
ELSAM merupakan organisasi advo-
kasi kebijakan berbentuk Perkumpu-
lan, 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 demokra-
tis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat 
sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia 
(HAM).

PBI adalah sebuah organisasasi inter-
nasional yang telah mempromosikan 
non-kekerasan dan melindungi hak 
asasi manusia sejak 1981. Pekerjaan 
PBI didasarkan pada prinsip-prinsip 
tidak berpihak dan tidak mencampuri 

urusan internal organisasi yang mereka kerjasama. 
PBI membayangkan sebuah dunia di mana orang-
orang menghadapi konflik tanpa kekerasan, di mana 
hak asasi manusia dijunjung tinggi secara universal 
dan keadilan sosial serta penghormatan antar budaya 
telah menjadi kenyataan. Di beberapa negara PBI 
memiliki bermacam program seperti pendampingan 
pembela HAM, advocacy, lokakarya, pendidikan per-
damaian dan pelatihan keamanan.  
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Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 
bersama dengan Peace Brigades International - Bina 
Perdamaian Internasional (PBI) kembali membuka 
Kursus Dasar bagi  Pembela Hak Asasi Manusia yang 
bekerja di wilayah rentan konflik. Kursus tersebut 
merupakan bagian dari program penguatan kapasitas 
pembela hak asasi manusia. Kursus berlangsung sela-
ma tujuh bulan, dengan dua bagian kegiatan. Bagian 
pertama, berlangsung selama 4 bulan di Jakarta. Pada 
bagian kedua, berlangsung selama 3 bulan di wilayah 
masing-masing peserta. Bagian ini akan mengajak pe-
serta untuk turun lapangan di tempat ia bekerja dan 
melakukan pendokumentasian pelanggaran hak asasi 
manusia yang terjadi di wilayahnya, dengan memprak-
tekkan apa yang sudah dipelajari selama di Jakarta. 

Kursus Pembela HAM bertujuan meningkat-
kan pengetahuan dan ketrampilan pembela HAM 
dalam melakukan monitoring dan pendokumen-
tasian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi 
di wilayah rentan konflik. Kursus tidak terbatas pada 
teori-teori hak asasi manusia dan pendokumentasian, 
namun juga memberikan kesempatan praktik dan pen-
erapan kontekstual dengan pekerjaan pembela HAM. Di 
akhir kursus tahap pertama, peserta akan merancang 
desain riset pendokumentasian pelanggaran hak asasi 
manusia sesuai dengan kebutuhan dan isu yang diampu 
masing-masing lembaga peserta. Monitoring dan pen-
dokumentasian dilakukan dengan menitikberatkan pada 
perspektif Hak Asasi Manusia dan memperhatikan faktor 
keamanan. 

Materi Dalam Kursus 

Hak Asasi Manusia
Terdiri dari sub topik bahasan Konsep Dasar 
HAM, Instrumen Utama HAM, dan Me-
kanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM;

Monitoring dan Dokumentasi HAM  
Terdiri dari Pengantar Pendokumentasian, 
Tehnik Pencarian Fakta dan Pencatatan Infor-
masi, Tehnik Wawancara Studi Literatur In-
ternet Research, Pengantar Metode Pengo-

lahan dan Analisa Data, Pengenalan Sistem Database, 
Tehnik Penulisan Laporan HAM, dan Penyusunan Desain 
Penelitian. 

Strategi Advokasi 
Terdiri dari beberapa sub topik, yaitu  Pengan-
tar mekanisme advokasi di tingkat nasional dan 
internasional;  Membangun strategi kampa-
nye media massa; Teknik pembuatan rilis media, feature; 
Strategi lobby dan komunikasi massa;  Pengenalan gera-
kan sosial dan perancangan aksi; dan  Penggunaan audio 
visual sebagai media kampanye. 

Keamanan dan Perlindungan 
Terdiri dari beberapa sub topik, yaitu analisa 
konteks, penilaian ancaman dan resiko, 
strategi mitigasi, SOP-rencana darurat, 

keamanan digital, rencana keamanan, berurusan dengan 
agresi, berurusan dengan stres dan trauma, komunikasi dll.

Selain materi tersebut, terdapat materi-materi yang 
merupakan bagian dari ‘Open Space’ atau Ruang Ter-
buka. Bagian ini akan terdiri dari sesi-sesi pilihan yang 
menarik dan terbuka atas usulan atau kebutuhan dari 
peserta, dengan tematik isu hak asasi manusia seperti 
masyarakat adat, kebebasan bersekspresi, LGBT, konflik 

Metode
Kursus ini menggunakan pendekatan prinsip-prin-
sip pendidikan orang dewasa, yang menempatkan 
peserta sebagai orang yang memiliki pengalaman 
dan pengetahuan. Dalam sesi-sesi kursus, fasilitator atau 
narasumber akan menggali pengalaman peserta melalui 
diskusi dan praktik. Kegiatan dalam kursus diantaranya 
meliputi:

• Pemaparan materi 
• Diskusi kelas HAM
• Aksi damai
• Live in
• Magang
• Menonton bersama
• Team building
• Diskusi open space
• Diskusi publik/ seminar
• Audiensi/ lobby
• Kunjungan ke NGO
• Praktik: pembuatan video pendek, public speaking,
• Menulis: press release, briefing paper untuk lobby, 

laporan dan artikel pendek, resensi film, desain 
riset

Alur
• Sosialisasi dan pembukaan pendaftaran -> 

Pendaftaran/ aplikasi tertulis -> Seleksi -> Wawancara 
-> Pengumuman 

• Kursus di Jakarta: 4 bulan-> Riset lapangan: 3 bulan 
->Workshop menulis -> Publikasi hasil riset

• Followup Training, seperti Training of Trainers

berbasis SDA, kebebasan beragama atau berkeyakinan. 
Kursus ini juga berjejaring dengan LSM, akademisi, lem-
baga pemerintah, komunitas diplomatik, komunitas kor-
ban, dan lain-lain.


