

3. Norming (pembentukan norma kelompok)

Pembentukkan norma kelompok ditandai dengan munculnya identitas kelompok yang 
jelas. Peran setiap anggota kelompok telah disadari dan disepakati oleh anggota kelompok 
serta membangun tujuan serta kode etik (code of conduct) bersama. Pembagian peran dalam 
kelompok semakin jelas. 

4. Performing (Raihan kerja dalam kelompok – masa prestasi)

Norma kelompok sudah stabil dan siap berfokus pada keluaran (output) kelompok serta 
mampu bekerja secara efektif. Memahami kekuatan dan kelemahan setiap anggota 
dalam kelompok, munculnya pembagian kekuasaan oleh anggota kelompok, semakin 
meningkatnya (kenyamanan) serta percaya diri kelompok membuat mereka berani 
mengambil resiko dan mencoba ide-ide yang dibangun bersama.
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Lembar Rujukan 4

Memahami Gaya Belajar 
Dalam buku Quantum Learning dipaparkan 3 (tiga) tipe/modalitas belajar seseorang yaitu: 
“modalitas visual, auditori atau kinestetik (V-A-K). Walaupun masing2 dari kita belajar dengan 
menggunakan ketiga modalitas ini pada tahapan tertentu, kebanyakan orang lebih cenderung pada 
salah satu di antara ketiganya”.

1. Visual (belajar dengan cara melihat)

Lirikan keatas bila berbicara, berbicara dengan cepat. Bagi peserta yang bergaya belajar 
visual, yang memegang peranan penting adalah mata / penglihatan ( visual ), dalam hal 
ini metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak / dititikberatkan pada 
peragaan / media, ajak mereka ke obyek-obyek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, atau 
dengan cara menunjukkan alat peraganya langsung pada peserta atau menggambarkannya 
di papan tulis. Peserta yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan 
ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Mereka cenderung untuk duduk 
di depan agar dapat melihat dengan jelas. Mereka berpikir menggunakan gambar-gambar 
di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual, 
seperti diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. Di dalam kelas, peserta visual lebih 
suka mencatat sampai detil-detilnya untuk mendapatkan informasi.

Ciri-ciri gaya belajar visual :
l Bicara agak cepat 
l Mementingkan penampilan dalam berpakaian/presentasi
l Tidak mudah terganggu oleh keributan
l Mengingat yang dilihat, dari pada yang didengar
l Lebih suka membaca dari pada dibacakan 
l Pembaca cepat dan tekun
l Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi tidak pandai memilih kata-kata
l Lebih suka melakukan demonstrasi dari pada pidato
l Lebih suka musik dari pada seni
l Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan 

seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya 

Strategi untuk mempermudah proses belajar peserta visual : 

1. Gunakan materi visual seperti, gambar-gambar, diagram dan peta.
2. Ajak peserta untuk membaca buku-buku berilustrasi.
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3. Gunakan multi-media (contohnya: komputer dan video).
4. Ajak peserta untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. 

 
2. Auditori (belajar dengan cara mendengar)

Lirikan kekiri/kekanan mendatar bila berbicara, berbicara sedang-sedang saja.
Peserta yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga (alat 
pendengarannya ), untuk itu maka guru sebaiknya harus memperhatikan pesertanya hingga 
ke alat pendengarannya. Peserta yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih 
cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. 
Peserta auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui tone suara, pitch (tinggi 
rendahnya), kecepatan berbicara dan hal-hal auditori lainnya. Informasi tertulis terkadang 
mempunyai makna yang minim bagi peserta auditori mendengarkannya. Peserta-peserta 
seperi ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan 
mendengarkan kaset.

Ciri-ciri gaya belajar auditori :
l Saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri
l Mudah terganggu oleh keributan
l Belajar dengan mendengarkan dan mengingat 

apa yang didiskusikan dari pada yang dilihat
l Senang membaca dengan keras dan 

mendengarkan
l Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan 

tulisan di buku ketika membaca
l Biasanya ia pembicara yang fasih
l Lebih pandai mengeja dengan keras daripada 

menuliskannya
l Mempunyai masalah dengan pekerjaan-

pekerjaan yang melibatkan visual
l Berbicara dalam irama yang terpola
l Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, berirama dan warna suara

Strategi untuk mempermudah proses belajar peserta auditori : 

l Ajak peserta untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas dan di 
luar kelas

l Dorong peserta untuk membaca materi pelajaran dengan keras.
l Gunakan musik untuk mengajarkan peserta.
l Diskusikan ide dengan peserta secara verbal.
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2. Auditori (belajar dengan cara mendengar)

Lirikan kekiri/kekanan mendatar bila berbicara, berbicara sedang-sedang saja. 
Peserta yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga (alat 
pendengarannya ), untuk itu maka guru sebaiknya harus memperhatikan pesertanya 
hingga ke alat pendengarannya. Peserta yang mempunyai gaya belajar auditori dapat 
belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru 
katakan. Peserta auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui tone suara, 
pitch (tinggi rendahnya), kecepatan berbicara dan hal-hal auditori lainnya. Informasi 
tertulis terkadang mempunyai makna yang minim bagi peserta auditori 
mendengarkannya. Peserta-peserta seperi ini biasanya dapat menghafal lebih cepat 
dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. 

Ciri-ciri gaya belajar auditori :
• Saat bekerja suka bicara kepada diri 

sendiri
• Mudah terganggu oleh keributan 
• Belajar dengan mendengarkan dan 

mengingat apa yang didiskusikan dari 
pada yang dilihat 

• Senang membaca dengan keras dan 
mendengarkan 

• Menggerakkan bibir mereka dan 
mengucapkan tulisan di buku ketika 
membaca 

• Biasanya ia pembicara yang fasih 
• Lebih pandai mengeja dengan keras 

daripada menuliskannya 
• Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan Visual 
• Berbicara dalam irama yang terpola 
• Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, berirama dan warna suara 

Strategi untuk mempermudah proses belajar peserta auditori : 
• Ajak peserta untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas dan di 

luar kelas 
• Dorong peserta untuk membaca materi pelajaran dengan keras. 
• Gunakan musik untuk mengajarkan peserta. 
• Diskusikan ide dengan peserta secara verbal. 

3. Kinestetik (belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh)

Lirikan kebawah bila berbicara, berbicara lebih lambat. Peserta yang mempunyai 
gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Peserta 
seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktifitas 
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3. Kinestetik (belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh)
Lirikan kebawah bila berbicara, berbicara lebih lambat.

Peserta yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, 
dan melakukan. Peserta seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan 
mereka untuk beraktifitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Peserta yang bergaya belajar ini 
belajarnya melalui gerak dan sentuhan.

Ciri-ciri gaya belajar kinestetik :
l Berbicara perlahan
l Tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan
l Belajar melalui memanipulasi dan praktek
l Menghafal dengan cara berjalan dan melihat
l Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca
l Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita
l Menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat 

membaca
l Menyukai permainan yang menyibukkan
l Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka menggunakan kata-kata 

yang mengandung aksi
Gaya belajar dapat menentukan kemajuan belajar peserta. Jika diberikan strategi yang 
sesuai dengan gaya belajarnya, peserta dapat berkembang dengan lebih baik. Gaya belajar 
otomatis tergantung dari orang yang belajar. Artinya, setiap orang mempunyai gaya belajar 
yang berbeda-beda. Bagaimana dengan gaya belajar Anda?



148

Lembar Rujukan 5

Tips saat memberikan dan menerima umpan balik   

Berbicara sebagai orang pertama

Pernyataan seperti “saya rasa…” atau “ ide anda mengenai…” mengkomunikasikan 
tanggung jawab personal sebagai tanggapan. Mereka tidak mengklaim berbicara untuk 
yang lain.

Spesifiklah  

Pernyataan seperti “ketika anda mengatakan ini, saya…” atau “ide anda mengenai…” 
berfokus pada tindakan tertentu atau pernyataan tertentu. Hindari komentar yang umum 
seperti “ Anda tetap saja…” atau “Anda selalu…”.
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Lembar Rujukan 5 

Tips saat memberikan dan menerima umpan balik
Berbicara sebagai orang pertama 
Pernyataan seperti “saya rasa…” atau “ ide anda mengenai…” mengkomunikasikan 
tanggung jawab personal sebagai tanggapan. Mereka tidak mengklaim berbicara untuk 
yang lain. 

Spesifiklah
Pernyataan seperti “ketika anda mengatakan ini, saya…” atau “ide anda mengenai…” 
berfokus pada tindakan tertentu atau pernyataan tertentu. Hindari komentar yang umum 
seperti “ Anda tetap saja…” atau “Anda selalu…”. 

Tantang ide atau tindakan / sikapnya, bukan orangnya. 
Fokuslah pada tindakan atau perilaku yang orang tersebut dapat diubah (apabila setuju 
hal ini akan sangat berguna). Kombinasikan pengakuan keberhasilan dengan tantangan 
untuk perbaikan. Sekali lagi, secara sespesifik mungkin. Misalnya, jika seseorang 
berkhotbah dengan suara keras pada presentasi  tetapi seketika melibatkan orang lain 
(misalnya, peserta) secara langsung pada sekali kesempatan. Hal ini sebaiknya dilihat 
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Tantang ide atau tindakan / sikapnya, bukan orangnya.

Fokuslah pada tindakan atau perilaku yang orang tersebut dapat diubah (apabila setuju 
hal ini akan sangat berguna). Kombinasikan pengakuan keberhasilan dengan tantangan 
untuk perbaikan. Sekali lagi, secara spesifik mungkin. Misalnya, jika seseorang berkhotbah 
dengan suara keras pada presentasi  tetapi seketika melibatkan orang lain (misalnya, 
peserta) secara langsung pada sekali kesempatan. Hal ini sebaiknya dilihat atau dirujuk 
sebagai sisi positif sebagai sebuah model spesifik berkiatan dengan nada, strategi, dan gaya.  

Berikan pertanyaan untuk perlu penjelasan atau menggali alasan lebih lanjut. 

Pertanyaan seperti “apa yang anda pertimbangkan ketika anda memutuskan…?” atau 
“apa yang anda maksud ketika anda mengatakan…?” memberikan nilai tambah dengan 
pemilihan dan penilaian. Pertanyaan tersebut juga menghindari kritik dan saran yang tidak 
relevan dengan apa yang orang tersebut coba lakukan.

Mengidentifikasi ”jembatan”  

Ketika anda memberikan umpan balik ke peserta, 
ingatkan peserta tersebut mengenai apa persamaan 
yang anda miliki atau anda memilik persamaan. 
Komentar seperti ”saya tahu ketika kita melakukan 
X  kita cenderung untuk…”, ingatkan orang 
tersebut bahwa anda berada pada sisi yang sama. 
Kadangkala sebagian dari jembatan yang sama ini 
dapat memberikan perbedaan. Sebagai contoh, 
”sebagai pria, pengalaman saya sedikit berbeda, 
tetapi…”

Mengetahui bagaimana anda menghubungkan ke suatu masalah 

Karena orang dapat belajar banyak dari apa yang telah terjadi secara buruk, hal ini 
membantu anda bagaimana menunjukkan bagaimana juga anda mengalami masalah yang 
sama. Pernyataan seperti “saya sendiri juga telah mengalami masalah ini” atau “hal ini 
sangat membantu saya/kita untuk berfikir karena…” menekankan bahwa ini bukan hanya 
latihan akademik untuk anda sebagai fasilitator. 

Sumber: 
- Equitas, Internasional Human Rights Training Program: Participants Manual, 2004, hal. 17.
- Equitas, Membangun Kapasitas Tim Pendidikan RANHAM: Pelatihan untuk Pelatih, 

Panduan Pelatihan untuk Panitia RANHAM yang diselenggarakan oleh Equitas dan 
Direktorat Jenderal HAM Departemen Hukum dan HAM di Puncak, Bogor, 16 – 17 Juli 
2007. 
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atau dirujuk sebagai sisi positif sebagai sebuah model spesifik berkiatan dengan nada, 
strategi, dan gaya.

Berikan pertanyaan untuk perlu penjelasan atau menggali alasan lebih lanjut.
Pertanyaan seperti “apa yang anda pertimbangkan ketika anda memutuskan…?” atau 
“apa yang anda maksud ketika anda mengatakan…?” memberikan nilai tambah dengan 
pemilihan dan penilaian. Pertanyaan tersebut juga menghindari kritik dan saran yang 
tidak relevan dengan apa yang orang tersebut coba lakukan. 

Mengidentifikasi ”jembatan”
Ketika anda memberikan umpan balik ke peserta, ingatkan peserta tersebut mengenai apa 
persamaan yang anda miliki atau anda memilik persamaan. Komentar seperti ”saya tahu 
ketika kita melakukan X  kita cenderung untuk…”, ingatkan orang tersebut bahwa anda 
berada pada sisi yang sama. Kadangkala sebagian dari jembatan yang sama ini dapat 

memberikan perbedaan. Sebagai contoh, 
”sebagai pria, pengalaman saya sedikit 
berbeda, tetapi…” 

Mengetahui bagaimana anda 
menghubungkan ke suatu masalah
Karena orang dapat belajar banyak dari apa 
yang telah terjadi secara buruk, hal ini 
membantu anda bagaimana menunjukkan 
bagaimana juga anda mengalami masalah 
yang sama. Pernyataan seperti “saya sendiri 
juga telah mengalami masalah ini” atau “hal 
ini sangat membantu saya/kita untuk berfikir 
karena…” menekankan bahwa ini bukan 
hanya latihan akademik untuk anda sebagai 
fasilitator.  

Sumber:
- Equitas, Internasional Human Rights Training Program: Participants Manual, 

2004, hal. 17. 
- Equitas, Membangun Kapasitas Tim Pendidikan RANHAM: Pelatihan untuk 

Pelatih, Panduan Pelatihan untuk Panitia RANHAM yang diselenggarakan oleh 
Equitas dan Direktorat Jenderal HAM Departemen Hukum dan HAM di Puncak, 
Bogor, 16 – 17 Juli 2007.
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CATATAN/REFLEKSI :
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Modul 8   

Peran Fasilitator dan Teknik Memfasilitasi
Di akhir modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Menghayati nilai-nilai dan keyakinan sebagai pendidik hak asasi manusia
2. Menerapkan gaya komunikasi dan keterampilan sebagai fasilitator 
3. Mengenali dan mengatasi berbagai dilema memfasilitasi 
4. Menggunakan media dan peralatan pelatihan partisipatif

Waktu  150 menit

Metode Curah Pendapat, simulasi, diskusi bebas

Pengantar

Selama bertahun-tahun, penelitian di bidang pendidikan telah  mengidentifikasi 
karakteristik personal dan profesional serta hal-hal  khusus yang terkait dengan pengajaran 
yang baik. Sebagai pendidik hak asasi manusia, penting bagi kita untuk pertama kali 
mengenali diri kita sendiri dan keyakinan-keyakinan sebagai pendidik hak asasi manusia. 
Mengenali berbagai aspek dari diri kita seperti nilai-nilai, kepercayaan, kebutuhan, cara 
pandang, pengalaman, dan kemampuan kita; kedua, memahami bagaimana semua itu 
mempengaruhi pendidikan yang anda lakukan. Setiap aspek itu berpengaruh pada sikap 
dan perilaku seorang fasilitator. 

Fasilitator yang efektif mementingkan kerja  sama. Mereka menghargai orang dan 
perbedaan-perbedaan di antara mereka, membantu orang lain, dan membangun hubungan 
baik agar pekerjaan dapat diselesaikan. Mereka yang memfasilitasi dengan mengabaikan 
nilai-nilai ini besar kemungkinan akan membuat frustrasi dirinya sendiri dan orang-orang 
yang bekerja bersamanya. 

Kegiatan ini terdiri dari 8 kegiatan, yaitu

1 Nilai-nilai dan Keyakinan Pendidik HAM 
2 Kapasitas, Peran dan Gaya Komunikasi Fasilitator: Seni mengamati, Menyimak, Bertanya,
 Memparafrase, Berdialog, dan Memberi Umpan Balik
3 Metode dan Teknik Fasilitasi dasar:  Mengelola Kerja Kelompok, Curah    
 Pendapat, role play dan seni menggunakan flipchart
4 Metode dan Teknik Fasilitasi Dasar: Merancang Permainan (games),     
 Penyegaran (energizer), dan Pemanasan (warming-up), dan Pemecah     
 Kebekuan (ice-breaker)
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5 Kegiatan 5 Dilema-dilema memfasilitasi

6 Kegiatan 6 Media dan perlengkapan / peralatan pelatihan partisipatif

7 Kegiatan 7 Manajemen Pendidikan
8 Kegiatan 8 Praktik Fasilitasi dan Umpan balik: Latihan Individual 

Kegiatan 1: Nilai-nilai dan Keyakinan Pendidik HAM 
 

Tujuan  
1. Menggali nilai-nilai dan keyakinan pokok seorang fasilitator pendidikan hak asasi 

manusia sebagai panduan praktik memfasilitasi pendidikan 
2. Mendiskusikan unsur-unsur pencipta iklim belajar yang mempengaruhi situasi kelas 

belajar
3. Merefleksikan peranan fasilitator dalam membantu partisipasi penuh partisipan belajar 

Waktu     120 menit
Langkah-langkah: 

1. Kegiatan ini mengajak anda memikirkan dan mendiskusikan bagaimana nilai-nilai 
dan keyakinan anda sebagai fasilitator memiliki peran dan pengaruh penting dalam 
pembentukan gaya fasilitasi anda, termasuk interaksi kita dengan peserta. 

2. Sampaikan bahwa sekarang kita 
merefleksikan lebih dalam tentang 
bagaimana kita mengelola diri kita sendiri 
sebagai fasilitator pendidikan hak asasi 
manusia.  

3. Dalam kegiatan 1. Anda mendiskusikan 
bagaimana seorang fasilitator membangun 
kelompok belajar yang efektif dengan 
menggunakan teknik Continuum

3. Fasilitator mulai dengan melakukan 
teknik Continuum. Teknik ini meminta 
peserta mengenali nilai-nilai utama 
dan keyakinan mereka sebagai seorang 
fasilitator pendidikan hak asasi manusia.

4. Fasilitator membacakan serangkaian 
pernyataan, seperti contoh di halaman berikut ini. Anda diminta memberi tanggapan 
terhadap setiap pernyataan dengan menempatkan diri dan berdiri dalam kotak imajiner 
tersebut.

5. Kotak tempat anda berdiri menunjukan posisi anda berdasarkan pernyataan yang 
dibacakan fasilitator. Satu sisi ruangan akan mewakili respon positif yang kuat 
(misalnya, SETUJU) dan sisi lain ruangan menunjukan respon negatif  yang juga kuat 
(TIDAK SETUJU), sementara sisi di tengah-tengah untuk tanggapan diantara kedua 
sisi ekstrim tersebut (NETRAL). 



153

6. Setiap selesai satu pernyataan, fasilitator menanyakan mengapa mereka berdiri di sisi 
tersebut. Jika pernyataan-pernyataan mengundang minat besar peserta dan mejadi 
sebuah diskusi yang hidup—sementara waktu yang disediakan telah habis—maka 
fasilitator memungkinkan mengajak para peserta mendiskusikannya lebih lanjut untuk 
beberapa pernyataan sisa yang dianggap penting pada Bagian B.

7. Fasilitator memandu diskusi kelompok besar mendiskusikan pertanyaan di bawah ini: 
l Berdasarkan pengalaman anda, pikirkan beberapa nilai-nilai dan keyakinan 

yang anda anggap penting tetapi belum disebutkan dalam continuum.
Misalnya:

l Fasilitator seharusnya pada saat yang sama menjadi peserta belajar juga 
bersama peserta belajar lainnya karena apabila dia tidak belajar maka ia 
tidak mendidik; 

l Semua peserta belajar adalah narasumber untuk satu sama lain.
l Fasilitator lelaki akan jauh lebih berhasil ketimbang fasilitator perempuan 

ketika memfasilitasi sebuah pendidikan atau pelatihan; 
l Fasilitator seharusnya menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan peserta;
l Perempuan lebih baik mengemudikan mobil daripada lelaki karena 

perempuan lebih berhati-hati dan lebih sabar.
8. Selanjutnya fasilitator mengundang narasumber untuk memberikan masukan. 

Daftar Pernyataan Nilai-Nilai dan Keyakinan Fasilitator
1. Setiap orang mampu menjadi fasilitator yang baik.
2. Pelatihan haruslah menyenangkan.
3. Metode dan keterampilan mewakili bagian terpenting dari pelatihan.
4. Kepribadian (personality) fasilitator adalah pusat keberhasilan pelatihan.
5. Keterampilan fasilitator adalah pusat dari keberhasilan pelatihan.
6. Fasilitator sebaiknya meninggalkan nilai-nilai pribadinya di rumah.
7. Fasilitator memiliki kekuasaan besar di dalam kelompok.
8. Fasilitator seharunya seperti peserta yang lain, jika tidak hasilnya akan menjadi berisiko 

atau berbahaya.
9. Fasilitator harus selalu siap merespon setiap kebutuhan peserta pelatihan.
10. Fasilitator seharusnya membantu para peserta mencapai kesimpulan yang ia ingin mereka 

meraihnya.
11. Dalam sebuah sesi pelatihan, peserta perlu mendapat “resep”
12. Tujuan dari setiap pelatihan adalah pengembangan diri.
13. Fasilitator yang baik, mengembangkan hubungan yang menyenangkan dengan para 

peserta.
14. Fasilitator tidak boleh memberi tahu kekurangan pengetahuannya atau kekurangan 

pengalamannya pada area tertentu karena akan sangat merendahkan kredibilitasnya 
terhadap kelompok.

15. Fasilitator harus sepenuhnya netral dalam hubungannya dengan peserta.
16. Sebagian tanggung jawab pembelajaran ada pada fasilitator.
17. Fasilitator lelaki dan perempuan memiliki tantangan yang sama.
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Variasi teknik:
l Fasilitator dapat juga menambah dua kotak imajiner lainnya, seperti SETUJU, TAPI… 

dan TIDAK SETUJU, TAPI… 
l Sementara proses Continuum berlangsung, tanyakan kepada para peserta apakah ada 

yang ingin berpindah dari kotak tempat mereka berdiri sebelumnya ke kotak lain. 
Fasilitator menanyakan mengapa mereka mengubah respon dari posisi semula.

Kegiatan 2 : Kapasitas,Peran, dan Gaya Komunikasi 
Fasilitator: Seni Mengamati, Menyimak, Bertanya, 
Memparafrase, Berdialog, dan Memberi Umpan balik

Tujuan  
1. Peserta mampu mengenali kapasitas, peran, dan gaya komunikasi seorang fasilitator
2. Peserta mampu menerapkan seni mengamati, menyimak, bertanya, memparafrase, 

berdialog dan memberikan umpan balik
3. Merefleksikan peranan fasilitator dalam membantu partisipasi penuh partisipan belajar

Waktu   120 menit
Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan sesi ini dengan sesi-sesi sebelumnya. 
Jelaskan bahwa kegiatan ini mengajak anda memikirkan dan mendiskusikan 
bagaimana kapasitas, peran, dan gaya komunikasi fasilitator berpengaruh penting bagi 
keberhasilan suatu pelatihan. 

2. Ajak peserta untuk melihat catatan di bawah ini tentang gaya fasilitator, unsur penting 
mengatur suasana. 

Gaya Fasilitator, Unsur Penting Mengatur Suasana 
1. Tetapkan peran anda dalam pikiran anda
2. Tetapkan harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan peserta dan anda sebagai sebagai 

fasilitator. Pastikan hal itu diketahui dan dipahami oleh setiap orang dalam kelompok.
3. Ciptakan atmosfer yang mendukung orang-orang merasa bebas mengambil resiko.

• Peka terhadap proses komunikasi, termasuk bahasa tubuh peserta dan juga anda.
• Mendengar dengan empati, jangan memotong (interupsi)
• Hargai gagasan yang mungkin anda tidak sepakati
• Gunakan dukungan positif, seperti pujian atau pengakuan)
• Tunjukan bahwa anda peduli
• Hadapi peserta yang sulit dengan cara yang terhormat.

4. Komunikasikan secara terus terang apa yang anda ketahui dan tidak ketahui .
5. Tetap semangat terus, energi listrik anda akan mengalir deras pada para peserta.
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6. Gunakan icebreaker dan/atau pembuka yang nyaman untuk anda dan anda merasa peserta 
juga akan merasa nyaman.

7. Dapatkan umpan balik selama kegiatan dan pada akhir setiap bagian (atau modul)
8. Peran fasilitator dalam diskusi kelompok bukan hanya merangkum informasi yang 

disajikan, tetapi untuk mensistensiskan. Itu berarti fasilitator memainkan peran kunci dalam 
mengidentifikasi unsur-unsur umum yang digarisbawahi peserta, dan menyampaikan kepada 
peserta untuk berpikir lebih jauh apa arti kerja kelompoknya dalam hubungannya dengan 
kerja mereka pada pendidikan HAM.

8. Buatlah diri anda terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan
9. Belajarlah bersama kelompok.

Sumber:
Equitas, Traning for Trainers: Designing and Delivering Effective Human Rights Education, Training 
Manual, hal. 111. 

3. Selanjutnya ajak peserta untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan / jangan 
dilakukan ketika menyimak, bertanya, menggali, mengamati, memparafrase, 
berdialog, dan memberikan umpan balik. Lakukan exercise sehingga tiap orang 
mendapat kesempatan mempraktekkan bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan 
tersebut. 

4. Lakukan refleksi tentang pengalaman menerapkan metode tersebut. Gali lebih jauh 
apa yang sudah baik, dan apa yang perlu diperbaiki / ditingkatkan. 

40

Kegiatan  3: Metode dan Teknik Fasilitasi dasar: Mengelola 
kerja kelompok, curah pendapat, role play, dan menggunakan 
flipchart

Tujuan   

Fasilitator??
Fasilitator??

Seni Menyimak 

Seni Mengamati Seni bertanya 

Seni memparafrase 
Seni berdialog 
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Kegiatan 3 : Metode dan Teknik Fasilitasi dasar: 
Mengelola kerja kelompok, curah pendapat, role 
play, dan menggunakan flipchart

Tujuan  
1. Peserta mengenal sejumlah teknik fasilitasi dasar dan bagaimana atau kapan 

menggunakannya
2. Peserta mampu mempraktikkan teknik-teknik fasilitasi dasar dan mengembangkannya 

dalam kelompok
3. Peserta mampu menggali kesesuaian teknik atau metode yang digunakan dengan 

partisipasi peserta dan keberhasilan belajar
Waktu   120 menit
Langkah-langkah: 

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan 
kaitan sesi ini dengan sesi-sesi sebelumnya

2. Tunjukkan kepada peserta sejumlah 
teknik atau metode fasilitasi dasar dari 
lembar rujukan. Sampaikan kepada 
peserta bahwa metode-metode tersebut 
dapat dikembangkan lebih jauh. 

3. Fasilitator menjelaskan kepada peserta 
bahwa kegiatan ini akan menggunakan 
model diskusi komedi putar. Bagi peserta 
dalam tiga kelompok, dan masing-
masing kelompok mendapatkan lottery/
kertas berisi tugas: (1) Brainstorming 
dan flipcharting (2) Diskusi kelompok (3) 
Simulasi dan bermain peran (Role play)

4. Tiap kelompok diminta untuk menjelaskan 
l Kapan metode tersebut digunakan dan apa yang harus dipersiapkan 
l Apa kelebihan dan kekurangannya
l Bagaimana contoh penerapannya

5. Beri waktu tiap kelompok untuk menuangkannya dalam lembar plano dan sampaikan 
kepada mereka agar memilih juru bicara / fasilitator kelompok 1-2 orang

6. Setelah selesai menyiapkan presentasi minta fasilitator kelompok untuk tinggal di 
kelompok masing-masing, sedangkan anggota kelompok yang lain berkunjung ke 
kelompok tetangganya. Untuk masing-masing kunjungan tersebut diberi waktu lebih 

Sumber: http://4.bp.blogspot.com/
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kurang 10 menit. Fasilitator kelompok harus menyambut tamunya dan menjelaskan 
apa metode yang ditawarkan di kelompoknya. Selain itu tamu / pengunjung diberi 
kesempatan mendiskusikan pengalaman dan tantangan ketika menerapkan metode 
tersebut. 

7. Setelah semua kelompok mendapatkan kesempatan mempelajari metode tersebut, 
lakukan refleksi dan gali pengalaman peserta tentang apa yang terjadi di dalam 
kelompok. Bagaimana pengalaman fasilitator kelompok dan bagaimana pengalaman 
pengunjung / tamu kelompok?

Kegiatan 4: Metode dan teknik Fasilitasi dasar: 
Merancang permainan (games), penyegaran 
(energizer), Pemanasan (warming-up), dan memecah 
kebekuan (ice-breaker) 

 
Tujuan  

1. Peserta mampu mengenali dan mengembangkan berbagai bentuk permainan untuk 
membangun dinamika kelompok 

2. Peserta mampu menerapkan jenis-jenis kegiatan yang mampu mendorong partisipasi 
peserta, baik dalam pemanasan, pemecah kebekuan, maupun untuk penyegaran 
belajar 

3. Peserta mampu menarik pelajaran dari berbagai jenis kegiatan yang dipilih dan 
dipraktekkan 

Waktu     120 menit

Langkah-langkah: 
1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan sesi ini dengan sesi-sesi sebelumnya. 

Sampaikan bahwa sesi ini masih berkaitan dengan sesi teknik fasilitasi dasar dan 
membangun dinamika kelompok. Ajak peserta untuk kembali mengingat tahap-
tahap pembentukan kelompok. 

2. Selanjutnya peserta diminta untuk duduk berpasangan dan tiap pasangan akan 
mendapatkan satu kartu yang berisi satu jenis games / permainan 

3. Minta pasangan mempersiapkan diri untuk mempraktekkan permainan tersebut 
dengan anggota kelas. Selanjutnya tiap pasangan juga harus menggali dari anggota 
kelas apa lesson learned dari permainan tersebut 
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Kegiatan 5: Dilema-dilema Memfasilitasi
 
Tujuan 

1. Menguasai teknik mengatasi situasi dilematis yang mungkin timbul selama sesi 
pelatihan.

2. Mengantisipasi sikap peserta yang “sulit” yang mempengaruhi iklim dan keberhasilan 
belajar baik secara individual maupun kelompok

Waktu : 90 menit

1. Kadangkala fasilitator harus menghadapi situasi yang menantang atau menggangu 
dinamika kelompok. Kegiatan menampilkan beberapa dilema fasilitasi yang kerap 
ditemui fasilitator dan mencoba mengindentifikasi beberapa cara jalan keluar.

2. Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.
• Bagian A.: Anda akan bekerja dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan 

bagaimana cara mengatasi dilema fasilitasi.
• Bagian B.: Setiap kelompok akan berbagi hasil diskusi mereka strategi-strategi 

mengatasi situasi sulit dalam kelompok besar secara bergantian.
3. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan instansi 

atau institusi mereka atau berdasarkan pertimbangan kelompok sasaran (audience) 
pelatihan mereka.  Empat contoh situasi dilematis disediakan di bawah ini. Setiap 
kelompok paling tidak mendapatkan satu situasi dilematis, tergantung jumlah 
kelompok yang tersedia.  

4. Baca secara seksama situasi yang ditugaskan kepada kelompok anda dan diskusikan 
bagaimana cara menangani situasi itu. Dalam kelompok besar pada Bagian B, 
kelompok anda akan menyajikan strategi-strategi yang kreatif yang berhasil ditemukan 
untuk mengatasi situasi tersebut. Setiap strategi sebaiknya inspiratif, kemudian setiap 
kelompok akan mendemonstrasikan melalui teknik presentasi yang berbeda-beda  
(seperti parodi, bermain peran, slide presentasi, dll).

5. Secara bergiliran masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
mereka pada kelompok besar. Setiap kelompok akan menampilkan uraian situasi 
dilemastis yang mereka hadapi dan strategi yang mereka temukan untuk menangani 
situasi tersebuat.

6. Setiap kelompok secara kreatif menyajikan teknik yang berbeda-beda. Setelah 
presentasi kelompok kecil, kelompok besar mengambil kesempatan untuk berkomentar 
dan memberi saran bagaimana menghadapi situasi sulit tersebut. Lembar Rujukan 7. 
Keterampilan Fasilitasi menawarkan beberapa contoh kiat menangani situasi dilemati.

7. Setelah seluruh presentasi selesai, fasilitator memandu peserta menjawab pertanyaan; 
apa yang dapat kita pelajari dari proses ini? Memungkinkan setiap peserta memetik 
pelajaran secara berbeda, mungkin juga sama satu sama lain. 
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Situasi 1
Anda memfasilitasi sesi pendidikan hak asasi manusia. Dalam kelas anda ada sejumlah 
ragam partisipan yang mempengaruhi kelancaran pelatihan. Di bawah ini tersedia tiga 
gambaran peserta pelatihan anda.

Si Pendiam
Seorang peserta adalah pemalu, segan, dan lebih senang diam. Orang ini sering dilupakan di dalam 
kelompok kecil ataupun besar.

Si Monopoli 
Para peserta lain nampaknya memiliki banyak hal yang penting ingin dikatakan sedangkan orang 
ini akan memakan banyak waktu apabila diizinkan berbicara.

Si SM (Sukar Mendengarkan)
Peserta ketiga malah kerap menginterupsi, memotong pembicaraan orang lain, dan senang 
mendahului sebelum kesempatan peserta lain selesai. Hasrat orang ini berbicara hanya untuk 
menghindari dirinya mendengarkan orang lain berbicara.
Apa saja yang akan anda lakukan sebagai fasilitator? Jelaskan pertimbangan keputusan 
kelompok anda.

Situasi 2
Anda tengah memfasilitasi pendidikan hak asasi manusia. Dalam kelas anda ada tiga 
kategori kebiasaan peserta yang menurut anda mengganggu proses belajar peserta lain.

Si ST (Selalu Terlambat) 
Beberapa peserta setiap hari selalu tiba di kelas setelah 10-15 menit sesi berlangsung sesuai jadwal 
yang disepakati bersama. Setiap kali mereka masuk kelas, tiap kali itu pula semua pandangan mata 
peserta beralih ke arah pintu. Peserta lain merasa konsentrasinya terganggu menyaksikan pintu 
kelas sering terbuka secara tiba-tiba dan mendengar derit bunyi pintu dibuka. 

Si Penidur
Peserta anda satu ini tidak bermasalah dengan jadwal, namun hampir setiap sesi siang hari dia 
tertidur nyenyak di kelas. Dia mengambil pusat perhatian dari sesi yang sedang berlangsung dan 
mengundang senyum sejumlah peserta lain. 



160

Si KM (Keluar-Masuk)
Peserta satu ini sering bertanya atau memberi komentar setelah itu keluar kelas untuk beberapa 
waktu yang cukup lama sebelum kembali lagi ke kelas. Keluar kelas biasanya menuju ke toilet dan 
berbicara melalui telepon genggamnya. Anda memeriksa form aplikasinya, keahlian yang dimiliki 
peserta tersebut sesungguhnya tidak memerlukan lagi materi pelatihan anda.
Apa saja yang akan anda lakukan?Jelaskan  alasan pertimbangan keputusan anda.

Situasi 3
Anda memfasilitasi lokakarya mengenai hak asasi manusia yang pesertanya hampir semuanya adalah 
lelaki. Anda mengangkat isu tentang kesetaraan lelaki dan perempuan. Anda melihat ada beberapa 
lelaki menyerang secara diskriminatif terhadap perempuan. Satu peserta mengatakan bahwa tempat 
perempuan itu sebaik-baiknya adalah di rumah; lainnya mengatakan bahwa perempuan tidak 
dapat mengerjakan perkerjaan sebaik lelaki karena ia lemah; sementara ada juga yang mengatakan 
bahwa jender sengaja dihembuskan dari dunia barat untuk mendangkalkan iman penganut agama 
tertentu; ada juga yang menyampaikan bahwa selama ini tidak masalah kesetaraan antara lelaki dan 
perempuan di Indonesia atau daerah lain. Anda merasa mendapat tekanan besar, dan banyak peserta 
merasa tidak nyaman dengan situasi diskusi itu.
Apa saja yang anda akan lakukan? Jelaskan pertimbangkan keputusan anda.

Situasi 4
Berdasarkan pertimbangan dinamika kelompok, seperti jumlah keseluruhan peserta dan jumlah 
waktu tersedia maka anda memutuskan sebaiknya membagi peserta dalam enam kelompok kecil untuk 
mendiskusikan kasus dilematis dalam memfasilitasi. Jika anggota setiap kelompok terlalu besar akan 
menghambat sejumlah peserta untuk berbicara. Karena anda tahu bahwa beberapa peserta memiliki 
kesukaran berbicara dalam kelompok besar. Anda saat ini hanya memiliki empat contoh kasus situasi 
sulit yang sederhana, waktu ada tidak tersedia untuk memikirkan kasus baru.
Apa saja yang akan anda lakukan? Jelaskan pertimbangan keputusan anda.
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Kegiatan 6 : Media dan Perlengkapan / Peralatan 
Pelatihan Partisipatif 

Tujuan 
1. Peserta mampu mengenali jenis-jenis media dan perlengkapan yang diperlukan 

untuk pelatihan partisipatif
2. Peserta mampu mengoperasikan dan menggunakan media atau peralatan tersebut 

untuk kegiatan pelatihan 
3. Peserta mampu memilih media yang tepat untuk kegiatan-kegiatan dalam pelatihan

Waktu: 30 menit
Langkah-langkah 

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan sesi dengan sesi-sesi sebelumnya. Ajak 
peserta untuk memperhatikan hal-hal penting dalam lembar rujukan 

2. Tunjukkan beberapa media yang diperlukan untuk sejumlah kegiatan 
a. Pemutaran Film
b. Flipcharting dan Metaplan
c. Guntingan koran/majalah 
d. dll

3. Undang komentar peserta dan ajak peserta mendiskusikan kesulitan-kesulitan terkait 
dengan ketersediaan media dan peralatan di lapangan. 

Kegiatan 7 : Manajemen Pelatihan 
Tujuan 

1. Peserta mampu mengidentifikasi apa saja keperluan teknis untuk persiapan pelatihan
2. Peserta mampu mengatur peran dan pekerjaan untuk persiapan pelatihan  

Waktu: 30 menit
Langkah-langkah 

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitan sesi ini dengan sesi-sesi sebelumnya. 
Sampaikan bahwa salah satu peran penting dalam keberhasilan pelatihan adalah 
manajemen pelatihan 

2. Tunjukkan kepada peserta bagaimana peran tersebut terbagi dalam kegiatan pelatihan 
yang tengah berlangsung ini. 

3. Undang pendapat dari peserta dan pengalaman-pengalaman peserta dalam 
menyiapkan sebuah momen  pendidikan hak asasi manusia.
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Kegiatan 8 : Praktik dan Latihan Fasilitasi 

Tujuan 
1. Membagi pengalaman kegiatan pendidikan hak asasi manusia melalui praktik 

fasilitasi kegiatan pelatihan sendiri.
2. Melatih keterampilan menggunakan metode-metode pendidikan partisipatif

Waktu: 240 menit
Langkah-langkah

1. Anda akan mempraktikkan kegiatan pendidikan yang telah anda susun sebelumnya. 
Anda akan mendapat umpan balik dari peserta lain. Ini akan membantu anda 
meningkatkan keterampilan fasilitasi anda. 

2. Sampaikan bahwa kelompok akan menyajikan satu kegiatan dalam kelompok besar 
serta memimpin berdiskusi kegiatan debriefing kegiatan ini. Fasilitator membagi peserta 
menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kelompok sasaran atau berdasarkan 
instansi peserta pelatihan mereka.  

3. Fasilitator menyediakan salinan modul masing-masing kelompok. Pilih salah satu 
kegiatan bersama dalam kelompok kecil yang akan sajikan dalam kelompok besar. 
Kelompok anda akan menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan rencana fasilitasi 
kegiatan pendidikan anda, seperti rancangan ruangan, tempat duduk, media belajar, 
dan peralatan lainnya. 

4. Siapkan penyajian singkat kegiatan pendidikan HAM anda untuk kelompok yang lebih 
besar. Berikan penjelaskan mengapa kelompok anda memilih kegiatan tertentu untuk 
berbagi. Ingatlah untuk tetap kreatif!

5. Menggunakan modul anda, jelaskan secara singkat kegiatan pendidikan yang ingin 
dibagikan ke anggota kelompok besar. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan 
keterampilan fasilitasi Anda.

6. Memiliki peserta yang berbeda pada setiap kegiatan pendidikan akan memperkuat 
keterampilan fasilitasi anda (misalnya, mendengarkan, menjelaskan, menunjukkan, 
beradaptasi).

7. Setiap kelompok memiliki waktu maksimum 30 menit untuk presentasi. Setiap satu 
kelompok presentasi, peserta dari kelompok lain memberikan umpan balik dengan 
menggunakan Lembar Kerja 1. Di bawah ini 

8. Setiap selesai presentasi satu kelompok, kelompok lain dan fasilitator akan memberikan 
umpan balik berdasarkan pengamatan dan catatan pada lembar kerja anda.
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Lembar Kerja 1.

Ketika memberikan umpan balik, tetaplah ingat tips berikut:
1. Objektif
2. Spesifik
3. Batasi umpan balik yang ada berikan
4. Kontruktif

Kegiatan Umpan Balik

Kegiatan: (No. dan Judul) 
  

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Kegiatan: (No. dan Judul) 
  

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................



165

Lembar Rujukan 1
Kapasitas dan Peran Fasilitator

Dalam pelatihan partisipatif, tugas fasilitator adalah mempersiapkan perangkat atau 
prosedur untuk mendorong dan melibatkan seluruh peserta secara aktif. Berbagai perangkat 
dalam proses partisipatif melibatkan elemen-elemen sebagai berikut: 

l Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan belajar yang spesifik; 
l Merumuskan tujuan-tujuan program yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

belajar;
l Merencanakan pola pengalaman belajar; 
l Menciptakan mekanisme dan prosedur untuk perencanaan bersama dan 

partisipatif;
l Melakukan dan menggunakan pengalaman belajar ini dengan metoda dan teknik 

yang memadai; 
l Menciptakan iklim dan suasana yang mendukung proses belajar mandiri; 
l Mengevaluasi hasil belajar dan mengidentifikasi kembali kebutuhan-kebutuhan 

belajar.
Berdasarkan identifikasi kerja tersebut, dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pelatihan 
sebenarnya sudah dimulai sebelum pelatihan itu sendiri berlangsung. Seorang fasilitator 
perlu memiliki keterampilan yang memadai, baik pada saat persiapan maupun 
berlangsungnya pelatihan.

Pada saat persiapan, keterampilan yang dibutuhkan fasilitator adalah merencanakan dan 
mempersiapkan pelatihan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain adalah sebagai 
berikut:

l Mengetahui latar belakang peserta pelatihan;
l Menetapkan strategi pelatihan dan pilihan media yang tepat;
l Merencanakan dan mempersiapkan bahan-bahan fasilitasi;
l Menyusun langkah-langkah fasilitasi secara berturutan;
l Memeriksa semua perlengkapan pelatihan;
l Merundingkan dengan (jika ada) fasilitator pembantu.

Pada saat pelatihan berlangsung, keterampilan yang perlu dikuasai oleh seorang fasilitator 
antara lain adalah sebagai berikut:  

Memberikan pengantar dan uraian tugas
Sebelum masuk ke satu sesi materi pelatihan, bukalah forum pelatihan dengan kata 
pembuka dan berunjuk salam. Untuk masuk ke sesi materi ini, fasilitator memberikan 
pengantar dan uraian tugas singkat. Dengan demikian, peserta akan mengetahui apa yang 
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sedang dan akan berlangsung, peran apa yang dituntut dari peserta dan mengapa peserta 
diminta untuk berpartisipasi. Fasilitator memberikan informasi agar peserta mengetahui 
apa yang perlu dilakukan. Informasi yang perlu disampaikan kepada para peserta adalah:

l Pengantar mengenai pentingnya mata acara tersebut dan hasil yang hendak dicapai;
l Langkah-langkah fasilitasi secara keseluruhan;
l Penjelasan tentang tugas-tugas yang perlu dilakukan peserta.

Fasilitator memberi kesempatan tanya-jawab singkat untuk menjaga kemungkinan peserta 
kurang menangkap penjelasan fasilitator.

Memantau

Untuk memastikan bahwa peserta tidak kehilangan arah dan memperoleh manfaat dari 
keseluruhan proses pelatihan, fasilitator perlu mempersiapkan dan mengumpulkan 
bahan-bahan yang akan digunakan untuk memberikan umpan balik. Amati dengan cermat 
seluruh kegiatan yang berlangsung dan buatlah catatan-catatan ringkas. Sambil mengamati, 
fasilitator dapat memberi masukan untuk membantu proses belajar. Namun, jangan terlalu 
banyak campur tangan dalam proses belajar, biarkan para peserta menemukan jawaban 
atau mencapai tujuan belajar secara mandiri. Ada dua cara untuk mengamati kegiatan 
pelatihan:

l Pendekatan berdasarkan isi, yakni dengan mengamati apa yang dikerjakan oleh 
peserta. Pengamatan berdasarkan isi akan berguna untuk sesi materi pelatihan yang 
bertujuan mengantarkan pemahaman ke suatu jawaban yang benar;

l Pendekatan berdasarkan proses, yakni mengamati hal-hal yang berkenaan dengan 
bagaimana suatu aktivitas dilakukan, atau apa yang terjadi di balik sebuah aktivitas.

Membingkai, mengkaji ulang, dan meletakkan pada konteks

Setelah tugas-tugas dilakukan, fasilitator hendaknya melalukan kaji ulang terhadap proses 
yang sudah dilakukan. Kegiatan kaji ulang merupakan kegiatan diskusi yang ditujukan 
untuk menarik pelajaran-pelajaran berharga dari proses yang telah berlangsung, yang 
diperlukan untuk memberikan penekanan pada pokok-pokok pelajaran yang didapat 
dan kemungkinan-kemungkinan penerapannya dalam situasi nyata. Selain itu, manakala 
berhadapan dengan gagasan atau pembahasan yang rumit fasilitator juga perlu membingkai 
(reframing) dengan cara merangkum, menyampai-kan kembali dengan bahasa yang lebih 
sederhana, atau memberi penegasan untuk sejumlah kesimpulan untuk membantu peserta 
memahami topik tersebut.

Proses kaji ulang dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pengumpan:
l Apa saja yang telah kita pelajari?
l Pelajaran yang dapat kita petik dari kejadian dalam proses tadi?
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l Apa saja kesulitan mempraktikkannya?
l Bagaimana cara kita menghadapi situasi?

Peran fasilitator pada fase ini adalah:

l Mendaftar jawaban peserta;
l Memperjelas jawaban yang kabur;
l Melengkapi jawaban yang belum lengkap (caranya bisa dengan mengajukan 

pertanyaan pengumpan);
l Menanggapi jawaban yang tidak tepat/keliru;
l Menggali cara-cara memanfaatkan 

pengetahuan yang didapat dalam situasi 
nyata;

l Meringkas dan membuat kesimpulan.

Mengelola umpan balik
Keterampilan ini diperlukan agar para peserta 
mengenali kebutuhannya. Umpan balik dalam proses 
belajar partisipatif adalah dengan memberikan 
informasi (keterangan, kesan, penilaian, pendapat, 
atau saran) mengenai hal-hal yang disampaikan oleh para peserta. Ada tiga hal yang dapat 
dilakukan:

l Menawarkan informasi
 Komentar fasilitator hendaknya diberikan sebagai suatu informasi, bukan sebagai 

“penghakiman” (judgement). Informasi harus obyektif dan bebas nilai, baik untuk 
umpan balik yang positif maupun negatif.

l Berhubungan dengan aspek tampilan
 Mengomentari proses latihan yang dilakukan oleh peserta, fasilitator hendaknya 

menghadirkan sebanyak mungkin fakta yang berkaitan dengan tampilan. 
Sampaikan informasi dengan formula, “Ketika saudara melakukan... Saya pikir....”

l Membantu penerima umpan balik untuk memperbaiki tampilan
Pada dasarnya, komentar fasilitator bertujuan untuk membantu para peserta memperbaiki 
tampilannya. Buatlah agar si penerima umpan balik mengetahui yang terbaik dari 
tampilannya, sehingga ia akan mengulanginya pada kesempatan yang lain. Sampaikan 
pula yang buruk sehingga ia dapat menghindarinya dan tawarkan saran konstruktif yang 
mungkin dapat dilakukan.

Lakukan proses umpan balik segera setelah peserta mempelajari atau mempraktikkan 
suatu keterampilan. Proses umpan balik ini pun bisa dilakukan di antara peserta sendiri. 

Sumber: http://2.bp.blogspot.com/
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Tiga formula tersebut, bisa digunakan 
sebagai acuan dan sekaligus aturan dalam 
proses umpan balik di antara sesama 
peserta. Perkenalkan dulu acuan dan aturan 
tersebut sebelum proses umpan balik di 
antara para peserta dilakukan dan fasilitator 
harus memastikan bahwa aturan tersebut 
ditegakkan.

Menghadapi peserta pelatihan
Dalam pelatihan, fasilitator berhadapan 
dengan beragam orang dan hendaknya 
dapat membangun iklim emosional secara efektif dan kondusif. Tugas fasilitator adalah 
menciptakan lingkungan yang membuat orang saling percaya serta saling mendukung dan 
merasa didukung. Kondisi ini diperlukan agar peserta pelatihan merasa nyaman untuk 
mencoba berbagai hal tanpa ketakutan karena menduga dan khawatir akan menerima 
kritik yang pedas. Hal yang perlu diperhatikan oleh fasilitator dalam menghadapi peserta 
pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan gaya belajar
Setiap orang tentu punya gaya belajar sendiri-sendiri. Peserta yang berpandangan terbuka 
selalu ingin mencoba hal-hal baru, bersemangat, tetapi mungkin saja akan mudah bosan. 
Ada pula peserta yang senantiasa berpikir cermat dan hati-hati: mereka ini biasanya 
pendengar yang baik, banyak pertimbangan, dan mungkin pula enggan menghadapi 
perubahan. Peserta kritis berpikir logis, mereka biasanya akan kurang nyaman dan tidak 
begitu yakin dengan metode belajar curah pendapat yang dalam anggapannya tidak 
tertib dan intuitif. Lain lagi gaya peserta yang pragmatis: mereka umumnya tidak suka 
bertele-tele, terlebih jika dianggap tidak jelas arahannya. Mereka yang bergaya pragmatis 
biasanya ingin segera memperoleh kesimpulan. Dengan metode yang beragam dan sikap 
yang luwes, fasilitator sedapat mungkin harus bisa membantu semua orang yang memiliki 
perbedaan gaya belajar tersebut untuk menjalani proses belajar.

2. Reaksi emosional dalam proses belajar
Setelah mempelajari suatu keterampilan, peserta kadang-kadang mengeluh, “Saya belum 
seterampil seperti yang diharapkan...”atau  “ Saya belum bisa benar-benar menguasainya....”  
Reaksi emosional demikian cukup lazim, alamiah, dan memang harus dianggap sebagai 
bagian dari proses belajar, khususnya pada pelatihan yang ditujukan untuk mempelajari 
suatu keterampilan. Yakinkan pada peserta jika mereka sedang mendaki anak tangga 
menuju anak tangga yang lebih tinggi. Belajar adalah ibarat menaiki anak tangga. Meski 
belum menguasai keterampilan, paling tidak peserta telah mengenali wilayah keterampilan 
yang perlu dipelajari lebih lanjut.  Ingatlah untuk selalu bersikap realistis bahwa pelatihan 
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yang singkat tidak mungkin mengangkat seseorang dari anak tangga terbawah ke anak 
tangga yang paling atas. Penjelasan ini akan meletakkan reaksi emosional peserta pada 
tempat yang wajar, bisa membesarkan hati peserta, dan membuat mereka menghargai 
kemajuan-kemajuan yang telah mereka capai.

3. Menangani sikap negatif
Ada beberapa faktor yang melahirkan sikap negatif, termasuk faktor dari luar yang sudah ada 
sebelum pelatihan berlangsung, misalnya, desas-desus dan informasi yang keliru. Fasilitator 
kadang-kadang tidak disukai karena mewakili kemapanan pihak/lembaga tertentu. Kunci 
utama untuk menangani ini adalah selalu bersikap positif. Fasilitator pun perlu memeriksa 
sikap dan pendapatnya terhadap peserta pelatihan. 

Tetaplah bersikap antusias. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan fakta 
dan informasi yang relevan yang menjadi pijakan peserta dalam bersikap. Tidak perlu 
menceramahi peserta agar mereka bertobat. Sikap negatif akan pupus dengan sendirinya 
ketika peserta mendapatkan informasi yang sesungguhnya. 

4. Menangani tingkah laku bermasalah
Masalah ini sedikit banyak berkait dengan butir sebelumnya, yakni sikap sinis dan memusuhi, 
merendahkan, atau hanya sekedar bertingkah ganjil. Dalam keadaan demikian, tetaplah 
menghargai peserta sebagai manusia. Yang menjadi masalah adalah tingkah lakunya, bukan 
orangnya. Belum tentu tingkah lakunya akan terus bermasalah sepanjang waktu. Lagi pula, 
boleh jadi hanya fasilitator saja yang menganggapnya bermasalah. 

Mungkin saja terdapat beberapa orang yang memiliki kecenderungan berperilaku ganjil 
sepanjang pelatihan. Untuk menghadapi hal yang demikian, fasilitator tidak perlu 
membuang waktu hanya untuk menangani tingkah laku bermasalah satu atau dua peserta. 
Tugas fasilitator adalah membantu seluruh peserta untuk menjalani proses belajar secara 
efektif. Dengan begitu, keganjilan tingkah laku yang ditunjukkan oleh beberapa orang akan 
ditangani oleh peserta lainnya yang terganggu oleh keganjilannya. Keganjilan itu biasanya 
akan mereda dengan sendirinya. Tangani masalah ini dengan memberikan umpan  balik.

5. Tahap perkembangan kelompok
Fasilitator perlu memperhatikan tahap perkembangan kelompok belajar sebelum mencoba 
berbagai metode yang bisa digunakan dalam pelatihan partisipatif. Pilihlah materi dan 
metode yang sesuai dengan tahap perkembangan kelompok. Setiap kelompok pelatihan 
adalah kelompok yang menjalani proses perkembangan dari tahap pembentukan, gejolak, 
peredaan, hingga tahap pematangan. 

Tahap pembentukan memerlukan perhatian khusus, terlebih jika peserta pelatihan belum 
saling berjumpa dan saling kenal. Pada tahap awal ini peserta belum sempat berorientasi 
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dan fasilitator tidak tahu apa yang diharapkan oleh mereka. Oleh karenanya, peserta 
membutuhkan panduan yang jelas. Fasilitator jangan terburu-buru menggunakan metode 
yang menghadapkan para peserta pada pilihan yang sulit/terlalu banyak. Peserta akan senang 
bila fasilitator mengatakan apa yang mesti mereka perbuat. Permudah proses ini dengan 
memberi informasi yang jelas tentang pelatihan, tujuan pelatihan, jadwal, metode pelatihan, 
dan aturan main. Berikan panduan singkat dan jelas. Doronglah peserta perlahan-lahan 
untuk terlibat dalam kegiatan, tanpa membuat mereka terbebani oleh banyaknya tugas.

Sesudah melewati tahap pembentukan, kelompok mulai menjajaki batas-batas tingkah laku, 
“Apa yang akan terjadi jika saya melakukan ini?” atau “Bolehkah saya melakukan itu?” 
Boleh jadi, akan terjadi persaingan kecil di antara kelompok. Jangan terkejut jika kelompok-
kelompok tersebut bersatu dan melawan fasilitator. Saran fasilitator akan dikesampingkan, 
dan mereka menjalankan tugas dengan cara mereka sendiri. Akan muncul ungkapan yang 
mempertanyakan isi pelatihan, tujuan pelatihan, bahkan jadwal pelatihan. Ini dinamakan 
tahap gejolak. Dalam tahap gejolak, fasilitator tidak perlu cemas. 

Lanjutkan rencana pelatihan sambil menunggu “badai berlalu”. Beri kesempatan kepada 
peserta untuk mengutarakan ketidakpuasannya. Dengarkan keluhan mereka. Fasilitator 
tidak perlu membela diri dengan berdalih, mendebat, terlebih menggurui. Berkawanlah 
dengan mereka, misalnya, memanfaatkan istirahat atau di waktu-waktu senggang antara 
dua sesi materi untuk meredakan ketegangan. Lambat laun peserta akan bersedia bekerja 
sama. Mereka melihat bahwa tidak ada gunanya melanjutkan perlawanan. Lebih baik 
memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan pelatihan untuk mempelajari sesuatu. Peserta 
yang telah mulai saling mengenal akan berusaha menumbuhkan situasi saling percaya dan 
saling menghargai. Lelucon segar mulai bertebaran di tengah pelatihan. Peliharalah situasi 
ini. Jika kelompok telah memasuki tahap peredaan, fasilitator bisa menyajikan metode 
partisipatif dan memilih kesempatan yang seluas-luasnya untuk memecahkan masalah.

Pada tahap pematangan, semua peserta akan merasa nyaman dengan suasana belajar. 
Mereka tidak mudah terganggu dengan ulah aneh seorang peserta. Silang pendapat 
diterima dengan terbuka. Semua bekerja sama untuk mencapai tujuan pelatihan. Peserta 
tanpa ragu mencoba berbagai gagasan pemecahan masalah. Kalaupun terjadi konflik, 
kelompok pasti bersikap terbuka dan mencari jalan keluarnya.

Mereka yang telah menangani atau mengikuti pelatihan partisipatif, pada akhir pelatihan 
akan merasakan manfaat dari proses itu dalam hal pengembangan diri, peningkatan 
rasa percaya diri, bertambahnya pengetahuan, dan kemampuan untuk menerapkan 
keterampilan baru dalam situasi nyata. Bagi fasilitator, satu pelatihan saja tidak akan cukup 
untuk mencapai keadaan nyaman berada bersama-sama dengan peserta latihan. Rasa 
nyaman tersebut akan muncul dengan sendirinya setelah menjalani jam terbang pelatihan 
yang cukup.
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Lembar Rujukan  2
Keterampilan Fasilitasi

1. Tips tentang pengelolaan waktu 
l Lakukan pemotongan mulai dari tengah program, bukan dari awal atau akhir 
l Sederhanakan kerja, misalnya buanglah beberapa langkah dari kegiatan 
l Kurangi jumlah waktu diskusi dalam kelompok kecil 
l Kurangi waktu pelaporan di kelompok pleno. 
l Pastikan anda datang tepat waktu, dan menghormati jadwal, misalnya break, 

makan siang, akhir hari 
l Jika ada perlu perubahan, bahaslah rencana kegiatan dengan para peserta
l Gunakan beragam teknik untuk melibatkan semua peserta 
l Rotasikan komposisi anggota dari kelompok kecil 
l Delegasikan peran peran peserta dalam kelompok kecil (misalnya pimpinan, 

pencatat waktu, notulen, jurubicara, dsb.)
l Mendorong metode yang berbeda ketika melaporkan kerja hasil kelompok
l Menciptakan susunan tempat duduk yang mendorong diskusi kelompok 

2. Tip-tip tentang keterlibatan fasilitator dalam diskusi 
l Sebagai fasilitator, anda menghantarkan ketrampilan dan pengetahuan spesifik ke 

suatu program pelatihan. Ini adalah tantangan untuk menyediakan keahlian secara 
strategis dan terhormat. 

l Rangkumlah diskusi untuk memastikan bahwa semua peserta mengerti, dan kawal 
diskusi pada arah yang anda kehendaki. Apabila ada ketidaksepakatan, tariklah 
kesimpulan. 

l Ungkapkan kembali pernyataan peserta ke dalam kalimat yang lebih tajam demi 
menguji pemahaman anda dan memperkuat pernyataan itu. 

l Ajukan pertanyaan yang mendorong tanggapan reflektif, misalnya pertanyaan 
terbuka. 

l Jangan menjawab sendiri semua pertanyaan. Para peserta dapat saling menjawab 
pertanyaan satu sama lain. 

l Tanya para peserta apakah mereka sependapat dengan pernyataan dari peserta 
lain. 

l Pastikan bahwa para peserta lebih banyak bicara dari anda.
3. Tip-tip tentang menyampaikan presentasi

l Lakukan beberapa kali latihan sebelum anda presentasi. 
l Pastikan bahwa isi dan gaya penyampaian sesuai dengan kebutuhan pemirsa anda.
l Pertahankan kontak tatapan mata dengan  pemirsa (peserta pelatihan). 
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l Bicaralah dengan nada percakapan. 
l Hantarkan antusiasme anda terhadap 

materi dan pendengar. 
l Secara berkala, tanyalah pemirsa 

apakah mereka bisa mendengar dan 
melihat segalanya. 

l Kelilingi ruangan, dengan gerak 
gerik yang wajar. Hindarkan gerak 
gerik yang dapat mengalihkan/
mengganggu perhatian peserta. 

l Lakukan interaksi dengan para 
peserta, demi menciptakan kesan 
positif dengan mereka

4. Tip tentang penggunaan alat bantu visual (Papan tulis, overheads, flipcharts atau
 presentasi komputer) 

l Gunakan alat bantu visual untuk membangkitkan dan memfokuskan perhatian 
peserta 

l Periksa peralatan sebelum sesi demi memastikan bahwa peralatan tersebut 
berfungsi dan anda mengerti cara menggunakannya 

l Buatlah peraga visual  selama presentasi  
l Dorong peserta untuk membuat catatan  
l Tiap peraga visual sebaiknya dibuat menjadi bermakna 
l Peragakan informasi visual secara bertahap, bukan semuanya sekaligus 
l Sediakan handout dari presentasi computer (misalnya PowerPoint) dengan  diberi 

ruang untuk catatan tambahan

Sumber: University of Waterloo, Teaching Resources and Continuing Education. (2002). Lecturing Interactively in 
the University Classroom. Available online: http://www.adm.uwaterloo.ca/infotrac/interactiveUclassroom.html. dalam 
Manual Pelatihan HAM Tahunan 2010 
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Lembar Rujukan  2 
Keterampilan Fasilitasi 

1. Tip tentang pengelolaan waktu  
• Lakukan pemotongan mulai dari tengah program, bukan dari awal atau akhir  
• Sederhanakan kerja, misalnya buanglah beberapa langkah dari kegiatan
• Kurangi jumlah waktu diskusi dalam kelompok kecil  
• Kurangi waktu pelaporan di kelompok pleno.  
• Pastikan anda datang tepat waktu, dan menghormati jadwal, misalnya break, 

makan siang, akhir hari  
• Jika ada perlu perubahan, bahaslah rencana kegiatan dengan para peserta 
• Gunakan beragam teknik untuk melibatkan semua peserta  
• Rotasikan komposisi anggota dari kelompok kecil  
• Delegasikan peran peran peserta dalam kelompok kecil (misalnya pimpinan, 

pencatat waktu, notulen, jurubicara, dsb.) 
• Mendorong metode yang berbeda ketika melaporkan kerja hasil kelompok 
• Menciptakan susunan tempat duduk yang mendorong diskusi kelompok  

2. Tip-tip tentang keterlibatan fasilitator dalam diskusi  
• Sebagai fasilitator, anda menghantarkan ketrampilan dan pengetahuan spesifik ke 

suatu program pelatihan. Ini adalah tantangan untuk menyediakan keahlian secara 
strategis dan terhormat.  

• Rangkumlah diskusi untuk memastikan bahwa semua peserta mengerti, dan kawal 
diskusi pada arah yang anda kehendaki. Apabila ada ketidaksepakatan, tariklah 
kesimpulan.  

• Ungkapkan kembali 
pernyataan peserta ke dalam 
kalimat yang lebih tajam 
demi menguji pemahaman 
anda dan memperkuat 
pernyataan itu.

• Ajukan pertanyaan yang 
mendorong tanggapan 
reflektif, misalnya pertanyaan 
terbuka.

• Jangan menjawab sendiri 
semua pertanyaan. Para 
peserta dapat saling 
menjawab pertanyaan satu 
sama lain.  

• Tanya para peserta apakah mereka sependapat dengan pernyataan dari peserta 
lain.

• Pastikan bahwa para peserta lebih banyak bicara dari anda. 
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Sumber: http://karisnsz.files.wordpress.com/

Lembar Rujukan 3
Sikap Fasilitator

Melalui pelatihan partisipatif, fasilitator memanfaatkan berbagai cara untuk mengajak 
peserta terlibat aktif dan membantu mereka mempelajari berbagai keterampilan dan 
pengetahuan tertentu. Lingkup keterampilan yang dapat dikembangkan meliputi 
keterampilan prosedural (menyusun langkah-langkah perencanaan), keterampilan 
konseptual (analisis sosial), keterampilan interpersonal (seperti komunikasi, kepercayaan 
diri), dan keterampilan sosial (seperti memimpin). Fasilitator hendaknya memberi perhatian 
yang cukup besar pada ragam peserta pelatihan karena fasilitator akan berhadapan dengan 
orang-orang yang terus berubah. Pelatihan partisipatif dimaksudkan bukan hanya untuk 
mengembangkan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan peserta untuk 
mengendalikan perubahan yang mempengaruhi dirinya dan kelompoknya. Kemampuan 
yang ingin dikembangkan adalah sebagai berikut:

·	Kepercayaan diri
Membangun kepercayaan diri kelompok dan individu adalah membangun kesadaran 
bahwa peserta pelatihan memiliki kemampuan analisis dan kreatif untuk mengenali dan 
memecahkan masalah mereka

·	Penguatan kapasitas
Ketika seseorang membangun dan memperkuat kelompoknya, pada dasarnya ia tengah 
mengembangkan kapasitas untuk bertindak bersama.

·	Pengembangan sumber daya
Pelatihan partisipatif berusaha mengembangkan kreativitas kelompok dan individu dalam 
memecahkan masalah. Oleh karena itu, setiap peserta pelatihan mempunyai peluang untuk 
menyumbangkan kemampuannya bagi kelompok.

·	Perencanaan aksi
Perubahan hanya dimungkinkan jika 
individu (bersama dengan kelompok) 
merencanakan dan melakukan 
tindakan yang diperlukan. Oleh 
karena itu, rencana tindak lanjut 
merupakan aspek yang penting dari 
pelatihan partisipatif. 

·	Tanggung jawab
Hanya dengan partisipasi yang 
bertanggung jawab maka proses 
belajar akan membuahkan hasil 
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yang bermakna. Oleh karena itu, seluruh peserta, baik individual maupun kelompok, 
bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan proses belajar. 

Untuk mengelola pelatihan partisipatif diperlukan sikap yang memungkinkan terjadinya 
komunikasi ke banyak arah dan terciptanya suasana pelatihan yang kondusif. 

Sikap yang perlu dimiliki Sikap yang perlu dijauhi

1. Empati
· Mencoba melihat situasi, 

sebagaimana peserta melihatnya;
· Mempertimbangkan segala masalah 

dari sisi penglihatan peserta;
· Ikut merasakan apa yang dirasakan 

peserta.

2. Wajar
· Bersikap jujur, apa adanya, terus 

terang, dan terbuka;
· Dengan sadar menghindari 

keinginan mengajari;
· Mengungkapkan tanggapan secara 

tulus.

3. Menghargai peserta
· Berpandangan positif terhadap 

peserta;
· Menyatakan kehangatan, perhatian, 

dan penghargaan;
· Menghargai perasaan, pengalaman, 

dan kemampuan peserta

1. Keinginan menggurui.
Sikap menggurui dapat dirasakan oleh peserta 
sebagai meremehkan. “Ungkapan anda salah, 
yang benar adalah....” Pernyataan itu akan 
menempatkan peserta dalam posisi diserang. 
Dalam hal peserta yang ‘keliru’ berpendapat, 
upaya memperbaikinya tidak perlu dengan 
menyalahkan tetapi memberikan alternatif 
penawaran. 

2. Keinginan  menonjolkan diri
Keinginan menonjolkan diri akan 
menghalangi peserta untuk berpartisipasi 
lebih jauh dalam pelatihan. Penonjolan 
diri seorang fasilitator akan mengingkari 
semangat pelatihan partisipatif karena 
fasilitator akan  mendominasi jalannya 
pelatihan.

3. Memposisikan diri sebagai orang yang ahli
Fasilitator tidak perlu terpancing untuk 
menjawab semua pertanyaan peserta, 
dan seakan-akan tahu segala hal. Peserta 
akan lebih tertantang untuk melontarkan 
pertanyaan, dan fasilitator bisa melemparkan 
kembali pertanyaan tersebut kepada peserta 
lain.  Tampilkan situasi problematik yang 
memancing peserta untuk beradu pendapat. 
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4. Hadir bersama peserta
· Memperhatikan terus-menerus
    perkembangan peserta;
· Menyertai peserta dalam segala
    keadaan;
· Melibatkan diri dengan peserta;
· Tidak menonjolkan diri sendiri;
· Tidak mendominasi pembicaraan;
· Memberi kesempatan bagi peserta
    untuk aktif;
· Memberi kesempatan untuk
    menyatakan pendapat secara
     merata. 

5. Membuka diri
· Terbuka terhadap pengalaman, 

pendirian, dan pendapat yang 
berbeda;

· Membuka hal-hal baru yang 
diperoleh dari peserta;

· Percaya bahwa orang lain bisa benar.

4. Kerap memotong pembicaraan  peserta
Ketika peserta sedang bicara, terutama ketika 
sedang menyatakan pendapatnya, fasilitator 
tidak perlu memotongnya.  Terlebih lagi 
dengan memperlihatkan mimik yang tidak 
sabar. Jika pembicaraan peserta tersebut 
bertele-tele sehingga membuat peserta lainnya 
mulai bosan, fasilitator bisa menyelanya, tapi 
dengan memilih cara yang  taktis.

5. Bertengkar dengan peserta
Seringkali peserta menyanggah 
pendapat fasilitator dan memperlihatkan 
ketidakpuasannya secara  terbuka. Fasilitator 
tak perlu terpancing untuk berdebat dan 
bertengkar. Untuk menghindarinya, fasilitator 
bisa melemparkan kembali pertanyaan atau 
pendapat dari perserta tersebut kepada 
peserta lainnya untuk ditanggapi, sebelum 
akhirnya ditarik konklusinya. Perdebatan 
yang bertele-tele, terlebih lagi jika tidak 
menyentuh substansi permasalahan, akan 
menjemukan peserta lainnya.
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Teknik-Teknik Pelatihan yang Efektif

Menyampaikan Informasi (Pengetahuan) Mengajarkan Ketrampilan, Tingkah Laku Mengubah Sikap, Nilai-Nilai

l Presentasi: Satu nara sumber menyajikan 
informasi atau pendapatnya tentang satu 
isu.

l Presentasi Panel: Dua atau tiga nara sumber 
menyajikan aspek-aspek yang berbeda dari 
topik yang sama (dibutuhkan moderator).

l Debat: Dua nara sumber menyatakan 
pandangan yang bertentangan dan saling 
mempertahankan pendapat mereka 
(dibutuhkan moderator).

l Dialog: Informal, pembicaraan tentang 
wacana  antara dua nara sumber.

l Presentasi Drama: Sandiwara yang sudah 
disiapkan.

l Kegiatan tindak lanjut yang sesuai 
terhadap presentasi dari satu atau lebih nara 
sumber yang melibatkan para hadirin.

l Forum: Periode pertanyaan/diskusi, bebas, 
terbuka langsung setelah presentasi.

l Periode Pertanyaan: Kesempatan bagi 
setiap orang untuk bertanya langsung pada 
penyaji.

l Kelompok “Buzz” (Mendengung): Sub-
kelompok terdiri dari 4-6 borang yang 
selama sekitar 5 menit mendiskusikan isu 
atau pertanyaan tertentu yang diajukan oleh 
nara sumber, kemudian berbagi dengan 
hadirin.

l Studi Kasus: Presentasi sebuah masalah atau 
kasus untuk dianalisa dan dipecahkan oleh 
kelompok.

l Demonstrasi: Fasilitator menjelaskan secara 
verbal kemudian menampilkan tindakan, 
prosedur atau proses.

l Permainan, Pengalaman Terstruktur: 
Peserta ikut serta dalam permainan yang 
membutuhkan ketrampilan tertentu, biasanya 
dipimpin oleh fasilitator.

l Simulasi: Peserta mempelajari keterampilan 
dalam sebuah pengaturan (setting) yang meniru 
“setting” sesungguhnya dimana ketrampilan 
dibutuhkan.

l Tim Mengajar/Belajar: Bekerja bersama, 
kelompok kecil terdiri dari 3-6 orang 
saling mengajar dan membantu untuk 
mengembangkan ketrampilan.

l Kegiatan tindak lanjut yang sesuai dan 
praktek ketrampilan.

l Proyek Penerapan: Kegiatan yang 
memungkinkan peserta mempraktekkan 
ketrampilannya dalam konteks dan situasi 
mereka sendiri selama pelatihan.

l Praktek: Kegiatan yang spesifik untuk 
menerapkan hasil belajar setelah pelatihan 
dalam konteks pekerjaan mereka.

l Lingkaran Respon: Pertanyaan yang 
diajukan kepada anggota kelompok 
yang duduk dalam lingkaran, 
setiap orang secara bergiliran 
mengekspresikan sebuah respon.

l Kunjungan Lapangan: Melihat atau 
mengalami sendiri sebuah situasi 
untuk pengamatan dan belajar.

l Permainan: Mengalami sebuah 
permainan dan mendiskusikan 
penerapannya dalam kehidupan yang 
sebenarnya.

l Diskusi Kelompok: Pertukaran ide 
dan pendapat oleh anggota kelompok 
kecil (8-20 orang) tentang satu masalah 
atau isu yang menjadi keprihatinan 
bersama selama sekitar 10 menit 
tergantung besarnya kelompok.

l Role Playing: Drama spontan tentang 
sebuah masalah atau situasi yang 
diikuti oleh diskusi.

l Simulasi: Pengalaman dalam sebuah 
situasi yang senyata mungkin, diikuti 
oleh diskusi.

l Sandiwara: Drama pendek yang sudah 
dilatih, diikuti oleh diskusi  
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Lembar Rujukan 5
Media Pelatihan Partisipatif

Media fasilitasi adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan dalam pelatihan untuk 
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan, dan keterampilan peserta. Media 
fasilitasi dapat mendorong dinamika pelatihan, baik dalam proses fasilitasi maupun dalam 
proses belajar. Fasilitator sedapat mungkin menguasai ragam media untuk membantu 
proses belajar. Semakin banyak media yang dikuasai, semakin banyak pula pilihan yang 
bisa digunakan. 

Keberadaan media dalam kegiatan fasilitasi memang berfungsi sebagai “alat” dan bukan 
tujuan. Sebagai alat, media bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap jenis media 
memiliki ciri, karakteristik, dan kekhasan masing-masing, sehingga akan tepat jika 
digunakan untuk keperluan yang sesuai. Media juga dapat menjadi “bahasa” bagi fasilitator 
untuk membantu proses pemahaman yang efektif. Dengan alat bantu media, para peserta 
akan bisa belajar dan memproduksi pengetahuan dari pengalaman mereka sendiri, bukan 
dari hafalan teori, kaidah, ceramah, dan rumus-rumus orang lain. Media juga membantu 
mempercepat proses belajar di antara para peserta sendiri, sementara fasilitator hanya 
menyediakan sarana dan prosesnya. 

Bagi seorang fasilitator, media bukan hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi sekaligus 
juga sebagai sandi untuk mengajak peserta berpikir tentang sesuatu, mengolahnya 
bersama, berdialog untuk menemukan kesimpulan dan jawaban mereka sendiri. Dengan 
cara demikian, fasilitator menjadikan sandi tersebut sebagai suatu ‘gambaran yang 
hidup’ tentang suatu kejadian, gejala, atau permasalahan nyata tertentu. Itu sebabnya, 
mengapa fasilitator sering pula disebut sebagai ‘animator’. Pada saat peserta mulai berpikir, 
berinteraksi dan berdialog, pada saat itu berlangsung pula suatu proses pemberian arti, 
pengertian, pemaknaan (kodifikasi) atas gambaran yang ditampilkan melalui media 
tersebut. Pada saat mereka mencapai suatu kesimpulan bersama, mereka telah melahirkan 
suatu pemahaman dan kesadaran baru.

Seorang fasilitator harus memiliki keterampilan teknis merancang dan menggunakan 
media sebagai bahasa dan sandi mereka. Jenis-jenis media dan berbagai karakteristiknya 
yang bisa digunakan oleh fasilitator adalah:
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Media Visual

Papan tulis Flipchart, whiteboard

Foto-foto
Bahasa foto / foto tematis
Cerita foto

Gambar grafis
Poster
Kartu bergambar
Komik, kartun

Bahan cetakan

Cerita kasus
Lembar fakta
Guntingan berita
Peta
Lembar kerja dan bahan bacaan

Media Audio Rekaman suara/musik/siaran radio

Audio Visual  
Video dokumenter
Film cerita

Multimedia Jaringan internet, database, dan e-mail

MEDIA VISUAL

Papan tulis/flipchart/whiteboard. 

Ketiga media ini merupakan media yang paling umum digunakan dalam fasilitasi. Selain 
sifatnya yang serba guna dan mudah untuk menyiapkan dan menggunakannya, media 
tersebut juga paling tepat untuk menangkap berbagai gagasan dengan cepat. Ketiga media 
ini (selanjutnya disebut “media tulis”) dapat digunakan untuk mengumpulkan berbagai 
gagasan atau pendapat yang dituangkan secara tertulis.

•  Tulisan dengan huruf besar dan menggunakan huruf kapital.
•  Gunakan pena spidol yang berujung lebar.
•  Menggunakan huruf cetak/balok.
•  Posisi menulis tidak menghalangi pandangan peserta.
•  Dapat menggunakan variasi warna pena spidol agar tidak   monoton.
•  Gunakan simbol-simbol seperti bullets untuk menunjukkan poin-poin yang berbeda.
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Foto-foto

Foto merupakan media klasik yang  masih banyak digunakan sampai sekarang. Gambar, 
terutama foto (apalagi jika berwarna dan artistik), mampu menggambarkan keadaan, 
peristiwa, tempat, orang dan suasana yang lebih hidup ketimbang kata-kata. Kata orang: 
“satu gambar bicara lebih banyak dari seribu kata.” 

•  Foto dan gambar bisa disajikan secara tematis, baik tunggal maupun berangkai, yang
     dikenal dengan foto cerita.
•  Cara menyajikan adalah dicetak dengan ukuran sedang (4-6R) atau besar (10R).
•  Dapat dipajang di dinding dan diatur secara artistik atau ditayangkan di layar.
•  Tampilkan keterangan pada setiap foto seperlunya.

Gambar grafis
Gambar grafis juga merupakan media klasik, yang banyak digunakan dalam dunia fasilitasi. 
Selain karena efektif, media ini memang lebih mudah diproduksi dengan menggunakan 
bahan-bahan yang tersedia dibandingkan dengan foto yang membutuhkan peralatan lebih 
lengkap.

•  Media grafis dapat berupa poster yang menggunakan permainan artistik grafis di
     bidang kertas berukuran sedang atau besar.
•  Dapat terdiri dari satu tema tertentu atau lebih.
•  Isi gambar grafis dapat berupa foto, manipulasi foto, lukisan, gambar komik atau
     kartun, maupun coretan tangan.
•   Penyajiannya dapat berupa gambar tunggal, tempelan berbagai gambar (mozaic), atau
     rangkaian gambar cerita (mural).
•  Tampilkan teks atau keterangan seperlunya.
•   Tampilan poster harus ‘menarik’ (eye catching), unik alias ‘berbeda’, dan cukup terlihat
     atau terbaca jelas dari jarak tertentu.

Bahan cetakan

Bentuk media visual lainnya adalah bahan-bahan tercetak, berupa tulisan, naskah, maupun 
risalah. Bentuk-bentuk media ini antara lain:

1. Cerita kasus yang dituangkan dalam sebuah naskah mengenai peristiwa atau  
masalah dengan tema tertentu yang dapat dibahas oleh peserta. 
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•  Dituliskan dalam bentuk uraian kisah.
•  Menyebutkan dengan jelas kronologi kejadian dan pihak-pihak yang terlibat di
     dalamnya.
•  Tidak terlalu panjang (5-7 halaman).
•  Menggunakan bahasa sederhana dan jelas.

2. Lembar fakta (fact sheet), yang menyajikan sejumlah data berkaitan dengan 
permasalahan atau isu tertentu, tanpa opini atau interpretasi terlalu dalam. 

•  Dapat menyajikan data kuantitatif, bentang alam, diagram, foto kejadian, tabel, dan
     informasi lainnya.
•  Tidak terlalu panjang (3-4 halaman).
•  Memberi penekanan pada data yang tersedia.
•  Bagian terpenting dicetak dengan tipografi yang berbeda, berukuran lebih besar, atau
     diarsir.

3. Guntingan berita (kliping) dari koran atau majalah mengenai masalah atau isu yang 
dapat didiskusikan.

•  Bagian yang penting dilingkari dengan spidol merah, misalnya, atau diarsir dengan
     stabilo-pen.
•  Menampilkan sumber berita tersebut.

4. Lembar kerja adalah alat bantu bagi para peserta untuk melakukan suatu kegiatan. 
Lembar kerja dapat berupa lembar pengamatan yang harus diisi pada saat mengamati 
suatu proses permainan, lembar isian sebagai bagian dari suatu sesi, maupun angket 
sebagai alat untuk memulai membahas suatu topik atau tema tertentu.

5. Bahan bacaan merupakan materi pelatihan yang dibagikan kepada peserta untuk 
melengkapi proses belajar. Media ini berguna untuk membantu peserta mengingat 
pokok-pokok penting yang disampaikan selama berlangsungnya sesi, atau untuk 
memperkaya informasi lebih rinci mengenai topik yang dibahas. 
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•  Dapat difotokopi dari buku, makalah, hand-out, maupun artikel.
•  Jangan dibagikan di awal atau pada saat sesi berlangsung agar tidak mengganggu
    konsentrasi peserta.
•  Jika peserta adalah terdiri dari kalangan awam dengan tingkat pendidikan yang tidak
    terlalu tinggi, sebaiknya jangan memberikan bahan bacaan teoritis yang akademis.
    Fasilitator perlu menyajikannya menjadi bahan bacaan yang lebih sederhana.

MEDIA  AUDIO

Media audio dapat berupa rekaman suara/musik yang merupakan salah satu media klasik. 
Sayangnya media ini sudah mulai jarang digunakan. Bentuk rekaman suara yang sering 
digunakan dalam proses belajar adalah berupa rekaman pernyataan seseorang (hasil 
wawancara atau potongan pidato) atau rekaman sandiwara radio yang dapat digunakan 
sebagai pengantar diskusi tentang suatu masalah atau isu tertentu. Bentuk media audio 
yang lebih menarik untuk digunakan dalam proses belajar adalah rekaman musik, misalnya 
lagu-lagu tematis yang dapat didengarkan sebagai hiburan segar dan dijadikan titik-tolak 
untuk membahas tema atau isu lagu-lagu tersebut. 

MEDIA AUDIO-VISUAL

Slide suara
Sebelum teknologi televisi dan video serta multi-media komputer ada, slide suara 
merupakan media audio-visual yang paling banyak digunakan dengan tingkat efektivitas 
yang cukup tinggi

•  Berupa foto-foto positif yang diberi narasi suara atau musik.
•  Terdiri dari gambar-gambar foto tidak bergerak.
•  Dapat terdiri dari potongan slide yang berdiri sendiri ataupun yang merupakan alur
     cerita.
•  Durasi penyajian tidak terlalu panjang (15-20 menit) yang menggunakan 40-60 bingkai
    gambar.
•  Disajikan dengan proyektor khusus slide yang dijalankan dengan cassette-player atau
    komputer multi-media.
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Video dokumenter & film cerita

Video dokumenter mampu menggambarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu secara 
hidup sebagaimana adanya. Media ini mampu menyajikan kepada para peserta suatu 
gambaran lengkap dari kejadian atau keadaan yang mampu mempengaruhi pikiran dan 
perasaan peserta. 

•  Alur cerita dikemas dengan teknik-teknik pengambilan gambar yang cukup baik.
•  Isi video dokumenter dapat merupakan sajian berita televisi: data, fakta, cuplikan
     wawancara, atau pendapat orang.
•  Menyajikan gambar-gambar sisipan, narasi, atau musik dan lagu.
•  Durasi penyajian tidak terlalu panjang (15-20 menit).

Film cerita digunakan untuk menyampaikan suatu isu atau tema yang berkaitan dengan 
masalah yang tengah dibahas yang menggunakan analogi dari kisah-kisah yang dituangkan 
dalam film yang diproduksi oleh pihak lain. Gagasan dalam film cerita dapat berupa rekaan 
maupun kisah nyata yang terjadi di tempat lain.

•  Penyampaian film cerita menggunakan sinopsis
•  Durasi penyajian maksimal 2 jam
•  Sebaiknya dilengkapi dengan teks terjemahan yang dapat dipahami peserta
•  Dalam format VCD, DVD, atau VHS

Pertanyaan-pertanyaan umpan yang bisa diajukan untuk mendiskusikan film: 
•  Apa yang mereka lihat dalam film tadi;
•  Apa masalah atau isunya;
•  Mengapa itu terjadi, siapa saja yang terlibat; 
•  Apakah hal yang sama juga terjadi di tempat peserta;
•  Bagaimana kalau hal itu memang terjadi atas diri mereka.
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MULTI-MEDIA

Jaringan internet, database & e-mail.

Penggunaan teknologi mutakhir untuk proses belajar antara lain menggunakan sarana 
internet, database, dan e-mail. 

•  Dapat menggabungkan berbagai bahan audio-visual dan grafis
•  Dapat menjangkau komunikasi jarak jauh dan lintas negara
•  Membutuhkan infrastruktur komputer, jaringan telekomunikasi, dan audio

Berdasarkan prinsip pelatihan partisipatif dan andragogis, maka penggunaan media 
fasilitasi hendaknya mengikuti alur atau siklus belajar berdasarkan pengalaman. Dalam 
proses belajar, penggunaan media tersebut digunakan untuk:

l Membantu dan merangsang para peserta untuk melakukan pembahasan, dan tidak 
bersifat instruksional;

l Membantu dan mendorong peserta untuk mengungkapkan pengalaman dan 
permasalahan sesuai dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-
hari;

l Membantu peserta untuk menimbulkan “proses mengalami” yang dapat dijadikan 
bahan diskusi lebih jauh;

l Membantu peserta untuk “memperkuat” dan “memperteguh” hasil-hasil belajar 
yang telah dilakukan dan diperoleh peserta itu sendiri.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dan menggunakan media dalam 
proses belajar adalah:

l Media yang dikembangkan dan dipergunakan dalam proses belajar tidak boleh 
terlalu menggurui, tidak bersifat instruksional, namun lebih banyak menampilkan 
permasalahan yang ada;

l Penggunaan media harus diikuti dengan pembahasan oleh fasilitator dan peserta 
yang menggunakan siklus belajar berdasarkan pengalaman, di mana peserta 
dapat mengalami proses belajar secara langsung, mengungkapkan pengalaman 
tersebut, mampu menganalisanya, menarik kesimpulan, dan menerapkannya agar 
menimbulkan pengalaman baru;

l Peran peserta lebih aktif dalam menggunakan media yang ada sebagai alat untuk 
“mengalami dan mengungkapkan pengalaman”, sedangkan peran fasilitator lebih 
untuk menyimpulkan hasil-hasil yang dicapai.
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CATATAN/REFLEKSI :
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RUJUKAN
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TABEL  1

Rancangan Kurikulum Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Aparat Penegak Hukum Tingkat Lanjut

Modul Tujuan Modul M ateri Kegiatan Metode
Modul 1
Dimensi Hak Asasi 
Manusia dalam 
Administrasi 
Peradilan

1. Peserta mengingat 
kembali prinsip-prinsip 
utama dalam proses 
peradilan pidana yang 
berperspektif hak asasi 
manusia 

2. Peserta memahami 
prinsip-prinsip hak-
hak asasi manusia 
administrasi peradilan 
dalam lingkup 
tugas, fungsi, dan 
kewenanganya.

3. Peserta mendapatkan 
inspirasi untuk 
menerapkan nilai dan 
norma hak asasi manusia 
dalam proses peradilan 
pidana khususnya dalam 
konteks penegakan 
hukum dan hak asasi 
manusia di Papua. 

1. Pengantar Pelatihan

2. Review Prinsip dasar 
Administrasi Peradilan 
Pidana yang berspektif hak 
asasi manusia

1. Pengantar Fasilitator
2. Diskusi Bersama

1. Diskusi Kelompok
Diskusi 
Kelompok-
Studi Kasus

Modul 2 Peradilan 
yang Adil dan Tidak 
Memihak (Fair Trial)

1. Peserta memahami norma-
norma HAM selama proses 
penyelidikan, penyidikan 
dan penuntutan, dan proses 
pemeriksaan di Pengadilan. 

1. Penyelidikan sampai 
Penuntutan

1. Briefing Fasilitator
2. Membaca Dokumen
    dan Diskusi Kelompok
3. Presentasi dan
    Diskusi Narasumber

Diskusi 
Kelompok

Input 
Narasumber
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2. Peserta memahami norma-
norma HAM dalam 
pengadilan khusus terkait 
dengan peradilan terhadap 
kejahatan-kejahatan serius. 

2. Proses Pemeriksaan di
    Pengadilan

1. Brefing Fasilitator
2. Membaca Dokumen
    dan Diskusi Kelompok
3. Presentasi dan Diskusi
    Narasumber

Diskusi 
Kelompok

Studi Kasus

Input 
Narasumber

 3. Prinsip-Prinsip Fair Trial
     dalam Pengadilan 

Terhadap Kejahatan Serius :
   - perbandingan yurisdiksi 

berbagai pengadilan 
internasional terhadap 
kejahatan serius

  - Prinsip fair trial dalam 
hukum acara dalam 
Mahkamah Pidana 
internasional

  - Pengadilan HAM di 
Indonesia dan hokum 
acaranya

1. Briefing Fasilitator

2. Diskusi Kelompok

Diskusi 
Kelompok

Presentasi 
Kelompok 

Ceramah 
Narasumber

Modul 3. 
Standar Hukum 
Internasional 
untuk 
Perlindungan 
Orang-orang 
yang dikurangi 
kebebasaanya

1. Peserta mengetahui pentingnya 
norma dan standar hukum 
internasional mengenai 
penanganan terhadap 
orang-orang yang dibatasi 
kebebasannya, termasuk di 
dalamnya adalah tugas dan 
kewajiban negara untuk 
mencegah, memberikan 
hukuman, dan memberikan 
pemulihan terhadap 
pelanggaran-pelanggaran 
terhadap standar yang ada. 

1. Memahami Larangan 
Penyiksaan dan Perlakuan 
Kejam, Tidak Manusiawi, 
atau Merendahkan Martabat 
Manusia  serta Bentuk-
Bentuk Hukuman Lain 
Bagi Orang  yang dibatasai 
kebebasaanya:

- Penyiksaan dan Tindakan 
Sewenang-wenang

- Definisi Penyiksaan
- Elemen Penyiksaan 
- Bentuk Penyiksaan

1. Briefing Fasilitator

2. Diskusi Kelompok

Diskusi 
Kelompok

Nonton Film 
(Catatan: Film 
tidak jadi 
digunakan 
karena film 
yang dibawa 
kurang tepat 
sasaran)
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2. Peserta memahami berbagai aturan-
aturan, hukum, norma, standar 
internasional ditegakkan di dalam 
praktik penegakan hukum untuk 
melindungi hak-hak orang-orang 
yang dibatasi kebebasannya.

3. Peserta memahami tahapan  
penerapan norma hukum, langkah—
langkah yang seharusnya dilakuakan 
atau tidak dilakukan oleh penegak 
hukum dalam memberikan 
perlindungan terhadap orang-orang 
yang dibatasi kebebasannya

Penanganan bagi Tahanan dan 
Narapidana :
- Perlindungan Hak Tahanan 

dan Terpidana
- Hak Tahanan dan Narapidana

1. Presentasi Kelompok

2. Ceramah Narasumber 

Modul 4
Anak dalam 
Administrasi 
Peradilan

1. Peserta memahami aturan-aturan 
hukum nasional dan internasional 
terkait dengan hak-hak anak dalam 
administrasi keadilan. 

2. Peserta memahami prosedur 
perlindungan anak dalam 
administrasi keadilan.

3. Peserta memahami hukum 
nasional dan internasional terkait 
dengan hak-hak perempuan dalam 
administrasi keadilan. 

4. Peserta memahami prosedur 
perlindungan perempuan dalam 
administrasi keadilan.

5. Sebagai penegak hukum, peserta 
memahami potensi kontribusi 
dalam perlindungan hak-hak anak 
dan perempuan dalam administrasi 
keadilan.

1. Prinsip perlindungan hak 
anak

2. Perlindungan Anak 
Berhadapan dengan Hukum

1. Continuum
2. Quiz
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Modul 5 
Peranan 
Pengadilan 
dalam 
Perlindungan 
Hak Ekosob

1. Peserta memahami instrumen 
hukum hak asasi manusia yang 
terkait dengan perlindungan 
hak ekonomi, sosial dan budaya 

2. Peserta memahami sifat 
kewajiban hukum negara 
berkaitan dengan penegakan 
hak ekonomi, sosial dan 
budaya. 

3. Peserta membahas  
justisiabilitas hak-hak ekonomi, 
sosial dan budaya

4. Peserta memahami muatan 
dan cakupan beberapa hak 
ekonomi, sosial dan budaya 

5. Peserta memahami peran 
pengadilan domestik dalam 
perlindungan hak ekonomi, 
sosial dan budaya

6. Peserta menyadari 
meningkatnya peran 
pengadilan dalam penegakan 
hak ekonomi, sosial dan budaya 
di tingkat domestik.

1. Kewajiban Negara dalam 
Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya

Pengantar Fasilitator

Diskusi Kelompok

Diskusi 
Kelompok

2. Diskusi Justisiabilitas hak
    ekonomi, sosial dan budaya
    serta peran pengadilan:

- Perangkat Internasional 
bagi perlindungan hak 
ekosob

- Kewajiban Negara untuk 
melindungi hak ekosob

- Apakah hak ekosob 
justiciable

- Peranan Pengadilan dan 
Penegak Hukum dalam 
Perlindungan Hak Ekosob, 
pelajaran yang dapat 
ditarik

Tugas Kelompok Diskusi 
kelompok 

Bedah kasus 
dan putusan 
pengadilan
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TABEL  2

Rekap Modul Pelatihan HAM (Hak Asasi Manusia) untuk Aparat Penegak Hukum di Papua–Tingkat Dasar

Modul Tujuan Modul Materi Metode

Modul 1 
Pembukaan, 
Harapan, 
dan Orientasi 
Belajar

1. Peserta mengetahui latar belakang, 
tujuan, dan sasaran pelatihan

2. Peserta dapat saling mengenal satu 
sama lain. 

3. Peserta bersama-sama 
mengembangkan aturan bersama 
selama pelatihan untuk memastikan 
terbangunnya dinamika kelompok 
yang efektif.

4. Peserta mengidentifikasikan harapan 
mereka dari pelatihan ini yang 
kemudian dikaitkan pada tujuan dan 
sasaran pelatihan

5. Peserta meletakkan konteks Papua 
ke dalam pelatihan ini 

Pembukaan
Perkenalan
Identifikasi Harapan dan Sumber Daya

Metodologi dan Alur Belajar
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Modul 2 
Konstitusi 
dan Hak Asasi 
Manusia

1. Peserta memahami mengapa hak asasi
    manusia masuk dalam konstitusi kita  
    Peserta memahami muatan ketentuan
    hak asasi manusia dalam konsituti
    kita:

· kewajiban negara dalam hak asasi 
manusia 

· hak-hak asasi manusia yang diatur 
dalam konstitusi kita 

· pelaksanaan hak asasi manusia 
dalam peraturan perundang-
undangan nasional

2. Peserta memahami prinsip-prinsip
    negara hukum sebagai suatu kerangka
    dimana penegakan hak asasi manusia
    ditempatkan sesuai dengan konstitusi

Memahami Hak Asasi Manusia  dalam Konstitusi :
- Hak-hak apa saja yang diatur dalam Konstitusi 
- Pengelompokan hak  dalam hak sipil, politik, 

ekonomi, social dan budaya
- Prinsip-prinsip hak asasi manusia

Bermain Kartu

Diskusi Kelompok

Input 
Narasumber

Kewajiban negara dalam Pelaksanaan Hak Asasi 
Manusia:
- Kewajiban Negara dan pelaksanaanya : 

penghormatan, perlindungan, pemenuhan

Input 
Narasumber

Meletakkan Papua dalam konteks :
- Identifikasi ke-khasan dan nilai-nilai local papua
- Permasalahan hukum dan HAM di Papua
- Pokok masalah dan upaya yang dilakukan 

Diskusi Kelompok

Presentasi 
Kelompok

Modul 3 
Mekanisme 
Penegakan 
Hak Asasi 
Manusia

1.Peserta memahami mekanisme dan
   peraturan perundang-undangan
   terkait HAM; 

2. Peserta memahami peran, tugas,
    dan kewenangan lembaga-lembaga
    pemerintah dan non pemerintah
    (dalam hal ini komisi atau lembaga) 
    dalam penegakan HAM.

Pelanggaran HAM :
- persoalan pokok terkait dengan HAM
- hak yang dilanggar
- Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban
- Cara penyelesaian  paling tepat  untuk persoalan 
  HAM 
- peraturan khusus

Diskusi Kelompok 
Studi Kasus
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Lembaga-Lembaga Penegakan HAM :
- tugas, fungsi, dan weweang lembaga 

Ombudsman, 
  LPSK, MK, dan UU No. 39/1999
- Kewenangan yang masuk kedalam kategori  
   pengadilan dan diluar pengadilan
- keterkaitan lembaga-lembaga ini dengan 

lembaga 
   administrasi peradilan

Diskusi Kelompok

Memahami Mekanisme Penegakan HAM melalui 
Administrasi Peradilan di Luar Sistem Peradilan 
Pidana

Diskusi 
Kelompok- Studi 
Kasus

Penegakan HAM di Papua:
- Membedah UU Otsus  untuk melihat apa yang 

diatur, ke khususan Papua, dan ha-hal yang 
perlu diantisipasi

Diskusi Kelompok 
– Membedah 
UU Otsus 
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Modul 4 
Administrasi 
Peradilan dan 
Hak Asasi 
Manusia

1.Peserta memahami pentingnya 
administrasi peradilan dalam 
penegakan HAM

2.Peserta memahami aspek-aspek 
administrasi peradilan berdasarkan 
standar hukum nasional dan 
internasional 

3.Peserta mampu menerapkan 
prinsip-prinsip HAM dalam 
administrasi peradilan dan mampu 
mengidentifikasikan kebutuhan 
khusus dalam adminitrasi peradilan

4.Peserta memahami adanya konteks 
khusus, yakni hukum adat, dalam 
penegakan HAM di Papua

Memahami Administrasi Peradilan dan Hak Asasi 
Manusia
- peranan administrasi peradilan  dalam   
  mewujudkan keadilan
- peranan administrasi peradilan dalam agenda 
  reformasi hukum dan HAM
- arti penting administrasi peradilan dalam 

penegakan HAM

Narasumber

Dimensi Hak Asasi Mansuia dalam administrasi 
peradilan
- Kemandirian dan Imparsialitas Penegak Hukum
- Persaman dan non diskriminasi
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak
- Hak-Hak prosedur korban kejahatan dalam 

Peradilan Pidana

Jaga Warung 

Praktek Administrsi Peradilan di Indonesia:
- Pelaksanaan Administrasi Peradilan di 

Indonesia
- Hambatan dan Kelemahan Administrasi 

Peradilan di Indonesia
- Solusi dalam mengatasi Administrasi Peradilan 

dan peranaan prinsip HAM untuk memberikan 
keadilan

Paparan 
Narasumber

Studi Kasus-Penerapan Administrasi Peradilan di 
Indonesia

Diskusi 
Kelompok-Studi 
Kasus



195

NO. ISU MODUS PENANGANAN APH ANALISA RUJUKAN 
PASAL

Pertanyaan Kunci

POLISI

1 Penyiksaan Penyiksaan menjadi metode 
mendapatkan informasi karena 
polisi berpendapat pengakuan 
tersangka merupakan alat bukti 
utama  

a Keterangan terdakwa 
bukan bukti utama, tetap 
diperlukan alat bukti 
sah lainnya walaupun 
ada pengakuan dari 
terdakwa

b Keterangan terdakwa 
adalah yang dinyatakan 
di depan persidangan 

Pasal 189 
KUHAP (Kitab 
Undang-undang 
Hukum Pidana)

a Seberapa penting 
pengakuan 
tersangka? atau 
penting tidak 
pengakuan tersangka

b Bagaimana cara 
mendapatkan bukti 
bila tanpa pengakuan 
tersangka

2 Perintah 
komandan 
vs UU

Polisi kecenderungannya lebih 
menaati perintah komandan 
daripada UU

Dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya, polisi
Indonesia harus bertindak 
berdasarkan norma hukum, 
serta menjunjung tinggi hak 
asasi manusia.

Pasal 19 (1) UU 
2/2002 tentang 
Kepolisian

a Apa yang dilakukan 
bila perintah 
komandan tidak 
sesuai dengan UU

b Apa resiko dari 
pilihan tindakan di 
atas



196

3 Kasus 
bernuansa 
politik

Polisi sering menerima beban 
untuk menjadikan seseorang 
tersangka dan melimpahkan 
berkasnya ke kejaksaan

Seseorang dijadikan 
tersangka karena bukti 
permulaan yang cukup 

Pasal 1 angka 18 
KUHAP

a Apa yang dimaksud 
bukti permulaan 
yang cukup

b Adakah cara 
menolak melanjutkan 
penyidikan kasus 
bernuansa politik 
yang kurang alat 
buktinya

c Apabila kasus 
tersebut dipaksakan 
untuk dilanjutkan, 
apa yang mungkin 
terjadi

4 Biar 
pengadilan 
yang 
memutuskan

Salah tangkap, salah penentuan 
tersangka cenderung tidak 
diakui oleh penyidik dan kasus 
akan dilanjutkan dengan alasan 
ada pengadilan yang akan 
memutuskan 

Penyidik dalam tugasnya 
wajib menjunjung tinggi 
hukum yang berlaku 

Pasal 7 (3) 
KUHAP

a Apa kerugian  
yang didapat 
penyidik apabila 
mengeluarkan SP3 
untuk kasus yang 
memang kurang 
pembuktiannya atau 
salah tangkap 

b Apa kelebihan 
yang didapat 
penyidik apabila 
mengeluarkan SP3 
untuk kasus yang 
memang kurang 
pembuktiannya atau 
salah tangkap
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5 Menangani 
demonstrasi

a Demonstrasi ancaman terhadap 
keamanan Negara

b Demonstrasi bentuk atau upaya 
makar

a Demonstrasi tanpa 
kekerasan adalah hak

b Demonstrasi tanpa 
kekerasan dan hanya 
melanggar ketentuan 
UU 8/1998 ancaman 
hukumannya dibubarkan

c Makar harus memenuhi 
unsur: 

1. membunuh, 
atau merampas 
kemerdekaan, 
atau meniadakan 
kemampuan Presiden 
atau Wakil Presiden 
memerintah 

2. dengan maksud 
supaya seluruh atau 
sebagian dari wilayah 
negara,

3. dengan maksud 
untuk menggulingkan 
pemerintah 

a UU 9/1998 
b Pasal 104, 106, 

107  KUHP

Perbandingkan 
kerja yang harus 
dilakukan antara 
mengkriminalkan 
demonstrasi dengan 
membubarkan 
demonstrasi yang tidak 
sesuai ketentuan UU 
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6 Akses 
bertemu 
penasehat 
hukum

a Walaupun KUHAP menyatakan 
tersangka/terdakwa dapat 
bertemu dengan penasehat 
hukumnya kapanpun, pada 
prakteknya pertemuan ini 
harus disetujui min.dengan 
pengetahuan penyidik kasus 
yang bersangkutan

b Walaupun KUHAP menyatakan 
pertemuan tersebut tidak perlu 
didampingi penyidik, kecuali 
kasus keamanan terhadap 
Negara yang dapat didengar, 
penyidik kerap mendampingi 
pertemuan tersebut

a Tersangka atau terdakwa 
berhak bertemu 
penasehat hukumnya 
sewaktu-waktu untuk 
keperluan pembelaan 
kasusnya 

b Tersangka atau 
terdakwa berhak 
bertemu penasehat 
hukumnya tanpa 
didengar percakapannya 
kecuali kasus keamanan 
terhadap negara 

Pasal 70 dan 71 
KUHAP

Adakah keuntungan 
mendengarkan 
pembicaraan antara 
penasehat hukum 
dengan tersangka?

KEJAKSAAN

1 Kasus 
pesanan

1.1 Kasus 
diminta 
untuk tidak 
dituntut

Penyerahan berkas dari kepolisian 
(P18) akan dinyatakan kurang 
bukti sehingga tidak bisa 
dinyatakan P21 (sudah lengkap 
sehingga bisa dilimpahkan ke 
kejaksaan)

Dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya, 
jaksa senantiasa bertindak 
berdasarkan hukum dan 
menjaga kehormatan dan 
martabat profesinya.

a Pasal 8 (4) 
UU 16/2004 
tentang 
Kejaksaan

b Pasal 137, 138, 
139 KUHAP

Pikirkan resiko 
melakukan hal ini 
termasuk adanya 
pra peradilan dan 
laporan ke berbagai 
komisi negara misal : 
Ombudsman 
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1.2

1.3

Kasus 
diminta 
untuk 
dituntut

a Berkas yang belum lengkap 
akan dinyatakan sudah lengkap

b Penyidikan kasus besar 
biasanya melibatkan penuntut 
umum sejak penyidikan

penuntutan dengan 
keyakinan berdasarkan alat 
bukti yang sah.

a Pasal 8 (3) 
UU 16/2004 
tentang 
Kejaksaan

b Pasal 137, 138, 
139  KUHAP

Pikirkan resiko 
melakukan hal ini 
termasuk adanya 
pra peradilan dan 
laporan ke berbagai 
komisi negara misal : 
Ombudsman

Pembuatan 
dakwaan 
yang tidak 
sempurna

a Dakwaan sengaja dibuat tidak 
cermat, tidak lengkap sehingga 
memiliki cacat hukum

b Dakwaan sengaja memasukkan 
unsur atau perbuatan yang 
susah dibuktikan dan/
atau sesungguhnya tidak 
perlu dimasukkan sehingga 
pada akhirnya tidak dapat 
dibuktikan. Contoh : motif

a Dakwaan harus memuat 
identitas terdakwa dan 
cermat, jelas, lengkap 
tentang tindak pidana

b Kegagalan memenuhi 
syarat ini menyebabkan 
dakwaan batal demi 
hukum

c Motif  bukan bagian 
yang harus dibuktikan 
dalam sistem hukum 
pidana Indonesia 

Pasal 143 (2) (3) 
KUHAP

Pikirkan resiko 
melakukan hal ini 
termasuk adanya pra 
peradilan, berita pers 
dan laporan ke berbagai 
komisi negara misal : 
Ombudsman

2. Rencana 
Penuntutan 
(rentut)

Penuntutan yang tidak sesuai 
dengan jalannya pembuktian (bisa 
lebih rendah atau lebih tinggi) 
tergantung rentut dari pimpinan

Penuntutan dilaksanakan 
secara merdeka

Pasal 2 (2) UU 
16/2004 tentang 
Kejaksaan

Pikirkan resiko 
melakukan hal ini 
termasuk adanya pra 
peradilan, berita pers 
dan laporan ke berbagai 
komisi negara misal : 
Ombudsman
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3 Penahanan Tersangka yang ditahan 
kepolisian pasti (hampir) akan 
ditahan oleh kejaksaan

a Syarat penahanan 
ancaman hukuman di 
atas 5 tahun dan tindak 
pidana yang disebutkan 
secara limitatif dalam 
KUHAP

b Syarat penahanan 
apabila ada dugaan 
keras tersangka/ 
terdakwa  akan 
menghilangkan barang 
bukti, mengulangi 
perbuatannya atau 
melarikan diri

Pasal 21 (1) 
KUHAP

Apa kekuatiran 
untuk tidak menahan 
tersangka?

4 Biar 
pengadilan 
yang 
memutuskan

Apabila ada indikasi salah 
dijadikan tersangka, penuntut 
biasa mengatakan biar itu 
diputuskan pengadilan saja   

a Penuntut dapat 
menghentikan perkara 
dengan alasan tidak 
cukup bukti atau bukan 
tindak pidana atau 
ditutup demi hukum

b Penuntut dapat 
mengubah 
dakwaan berupa 
tidak melanjutkan 
penuntutannya sebelum 
pengadilan menetapkan 
hari sidang 

Pasal 144 
KUHAP

a Apakah ada 
hukuman atau 
pengurangan 
penilaian sebagai 
penuntut apabila 
menghentikan 
perkara?

b Lebih besar mana 
resiko dan beban 
kerja melanjutkan 
perkara atau 
menghentikannya
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HAKIM
1 Menyalahkan 

terdakwa
Dalam kasus kecil seperti 
pencurian dengan kerugian 
sangat sedikit dan tidak 
didampingi penasehat hukum, 
hakim kerap mengeluarkan 
pernyataan yang menunjukkan 
hakim sudah yakin terdakwa 
bersalah, misal menasehati 
terdakwa untuk tidak mengulangi 
perbuatannya

Asas praduga tak bersalah Pasal 8 (1) UU 
48/2009 tentang 
kekuasaan 
kehakiman

Pikirkan apabila pers 
meliput perkara atau 
ada laporan kepada 
pengawas internal dan 
komisi yudisial

2 Masih 
ada  upaya 
hukum 
berikutnya

Dalam kasus kontroversial, 
hakim kerap menimpakan beban 
untuk membuat putusan yang 
seadil-adilnya kepada pengadilan 
tingkat berikutnya (PT atau MA)

Seseorang hanya dapat 
dijatuhi hukuman 
apabila berdasarkan alat 
pembuktian yang sah, 
pengadilan  mendapatkan 
keyakinan

Pasal 6 (2) UU 
48/2009 tentang 
Kekuasaan 
Kehakiman

3 PMH oleh 
penguasa 
diputuskan 
‘berimbang’

Dalam kasus gugatan perdata 
atas perbuatan melawan hukum 
oleh penguasa, hakim yang 
memenangkan penggugat 
cenderung membuat petitum 
sendiri dan mengabulkan sesuatu 
yang susah untuk di eksekusi 

Pengadilan mengadili tanpa 
membeda-bedakan orang

Pasal 4 (1) UU 
48/2009 tentang 
Kekuasaan 
Kehakiman
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4 Salah 
tangkap 
diselesaikan 
pengadilan 
secara ‘win 
win solution’

Kasus salah tangkap atau 
rekayasa, yang terungkap 
dipengadilan, kerap tidak 
dibebaskan oleh hakim melainkan 
hanya dijatuhi hukuman 
percobaan (sehingga tidak 
dipenjara) atau hukuman sesuai 
masa tahanan (sehingga langsung 
bebas). 

Seseorang hanya dapat 
dijatuhi hukuman 
apabila berdasarkan alat 
pembuktian yang sah, 
pengadilan  mendapatkan 
keyakinan

Pasal 6 (2) UU 
48/2009 tentang 
Kekuasaan 
Kehakiman

· Pikirkan resiko 
apabila ada laporan 
ke pengawas 
internal (MA) dan 
komisi yudisial

PEMASYARAKATAN
1 Biaya vs 

Hak
Tahanan dikeluarkan oleh LP 
setelah makan siang karena bila 
sebelumnya harus ada anggaran 
untuk memberi tahanan makan 
siang di pengadilan.
Akibatnya sidang pidana 
cenderung dimulai siang 
walaupun undangan sidang dari 
pengadilan menyatakan pagi. 

2 Biaya kamar Tahanan kepolisian/kejaksaan/ 
pengadilan harus membayar 
kamar yang ditempatinya di LP
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RUJUKAN 3

Integrated Criminal Justice System 
dalam Praktek

1. Pra peradilan

Pra peradilan dalam KUHAP memiliki kelemahan yaitu kasus yang telah disidang, 
maka gugatan pra peradilan akan gugur dengan sendirinya.  Celah ini dimanfaatkan 
oleh para penegak hukum karena gugatan pra peradilan memang menjadikan mereka 
sebagai tergugat. Modus yang terjadi adalah, begitu gugatan pra peradilan didaftarkan 
maka kepolisian akan berkoordinasi dengan penuntut umum dan meminta penuntut 
umum untuk berkoordinasi dengan pengadilan agar kasus pokoknya dapat disidang 
sebelum gugatan pra peradilan diputuskan. Sebagai pengetahuan, gugatan pra peradilan 
ketentuannya disidang setiap hari selama 7 hari. 

Pertanyaan kunci
Pikirkan resiko pelimpahan perkara yang sangat singkat terkait persidangan yang akan 
berlangsung 

2. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

Setiap penyidikan harus diberitahukan kepada kejaksaan sebagai penuntut yaitu melalui 
SPDP. Kasus-kasus tertentu tidak dibuatkan SPDP nya. Hal ini adalah modus untuk 
menutup perkara secara informal (tidak melalui SP3). Sebagaimana diketahui, secara 
konsep, perdamaian di antara para pihak tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukum 
yang artinya kasus harus diteruskan proses pidananya.  

Pertanyaan kunci
Terkait fungsi kepolisian untuk memediasi, kasus-kasus apa saja yang boleh dimediasi? Apakah 
kasus pidana/laporan akan suatu tindak pidana dapat dimediasi?  Apa konsekuensinya?

3. Perpanjangan penahanan
a. Tersangka yang ditahan kepolisian pada umumnya akan ditahan pula oleh 
kejaksaan dan pengadilan tanpa melihat syarat-syarat subjektif yang diperlukan (akan 
melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya). Dengan 
kata lain, permintaan penangguhan penahanan kepada kejaksaan dan pengadilan 
biasanya akan ditolak. 



204

Pertanyaan kunci 
Bagaimana ukuran menentukan seorang tersangka/terdakwa ditahan atau tidak?

Untuk tahanan atau terdakwa yang ditahan di LP, perpanjangan penahanan yang 
terlambat biasanya tidak membuat LP mengeluarkan demi hukum yang bersangkutan 
dari tahanan. Kalaupun ada tuntutan dari keluarga atau penasehat hukum, pihak LP 
akan mengulur waktu dan berkoordinasi dengan instansi yang menahan sehingga 
tiba-tiba muncul surat perpanjangan penahanan yang biasanya ditengarai back date.

  

Pertanyaan kunci 
Adakah sistem yang dapat dibangun antara Dit.PAS - LP dengan aparat penegak hukum 
lain terkait dengan masa penahanan tersangka- terdakwa? 

4. Eksekusi putusan dan dimulainya masa pemidanaan (dimulainya hak-hak 
sebagai warga binaan pemasyarakatan/WBP)

Tahanan dan WBP memiliki hak yang sangat berbeda. Misalnya tahanan tidak memiliki 
hak pembinaan (olahraga, dll), remisi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat. 
Masalah yang muncul adalah setelah putusan hakim, maka eksekusi putusan terletak pada 
penuntut (jaksa). Apabila jaksa tidak melakukan eksekusi salah satunya mengirim putusan 
pengadilan ke LP, maka LP tidak memiliki dasar hukum untuk mengubah status tahanan 
menjadi WBP sekaligus hak-hak yang mengikutinya.

Pertanyaan kunci
Adakah sistem yang dapat dibangun antara Dit.PAS - LP dengan aparat penegak hukum 
lain terkait eksekusi putusan?

5. Eksekusi putusan dan berakhirnya pemidanaan
Eksekusi putusan yang menjadi tanggung jawab penuntut untuk melakukannya terkait 
pula dengan berakhirnya masa pemidanaan atau terpidana harus dibebaskan. Apabila 
sejak awal eksekusi putusan tidak dijalankan, kesulitan muncul pula pada saat terpidana 
harus dibebaskan. Walaupun terpidana mendengarkan vonis sehingga mengetahui 
masa  pemenjaraannya, tetapi LP tidak memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan yang 
bersangkutan.
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Pertanyaan kunci

Adakah sistem yang dapat dibangun antara Dit.PAS - LP dengan aparat penegak hukum 
lain terkait eksekusi putusan?

6. Penyiksaan – salah tangkap dan kebutuhan penghukuman – akses bertemu 
tahanan

Penyiksaan yang dilakukan kepolisian biasanya diikuti dengan beberapa konsekuensi 
dan ‘skenario’ untuk menutupinya:

a. Pengakuan dibawah tekanan dapat tidak akurat. Beberapa kasus menunjukkan 
penyiksaan menimbulkan salah penetapan tersangka dan kemudian salah 
penuntutan. Walaupun ini kemudian terungkap di pengadilan, penuntut terlebih 
polisi, memiliki kebutuhan agar terdakwa tetap dipidana. Kebutuhan ini muncul 
untuk terhindar dari kemungkinan terdakwa menuntut balik polisi dan jaksa 
apabila terbukti tidak bersalah. Dalam berbagai kasus, hakim terbukti dapat 
diajak bekerja sama untuk tetap menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa.

b. Penyiksaan oleh polisi yang menimbulkan luka-luka di tubuh tersangka, biasanya 
akan ditutupi dengan menutup akses keluarga dan penasehat hukum untuk 
mengunjunginya. Akses baru dibuka kembali setelah luka-luka tersebut relatif 
sembuh.

Pertanyaan kunci 

a.  Apakah ada cara mendapatkan alat bukti selain pengakuan tersangka-terdakwa
    yang lebih efektif? Bagaimana dengan penggunaan tekhnologi? Adakah hambatan 

dalam penggunaan teknologi ini? Apabila ada, apakah ada solusinya?
b.  Apa akibat penyiksaan terhadap instansi penegak hukum lainnya? 
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CATATAN/REFLEKSI :
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MODUL PELATIHAN
UNTUK PELATIH

HAK ASASI MANUSIA
BAGI PENEGAK HUKUM

Tahap 3 
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Modul 9. Titik Berangkat Pelatihan Tahap 3

Di akhir  modul ini, peserta diharapkan mampu : 
1. Mengetahui tujuan pelatihan tahap 3
2. Mengetahui kaitan antara  pelatihan  tahap 1 dan 2 dengan pelatihan tahap 3 ini
3. Mengetahui alur belajar kegiatan yang akan dilakukan pada tahap 3 ini

Waktu  30 menit
Metode paparan fasilitator, curah pendapat.
Pengantar

Modul ini merupakan  pembuka yang akan menjelaskan  mengenai tujuan, sasaran dan 
implementasi pada setiap kegiatannya. Selain itu juga akan menjelaskan alur belajar 
dan  keterkaitan  dengan 2 pelatihan sebelumnya.

Kegiatan 1  Sambutan Pembukaan 
Tujuan 

1. Membuka secara resmi pelatihan oleh pihak penyelenggara
2. Menyampaikan tujuan-tujuan pelatihan
3. Mengetahui kaitan antara rangkaian-rangkaian pelatihan yang telah diselenggarakan 

sebelumnya.

Waktu durasi 30 menit
Proses
Wakil pihak penyelenggara menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi pelatihan.
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Modul 10.
Evaluasi Pendidikan Hak Asasi Manusia
Di akhir modul ini, peserta diharapkan dapat : 

1. Melakukan evaluasi program pendidikan
2. Mengidentifikasi karakter dan evaluasi pendidikan hak asasi manusia yang baik
3. Membuat rumusan evaluasi pendidikan hak asasi manusia
4. Menjelajahi model-model evaluasi pendidikan hak asasi manusia

Waktu 260 menit
Pengantar

Seringkali sebagai  praktisi pendidikan hak asasi manusia, evaluasi  pendidikan menjadi 
sesuatu yang kurang diperhatikan. Hal ini terjadi karena perhatian banyak dicurahkan 
pada tahap persiapan dan pelaksanaan. Padahal   pendidikan hak asasi manusia bertujuan 
untuk melakukan perubahan sosial pada tingkatan individu, tingkatan organisasi atau 
kelompok dan tingkatan komunitas atau masyarakat luas.  Dan evaluasi dapat membantu 
praktisi pendidikan hak asasi manusia untuk menggapai tujuan tersebut. 

Dalam melakukan perancangan sebuah pendidikan hak asasi manusia, tidak hanya materi 
dan kegiatan saja, tetapi juga evaluasi pendidikan masuk kedalam perancangan tersebut. 
Karena evaluasi dapat membantu melihat tujuan dari pelatihan  hak asasi manusia tersebut. 

Dan dalam tahap pendidikan sebelumnya, peserta telah mempelajari  mengenai pentingnya 
pendidikan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum, perancangan kurikulum 
pendidikan hak asasi manusia, peran fasilitator dan memfasilitasi pendidikan hak asasi 
manusia. Maka di tahap ini peserta mempelajari mengenai evaluasi pendidikan hak asasi 
manusia.  

Kegiatan dalam modul ini antara lain adalah :
1. Kegiatan 1 : Pengantar Evaluasi Program Pendidikan
2. Kegiatan 2 : Karakter Evaluasi Pendidikan
3. Kegiatan 3 : Evaluasi Pendidikan HAM
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Kegiatan 1 Pengantar Evaluasi Program 
Pendidikan 

Tujuan
Menjelajahi evaluasi program pendidikan

Waktu 1 jam 50 menit
Langkah-langkah 

Ringkasan
Dalam modul-modul pelatihan sebelumnya anda telah mendiskusikan tentang pendidikan 
HAM dan hasil-hasilnya, termasuk penggunaaan pendekatan partisipatif. Dalam kegiatan 
ini narasumber, fasilitator, dan anda akan menggali dan mendiskusikan hal ikhwal evaluasi 
pendidikan hak asasi manusia. Pertama-tama mengenai rumusan evaluasi pendidikan dan 
menemukan alasan mengapa orang melakukannya. Lalu, perihal karakteristik evaluasi 
pendidikan yang baik, termasuk kemungkinan kerumitan-kerumitan melakukannya.

Kegiatan ini dibagi dalam tiga bagian:
Bagian A. Dalam kelompok besar, narasumber akan berbagi pengetahuan dan 
pengalaman tentang evaluasi program pendidikan dan pendidikan HAM.

Bagian B. Fasilitator akan memandu sesi tanya jawab dalam kelompok besar, anda 
diminta memertukarkan pengalaman anda tentang berbagai hal berkaitan dengan 
evaluasi pendidikan dan pendidikan HAM.

Bagian C. Fasilitator anda akan mengkaji ulang hasil-hasil diskusi.

Langkah-langkah 

Bagian A. Presentasi Narasumber (45 menit)
Dalam kelompok besar, narasumber berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang 
evaluasi program pendidikan pendidikan HAM. Pertanyaan pembuka yang dapat 
dipertimbangkan:

1. Apa itu evaluasi pendidikan? Dimana letak evaluasi dalam keseluruhan 
program pendidikanan dan apa makna evaluasi pendidikan bagi anda?

2. Mengapa kita perlu melakukan evaluasi itu?
3. Bagaimana mengetahui efektivitas pendidikan kita?

Langkah-langkah 

Bagian B. Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok Besar (60 menit ) 

Fasilitator menyajikan ringkasan presentasi narasumber dan mengundang peserta 
untuk berbagi dan mendiskusikan pengalaman mereka dengan narasumber mengenai 
evaluasi program pendidikan HAM.
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Langkah-langkah 

Bagian C. Kaji ulang dan Penutup (5 menit)
Fasilitator mengakaji ulang dan menuliskan sejumlah catatan hasil-hasil penting 
diskusi pada flipchart. Kemudian memberi transisi untuk sesi berikutnya.

Kegiatan 2 Karakter Evaluasi Pendidikan

Tujuan
Mengidentifikasi karakter evaluasi pendidikan HAM yang baik. 
Waktu 60 menit 
Langkah-langkah 

Ringkasan

Dalam kegiatan ini anda akan menggali, mengenali, dan mendiskusikan sejumlah 
karakter penting evaluasi pendidikan HAM yang baik. 

 

Kegiatan ini dibagi dalam dua bagian.

Bagian A. Peserta akan membaca lembar rujukan yang dibagikan. Anda diharapkan 
dapat memahami karakter evaluasi yang baik secara cepat.

Bagian B. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok-kelompok kecil. Peserta 
membuat pertanyaan yang akan diajukan kepada kelompok lain berkaitan dengan 
isi lembar rujukan dan menjawab pertanyaan yang datang dari kelompok lain. 

Langkah-langkah 

Bagian A. Membaca dan Membuat Pertanyaan Kritis (15 menit)

Fasilitator membagikan dan meminta peserta secara sendiri-sendiri membaca Lembar 
Rujukan 1. “Karakter Evaluasi yang Baik” (5 menit).  

Setelah 5 menit pertama, fasilitator meminta peserta mendiskusikan hal-ikhwal 
“Karakter Evaluasi yang Baik” dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5-7 orang (10 
menit). Lalu, setiap kelompok menyiapkan 2-3 pertanyaan kritis yang menjadi perhatian 
mereka berkaitan dengan karakter evaluasi yang baik. Pertanyaan akan diajukan kepada 
kelompok lain secara tertulis dalam metacard pada Bagian B.
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Langkah-langkah

Bagian B. Mengajukan dan Menjawab Pertanyaan (45 menit) 
Setiap anggota kelompok mendiskusikan pertanyaan yang diajukan kelompok lain 
kepada kelompok mereka (5 menit).  Lalu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
tersebut. Kelompok lain diizinkan untuk memberi komentar singkat atau klarifikasi (15 
menit) atas jawaban kelompok tersebut.

Contoh pertanyaan:
l Tentang karakter partisipasi: mulai menetapkan kebutuhan pelatihan hingga 

evaluasi, siapa saja yang anda ingin libatkan? Mengapa mereka? Seberapa 
tinggai tingkat partisipasi mereka?

Sebagai penutup, fasilitator merangkum butir-butir penting hasil tanya-jawab antar 
kelompok sesaat setelah seluruh kelompok menjawab pertanyaan kelompok lain (5 
menit).
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Kegiatan 3 Evaluasi Pendidikan HAM
 

Tujuan 

1. Membuat rumusan evaluasi pendidikan HAM
2. Menjelajahi model-model evaluasi pendidikan HAM

Waktu 90 menit 
Langkah-langkah

Ringkasan

Kegiatan ini peserta akan menjelajahi model-model evaluasi pendidikan hak asasi 
manusia. Pertama-tama mereview rumuskan evaluasi pendidikan HAM dan 
menemukan alasan melakukannya. Kegiatan ini akan menelusuri model-model 
evaluasi melalui daur program.

Kegiatan ini dibagi dalam tiga bagian.

Bagian A. Berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang evaluasi pendidikan HAM.

Bagian B. Fasilitator akan memandu anda untuk mengkaji ulang model-model 
evaluasi pendidikan HAM.

Bagian C. Fasilitator akan menyajikan dan mengkaji ulang ragam evaluasi dalam 
daur program.

Langkah-langkah 
Bagian A. Mengkaji Ulang Evaluasi Pendidikan HAM (30 menit)

Dalam kelompok besar diskusikan pengalaman anda tentang evaluasi pendidikan 
HAM. Pertanyaan pembuka yang dapat dipertimbangkan:

1. Apa itu evaluasi pendidikan HAM?
2. Apa makna evaluasi pendidikan HAM bagi kita?
3. Mengapa kita perlu melakukan evaluasi itu?
4. Bagaimana anda mengetahui efektivitas pendidikan kita?

Fasilitator memberi waktu beberapa saat kepada peserta untuk memikirkan jawabannya. 
Jika, dibutuhkan lakukan teknik “reading” (membaca cepat) selama 5 menit. Fasilitator 
dan peserta sama-sama menggunakan Lembar Rujukan 2. Pengantar Evaluasi 
Pendidikan Dalam Pendidikan HAM sebagai informasi tambahan untuk berdiskusi.
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Langkah-langkah 
Bagian B. Dua Model Evaluasi Program Pendidikan HAM (30 menit)

Lembar Rujukan 3. Model-Model Evaluasi Pendidikan untuk Pendidikan HAM 
menggambarkan dua model evaluasi program pendidikan HAM: Model Perbaikan 
Terus-Menerus dan Model Empat Tingkat Kirkpatrick. Fasilitator menggambarkan 
keduanya secara singkat dan memimpin diskusi kelompok.

Pertanyaan diskusi:
1. Apa perbedaan paling penting diantara kedua model ini?
2. Yang mana dari kedua model itu yang paling anda kenal?
3. Apa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing model tersebut?
4. Ketika anda melakukan evaluasi pendidikan model yang mana sering anda  
 gunakan? Atau adakah model lain yang lazim anda gunakan selain kedua model
 tersebut?
5. Apa keuntungan dan kerugian penggunaan dari kedua model tersebut?

 
Langkah-langkah 
Bagian C. Presentasi Daur Progam Pendidikan (30 menit)

Fasilitator menyajikan dan mengkaji ulang beragam jenis evaluasi di dalam daur program 
seperti pada Lembar Rujukan 4. Daur Pengembangan Program Berkelanjutan. 

Fasilitator kemudian mengajak peserta untuk berbagi pengalaman mereka dalam 
menggunakan berbagai jenis evaluasi pendidikan atau pelatihan mereka.
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Lembar Rujukan 1.

Karakter Evaluasi yang Baik*

Proses evaluasi yang baik untuk pendidikan HAM dapat didefinisikan dengan beberapa 
karakter penting.

1. Tujuan yang jelas: evaluasi yang baik dimulai dengan tujuan yang jelas. Ini bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan spesifik dan menyediakan informasi untuk mendukung tujuan utama 
(goal) dikaitkan dengan sebuah kegiatan pendidikan HAM. Evaluasi yang baik menyediakan 
perencanaan, rancangan, implementasi, dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan. 
Dalam evaluasi, pernyataan hasil (outcome) terukur dan dapat diamati adalah sangat penting 
untuk membangun ekspektasi dari program yang disediakan. Pernyataan yang objektif juga 
membantu fokus program.

2. Berorietasi pada tindakan: evaluasi yang baik seharusnya memberikan informasi yang 
dapat digunakan untuk membuat keputusan yang relevan. Ini sebaiknya merefleksikan 
sebuah perspektif orientasi tindakan dan mencari pemecahan masalah. Contoh, kuesioner 
akhir yang menanyakan kepada para peserta latih Apa yang anda lakukan untuk memperbaiki 
pelatihan? kurang memberi informasi spesifik yang dapat dilakukan daripada menanyakan 
Apa perubahan yang anda sarankan untuk meningkatkan sesi 1? Atau Perubahan apa yang anda 
sarankan untuk meningkatkan dinamika kelompok? 

3. Praktis: evaluasi yang baik itu praktis dan dapat dilakukan menggunakan sumber daya 
yang tersedia untuk melakukan. Evaluasi yang baik sebaiknya mempertimbangkan cara-
cara inovatif untuk memperoleh hasil lebih baik dengan menggunakan sumber daya orang, 
finansial, dan material yang sama.

4. Partisipatif: evaluasi yang baik sebaiknya menekankan keragaman (diversitas), inklusi, 
partisipasi yang penuh dan setara, dan tanpa struktur hirarki. Ini dapat menjadi sebuah 
kesempatan untuk membangun hubungan kerja yang baik dengan stakeholder yang relevan. 
Oleh karena itu, ini mengimplikasikan bukan hanya pelibatan partisipasi para peserta latih 
dalam kegiatan pendidikan HAM. Namun juga, para pelatih, organisasi peserta latih, dan 
komunitas, serta semacam para lembaga donor. Ini sangat penting ketika melakukan evaluasi 
berkaitan dengan program berskala besar.

 5. Swakritik: evaluasi yang baik itu sebaiknya rendah hati dan swakritik. Anggota organisasi 
perlu secara terbuka mengetahui keterbatasan kolektif mereka dan memahami bahwa apa 
yang mereka pelajari dari suatu studi evaluasi tunggal, bagaimanapun rancangan yang baik, 
hampir selalu menjadi agak kurang menyakinkan dan terbuka terhadap kritik.

5. Non-Disiplinary: anggota organisasi mengadakan evaluasi kegiatan pelatihan HAM perlu 
untuk lebih maju menjadi non disiplinary dalam pendekatan, melepaskan kaca mata kuda 
dari perspektif spesialisasi mereka untuk memperoleh pandangan yang jauh lebih luas.
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6. Mencari Kebenaran: evaluasi yang baik harus juga jujur dan mencari kebenaran. Ini 
seharusnya sebaiknya menekankan akuntabilitas dan kredibilitas. Dengan pikiran seperti 
ini, evaluasi penting merumuskan dengan tepat hasil yang mana benar-benar berasal dari 
pendidikan HAM. Data dari beberapa sumber yang mirip dapat membantu efektivitas yang 
sebenarnya secara tepat.

7. Akurat: evaluasi yang baik menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan absah. Ini 
menggunakan teknik dan alat metodologi yang dirancang dengan seksama sehingga ketika 
digunakan oleh dua orang yang berbeda akan diperoleh hasil yang sama. Data dan konsep 
harus bisa dipahami secara sama oleh stakeholder yang berbeda. Sehingga kesimpulan dapat 
dipahami oleh semua orang.

8. Melihat kedepan: evaluasi yang baik sebaiknya berprospektif dan memandang kedepan, 
mengantisipasi manakala umpan balik evaluasi lebih diperlukan daripada sekedar reaksi 
dari suatu situasi. Evaluasi itu tidak bisa sekadar perenungan sesaat setelah implementasi 
program melainkan harus menjadi bagian proses perencanaan. Dengan kata lain, evaluasi itu 
harus proaktif, bukan reaktif.

9. Prosedur pelaporan yang efektif: evaluasi yang baik itu sebaiknya menggunakan prosedur 
laporan yang efektif. Laporan harus ditulis dengan terminologi yang jelas artinya sehingga 
menampakan tujuan evaluasi, menjelaskan prosedur, menetapkan hasil, mengidentifikasi 
keterbatasan, membangun kredibilitas, dan integritas. Akan lebih baik bila membuat contoh 
laporan evaluasi sebelum mengumpulkan data agar nantinya sesuai dengan kebutuhan 
organisasi.

10. Etis dan demokratis: evaluasi yang baik itu menekankan proses yang fair, terbuka, etis, 
dan demokratis. Data evaluasi harus dapat diakses oleh semua kelompok kepentingan, 
membolehkan verifikasi independen dan kesempatan mereplikasi hasil akhir secara ekstensif. 
Terbuka terhadap komentar dan perdebatan tentang hasil-hasil tertentu. Tetapi hal yang 
bersifat rahasia dan berkaitan dengan keamanan responden haruslah tetap menjadi prioritas, 
seperti wawancara dengan korban, situasi yang penuh kecurangan (situation of corruption) 
dan kebal hukum (impunity).

11. Gender sensitif: gender sensitif harus diintegrasikan ke dalam metodologi dan alat evaluasi 
sebagai realisasi kesetaraan gender yang merupakan elemen kunci perubahan sosial yang 
ingin dicapai oleh pendidikan HAM.

* Disadur oleh Tiana Ratnawati dan Herizal E. Arifin dari Evaluating Human Rights 
Training Activities: A Handbook for Human Rights Educators. United Nations Human 
Rigts dan Equitas. Montreal 2011. 
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Lembar Rujukan 2. 

Evaluasi Pendidikan dalam Pendidikan HAM: Sebuah Pengantar

Saat ini banyak sekali tuntutan terhadap tenaga pendidik Hak Asasi Manusia (HAM) dan 
isu-isu yang mendesak; dan setelah lama bekerja di lapangan, setumpuk kertas kerja dan 
pekerjaan lain biasanya membikin kita frustasi. Evaluasi, salah satu tugas yang seringkali 
masuk dalam daftar tunggu atau kerap ditunda-tunda, bahkan kurang mendapat 
petimbangan. “Mengapa harus fokus pada evaluasi ketika hal-hal lebih penting bisa 
dilakukan?”

Sebagai seorang praktisi pendidikan HAM, dirasakan cukup mendesak untuk meninjau 
lebih jauh peran evaluasi pendidikan. Bagaimana evaluasi bermanfaat untuk pekerjaan 
kita? Cukupkah membagikan kuesioner setelah pelatihan untuk mengetahui hal-ikhwal 
yang telah dipelajari peserta atau bisakah evaluasi berperan lebih dari itu? Mengeksplorasi 
konsep evaluasi pendidikan akan memperluas gagasan kita tentang apa itu evaluasi dan 
bagaimana evaluasi dapat meningkatkan kerja-kerja pendidikan HAM kita.

Tujuan pendidikan HAM adalah membawa perubahan pada tiga tingkat berbeda: tingkat 
individual, organisasi atau kelompok, dan komunitas atau masyarakat luas. Seperti sudah 
banyak dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan HAM yang efektif akan membantu kita 
mengartikan dan menjelaskan lebh baik pekerjaan pendidikan HAM kita pada ketiga 
tingkatan tersebut. Juga membuat kita mampu meningkatkan kualitas pelatihan HAM.

Apa itu evaluasi pendidikan?

Evaluasi pendidikan dalam konteks pendidikan HAM dapat dirumuskan:
   Sebuah aktivitas sistematis untuk mengumpulkan informasi:

• Tentang tingkat atau tahap perubahan di tingkat individu, organisasi atau 
kelompok, dan masyarakat luas ke arah penghargaan yang lebih luas terhadap 
HAM yang berkaitan dengan pendidikan HAM kita.

• Untuk mendorong keputusan kita bagaimana meningkatkan efektivitas 
pelatihan HAM kita.

Butir kuncinya adalah evaluasi merupakan aktivitas sistematis. Artinya harus direncanakan. 
Evaluasi menyediakan informasi tentang dampak pendidikan HAM yang bertalian 
dengan tujuan yang ingin kita raih. Informasi ini membantu bagaimana pendidikan HAM 
berkontribusi membangun budaya HAM di masyarakat tempat kita bekerja. Pada akhirnya, 
evaluasi dapat menyediakan informasi memadai untuk meningkatkan efektivitas kerja 
pendidikan HAM kita.
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Keberhasilan evaluasi bersandar pada pengajuan pertanyaan yang benar (tepat), pada saat 
yang tepat, dan pada orang yang tepat pula.

Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan adalah:

• Mengapa kita memberi pelatihan ini?
• Apakah isi atau muatan pelatihan merespon kebutuhan peserta latih?
• Apa yang dipelajari peserta latih?
• Tindakan apa yang diambil peserta sebagai hasil pelatihan?
• Apakah peserta mengaplikasikan dalam pekerjaan hal-hal yang telah mereka 

pelajari?
• Bagaimana pekerjaan mereka sekarang berkontribusi pada perubaan di masyarakat 

lebih luas?

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, tampak bahwa evaluasi pendidikan bukan pekerjaan 
sesaat, melainkan proses yang berjalan. Proses yang memungkinkan kita mengumpulkan 
informasi secara sistematis selama pelatihan berlangsung pada fase-fase berbeda termasuk 
fase perencanaan, fase perancangan dan pengembangan, begitu juga fase implementasi 
dan tindak lanjutnya.

Evaluasi dalam keseluruan fase mengikuti sebuah proses yang sama, seperti di bawah ini:

Esensi  Proses Evaluasi

Dalam bentuk sederhana, evaluasi dapat diurut dalam 5 tahap.
1. Rumusan tujuan evaluasi
2. Menentukan dan mengajukan pertanyaan yang tepat
3. Dapatkan jawaban dari sumber  yang  tepat
4. Analisis dan refleksi data yan g terkumpul dan gambarkan kesimpulan yang tepat
5. Ambil tindakan dari apa yang telah anda pelajari dari evaluasi

Tahap-tahap sederhana ini mewakili metodologi evaluasi.

Mengapa evaluasi?

Evaluasi dapat menjadi alat yang sangat penting. Mengetahui hasil akhir pelatihan pada 
peserta cukup substantif. Karena dapat menggambarkan kesimpulan perubahan yang 
telah dirancang dalam sesi pelatihan.

Evaluasi dalam pendidikan HAM memiliki dua tujuan utama: untuk pembelajaran dan 
pengembangan, serta akuntabilitas. Tujuan yang pertama, evaluasi dapat menunjukan 
seberapa baik pekerjaan kita dan untuk melakukan perkerjaan yang lebih baik lagi. Evaluasi 
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pada tujuan akuntabilitas adalah menyediakan bukti-bukti atau petunjuk keberhasilan 
kepada stakeholder dan pendonor. Proses evaluasi yang sukses, menggabungkan kedua 
tujuan tersebut.

Sangat penting melakukan evaluasi pendidikan HAM agar kita dapat:

• Meningkatkan efektivitas kerja kita: evaluasi akan memberi tahu kita tentang 
apakah pekerjaan kita sesuai dengan rencana, apakah pembelajaran kita sudah 
dilaksanakan atau perubahan sudah terjadi.

• Menjadi akuntabel: organisasi kita dan pendonor memerlukan semacam sistem 
akuntabilitas yang dapat menunjukan bagaimana dana digunakan, apa hasil-hasil 
dari program pelatihan, juga soal pertambahan nilai. Evaluasi dapat menunjukan 
profesionalisme kita dan memberi kita kredibilitas.

• Berbagi pengalaman: lembaga kita yang melakukan pendidikan HAM dapat 
belajar dari kesuksesan atau kesalahan kita dengan meninjau ulang (review) 
evaluasi kita. Kita dapat menambahkan pengetahuan tentang hal-hal yang boleh 
atau jangan dilakukan peserta atau populasi lain.

• Menemukan motivasi: saat anda melihat bahwa pelatihan mencapai tujuan, anda 
akan tim anda patut berbangga diri. Sebuah evaluasi dapat menyatukan anda dan 
menyokong perkerjaan anda di organisasi.

Camkanlah, evaluasi penting dalam pendidikan HAM karena membantu kita merumuskan 
dengan jelas tujuan evaluasi dan membantu kita terindar dari mengumpulkan informasi 
yang tidak penting dan tidak perlu.

Perlu dibedakan antara evaluasi dengan riset ilmu pengetahuan, terutama dalam hal tujuan. 
Meskipun keduanya mungkin menggunakan metode yang sama. Evaluasi dirancang untuk 
memaksimalkan manfaatnyanya untuk para pengambil keputusan, riset tidak demikian.

Dalam pendidikan HAM, evaluasi jangan diperlakukan sebagai riset tetapi lebih untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus yang berkaitan dengan tujuan pelatihan.

*   Disadur oleh Tiana Ratnawati dan Herizal E. Arifin dari Evaluating Human Rights Training Activities: A
     Handbook for Human Rights Educator. United Nations Human Rigts dan Equitas. Montreal 2011.
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Lembar Rujukan 3. 

Model Evaluasi Pendidikan untuk Pendidikan HAM

Dalam arena evaluasi pendidikan, tersedia sejumlah model evaluasi atau pendekatan 
untuk evaluator atau edukator. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Sebagai 
pendidikan HAM dengan waktu dan sumber daya terbatas, kita perlu memiliki model 
yang praktikal dan efektif untuk melakukan evaluasi yang bermakna terhadap pendidikan 
HAM kita.

Dua model yaitu Model Perbaikan Terus-Menerus dan Model Empat Tingkat Kirkpatrick. 
Meskipun tidak ada resep yang sempurna untuk evaluasi pelatihan, dua model ini yang 
dipilih untuk digunakan secara bersamaan. Karena menyediakan kerangka teori yang 
lengkap untuk membangun dan melakukan proses evaluasi pendidikan HAM dengan 
peserta belajar orang dewasa. Kombinasi dua model ini memaksa kita untuk berpikir 
melalui pertanyaan-pertanyaan penting, seperti:

1. Mengapa kita melakukan pelatihan? Apa hasil-hasil yang ingin kita capai?
2. Apa tujuan evaluasi pelatihan?
3. Siapa saja para pembaca atau penerima hasil-hasil evaluasi? 
4. Apa tipe evaluasi yang perlu kita laksanakan? Kapan tipe-tipe evaluasi perlu 

dilakukan pada tempat yang tepat?

Keuntungan menggunakan kedua model secara bersamaan adalah mereka akan 
menawarkan fleksibilitas, memberi keragaman dalam program pelatihan dan kegiatan 
HAM. Mereka memampukan kita mengaitkan rancangan evaluasi ke rancangan program 
pelatihan.

Model Perbaikan Terus-Menerus membantu kita meletakkan proses evaluasi di dalam 
konteks yang lebih luas rancangan program pelatihan dan kegiatan-kegiatan HAM kita. 
Sementara Kirkpatrick menawarkan model praktis untuk mengevaluasi kejadian aktual 
pelatihan dan pembelajaran yang dilakukan.  Di bawah ini akan disampaikan tinjauan 
ringkas kedua model tersebut.

1. Model Daur Perbaikan Terus-menerus

Model ini sebuah model evaluasi pendidikan sirkuler (tak berujung pangkal) dengan jalan 
melakukan evaluasi sistematis pada 4 tahap. Ini dilakukan untuk memastikan peningkatan 
yang terus menerus dari keseluruhan program pelatihan.
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Figur 1. Dibawah ini memberikan ilustrasi tentang 4 tahap evaluasi model Daur  Perbaikan 
Terus Menerus serupa dengan 4 fase utama siklus hidup progam pendidikan HAM. 
Informasi dikumpulkan melalui tiap tahap evaluasi. Informasi ini mengabarkan keputusan-
keputusan yang telah dibuat sepanjang siklus hidup program atau sesi pelatihan atau 
HAM.

Daur Perbaikan Terus Menerus menekankan kesalingketerkaitan (interconnectedness) 
tahap-tahap evaluasi dan rancangan pelatihan yang berbeda-beda. Model ini menonjolkan 
pentingnya perencanaan evaluasi semenjak sangat dini, bahkan sejak kita merancang 
langkah pertama pelatihan HAM kita. Kita perlu merancang proses evaluasi, juga kegiatan 
evaluasi kita dalam setiap langkah. Membuat evaluasi menjadi terintegral dalam rancangan 
pelatihan akan membantu membuat evaluasi kita bekerja lebih efisien dan efektif.

Model daur ini menjadi sebuah alat (tool) penting dalam membantu banyak organisasi 
untuk memperbaiki sesi pelatihan individu dan keseluruhan program pendidikan HAM, 
juga membantu mereka menilai dampak pendidikan HAM.

2. Model Evaluasi Pelatihan Donal L. Kirkpatrick.

Model ini dikembangkan pada 1959 dan diperbarui pada 2006. Model ini telah lebih luas 
digunakan untuk evaluasi pelatihan dan pembelajaran, termasuk area pendidikan HAM. 
Model Kirkpatrick juga dikenal sebagai Model 4 Tingkat (lihat Figur 2), terdiri dari 4 tingkat 
evaluasi pembelajaran yang mengukur:

• Reaksi – apakah yang peserta pikir dan rasakan tentang pelatihan dan pembelajaran.
• Pembelajaran – meningkatkan pengetahuan atau kapasitas sebagai hasil pelatihan.
• Perilaku/transfer – tingkat atau luas perbaikan dalam perilaku dan kapasitas serta 

implementasi atau aplikasi.
• Dampak – akibat pada komunitas yang lebih besar sebagai hasil dari tindakan para 

peserta latih.
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• Evaluasi ketika fase tindak lanjut: Evaluasi 
Transfer dan Dampak.

• Evaluasi ini dilakukan pada taap 
berikutnya dan dapat membantu 
memastikan apakah transfer terjadi atau 
tidak. Dalam jangka panjang, program 
memiliki dampak  pada pekerjaan peserta, 
pada organisasi, dan masyarakat. Ini 
tipe evaluasi paling menantang. Contoh, 
umpan balik jangka panjang dari peserta, 
tindak lanjut pada pekerjaan dilakukan 
oleh peserta (rencana tindak lanjut peserta, 
pertemuan regional, komunitas online).

• Evaluasi ketika fase perencanaan: 
“Penilaian Kebutuhan Pelatihan”

• Tipe evaluasi ini diadakan sebelum 
pengembangan program atau sesi pelatihan 
untuk memastikan bahwa pelatihan sesuai 
dengan kebutuhan peserta belajar.

 Contoh, wawancara dengan perwakilan 
peserta, konsultasi dengan ahli, peneliti, dll

• Evaluasi selama fase implementasi 
program: Evaluasi Akhir Pelatihan 
“Sumantif”

• Pada akhir sesi pelatihan atau setelah 
program selesai, Evaluasi  Akhir Pelatihan 
dilakukan untuk melihat apakah tujuan 
telah sesuai. Apabila pelatihan berjalan 
efektif dan ini sebaiknya digunakan 
lagi. Contoh, kuesioner evaluasi akhir, 
wawancara, debriefing dengan peserta, 
fasilitator, dan narasumber.

• Evaluasi ketika fase rancangan/
pengembangan program pelatihan: 
Evaluasi Formatif

• Ketika program pelatihan terbentuk, 
evaluasi formatif dilakukan untu 
memastikan bawa program berada 
pada jalur yang benar. Evaluasi ini 
memberitahukan keputusan-keputusan 
tentang rancangan program atau sesi 
pelatihan. Contoh, diskusi kelompok 
terfokus dengan perwakilan peserta, 
observasi, umpan balik dari ahli dan 
narasumber.
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Figur 2. Menjelaskan lebih rinci setiap tingkat dengan pertanyaan potensial pada setiap 
tingkat evaluasi yang dituju. 

Level Evaluasi 
Kirkpatrick Keterangan dan Pertanyaan Kegunaan dan Relevansi

Level  1 :
REAKSI

Pada tingkat 1, kita dapat mengukur 
para perserta belajar.
• Perasaan dan reaksi personal 

tentang pelatihan dan pengalaman 
belajar.

• Sikap terhadap isi dan proses
• Persepsi seketika tentang manfaat 

kegiatan pelatihan HAM
• Persepsi tentang apa yang mereka 

pelajari dalam pelatihan
• Perasaan apakah mereka 

mengubah ide-ide mereka atau 
persepsi dalam banyak area HAM 
atau pendidikan HAM sebagai 
hasil kegiatan atau diskusi selama 
pelatihan

• Kepuasan terhadap pelatih dan 
material pelatihan.

• Kepuasan terhadap aspek logistik 
pelatihan.

• Umpan balik tentang reaksi, 
perasaan, kepuasan mudah 
diperoleh.

• Biaya pengumpulan dan analisis 
umpan balik, secara umum rendah.

• Penting mengetahui jika peserta 
terganggu atau kecewa

• Penting mengetahui kepuasan 
umum peserta dengan 
pelatihan. Peserta mungkin akan 
mengkomunikasikan dengan 
siapa saja yang bisa jadi mau 
berpikir untuk berpartisipasi dalam 
pelatihan kedepan.

• Penting memiliki refleksi peserta 
tentang pembelajaran mereka 
selama dan pada akhir pelatihan 
agar menyiapkan mereka untuk 
merespon evaluasi kita kemudian 
hari pada 3 tingkat berikutnya.

Pertanyaan yang dapat diajukan:
• Apakah peserta menikmati 

pelatihan? Apakah mereka merasa 
tentram?

• Apakah pelatihan sesuai dengan 
harapan mereka? Apakah tingkat 
pelatihan tepat buat mereka?

• Apakah mereka menghargai 
pendekatan partisipatif?

• Apakah pelatihan relevan dengan 
pekerjaan mereka? Apakah isi, 
keterampilan, nilai-nilai, dan sikap 
HAM disasar selama pelatihan, 
relevan?

• Apakah pelatihan, praktis? 
Dapatkah mereka melihat bahwa 
mereka dapat mengaplikasikan 
pembelajaran dalam kerjaan dan 
konteks kehidupan mereka?

• Sudikah mereka 
merekomendasikan pelatihan 
kepada orang lain?

• Apakah mereka suka tempat, 
akomodasi, dan fasilitas pelatihan?
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Level 2:
PEMBELAJARAN

Pada tingkat 2. Kita dapat mengukur 
apakah ada atau tidak sebuah 
peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan peserta atau perubahan 
perilaku dan sikap sebagai hasil 
kegiatan program atau pelatihan HAM.

• Mensyaratkan lebih pada 
gagasan dan sumber daya 
dari pada tingkat 1. Tetapi 
sukar dilakukan.

• Lebih mudah ketika 
pelatihan lebih pada 
keterampilan praktikal 
yang dapat dikuantifikasi, 
seperti bagaimana 
merancang sebuah 
kampanye advokasi.

• Tidak mudah untuk 
pembelajaran yang 
lebih kompleks, seperti 
pengembangan sikap yang 
sejalan dengan prinsip dan 
nilai-nilai HAM.

Pertanyaan yang dapat diajukan:
• Apakah peserta mempelajari 

seperti yang dimaksud rancangan 
pelatihan?

• Apakah mereka mengalami apa 
yang dimaksudkan?

• Apakah tingkat atau kemajuan atau 
perubahan positif pada peserta 
setelah pelatihan, berdasarkan 
tujuan pelatihan.

Level 3 :
PERILAKU/
TRANSFER

Pada tingkat 3. Kita dapat mengukur 
apakah peserta telah lakukan dengan 
pembelajaran mereka manakala 
kembali ke organisasi mereka atau 
kelompok. 
Pembelajaran perilaku atau transfer 
dapat secara parsial dinilai dengan 
mengidentifikasi indikator kinerja.

• Mengukur perubahan 
perilaku dan transfer 
pembelajaran lebih 
sukar dikuantifikasi dan 
memerlukan rancangan 
sistem evalusi yang baik.

• Meskipun menantang, 
evaluasi pada tingkat ini 
kritis karena ini menguji 
implementasi dan aplikasi 
pembelajaran dari pelatihan

Pertanyaan yang dapat diajukan:
• Apakah peserta meletakkan 

pembelajaran mereka dalam praktik 
ketika mereka kembali ke pekerjaan 
dan konteks kehidupan.

• Apakah mereka menerapkan 
keterampilan dan pengetahuan yang 
relevan?

• Apakah ada perubahan yang nyata 
dan dapat diukur dalam tindakan 
peserta ketika mereka kembali dalam 
peran biasanya dalam organisasi 
dan komunitas mereka. Contoh, 
apakah ada perubahan dalam hal 
tipe dan kualitas HAM mereka atau 
kerja pendidikan HAM? Apakah 
perubahan itu berkelanjutan?

• Apakah mereka menyuguhkan 
beberapa pengetahuan dan 
keterampilan atau sikap kepada 
orang lain dalam organisasi atau 
komunitas mereka?
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Tingkat 4.
DAMPAK

Pada tingkat 4. Anda dapat mengukur 
akibat pada organisasi atau komunitas 
luas sebagai hasil dari keterlibatan 
peserta dalam program atau kegiatan 
pelatihan.

Ini juga dikenal sebagai analisis dampak 
dan tindak lanjut serta fokus mengukur 
hasil jangka panjang. Evaluasi dampak 
– tingkat pembelajaran serupa evaluasi 
program. Goals dilihat sebagai proses 
pembelajaran dari awal sampai akhir.

• Lebih mudah pada tingkat 
indiividu peserta tetapi lebih 
banyak tantangan lintas 
komunitas yang luas.

• Faktor eksternal dalam komunitas 
luas/sosial dan konteks HAM 
global dapat mempengaruhi 
kapasitas organisasi dan 
komunitas (cara positif dan 
negatif) untuk melakukan 
kerja dan pendidikan HAM. 
Ini membuat lebih sukar untuk 
menciptakan kaitan antara 
tindakan-tindakan organisasi 
dan perubahan yang terjadi di 
komunitas luas atau sosial.

• Penting untuk mampu 
menghubungkan kerja pendidikan 
HAM kita dengan perubahan 
positif dalam konteks luas.

Pertanyaan yang dapat diajukan:

• Apa hubungan yang masuk akal 
antara perubahan yang luas pada 
tingkat kerja organisasi dan atau 
komunitas, dan peserta?

• Bagaimana pelatihan kita 
berkontribusi kepada perubahan 
dalam komunitas, contoh melalui 
kerja peserta kita?

Model Empat Tingkat Kirkpatrick menyediakan sebuah cara yang dapat diakses dan efektif 
untuk melakukan evaluasi sesi pendidikan HAM. Dengan fokus mengukur hasil-hasil pada 
tingkat yang berbeda-beda, mulai dari individu sampai dengan komunitas luas, Model 
Kirkpatrick menawarkan proses untuk evaluasi yang merefleksikan sangat pentingnya 
tujuan utama (goals) pendidikan HAM.

Disadur secara bebas oleh Tiana Ratnawati dan Herizal E. Arifin dari Evaluating Human Rights Training Activities: A Handbook

for Human Rights Educator. United Nations Human Rigts dan Equitas. Montreal 2011.
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CATATAN/REFLEKSI :
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Modul 11.
Merancang Evaluasi Pendidikan Hak Asasi Manusia
Di akhir modul ini, peserta  diharapkan  dapat :

1. Mengetahui lima langkah proses evaluasi program pendidikan 
2. Menetapkan cara-cara untuk mengukur  dampak pendidikan hak asasi manusia
3. Menetapkan metode dan tehnik evaluasi dalam pendidikan hak asasi manusia

Waktu  210 menit
Pengantar 

Evaluasi pendidikan hak asasi manusia  merupakan kegiatan yang sistematis dan 
direncanakan.  Karena evaluasi tersebut dapat memberikan informasi mengenai dampak 
pendidikan hak asasi manusia. Tetapi seringkali evaluasi pendidikan tidak masuk 
kedalam perancangan sebuah pendidikan hak asasi manusia.

Karena evaluasi merupakan sebuah proses, maka ada beberapa tahapan dalam melakukan 
evaluasi pendidikan. Selain itu  ada 2 model  evaluasi pendidikan hak asasi manusia. 
Dan setiap modelnya memiliki kelebihan masing-masing dan tujuan penggunannya. 
Bentuk evaluasi yang akan digunakan juga akan disesuaikan dengan tujuan dari evaluasi 
tersebut. 

Modul ini membahas mengenai langkah-langkah melakukan evaluasi pendidikan hak 
asasi manusia,  mengukur dampak evaluasi pendidikan  HAM, serta pertanyaan dan 
tehnik melakukan evaluasi pelatihan hak asasi manusia. 

Kegiatan dalam modul ini adalah :
Kegiatan 1 Lima Langkah Evaluasi Pendidikan Hak Asasi Manusia
Kegiatan 2 Mengukur Dampak Evaluasi Pendidikan Hak Asasi Manusia
Kegiatan 3 Pertanyaan, Ragam Alat dan Tehnik Evaluasi
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Kegiatan 1 Lima Langkah Evaluasi Pendidikan
 
Tujuan

Menjelajahi lima langkah proses evaluasi program pendidikan 

Waktu 90 menit

Langkah-langkah

Ringkasan

Sekarang saat kita merancang langkah demi langkah evaluasi pendidikan HAM 
berdasarkan daur pengembangan program pendidikan yang telah didiskusikan 
pada kegiatan dalam modul sebelumnya. Kegiatan ini memberi kesempatan pada 
para peserta untuk merancang evaluasi pendidikan berdasarkan rencana pelatihan 
yang telah mereka buat.

Kegiatan ini dibagi dalam tiga bagian.

Bagian A. Dalam kelompok besar, fasilitator akan berbagi pengetahuan dan pengalaman 
tentang merancang evaluasi program pendidikan HAM.

Bagian B. Peserta akan berdiskusi dalam kelompok kecil berdasarkan kelompok sasaran 
pelatihan yang telah ditetapkan. 

Bagian C. Juru bicara kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. 

Langkah-langkah

Bagian A. Presentasi Rancangan Evaluasi (25 menit)

Dalam kelompok besar, narasumber atau fasilitator akan berbagi pengetahuan dan 
pengalaman tentang lima langkah merancang evaluasi program pendidikan HAM. 
Gunakan Lembar Rujukan 5. Siklus Pengembangan Program Pendidikan sebagai 
bahan presentasi fasilitator.

Langkah-langkah

Bagian B. Kerja Kelompok Kecil (30 menit)
Peserta akan berdiskusi dalam kelompok kecil berdasarkan kelompok sasaran spesifik 
yang telah ditentukan. Mereka akan bekerja menetapkan data evaluasi pelatihan 
mereka. Peserta akan menggunakan Lembar Kerja 1. Menentukan Jenis Data Evaluasi.
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Langkah-langkah

Bagian C. Presentasi dan Tanya Jawab (30 menit)
Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka untuk mendapatkan 
umpan balik dari peserta lain.

Langkah-langkah

Bagian D. Kaji ulang dan Penutup (5 menit)
Fasilitator mengakaji ulang dan menuliskan sejumlah catatan hasil-hasil penting diskusi 
pada flipchart. Kemudian memberi transisi untuk sesi berikutnya.
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Lembar Kerja 1. Menentukan Jenis Data Evaluasi

No. Langkah-langkah Jenis Data Evaluasi Anda

1. Penilaian Kebutuhan Pelatihan – Memahami Perubahan 
yang dibutuhkan peserta

2. Menentukan Hasil-hasil Pelatihan – Menjelaskan 
perubahan yang diharapkan

3. Evaluasi Formatif – Meningkatkan efektivitas

4. Evaluasi Sumatif Akhir Pelatihan – Menetapkan 
perubahan yang telah terjadi

5 Menyiapkan Laporan Evaluasi – Mengkomunikasikan 
hasil-hasil
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Kegiatan 2  Mengukur Dampak Pendidikan HAM 
 
Tujuan
Menetapkan cara-cara untuk mengukur dampak pendidikan hak asasi manusia.

Waktu 30 menit
Langkah-langkah 

Ringkasan*

Sekarang anda telah berhasil menetapkan data evaluasi pendidikan yang diperlukan 
dari setiap langkah dalam daur program pendidikan HAM. Kegiatan ini mencoba 
membantu anda menentukan jenis pertanyaan dan metode atau teknik evaluasi 
dalam daur program pendidikan HAM anda. (tantangan utama yang dihadapi 
pendidik hak asasi manusia adalah kurangnya data empirik tentang dampak 
pendidikan HAM. 

Relatif lebih mudah mengukur kuantitas dan kualitias keluaran (output) program 
pendidikan. Namun sangat sukar menilai dampak karena hipotesis yang mendasari 
bahwa pendidikan menghasilkan pergeseran budaya dalam perilaku tetap menjadi 
sebuah hipotesis yang belum terbukti”. 

* (M. Dottridge. International Council on Human Rights Policy, U.K. HREA (Human Rights Education 
Associates) listserv dalam Equitas, Training Manual: Regional Training of Trainers South East Asia. Hal. 
63. Quebec, Canada 2007.

 
Kegiatan ini dibagi dalam dua bagian.

Bagian A. Fasilitator akan menyajikan presentasi singkat tentang menilai dampak 
pendidikan hak asasi manusia. 

Bagian B. Fasilitator akan memimpin diskusi dalam kelompok besar.

Langkah-langkah

30 menit   Bagian A. Presentasi:  Dampak Pendidikan HAM
Fasilitator secara ringkas akan menyajikan presentasi menilai dampak pendidikan 
hak asasi manusia dan mengundang komentar para peserta. Lihat Lembar Rujukan 6. 
Menilai Dampak Pendidikan HAM.

Fasilitator memimpin diskusi dalam kelompok besar untuk memunculkan gagasan 
tentang metode evaluasi yang sanggup mengukur dampak pendidikan HAM. 
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Panduan pertanyaan diskusi:
1. Pikirkan kembali tentang pendidikan HAM anda. Apakah intervensi ini cukup 

efektif untuk menyelesaikan masalah khusus hak asasi manusia? Mengapa “ya” atau 
mengapa “tidak”? Apa kemungkin manfaat pendidikan HAM yang anda rancang?

2. Bagaimana anda mengetahui bahwa anda mencapai apa yang ada rancang dengan 
sesi-sesi pendidikan HAM anda? Apa keluaran (output)nya?

3. Setelah pelatihan, apa yang dilakukan para peserta pelatihan dengan apa yang telah 
mereka pelajari selama pelatihan? Apa outcome pelatihan?  

4. Apakah pelatihan atau pendidikan HAM anda mempengaruhi siituasi HAM yang 
ingin diselesaikan? Apa saja dampaknya?

5. Dapatkah anda memberi contoh perubahan positif pada tingkat masyarakat yang 
dikaitkan dengan pelatihan atau rancangan pendidikan HAM anda? Dan seterusnya?

Kegiatan 3 Pertanyaan, Ragam alat dan Teknik 
Evaluasi Pendidikan HAM

Tujuan 
Menetapkan metode dan teknik evaluasi dalam pendidikan hak asasi manusia.
 
Waktu 90 menit 
Langkah-langkah

Ringkasan

Sekarang anda telah berhasil menetapkan data evaluasi pendidikan yang diperlukan 
dari setiap langkah dalam daur program pendidikan HAM. Kegiatan ini mencoba 
membantu anda menentukan jenis pertanyaan dan metode atau teknik 

Kegiatan ini dibagi dalam tiga bagian.

Bagian A. Dalam kelompok besar, fasilitator mempresentasikan contoh-contoh 
pertanyaan dan metode atau teknik evaluasi yang dapat digunakan dalam pendidikan 
hak asasi manusia. 

Bagian B. Peserta akan berdiskusi dalam kelompok kecil berdasarkan kelompok sasaran 
pelatihan yang telah ditetapkan untuk menentukan pertanyaan evaluasi dan metode 
atau teknik evaluasi pendidikan anda. 
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Bagian C. Juru bicara kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. 

Langkah-langkah

Bagian A. Presentasi Interaktif (25 menit)
Fasilitator secara ringkas akan menggunakan Lembar Rujukan 6. Evaluasi Efektivitas 
Pelatihan dan Lembar Rujukan 7. Alat dan Teknik Evaluasi Pendidikan untuk 
mendiskusikan pertanyaan dan ragam metode atau teknik evaluasi pendidikan hak 
asasi manusia.

Pertanyaan diskusi:

1. Apa faktor yang anda pertimbangkan ketika menentukan pertanyaan-pertanyaan 
dan metode atau teknik evaluasi pendidikan anda?

2. Berdasarkan pada pengalaman anda, bagaimana anda menentukan pertanyaan 
dan metode atau teknik evaluasi pendidikan anda dalam setiap tahap daur 
pengembangan program pendidikan?

3. Dan seterusnya?
 
Langkah-langkah

Bagian B. Kerja Kelompok Kecil (30 menit)
Peserta akan berdiskusi dalam kelompok kecil berdasarkan kelompok sasaran spesifik 
yang telah ditentukan. Mereka akan bekerja menetapkan data evaluasi pelatihan mereka. 
Peserta akan menggunakan Lembar Kerja 2. Membuat Pertanyaan dan Menentukan 
Metode Evaluasi Pendidikan sebagai tabel langkah lanjut Lembar Kerja 1.

Langkah-langkah

Bagian C. Presentasi dan Tanya Jawab (30 menit)

Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka untuk mendapatkan 
umpan balik dari peserta lain.

Langkah-langkah

Bagian D. Kaji ulang dan Penutup (5 menit)
Fasilitator mengakaji ulang dan menuliskan sejumlah catatan hasil-hasil penting diskusi 
pada flipchart. Kemudian memberi transisi untuk sesi berikutnya.
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Lembar Kerja 2.  Membuat Pertanyaan dan Menentukan Metode Evaluasi

1 2 3 4 5

Langkah-langkah Jenis data Pertanyaan
Evaluasi anda Metode Evaluasi Jenis evaluasi

Penilaian Kebutuhan 
Pelatihan – Memahami 
Perubahan yang 
dibutuhkan peserta

Menentukan Hasil-
hasil Pelatihan– 
Menjelaskan perubahan 
yang diharapkan

Evaluasi Formatif– 
Meningkatkan 
efektivitas

1. Evaluasi  
Harian: 

2. Evaluasi 
Modul: 
Kuesioner 
evaluasi per 
modul

Formatif

Evaluasi Sumatif Akhir 
Pelatihan– Menetapkan 
perubahan yang telah 
terjadi

Menyiapkan 
Laporan Evaluasi – 
Mengkomunikasikan
hasil-hasil
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Lembar Rujukan 5. Siklus Pengembangan Program Pendidikan

TINDAK LANJUT
• Merencanakan strategi
• Memvalidasi   dan  melaksanakan 

strategi/rencana tindak lanjut
• Mengevaluasi dan memodifikasi 

pelatihan selanjutnya
• Menghasilkan laporan

Jenis Evaluasi 
• Penilaian dampak dan transfer

PERENCANAAN
• Mengidentifikasi problem/kebutuhan yang dirasa
• Melakukan pemindaian lingkungan  

Identifikasi  strategi evaluasi 
• Membuat tim proyek, mengidentifikasi peranan dan 

tanggung jawab
• Mengembangkan strategi pengumpulan dana 
• Tulis concept paper, proposal and penganggaran

PELAKSANAAN – Pemberian Program

• Persiapkan pengaturan logistik
• Orientasikan fasilitators dan narasumber 
• Kelola lokakarya
• Kelola sesi tanya jawab harian 
• Sesuaikan isi
• Evaluasi pelatihan 

PENGEMBANGAN – Program Design
• Mengembangkan profil target peserta dan 

pemilihan kriteria
• Memvalidasi kebutuhan pembelajaran
• Merumuskan tujuan dan sasaran
• Mendesain dan memvalidasi batasan 

program
• Mengembangkan dan memvalidasi materi 

pelatihan 
• Mengidentifikasi narasumber dan fasilitator
• Menghasilkan materi pelatihan
• Menghasilkan instrumen evaluasi
• Mengembangkan strategi/rencana tindak 

lanjut 

KESELURUHAN:
• Manajemen Proyek
• Dukungan Administratif 
• Evaluasi
• Pembelajaran Organisasi 

Menutup Program
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DAMPAK

HASIL

KELUARAN

MASUKAN INFORMASI
Pengetahuan, Keahlian, dan 
Sikap mengenai Pendidikan 

HAM

MENILAI DAMPAK PENDIDIKAN HAM

DAMPAK – Hasil jangka panjang 

Dampak adalah hasil jangka panjang yang 
merupakan konsekuensi dari hasil yang 
didapat. 

Dari pelatihan secara keseluruhan, perubahan apa 
yang anda ingin lihat di tingkat masyarakat?

HASIL – Hasil jangka menengah

Hasil adalah konsekuensi logis dari keluaran 
yang didapat. Hasil biasanya terdapat pada 
tingkat dimana pengguna akhir mengambil 
kepemilikan pekerjaan pendidikan HAM.

Dari pelatihan secara keseluruhan, perubahan apa 
yang anda ingin lihat ketika peserta kembali ke 
organisasi mereka?

KELUARAN – Hasil jangka pendek 

Keluaran merujuk kepada konsekuensi yang 
cepat, dapat terlihat, konkrit, dan nyata dan 
jelas dari pendidikan HAM. Membangun 
kapasitas mulai pada tingkat individu.

Dengan melatih target audiens anda, perubahan apa 
yang anda ingin lihat terjadi pada  tingkat individu?
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Lembar Rujukan 7 : Contoh Hasil Pendidikan HAM

Target Peserta dan 
Proyek

Aktivitas Hasil yang diharapkan – Apa Yang Akan Berubah?

Keluaran Hasil Dampak

Target Peserta : 
Pegawai 
Pemerintah 
RANHAM di 
NAD

Proyek: 
memperkuat 
perlindungan 
HAM di daerah 
yang terkena 
Tsunami di 
Indonesia – 
selanjutnya di 
negara Program 
Pelatihan HAM 

• Desain 
kurikulum dan 
pengembangan 
kerjasama 
antara Equitas 
and Ditjend 
HAM.

• Produksi 
materi yang 
digunakan 
pada pelatihan.

• Pelaksanaan 
program 
pelatihan.

1. 25 pegawai pemerintah 
(titik fokus) yang bekerja 
pada tingkat nasional telah 
meningkatkan pengetahuan 
dan keahlian untuk 
menggunakan: 

• Bingkai kerja HAM 
internasional dan 
kewajiban HAM Indonesia

• Mekanisme Internasional 
dan domestik untuk 
promosi dan perlindungan 
HAM.

• Strategi untuk 
melaksanakan pendekatan 
berdasarkan hak-hak asai 
untuk usaha rehabilitasi 
dan rekonstruksi. 

• Strategi untuk jaringan 
kerja pada tingkat provinsi 
dan nasional.

2. DitJen HAM memperdalam 
kapasitas untuk memberikan 
program pembangunan 
kapasitas yang efektif untuk 
Komite RANHAM Provinsi 
di daerah yang terkena 
Tsunami dan daerah lain di 
Indonesia.

Ditjen HAM dan 
titik fokus nasional 
memperkuat kapasitas 
mereka untuk mendukung 
pekerjaan Komite 
RANHAM Provinsi di 
daerah yang terkena 
tsunami

Pemerintah yang diperkuat 
yang mendukung partisipasi 
efektif dari seluruh warga 
negara  akan penyadaran 
budaya HAM dimana 
pemerintah Indonesia 
memenuhi kewajibannya 
untuk menghormati, 
melindungi, dan mendukung 
HAM.
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Target Peserta dan 
Proyek

Kegiatan Hasil yang diharapkan – Apa yang akan berubah?

Outputs Outcomes Dampak

Contoh:

Target Peserta : 
Sipir Penjara

Proyek: 
Pelatihan 
mengenai hak-
hak narapidana

• Penelitian Baseline 
mengenai situasi terbaru 
para narapidana

• Riset pada situasi terbaru 
narapidana 

• Perkembangan program 
pelatihan untuk sipir 
dalam konsultasi dengan 
mereka 

• Pelaksanaan program 
pelatihan

• Program tindak lanjut 
untuk mengevaluasi 
dampak pelatihan

• 30 administrator 
penjara dilatih 
mengenai hak-hak 
narapidana.

• Kebijakan-kebijakan 
penjara ditinjau ulang 
untuk menjamin 
penghormatan yang lebih 
besar kepada hak-hak 
asasi manusia.

• Pelatihan pelayanan yagn 
teratur mengenai HAM 
yang digabungkan ke 
dalam rencana tahunan

• Memperbaiki 
pelayanan terhadap 
narapidana pria dan 
wanita
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Lembar Rujukan 8 

  Evaluasi Efektivitas Pelatihan*

Untuk mengetahui apakah suatu pelatihan atau pendidikan berjalan efektif atau tidak, ada 
dua jenis evaluasi pelatihan yang dapat diacu.

1. Evaluasi proses pelatihan yang sedang berlangsung. Evaluasi meliputi 
penyelenggaraan pelatihan (administrasi, konsumsi, akomodasi, dll), relevansi 
materi pelatihan, metode yang digunakan, dan fasilitator atau pelatihnya.

2. Evaluasi hasil pelatihan. Evaluasi ini mencakup evaluasi sejauh mana materi 
pelatihan dapat dikuasai atau diserap oleh para peserta belajar. Lebih jauh, apakah 
ada peningkatan atau perubahan pengetahuan, kemampuan atau keterampilan, 
perubahan sikap para para peserta belajar, termasuk fasilitator.

Macam-macam evaluasi itu sendiri dapat dikenali dan kita rinci:

1. Evaluasi Reaksi. 

Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengukur reaksi atau kepuasan para peserta belajar 
terhadap kualitas program. Reaksi ini ditinjau dari aspek penyelenggaraan, yang mencakup 
akomodasi, administrasi, konsumsi, tata ruang, pengelolaan waktu, perlengkapan materi, 
hingga proses penyampaian materi.

2. Evaluasi Pembelajaran.

Evaluasi ini dipakai untuk mengukur perkembangan aspek pengetahuan, sikap, 
keterampilan para peserta belajar, termasuk fasilitator. Evaluasi ini dilakukan dengan cara 
membandingkan isi materi dan tujuan pelatihan atau pendidikan dengan penyerapan para 
peserta dalam segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

3. Evaluasi Implementasi.

Evaluasi ini dilakukan dengan menilik perubahan perilaku atau implementasi materi di 
dunia kerja sehari-hari para peserta. Memang evaluasi ini lebih sulit dilakukan karena 
kemungkinan peserta tidak menerapkan hasil-hasil yang diperoleh selama pelatihan atau 
pendidikan.
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4. Evaluasi hasil pada organisasi.

Evaluasi ini memeriksa apakah hasil pelatihan atau pendidikan memiliki pengaruh pada 
perkembangan lembaga para peserta.

Hal-hal penting yang patut dipertimbangkan untuk melaksanakan evaluasi pendidikan 
adalah sebagai berikut:

• Evaluasi hendaknya mengukur perubahan perilaku setelah mengikuti proses pelatihan 
atau pendidikan. 

• Evaluasi sebaiknya dilaksanakan melalui pengujian terhadap dan oleh para peserta 
pelatihan atau pendidikan itu sendiri (self evaluation).

• Perubahan positif perilaku merupakan tolok ukur keberhasil.
• Evaluasi ditujukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggara program 

pelatihan atau pendidikan, termasuk kekuatan dan kelemahan.
• Menilai efektivitas materi sebaiknya berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku.

Sejumlah instrumen dapat digunakan untuk melakukan evaluasi pelatihan atau pendidikan.
1. Mood Meter. Alat evaluasi ini digunakan untuk mengetahui perasaan dan suasana 

hati para peserta selama mengikuti pelatihan atau pendidikan. Mood meter 
dilakukan secara terbuka dan biasanya menggunakan flipchart yang ditempelkan 
pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh seluruh peserta. Skala yang 
digunakan “Biasa Saja’,  “Senang”, “Sangat Senang” atau menggunakan warna 
yang berbeda untuk skala yang berbeda. Fasilitator dapat juga menggunakan 
gambar.

2. Evaluasi Harian. Evaluasi harian dapat dilakukan setiap hari pada akhir sesi. Evaluasi 
ini umumnya menilai proses dan hubungan-hubungan yang terjadi selama satu hari. 
Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memeriksa kelemahan yang terjadi pada 
hari itu dan dipergunakan untuk memperbaiki kinerja hari-hari berikutnya.

3. Evaluasi akhir. Evaluasi ini dilakukan pada akhir pelatihan atau pendidikan. Evaluasi 
ini mencakup efektivitas seluruh aspek, seperti penyelenggaraan, metodologi, 
partisipasi peserta, fasilitator, materi, suasana pelatihan, dan seterusnya. Evaluasi 
ini dilakukan oleh para peserta dan bersifat terbuka.

* Sumber:

 Diadopsi dan adaptasi dari Asmara Nababan, dkk., Panduan Fasilitator: Pendidikan Politik di Aceh, Demos 2009, hal. 64 – 66.
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CATATAN/REFLEKSI :
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Modul 12.
Praktik Sesi Pendidikan Hak Asasi Manusia
Di akhir modul ini, peserta  diharapkan  dapat :

1. Menyiapkan  sesi pelatihan  hak asasi manusia untuk kelompok  sasaran spesifik
2. Menyajikan sesi pelatihan hak asasi manusia dan menerima umpan balik

Durasi : 2 hari
Pengantar 

Peningkatan kemampuan seorang pendidik tidak cukup dengan mempelajari secara 
teori saja, tetapi memerlukan praktek dan latihan terus menerus.  Setelah mempelajari 
perancangan pendidikan hak asasi manusia bagi penegak hukum, maka modul ini 
merupakan praktek, dimana peserta  akan berlatih merancang sebuah sessi dalam 
pendidikan hak asasi manusia bagi penegak hukum.  Dan dalam mengelola sebuah sessi 
pelatihan ,  diperlukan tahap persiapan  sejak perancangan hingga persiapan materi.  Dan 
ketika dalam  praktek, pendidik hak asasi manusia juga akan memperoleh umpan balik 
yang dapat sebagai bahan perbaikan kedepannya.

Modul ini akan mengajak peserta untuk mempraktekkan  apa yang sudah dipelajarinya 
dari seluruh tahapan proses belajar. Peserta akan diminta untuk merancang sebuah sessi  
pendidikan hak asasi manusia bagi instansinya serta mempraktekannya. 

Kegiatan dalam modul ini adalah :
Kegiatan 1 Presentasi Sessi Pendidikan 
Kegiatan 2 Praktik Menangani Sessi Pendidikan Hak Asasi Manusia
Kegiatan 3 Refleksi Pengalaman Menangani Pendidikan Hak Asasi Manusia
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Kegiatan 1 Presentasi Sesi Pendidikan Anda
Tujuan

1. Menyiapkan sesi-sesi pelatihan hak asasi manusia untuk kelompok sasaran spesifik.
2. Menyajikan (presentasi) sesi-sesi pelatihan peserta dan menerima umpan balik.

Waktu  1 hari

Langkah-langkah

Ringkasan
Pada pelatihan sebelumnya anda diminta untuk menyiapkan sesi-sesi pelatihan. 
Dalam kegiatan ini anda akan menyajikan (presentasi) sesi-sesi pelatihan anda dan 
bersiap-siap menerima umpan balik dari peserta lain. Setelah itu anda mempunyai 
kesempatan untuk memperbaiki sesi-sesi pelatihan anda, jika dipandang perlu.

Kegiatan ini dibagi dalam tiga bagian.
Bagian A. Anda akan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil tim fasilator untuk 
mempersiapkan presentasi sesi-sesi pelatihan hak asasi manusia anda. 

Bagian B. Fasilitator akan memandu presentasi para peserta.

Bagian C. Anda akan memperbaiki dan melengkapi sesi-sesi pelatihan yang telah anda 
kembangkan.

Langkah-langkah

Bagian A. Persiapan Presentasi (30 menit)

Dalam kelompok besar, fasilitator meminta para peserta untuk mempersiapkan 
presentasi sesi-sesi pelatihan yang telah mereka kembangkan.  Kemudian peserta akan 
bekerja dalam kelompok-kelompok kecil sebagai tim fasilitator untuk mempersiapkan 
presentasi.

Langkah-langkah

Bagian B. Presentasi Kelompok dan Diskusii (90 menit)

1.    Fasilitator memimpin presentasi setiap kelompok fasilitator dan diskusi. Sebelumnya, 
fasilitator mengingatkan peserta tentang panduan memberi dan menerima umpan 
balik. 

2. Setiap kelompok fasilitator  menyajikan sessi-sessi pelatihan mereka.
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3. Selagi satu kelompok presentasi, peserta lain menyimak dan menyiapkan 
pertanyaan. Beberapa pertanyaan pembantu untuk memberikan pertanyaan dan 
umpan balik:

1. Apakah kelompok sasaran pelatian jelas? Sampaikan komentar anda?
2. Apakah kebutuhan pelatihan kelompok sasaran teridentifikasi secara jelas? 

Sampaikan komentar anda?
3. Apakah tujuan dan sasaran pelatihan (goal and objectives) ingin dicapai jelas 

dan dapat diraih? Sampaikan komentar anda?
4. Apakah isi atau materi pelatihan (content) pelatihan sesi sesuai dengan 

kebutuhan kelompok sasaran? Sampaikan komentar anda?
5. Apakah material pelatihan (media, bahan bacaan, dll) cocok dengan situasi 

kelompok sasaran? Sampaikan komentara anda?
6. Apakah kerangka waktu setiap sesi telah ditetapkan dengan tepat? Sampaikan 

komentar anda?
7. Apakah rancangan evaluasi pelatihan ada? Jika ada, apakah alat-alat dan 

rencana tindak lanjut?
8. Dan lain-lain

4. Fasilitator mengingatkan bahwa setiap peserta diberi kesempatan selama 5 menit 
untuk memberikan umpan balik. Setiap kelompok diminta untuk memperbaiki 
dan memodifikasi sesi-sesi pelatihan mereka berdasarkan umpan balik dari peserta 
lain, termasuk fasilitator.

5. Kemudian mengajak peserta untuk berbagi pengalaman mereka dalam 
menggunakan berbagai jenis evaluasi pendidikan atau pelatihan mereka. 

Langkah-langkah

Bagian C. Revisi dan Modifikasi Sesi Pelatihani (30 menit)
Fasilitator memberi kesempatan kepada kelompok untuk memperbaiki sesi-sesi 
pelatihan mereka.
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Kegiatan 2 Praktik Menangani Sesi Pendidikan HAM
Tujuan 

Memperkuat kepercayaan diri peserta menangani sesi-sesi pelatihan hak asasi 
manusia menggunakan model spiral learning dan pendekatan partisipatif.

Waktu 1 hari

Langkah-langkah   

  

Kegiatan ini hanya terdiri dari satu bagian dan dilakukan selama satu hari. Anda dan 
kelompok anda akan melakukan praktik memandu atau memfasilitasi sesi pelatihan 
hak asasi manusia untuk kelompok sasaran spesifik yang telah ditentukan.

Tujuan 
Merefleksikan pengalaman-pengalaman menangani sesi-sesi pelatihan hak asasi 
manusia menggunakan model spiral learning dan pendekatan partisipatif.

Waktu 90 menit

Langkah-langkah

  Ringkasan

Dalam kegiatan ini anda dan kelompok anda akan melakukan refleksi praktik 
memandu sesi pelatihan hak asasi manusia sesuai dengan kelompok sasaran 
pelatihan spesifik. Catatan observasi disediakan sebagai bahan refleksi.

Kegiatan ini hanya terdiri dari satu bagian. Fasilitator akan memandu proses refleksi. 
Para peserta akan bertukar pengalaman satu sama lain. Pada kesempatan ini observer 
juga akan menyampaikan catatan-catatan mereka selama mengamati proses kelas.

Ringkasan

Dalam kegiatan ini anda dan kelompok anda akan melakukan praktik memandu 
sesi pelatihan hak asasi manusia sesuai dengan kelompok sasaran pelatihan 
spesifik. Seorang pengamat (observer) akan menemani kelompok anda. Observer 
akan membantu membuat catatan observasi dengan panduan observasi kelas untuk 
anda sebagai bahan refleksi pada bagian kegiatan berikutnya.

Kegiatan 3 Refleksi Pengalaman Menangani Sesi 
Pendidikan HAM
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CATATAN/REFLEKSI :
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Modul 13. Evaluasi Akhir Pelatihan dan Penutupan

Kegiatan 1 Evaluasi dan Penutupan
 

Di akhir modul ini, peserta  diharapkan  dapat :

1. Mengevaluasi  keseluruhan pelaksanaan pelatihan

Durasi : 60 menit
Pengantar 
Setelah melalui ketiga tahap proses  pelatihan bagi pelatih hak asasi manusia bagi aparat 
penegak hukum, maka kini saatnya peserta memberikan umpan balik kepada fasilitator dan 
pihak penyelenggara. Umpan balik tersebut akan menjadi perbaikan bagi penyelenggaraan 
pelatihan serupa di masa yang akan datang. 

Kemudian rangkaian proses pelatihan ini akan ditutup secara resmi  oleh para penyelenggara 
untuk menandakan berakhirnya  proses pelatihan ini. 

Kegiatan dalam modul ini adalah :
Kegiatan 1     Evaluasi dan Penutupan

Tujuan :
Mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan lokakarya atau pelatihan.

 
Durasi 60 menit 
Langkah-langkah 

  Kegiatan

Kegiatan ini menyediakan untuk anda kesempatan memberi umpan balik pada 
lokakarya dan pelatihan ini. Akhir kegiatan ini adalah penutupan secara resmi oleh 
pihak penyelenggara dan akan menggali model untuk mengevaluasi pendidikan 
hak asasi manusia.

Kegiatan ini dibagi dalam dua bagian.

Bagian A. Fasilitator akan meminta anda mengisi kuesioner evaluasi secara lengkap.

Bagian B. Wakil dari pihak penyelenggara akan menutup secara resmi kegiatan 
lokakarya atau pelatihan.
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Bagian A. Evaluasi Umum (30 menit)

Dalam kelompok besar anda akan memberi umpan balik dengan cara mengisi 
kuesioner evaluasi lokakarya dan pelatihan yang dibagikan oleh fasilitator. Isilah 
secara lengkap dan seelah itu kembalikan kepada fasilitator anda.

Bagian B. Penutupan Lokakarya dan Pelatihan (30 menit)

1. Wakil pihak penyelenggara secara resmi akan menutup lokakarya dan pelatihan 
evaluasi pendidikan hak asasi manusia.

2. Kesempatan ini Anda juga akan menerima tanda keikutsertaan yang akan dibagikan 
oleh pihak penyelenggara.
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CATATAN/REFLEKSI :
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Struktur Program
Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dan Pengarusutamaan HAM di Papua

Program ini dimulai sejak tahun 2010 awal dan berakhir di awal tahun 2012.  Untuk 
memastikan setiap aktivitas dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, maka dalam 
program ini dibentuk dua lapis badan dalam struktur program, yang terdiri dari Dewan 
Penasehat Program, dan Pelaksana Program.  Dewan Penasehat Program memiliki peranan 
yang sangat berarti dalam implementasi program ini, yaitu memberikan arahan, masukan 
dan saran pada tiap tahap pelaksanaan kegiatan, termasuk perumusan modul/ panduan 
pelatihan HAM ini. Program ini terlaksana ”dibawah payung” Mahkamah Agung Republik 
Indonesia, dan mendapat dukungan dari Dept. of. US. Federal. 

Dewan Penasehat Program

1. Djoko Sarwoko, SH.,MH.
2. Professor David Cohen
3. Irjen.Pol.Drs. Lalu Suprapta
4. Drs. Dindin Sudirman Bc.IP.,Msi.
5. Ifdhal Kasim, SH.
6. Prof.Dr. Harkristuti Harkrisnowo
7. Asmara Nababan
8. Dr. Marzuki Darusman
9. Dr. Sidney Jones
10. Agus Widjojo
11. Abdul Haris Semendawai, SH.,L.LM.
12. Sylvanna Maria  
13. Indriaswati Dyah Saptaningrum, SH.,L.LM.
14. Supriyadi Widodo Eddyono, SH.

Pelaksana Program

Koordinator : Aviva Nababan
Pelaksana : Wahyu Wagiman, SH.,  Anggara, SH., Ikhana Indah, SH., Adiani Viviana, SH., 
Moraldo H Siagian SH., Jeremiyah Limbong  SH, Diyah Stiawati, SH., Rina Erayanti, Spd. 
Katarina Toja SE.
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Sekretariat

Jl. Siaga II No.31
Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan INDONESIA - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, +62 21 7810265
Fax: +62 21 79192519, +61 21 7810265
E-mail : office@elsam.or.id, infoicjr@icjr.or.id
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PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), 
disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentukPerkumpulan, 
yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha 
menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-
hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 
dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, 
semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia 
melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia 
(HAM). 

VISI   

Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan 
menghormati hak asasi manusia.

MISI

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi 
manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak 
terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:

1.    Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa 
lalu dengan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga 
seperjuangan lainnya.
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2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, 
Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya.

3.  Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan 
Kapasitas dan Akuntabilitas  Lembaga.  

STRUKTUR ORGANISASI:

Badan Pengurus: 
Ketua :  Sandra Moniaga, S.H. 
Wakil Ketua :  Ifdhal Kasim, S.H. 
Sekretaris :  Roichatul Aswidah, M.Sc. 
Bendahara I :  Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LL.M. 
Bendahara II :  Abdul Haris Semendawai S.H., LL.M. 

Anggota Perkumpulan: 
Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LL.M.; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, M.A.;  Ir. 
Agustinus Rumansara, M.Sc.; Hadimulyo; Lies Marcoes, M.A.; Johni Simanjuntak, S.H.; 
Kamala Chandrakirana, M.A.; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Ir. Yosep Adi 
Prasetyo;  Francisia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D.; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto 
S.Sos.; Tugiran S.Pd.; Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.   

Badan Pelaksana: 
Direktur Eksekutif : Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M. 
Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan : Wahyu Wagiman, S.H. 
Deputi Direktur Pengembangan sumberdaya HAM : Zainal Abidin, S.H. 
Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan :  Otto Adi Yulianto, S.E. 
Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi : Triana Dyah, S.S. 

Staf:  Ahmad Muzani; Andi Muttaqien, S.H.; Elisabet Maria Sagala, S.E.; Elly F. Pangemanan;  
Ester Rini Pratsnawati, S.E.; Ikhana Indah Barnasaputri, S.H.; Khumaedy; Kosim; Maria 
Ririhena, S.E.; Paijo; Rina Erayanti, S.Pd.; Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar, 
S.H.; Yohanna Kuncup Yanuar Prastiwi. 

Alamat
Jl. Siaga II No.31
Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
INDONESIA - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564
Fax: +62 21 79192519
E-mail : office@elsam.or.id
Web page: www.elsam.or.i
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PROFIL ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, berdiri pada tahun 2007, merupakan 
lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan 
pidana di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia saat ini adalah 
meningkatnya kejahatan dengan kekerasan. Mulai dari kejahatan ringan hingga pada 
kejahatan yang paling serius yang menjadi concern seluruh umat manusia. Sementara itu 
disi lain, sistem pengendalian dan penanggulangan kejahatan yang ada selama ini tidak 
di rancang untuk menjawab konteks perkembangan kejahatan yang dihadapi Indonesia 
saat ini. Lebih spesifik lagi, sistem peradilan pidana belum lagi disentuh dengan terencana 
dan sistematis untuk menjawab tantangan baru tersebut. Akibatnya fenomena main hakim 
sendiri sering terlihat di Indonesia. Keadaan yang dipaparakan diatas jelas membawa 
implikasi terhadap akselerasi jalannya proses transisi ke demokrasi. Oleh karena itu, 
untuk melapangkan jalan menuju demokrasi , sistem peradilan pidana harus pula ikut 
direformasi dengan suatu grand design yang jelas. Sistem peradilan pidana seperti diketahui 
menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan 
demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep 
the Rule of Law.  Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan 
hak asasi manusia dengan demikian “condition sine qua non” dengan proses pelembagaan 
demokratisasi dimasa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi 
sistem peradilan pidana menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini.  Tetapi 
usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform 
(ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut dengan 
memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap rule of law dan 
secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. 
Inilah alasan kehadiran ICJR.

TUJUAN

v	Memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik dibidang 
peradilan pidana, baik dalam kerangka legalnya maupun dalam kerangka prevensi 
kejahatan (crime – preventaton policies) ;

v	Memberikan kontribusi dalam konteks reformasi institusi-institusi yang terkait 
dengan bekerjanya sistem peradilan pidana, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman, 
pemasyarakatan (correction), dan lembaga perlindungan saksi ;

v	Membantu meningkatkan kapasitas dan mentransformasi nilai-nilai hak asasi 
manusia dan kebebsan dasar kedalam institusi-institusi peradilan pidana ;

v	Memberikan wadah dan sarana bagi civil society terlibat secara konstruktif dalam 
upaya mereformasi sistem peradilan pidana.
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FOKUS PROGRAM

v	Melakukan analisis, riset, dan membantu perumusan kebijakan atau legislasi dibidang 
peradilan pidana (policy advocacy) ;

v	Melakukan pelatihan dan penguatan bagi institusi-institusi peradilan pidana-pidana 
dalam kerangka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru yang mereformasi 
sistem peradilan pidana ;

v	Melakukan monitoring dan observasi terhadap kinerja masing-masing institusi peradilan 
pidana. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan hingga kepada 
lembaga perlindungan saksi ;

v	Menerbitkan laporan penelitian atau analisis buku pedoman bagi institusi-institusi 
peradilan pidana, materi-materi pelatihan terhadap mereka serta publik yang lebih 
luas ;

v	Mengadakan seminar, konferensi, briefing, dan memberikan presentasi berkaitan 
dengan isu reformasi sistem peradilan pidana ;

v	Memberikan dukungan litigasi melalui penulisan amicus curiae (sahabat pengadilan), 
dan pengajuan Judicial Review perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi

KERJASAMA DAN MITRA

ICJR bekerja berbasiskan kerjasama dengan stakeholders yang luas, meliputi masyarakat, 
organisasi non pemerintah, asosiasi-asosiasi professional, media, departemen-departemen 
pemerintah, dan komisi-komisi negara.  Dengan kerjasama ini diharapkan terbangun 
kemitraan untuk mereformasi sistem peradilan pidana. Dalam membangun kerjasama yang 
dimaksud ICJR mengenamangkan startegi bekerja membantu institusi-institusi peradilan 
pidana dari dalam (working from the within), sekaligus menjaga otonominya sebgai lembaga 
kajian independen.

STRUKTUR ORGANISASI

ANGGOTA PERKUMPULAN

Abdul Haris Semendawai, SH.,L.LM., Ifdhal Kasim, SH., Sriyana, SH.,L.LM.,DFM., Supriadi 
Widodo Eddyono, SH., Syahrial Martanto Wiryawan, SH., Wahyu Wagiman, SH., Anggara, 
SH., Adiani Viviana, SH.



260

BADAN PENGAWAS

Ketua : Abdul Haris Semendawai, SH.,L.LM., Sekretaris : Sriyana, SH.L.LM.,DFM., 
Anggota : Ifdhal Kasim, SH.

BADAN PENGURUS

Ketua : Anggara, SH., Sekretaris : Syahrial Martanto Wiryawan, SH., 
Bendahara : Wahyu Wagiman, SH., Anggota : Supriadi Widodo Eddyono, SH.

BADAN PELAKSANA

Sekretaris Eksekutif : Adiani Viviana, SH., 
Manajer Keuangan dan Kesekretariatan : Katarina Wea Toja, SE., 
Staff : Sufriadi, SHI., SH., MH. Luthfy Andrian Putra, Tobias Bata Pela

SEKRETARIAT

Jalan Cempaka No. 4 Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan INDONESIA 12530
Telepon/ Fax : 62-21 7810265, email : infoicjr@icjr.or.id, Website : www.icjr.or.id
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PROFIL WCSC

Didirikan pada tahun  2000 di  UC Berkeley,  War Crimes Studies Center (WCSC) adalah 
organisasi penelitian berbasis universitas yang bertujuan untuk memajukan supremasi 
hukum, akuntabilitas dan hak asasi manusia di berbagai tempat di dunia, terutama dalam 
masyarakat paska konflik. 

War Crimes Studies Center berusaha mewujudkan misinya dengan melakukan kegiatan-
kegiatan di empat wilayah kerja: 

v	 Pemantauan Persidangan dan Penelitian ; 
v	 Pengembangan Pengarsipan Data ;
v	 Pendidikan dan Penjangkauan Masyarakat Sipil ;
v	 Pengembangan Kapasitas Sektor Keadilan 

Melalui pemantauan persidangan yang independen, konsultasi profesional dan lokakarya 
serta pelatihan substantif bagi pada petugas di sektor keadilan, WCSC mendukung dan 
membantu memajukan kerja-kerja sistem peradilan domestik, mahkamah-mahkamah 
internasional, maupun komisi-komisi hak asasi manusia di Easia, Afrika dan Eropa. 
Organisasi ini berkomitmen lebih jauh untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan 
diskursus tentang perkembangan-perkembangan baru di bidang hak asasi manusia dan 
hukum humaniter. WCSC telah menjadi pusat sumber data publik yang signifikan untuk 
studi pengadilan kejahatan perang, dimana mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum 
dapat menggunakan teknologi-teknologi terbaru untuk mengakses arsip data mulai dari 
Perang Dunia II sampai dengan persidangan-persidangan tindak pidana internasional 
komtemporer.

Dengan sumber daya manusia yang terdiri dari staff inti berjumlah kecil yang terdiri dari 
pengacara, akademisi, peserta magang dan relawan, WCSC memfokuskan penggunaan 
sumber dayanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa perubahan yang 
berarti dalam masyarakat-masyarakat paska konflik yang berusaha untuk menyelesaikan 
kekerasan di masa lalu dan memberikan kepada warganya keadilan dan akuntabilitas. 
WCSC berusaha untuk mengidentifikasi kebututuhan proses keadilan paska konflik yang 
seringkali diabaikan di negarar-negara seperti Timor Timur, Indonesia, Rwanda, Sierra 
Leone, dan Kamboja. 
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Kami bekerja untuk membantu pengadilan dan mekanisme keadilan transisional lainnya 
untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan menyedikan informasi dan analisa 
obyektif kepada para pihak yang berkepentingan di tingkat nasional maupun internasional 
tentang kegiatan dan kinerja lembaga-lembaga dan mekanisme-mekanisme keadilan 
transisional tersebut.
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