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Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi
Konflik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
kembali mengadakan semiloka yang kali ini
mengangkat tema “Membangun Perdamaian Melalui
Transformasi Konflik”. Semiloka yang diadakan pada
tanggal 8 Maret 2011 di hotel Kubra kota Kendari Sulawesi Tenggara ini dihadiri oleh peserta yang terdiri
dari unsur LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,
Akademisi dan SKPD Provinsi Sulawesi Tenggara
serta UPT di Lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM kanwil Sulawesi Tenggara diantaranya Lapas,
Imigrasi Rupbasan dan Bapas.

Para pembicara dalam semiloka adalah Kamaruddin Jafar, SH, MH Ketua PUSHAM dari Universitas
Muhamadiyah Kendari dengan makalahnya yang berjudul : ‘Menyemai Perdamaian Dalam Konstruksi
Transformasi Konflik Bagi Implementasi HAM”, Drs. H. Bachrun, M.Si Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Balitbangda) yang memaparkan tentang “Membangun Perdamaian Melalui
Transformasi Konflik”, dan Ir. Bresman Sianipar, SH, M.Sc. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Transformasi Konflik dengan makalah “Transformasi Konflik”.
Tujuan yang ingin dicapai oleh Transformasi Konflik adalah perubahan. Perubahan tersebut harus
mencakup 4 (empat) level, yaitu : (1) perubahan pada level personal (pribadi), (2) level relational
(relasi), (3) level cultural dan (4) level struktur. Untuk mencapai tujuan transformasi konflik tersebut
dalam membangun perdamaian di masyarakat, maka dinilai perlu untuk melakukan suatu sosialisasi
dan memberikan pemahaman tentang transformasi konflik kepada masyarakat sehingga bisa
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PAMERAN, VISUALISASI & PUBLIKASI BALITBANG HAM
(Diselenggarakan dalam rangka Rakornis Balitbangham tahun 2011)
Pada tahun Anggaran 2011 Badan Penelitian dan a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Pengembangan HAM mengadakan kegiatan PaHAM seluruh Indonesia.
meran/Visualisasi/Publikasi. Salah satu kegiatan
b. Balitbangda Provinsi.
pameran diadakan di Provinsi Sumatera Utara
c. Pusham yang tersebar di berbagai provinsi
pada tanggal 18-21 Februari 2011 dalam rangka
di Indonesia.
kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.
Pada saat penyelenggaraaan kegiatan pameran,
Kegiatan Pameran yang berlangsung di Hotel peserta Rakornis memberikan tanggapan yang
Garuda Plaza Provinsi Sumatera utara tersebut
positif terhadap berbagai hasil penelitian Balitselain membagikan majalah dan buku-buku hasil
bang HAM yang dipamerkan. Hal ini dapat dilihat
penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan
HAM juga menyebarkan berbagai informasi HAM dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada
melalui pamflet, leaflet, poster dan buku saku/pe- penjaga stand mengenai isu-isu HAM yang perdoman.
nah diteliti oleh...
Adapun pengunjung pameran berasal dari berbagai instansi/organisasi/lembaga, diantaranya
adalah :
(bersambung ke hal. 4)

BIMBINGAN TEKNIS
PENGELOLA KEUANGAN BALITBANG HAM
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara harus dilakukan efektif, efisien, tertib
transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan UU No.
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Keuangan
Negara Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara.
Sejalan dengan perkembangan dalam pengelolaan
keuangan negara, dirasakan semakin pentingnya fungsi pengelolaan sumber daya keuangan
pemerintah. Fungsi perbendaharaan tersebut
meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan
penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan



yang paling murah dan pemanfaatan dana yang
menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai
tambah sumber daya keuangan.
Pengelolaan keuangan tersebut senantiasa
mengikuti kaidah-kaidah yang baik sebagaimana
digariskan dalam undang-undang Perbendaharaan
Negara yaitu asas kesatuan, asas universalitas,
asas tahunan dan asas spesialitas. Asas kesatuan
menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja
Negara disajikan dalam satu dokumen anggaran.
Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi
keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran untuk satu tahun tertentu. A s a s
s p e sia l i t a s mewajibkan agar kredit anggaran
yang disediakan terinci dan jelas peruntukkannya.
Selain itu Undang-Undang.. (bersambung ke hal. 3)

( b i m b i n g a n dan masyarakat
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PaP e r b e n d a h a - nitia Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengeraan

Negara lolaan Keuangan Badan Penelitian dan Pengemini memuat ke- bangan HAM Tahun Anggaran 2011 dan Surat
tentuan

yang Perintah Kepala Badan Penelitian dan Pengemm e n d o r o n g bangan HAM Nomor : PHM-03.DL.04 Tahun 2011
profesionalitas tanggal 25 Januari 2011 tentang Susunan Peserta
dalam pelaksanaan anggaran.
Untuk menghadapi berbagai permasalahan dan
tantangan dalam hal pengelolaan keuangan di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
HAM serta upaya meningkatkan kualitas sumber
daya manusia, dipandang perlu dilakukan Bimbingan
Teknis Pengelola Keuangan bagi pegawai di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Penelitian dan Pengembangan HAM Tahun Anggaran 2011 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan di Grand USSU Hotel
& Convention Cisarua, Bogor-Jawa Barat dari
tanggal 31 Januari sampai dengan Februari 2011
bagi pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM.
(bersambung ke halaman 8)

CAPACITY BUILDING
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia agar lebih berkualitas memerlukan peningkatan akan kesadaran dan tanggung jawab secara
bersama (kolektif) dalam peningkatan kinerja
pegawai. Pemahaman tentang konsep kesadaran
dan tanggung jawab bersama dan kemampuan
untuk mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan suatu tuntutan
yang tidak dapat dihindari. Dalam hubungan ini
kesadaran didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan
individu terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungan kerja. Kesadaran dapat juga diartikan sebagai
ide, perasaan, pendapat, dan sebagainya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Dalam
bentuk lain kesadaran adalah pemahaman atau
pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya. Sedangkan bertanggung jawab
adalah kewajiban memberi jawab dan menanggung akibat semua dalam berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Oleh karena

itu kesadaran dan tanggung jawab secara kolektif akan kepentingan atau keprihatinan bersama
sangatlah penting diwujudkan guna melahirkan
organisasi yang baik. Apabila hal tersebut dapat
terwujud, maka sangat mungkin terjadi pencapaian visi dan misi yang maksimal. Dukungan yang
diberikan baik dari organisasi, pegawai maupun
sistem manajemen akan berdampak pada kinerja
suatu organisasi. Oleh karena itu, peningkatan
kesadaran dan tanggung jawab secara kolektif
untuk seluruh pegawai menuju perbaikan kinerja
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM sangat
diperlukan.
Kegiatan Capacity Building yang secara rutin dilakukan tiap tahun...

(bersambung ke hal. 4)



(pameran visualisasi dan publikasi ...)

Provinsi Sumatera Utara .

Balitbang HAM, dan juga mengenai cara-cara untuk mengadakan kerjasama di bidang penelitian
baik dari Balitbangda maupun dari PUSHAM.

Dengan diselenggarakannya kegiatan Pameran
hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan berbagai kritik dan saran
masyarakat untuk peningkatan kinerja Balitbang
HAM.

Berdasarkan realita di lapangan, sebagian besar
perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM seluruh Indoneisa, Balitbangda dan
PUSHAM merasakan minimnya informasi tentang
HAM. Oleh karena itu peserta mengharapkan agar
buku-buku hasil penelitian , Majalah Humanis, Jurnal HAM terbitan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dapat dikirimkan ke instansi mereka
secara teratur setiap tahun.
Kegiatan Pameran yang diselenggarakan oleh
Sub Bagian Humas dan protokol, Bagian Humas
dan Informasi Balitbang HAM di provinsi Sumatera Utara ini cukup sukses dilaksanakan. Hal ini
dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara
tim dengan pihak penyelenggara Rakornis dan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
(capacity building...)

diharapkan dapat mendorong perubahan signifikan ke arah yang lebih baik dalam hal program,
sumber daya manusia, kerjasama antar bidang/
bagian dan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.
Untuk itu, maka melalui kegiatan
Capacity Building Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
diharapkan akan meningkatkan
kinerja pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi.
Tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 23 sampai dengan 25
Maret 2011 di kawasan puncak-Bogor ini dimaksudkan untuk :
1. Membangun pola kebersamaan diantara pega
wai di lingkungan Badan Penelitian dan



Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan
HAM.
2. Menumbuhkembangkan komitmen dan kompe
tensi dalam pelaksanaan tugas secara optimal
di lingkungan organisasi.
3. Meningkatkan sinergi antar
unit kerja bidang/ bagian menuju reformasi birokrasi Badan
Penelitian dan Pengembangan
HAM.
4. Meningkatkan pengetahuan
dan wawasan mengenai
kesadaran dan tanggung
jawab bersama menuju perbaikan kinerja Badan Penelitian
dan Pengembangan HAM.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat dan staf di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
HAM. Selama kegiatan berlangsung peserta
mendapatkan pengarahan dan pembekalan dari
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM

(capacity building...)

tentang masalah, potensi dan proses perbaikan
kinerja menuju reformasi birokrasi di Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.
Pemaparan materi dilanjutkan oleh
Ibu Erna Dharma dari Indo Nusa
Consulting mengenai Pemahaman
kesadaran dan tanggung jawab
bersama (kolektif) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menuju
perbaikan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Di
sela-sela kegiatan para peserta
diajak untuk lebih dekat dengan
alam dan lingkungan sekitar dengan
kegiatan lintas alam. Kegiatan lintas alam ini diikuti oleh seluruh peserta dengan
berjalan menyusuri desa menyapa warga sekitar,
melintasi perkebunan & sawah, melintasi sungai
sampai dengan melintasi bukit. Dengan dibekali
peta petunjuk dari pemandu, para peserta dengan
(membangun perdamaian...)

diterapkan dalam menyelesaikan konflik yang
terjadi.

antusias menyusuri lintasan-lintasan yang sudah
diberikan.
Di akhir kegiatan peserta mendapatkan materi
tentang aspek kesehatan sebagai
faktor penting dalam upaya peningkatan kinerja pegawai dengan narasumber : Dr. Boyke Dian Nugraha,
SpOG., MARS, Ginekolog dan Konsultan Seks dari Klinik Pasutri.
Melalui kegiatan Capacity Building ini diharapkan para pegawai di
lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM mendapatkan
wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran dan tanggung jawab secara kolektif agar terwujudnya perbaikan kinerja Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM. Demikian harapan Prof.
DR. Ramly Hutabarat, SH, M.Hum.Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan HAM dalam kata
penutupan Capacity Building.
3. Memberi pemahaman kepada para peserta
tentang respon atas konflik dan memberi
keterampilan untuk penanganan konflik dalam
konteks transformasi konflik;

Sesuai dengan tujuan transformasi konflik, Semiloka ini bertujuan mengajak para peserta untuk
mendiskusikan secara mendalam hal-hal mengenai :
1. Mengidentifikasi,memetakan dan menganalisis
sebab-sebab, dampak dan cara penanganan
yang sudah dan akan dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan konflik (yang sudah
terjadi maupun potensi konflik yang akan terjadi);

4. Membekali para peserta untuk meningkat		
kan ketrampilan menjadi mediator yang 		
dapat memberdayakan para pihak yang 		
terlibat dalam konflik.

2. Menganalisis kegagalan atas penanganan
permasalahan-permasalahan yang sudah
dilakukan (memberi respon jika terdapat 		
kegagalan penanganan) atau menganalisis
keberhasilan penanganan permasalahan-		
permasalahan (jika terdapat keberhasilan
penanganan);

Dari kegiatan semiloka yang diselenggarakan
diharapkan dapat tersedianya Sumber Daya
Manusia yang memahami teknik-teknik transformasi konflik dalam membangun perdamaian
dilokasi pelaksanaan semiloka. Tersediannya
action plan dari peserta semiloka untuk dapat
diaplikasikan dalam masyarakat.

Sasaran yang dicapai melalui Semiloka ini adalah
terwujudnya pemahaman peserta tentang teknikteknik transformasi konflik sehingga mampu
mengaplikasikan action plan yang dihasilkan
dalam semiloka.



Optimalisasi Kemitraan dalam Rangka
Meningkatkan Kualitas Penelitian dan
Pengembangan HAM
Pembangunan hukum dan HAM di daerah
dan HAM memiliki enam kegiatan penelitian
merupakan bagian integral dan tidak terunggulan. Enam kegiatan peneli t ia n
pisahkan dari pembangunan hukum dan
unggulan Badan Penelitian dan PengemHAM nasional, untuk itu diperlukan pembangan HAM ini berkaitan dengan : Perberdayaan berbagai elemen yang relevan
lindungan hak-hak TKI pada masa penemdengan pembangunan hukum dan HAM di
patan; Perlindungan hak atas kebebasan
daerah melalui kemitraan bersama di biberagama; Pemenuhan hak atas kesehatan
dang penelitian dan pengembangan. Riset
bagi narapidana; Hak atas pendidikan dan
hukum dan HAM di era reformasi sekarang
penyadaran HAM bagi mahasiswa; Hak berini sangat relevan dengan kebutuhan bangpakaian secara etis bagi karyawan; serta hak
sa dan negara dalam penegakan hukum dan
atas kebebasan politik. Kemitraan dengan
perlindungan hak asasi
para stakeholder terkait
manusia. Penegakan
sangat diperlukan untuk
hukum harus disertai
merealisasikan kegiatan
perlindungan HAM. Kaunggulan Badan Penelau tidak, penegakan
litian dan Pengembanhukum justru akan
gan HAM tersebut. Hal
melahirkan
pelangini sejalan dengan tujuan
garan HAM. Dalam
Pelaksanaan RAKORNIS,
hal inilah dinilai untuk
yaitu untuk membangun
perlu
meningkatkan
dan membina kerjasakegiatan penelitian dan http://herdica.files.wordpress.com/2010/04/kerjasama.jpg
ma antara Kementerian
pengembangan
HAM.
Hukum dan HAM, Badan
Kegiatan penelitian dan pengembangan
Penelitian dan Pengembangan Daerah (BaHAM antara Kementerian Hukum dan HAM,
litbangda), dan berbagai Pusat Studi HAM
elemen pemerintahan daerah, serta stake(PUSHAM) dalam rangka optimalisasi kemiholder terkait lainnya perlu dilakukan dalam
traan guna meningkatkan kualitas penelitian
bentuk kemitraan.
dan pengembangan HAM.
Kondisi inilah yang menyebabkan upaya
untuk
mengoptimalisasikan
kerjasama
dan kemitraan menjadi fokus dalam Rapat
Koordinasi Teknis (RAKORNIS) yang
diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM pada tanggal 18
sampai dengan 21 Februari tahun 2011 di
Medan, Sumatera Utara.
Pada tahun 2011, Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM Kementerian Hukum



Dalam pelaksanaan RAKORNIS kali ini, Badan
Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia juga mengundang dua orang narasumber untuk memberikan materi yang berkaitan
dengan kegiatan penelitian dan pengembangan HAM. Kedua narasumber tersebut adalah
DR. Todung Mulya Lubis (praktisi Hukum dan
HAM) yang memberikan materi tentang “Arti
dan Peran Indikator HAM dalam Penelitian
dan Pengembangan” serta Prof. DR Harkristuti Harkrisnowo (Direktur Jenderal Hak

Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM)
dengan materi tentang “Hasil Penelitian dan
Pengembangan HAM yang diperlukan oleh
Pemerintah dan Masyarakat”.

dapat mendorong realisasi program-program
yang ada dalam bentuk kerjasama di bidang
penelitian dan pengembangan HAM. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan RAKORNIS ini diikutsertakan BalitbangRAKORNIS Badan Penelitian dan Pengem- da, PUSHAM Perguruan Tinggi Negeri dan
bangan HAM tahun 2011 menghasilkan butir Swasta, serta Divisi Pelayanan Hukum dan
kesepakatan yaitu :
HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
seluruh Indonesia agar tercapai tujuan dan
1. Penanganan hak asasi manusia secara sasaran RAKORNIS.
normatif menjadi tanggung jawab Negara,
dalam hal ini utamanya adalah Pemerintah, 4. Pada tahun 2011, Badan Penelitian dan
walaupun dalam prakteknya hal tersebut ti- Pengembangan HAM Kementerian Hukum
dak mungkin hanya dilaksanakan oleh Pemer- dan HAM memiliki enam kegiatan unggulan
intah semata. Pelaksanaan tiga kewajiban di bidang penelitian. Enam kegiatan tersebut
Negara yang berkaitan dengan hak asasi yaitu: Penelitian tentang perlindungan hakmanusia, yaitu penghormatan, perlindungan, hak TKI pada masa penempatan; Perlindungan
dan pemenuhan HAM membutuhkan
hak atas kebebasan beragama; Pedukungan dari semua komponen
menuhan hak atas kesehatan bagi
negara dan bangsa.
narapidana; Hak atas pendidikan
dan penyadaran HAM bagi ma2. Pembangunan hukum dan
hasiswa; Hak berpakaian secara
HAM di daerah, sebagai bagian
etis bagi karyawan; dan Hak atas
integral dari pembangunan hukum
kebebasan politik. Dalam rangka
dan HAM nasional, memerlukan
mengoptimalkan kualitas penelipemberdayaan berbagai kompotian dan pengembangan HAM di
nen yang relevan di daerah melalui
daerah serta untuk merealisasikan
sebuah kemitraan di bidang penelitian
kegiatan-kegiatan unggulan Badan
dan pengembangan hukum dan HAM. Di sisi Penelitian dan Pengembangan HAM tersebut,
lain, Badan Penelitian dan Pengembangan maka perlu disusun pola kemitraan antara
Daerah (Balitbangda) Provinsi, Pusat Stu- Balitbangda, PUSHAM Perguruan Tinggi Negdi Hak Asasi Manusia (Pusham) Perguruan eri dan Swasta, serta Divisi Pelayanan Hukum
Tinggi Negeri dan Swasta, dan Divisi Pelay- dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
anan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah (Kan- seluruh Indonesia.
wil) Kementerian Hukum dan HAM memiliki
potensi besar dan posisi strategis dalam 5. RAKORNIS Balitbang HAM tahun 2011
mewujudkan proses perumusan kebijakan telah menghasilkan konsep rancangan benpembangunan yang berwawasan HAM.
tuk dan
mekanisme pola kemitraan yang
akan menjadi pedoman dalam upaya mem3. Kementerian Hukum dan HAM, kompo- bangun kemitraan. Adapun bentuk keminen pemerintahan daerah, serta stakeholders traan yang disepakati adalah full partnership,
terkait lainnya perlu membentuk kemitraan semi-partnership, dan inter-partnership. Pola
untuk kegiatan penelitian dan pengemban- kemitraan yang dihasilkan dalam RAKORNIS
gan HAM di daerah. Kemitraan bersama an- seyogyanya memiliki landasan hukum berupa
tar berbagai komponen tesebut diharapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.



(bimbingan teknis...)

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan
ini adalah untuk melakukan pembinaan pegawai dan membentuk SDM yang handal di
bidang pengelolaan keuangan/administrasi keuangan. Dengan sasarannya adalah
terwujudnya tertib administrasi di bidang
keuangan dan tersedianya SDM yang handal
di bidang pengelolaan/administrasi keuangan.
Output dari kegiatan ini adalah tersediannya
50 orang pegawai yang memahami peraturan
dan sistem pengelolaan keuangan negara se- Pada kesempatan Bimbingan Teknis ini, Kepala Badan
hingga mampu mengaplikasikannya dalam Penelitian dan Pengembangan HAM Prof. DR. Ramly
Hutabarat, SH, M.Hum. mengharapkan agar seluruh
pelaksanaan tugas sehari-hari.
materi yang disampaikan selama kegiatan berlangMateri yang diperoleh dalam Bimbingan Tek- sung kiranya dapat memberikan peningkatan pemanis Keuangan ini meliputi mekanisme pencairan haman dan kemampuan peserta dalam mengelola
anggaran 2011 terdiri dari tahap persiapan, keuangan negara yang pada akhirnya akan mendutahap pelaksanaan dan tahap pelaporan, tata kung peningkatan kualitas hasil-hasil penelitian dan
cara pengembalian Surat Perjalanan Dinas, pengembangan di bidang Hak Asasi Manusia.
revisi anggaran, kebijakan dispensasi anggaran, kelemahan di bidang tata kelola keuangan
negara, pengelolaan keuangan yang efektif ,
cara-cara mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan negara dan implementasi peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang
pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi-materi disampaikan oleh Drs. Tarianus
Tamba , Meirina Vitriani D, SE dan Nur Fatoni,
S.Sos dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan
yaitu Y. Baroto Kuswandono.
Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat eselon
III dan IV beserta staf di lingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan HAM yang
diberi tugas untuk mengurus administrasi
keuangan.
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