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PENGUATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
MELALUI
KEMITRAAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH
Upaya pembangunan hukum dan
HAM
memerlukan
langkah-langkah      
strategis dan sistematis diantaranya melalui penelitian dan pengembangan lintas sektoral di bidang HAM guna mempercepat terwujudnya penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan HAM. Dalam
upaya tersebut dengan meningkatkan
peran serta dari stakeholders terkait (Biro
Hukum, Balitbangda/BAPPEDA, Pusat
Studi HAM dan LSM) yang menangani
masalah HAM serta Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia, maka Badan Penelitian dan Pengembangan
HAM   menyelenggarakan  kegiatan  Rapat    KoordinasiTeknis  yang bertujuan untuk melaksanakan
pola kemitraan penelitian dan pengembangan HAM dalam berbagai bentuk kegiatan, menguatkan pola kemitraan  penelitian dan pengembangan HAM yang telah dan atau dibangun dengan
dukungan anggaran dan sumber daya manusia dari lembaga/instansi terkait serta dengan
membahas bentuk kegiatan dari pola kemitraan penelitian dan pengembangan HAM yang telah
dan akan dibangun dan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU). Kegiatan yang
berlangsung selama 3 hari ini  , bertempat di Hotel Jayakarta   Lombok - Nusa Tenggara Barat  pada
tanggal 12-14 Maret 2012. Beberapa hal yang disampaikan dalam  rakornis kali ini adalah
penyampaian tentang Implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri   Nomor 20 Tahun

Daftar Isi
Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat
Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat bagi
Wartawan melalui Media Massa
Hak Ekonomi bagi Nelayan Tradisional di
Provinsi Kepulauan Riau

(bersambung ke hal. 8)

Internalisasi Nilai-nilai Perdamaian pada
Kurikulum Pendidikan Tinggi dalam
Pencegahan Konflik Mahasiswa
Penandatanganan MoU dengan PemProv
Sumatera Utara
Workshop Peran Parpol dalam Memberikan
Pendidikan Politik bagi Masyarakat

SEMINAR TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK TERLANTAR
DI INDONESIA



Pusat Penelitian dan Pengembangan perhatian orang tua terhadap anak) dan keHak-hak Kelompok Khusus telah mengada- bijakan pemerintah daerah Provinsi, Kabukan Seminar tentang Perlindungan Hukum   pate/Kota dalam melaksanakan jaminan terdan HAM terhadap Anak terlantar di Indone- hadap anak belum menyentuh dan bersifat
sia. Kewgiatan ini berlangsung pada tang- represif sehingga membuat mereka menjadi
gal 26 sampai dengan 29 Maret 2012 yang kelompok yang tersingkir. Upaya yang harus
dilaksanakan di Hotel Grand Delta - Medan. segera dilakukan adalah   dengan memaksiPeserta kegiatan seminar berjumlah 50 orang malkan peranan Kementerian Sosial, Dinas
yang berasal dari Kantor Wilayah Kementeri- Sosial Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam
an Hukum dan HAM
menjalankan tugas poProvinsi
Sumatera
kok dan fungsinya
Utara, SKPD Provinsi
dalam membina anakSumatera
Utara,
anak terlantar antara
LSM, Tokoh Masyaralain dengan menamkat, Penegak hukum,
bah anggaran KemenOrganisasi
Profesi
terian Sosial dan Didan dari Perguruan
nas Sosial di tingkat
Tinggi dan swasta.
provinsi,
kabupaten/
Pembicara
kota, melakukan kerja
dalam
seminara
sama dengan (LSM)
http://www.tataruangindonesia.com/bk27panel/modul/images_content/
adalah Drs. Arman pengamen_tertidur.jpg
dalam dan luar negNazar, M.Si Kepala Pusat Penelitian dan eri terutama yang bergerak di bidang anak
Pengembangan Hak-hak Kelompok Khu- terlantar. Orang tua harus punya peranan
sus dan M. Ridha Haykal Amal, SH.,S. dan komitmen untuk mengurus anak, memSos., M.Si. Sekretaris Dinas Kesejahter- bina anak terlantar dengan melakukan peaan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara. nyuluhan dan menciptakan lapangan kerja.
Dan Prof. Dr. Erika Revida Saragih Ms.   Sebaik dan sebagus apapun perlindunDalam makalahnya yang berjudul Im- gan hukum dan HAM dalam penanggulanplementasi Perlindungan Hukum dan HAM gan anak terlantar sangat tergantung pada
dalam Penanggulangan Anak terlantar, Prof. komitmen dan kemauan pemerintah untuk
Dr. Erika Revida Saragih, Ms memaparkan mewujudkannya. Pemerintah sebagai fasilibahwa munculnya anak-anak terlantar pada tator dan regulator dituntut untuk menjadi
dasarnya sangat dilatarbelakangi oleh kon- garda terdepan dalam mengawal perlinddisi ekonomi masyarakat kita yang terpu- ungan Hukum dan HAM diikuti dengan ketruk. Akar permasalahannya anak terlantar erlibatan semua pihak, mulai dari diri senddisebabkan ketidakberdayaan   (kurangnya iri, keluarga dan menyebar ke masyarakat.

masyarakat miskin dalam upaya memperjuangkan

HAK KEBEBASAN MENGELUARKAN
hak-hak PENDAPAT
mereka yang telah dirugikan.
BAGI WARTAWAN MELALUI MEDIA MASSA
Kebebasan menyampaikan pendapat beritakan apapun yang dianggap mempunyai
merupakan salah satu hak asasi yang di- nilai berita tanpa khawatir ada pembredelan
jamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru.
Kondisi seperti ini di satu sisi sangat
Manusia maupun Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta baik bagi pengembangan iklim demokrasi
peraturan-peraturan lain sebagai penjaba- di tanah air. Di sisi lain kalau tidak berhatiran dari aturan pokok tersebut diatas. Ke- hati, pers dengan kebebasannya bisa terbebasan berpendapat (freedom of expres- jebak menjadi sekedar institusi bisnis yang
sion) juga merupakan hak bagi setiap warga misi utamanya semata-mata mencari keunnegara baik perorangan maupun kelompok tungan. Kebebasan Pers juga dapat menyang disampaikan melalui lisan maupun tulisan. jadi bumerang bagi insan pers itu sendiri.
Melalui kegiatan Evaluasi Hak KebeEra Reformasi telah mendorong
basan Mengeluberkembangnya
arkan Pendapat
pers yang lebih
bagi Wartawan
bebas
dengan
Melalui
Media
dukungan sistim
Massa yang disehukum nasional
lenggarakan oleh
yang dicerminkan
Pusat Penelitian
dalam berbagai
dan
Pengemproduk
perunbangan Hak-hak
dang-undangan,
Sipil dan Politik
khususnya UnBadan Penelitian
dang-Undang
dan   PengemRI Nomor 40
bangan
HAM
Tahun 1999 ten- http://1.bp.blogspot.com/-Gb6XB55x4no/TulEK7c6e7I/AAAAAAAAFbM/arcviYG970I/s1600/wartawan.jpeg
pada    tanggal 8
tang Pers; juga
ditandai dengan dihapuskannya ketentuan Maret 2012 di Jakarta, diharapkan   dapat diSurat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) gunakan sebagai bahan rekomendasi dalam
dan pembredelan pers, yang akibatnya ke- membuat rumusan kebijakan yang berkaitan
bebasan pers dianggap relatif lebih baik dari dengan hak kebebasan berpendapat bagi
pada masa lalu, namun demikian kebebasan wartawan. serta dapat digunakan sebagai
pers di Indonesia ternyata masih meng- bahan untuk memperoleh gambaran tenhadapi masalah terutama dengan adanya tang kondisi aktual dalam pelaksanaan meberbagai kasus tindak kekerasan terhadap kanisme penyelesaian yang berperspektif
wartawan ketika sedang melaksanakan tugas HAM terhadap pelanggaran kode etik yang
jurnalistik. Dengan kebebasan yang dimiliki dilakukan oleh wartawan di   media massa.
kini pers di Indonesia bisa meliput dan mem-



SEMINAR HAM TERHADAP HAK EKONOMI
BAGI NELAYAN TRADISIONAL DI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

http://nasional.vivanews.com

Nelayan tradisional bagian dari rakyat Indonesia yang mempunyai hak untuk menentukan keberlangsungan kehidupan bangsa
dan negara. Atas dasar itu, sebagai bagian
dari rakyat maka hak-hak nelayan tradisional
dijamin dan dilindungi oleh negara maupun
pemerintah, seperti tercantum dalam Undang-Undang No: 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 5 ayat (3)
menyatakan Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih
berkenan dengan kekhususanya dan Pasal 9
menyatakan setiap orang berhak atas untuk
hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
Berdasarkan uraian di atas maka Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya pada tahun 2012 melakukan kegiatan Seminar Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Ekonomi Bagi Nelayan Tradisional.
Seminar dilaksanakan pada tanggal 20
Maret 2012 di Tanjung Pinang-Kepulauan



Riau dengan dihadiri oleh   50 peserta
yang terdiri dari para nelayan, Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas
Perikanan, Himpunan Nelayan Provinsi
Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah KementerianHukumdanHAMKepulauanRiau.
Dari hasil diskusi dengan peserta seminar
dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang sering   dihadapi
oleh nelayan tradisional dalam melakukan penangkapan ikan diantaranya;
banyaknya nelayan di Kepulauan Riau
yang   belum memiliki surat perijinan untuk
melakukan penangkapan ikan. Hal ini dikarenakan   biaya untk pengurusan surat masih
belim terjangkau oleh nelayan tradisional.
Banyaknya kapal-kapal asing yang masuk
di wilayah perairan   Kepulauan Riau, sehingga mengganggu nelayan tradisional
dalam   melakukan penangkapan ikan. Kesulitan dalam memperoleh BBM atau solar untuk kapal. Belum adanya koperasi
perikanan dan tempat pelelangan ikan, sehingga nelayan tradisional kesulitan   untuk
menjual hasil tangkapanya. hal ini menyebabkan nelayan tradisional sering dirugikan dengan adanya tengkulak yang membeli ikan dengan harga yang sangat murah.
Narasumber yang hadir pada kegiatan seminar
telah  berupaya memberikan alternatif solusi
untuk penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh nelayan tradisional.
Dengan adanya peserta yang berasal dari berbagai instansi, memudahkan dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan yang     dihadapi .

INTERNALISASI NILAI-NILAI PERDAMAIAN
PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
DALAM PENCEGAHAN KONFLIK MAHASISWA
Kekerasan pada lingkungan maha- siswa dengan pengambil kebijakan membasiswa merupakan perwujudan aksi dalam wa prilaku negatif dan penyakit sosial yang
konflik mahasiswa yang bersifat laten mau- merusak tatanan kehidupan mahasiswa. Akpun manifest sehingga menimbulkan gejo- tulasisasi kekerasan pada mahasiswa dapat
lak emosional, hal ini memberikan implikasi dinilai memberikan impact yang regresif
negatif dalam tataran
terhadap
penginternalinteraksi mahasiswa.
isasian nilai-nilai perdaPerdamaian dimaian pada mahasiswa.
pandang bukan sebagai
Pusat Penelitian dan
penginderaan terhadap
Pengembangan Transkonflik-konfiik kekuatan
formasi Konflik telah
belaka, tetapi sebagai
melakukan diskusi   tensebuah konsep yang
tang internalisasi nilaimenghendaki
pengnilai perdamaian pada
hapusan pelanggaran http://2.bp.blogspot.com/-LFVjoMrTx74/Tsp-hLrIc1I/AAAAAAAAASY/NgcaCo- kurikulum
pendidikan
ChM1I/s1600/371peristiwa_tawuran_maha.jpg
yang
dilembagakan
tinggi dalam pencegaterhadap Hak-hak Asasi Manusia dan kebe- han konflik mahasiswa. Kegiatan diskusi
basan yang fundamentalis (baca: mendasar). ini diselenggarakan pada tanggal 7   maGaris penalaran semacam ini menimbulkan ret 2012 di   Fakultas Ilmu Pendidikan Unikonvergensi dari kebijakan yang mempro- versitas Negeri Jakarta yang dihadiri oleh
mosikan perdamaian dan membantu perda- pejabat di lingkungan  Badan Penelitian dan
maian dan Hak-hak Asasi Manusia. Singkat- Pengembangan HAM, Kantor Perwakilan
nya, defmisi perdamaian akan menanamkan Pemerintah Provinsi, Direktorat Jenderal
penghormatan sepenuhnya terhadap Hak-hak Pendidkan Tinggi Kementerian Pendidikan
Asasi Manusia (dengan demikian memadu- dan Kebudayaan, Pembantu Rektor Bikan hubungan antara perdamaian dan HAM). dang Akademik Universitas, Badan EksePendidikan merupakan faktor terpenting kutif Mahasiswa   di Jakarta dan Organdalam membentuk dan membangun secara isasi Mahasiswa yang berada di Jakarta.
konstruktif sendi-sendi perdamaian yang koDari hasil kegiatan ini diharapkan
heren dengan pembangunan sumber daya dapat menghasilkan sebuah pola yang
manusia. Pendidikan tinggi sebagai katalisa- konstruktif dalam mengintegrasikan kuritor dalam membentuk insan yang cerdas dan kulum Perguruan Tinggi terhadap intermemiliki keperibadian sangat dijunjung pada nalisasi nilai-nilai perdamaian dalam aknilai-nilai eksplisit sendi-sendi perdamaian. tifitas Mahasiswa di Perguruan Tinggi.
Tawuran antar mahasiswa dan konflik maha-



Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dengan Balitbang HAM tentang Kerjasama Bidang
Penelitian dan Pengambangan HAM



Pada tanggal 30 April 2012 tepatnya di
Kota Medan-Sumatera Utara, telah dilakukan
penandatangan MoU antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dengan Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan
HAM tentang Kerjasama Bidang Penelitian dan
Pengembangan HAM. Pihak yang menandatangi MoU ini adalah H. Gatot Pujo Nugroho, ST
selaku Plt. Gubernur Sumatera Utara dan Prof.
DR. Ramly Hutabarat, SH, M.Hum selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Kementerian Hukum dan HAM dengan dihadiri
oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Para
Bupati/Walikota se Provinsi Sumatera Utara,
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, para
kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara, para kepala Pusat/Balai Penelitian dan Lembaga Litbang Perguruan Tinggi
Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Utara,
serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara dan
para Pejabat Eselon di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM. Tujuan dari MoU ini adalah
untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang
HAM dalam upaya penanggulangan pelanggaran
HAM, dan perlindungan hak-hak komunitas adat,
memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki
oleh para pihak untuk mendukung penelitian dan

pengembangan HAM. Ruang lingkupnya terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan penelitian
dan pengembangan HAM dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penanggulangan pelanggaran HAM dan perlindungan hak komunitas
adat. Melakukan penyebarluasan informasi hasil
penelitian kepada masyarakat. Pendidikan dan
pembimbingan teknis di bidang penelitian dan
pengembangan Hak Asasi Manusia. Penyediaan
tenaga ahli sebagai konsultan dan tenaga ahli.
		 Melalui MoU akan dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan hak asasi manusia serta berbagai kegiatan yang terkait seperti
bim-bingan teknis dan konsultasi ahli. Hasil dari
kegiatan ini sangat bermanfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM R.I. maupun pemerintah
Provinsi Sumatera Utara terutama dalam merumuskan kebijakan dan penyusunan peraturan
perundang-undangan serta perencanaan pembangunan yang bernuansa HAM. Kemitraan yang
sudah dituangkan dalam pelaksanaan kerjasama
di bidang penelitian dan pengembangan HAM.
		 Jangka waktu kerjasama antara Badan
Penelitian dan Pengembangan HAM dengan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berlangsung
selama 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun 2012
sampai dengan tahun 2014. Pemerintah Sumatera
Utara menyambut baik dengan dilaksanakanya
kerjasama ini dan diharapkan implementasi dari
MoU ini nantinya dapat menghasilkan berbagai
rancangan rumusan kebijakan dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan
ham yang didasarkan atas hasil penelitian dan
pengembangan yang ditujukan untuk kemajuan
daerah sumatera utara. Serta menghimbau Balitbang HAM agar dapat memprogramkan peningkatan pemahaman hukum dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan
hukum.

Workshop Peran Partai Politik
dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat
Penyelenggaraan workshop Peran Par- Balitbang HAM. Lebih lanjut dijelaskan beberapa
tai Politik dalam memberikan Pendidikan Poli- permasalahan dalam proses demokrasi bangsa ini,
tik bagi Masyarakat diselenggarakan oleh Pusat seperti: (i) tidak sejalannya aspirasi masyarakat
Penelitian Hak-hak Sipil dan Politik bekerjasama dengan praksis politik wakil rakyat di lembaga
dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum legislatif, (ii) terbatasnya pengetahuan masyarakat
dan HAM Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksa- terhadap aspek teknis pemilu berikut tata aturannaan workshop ini merupakan tindak lanjut dari nya seperti, parliamentary, presidential, dan elechasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pene- toral threshold, serta (iii) terjadinya kecurangan
litian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Poli- berupa manipulasi data dan politik uang yang bertik pada tahun 2011 tentang Peran Partai Politik dampak pada maraknya konflik horisontal antar
dalam memberikan pendidikan bagi masyarakat. warga.
Pelaksanaan workshop diselenggarakan Kedua, oleh Drs. Nicodemus R. Toun, M.M, Wakil
pada tanggal 12 April 2012 bertempat di kota Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dengan
Banjarmasin.
Peserta
materi pemaparan: Peran
workshop sebanyak 50
Partai Politik dan Penyuorang yang berasal dari
sunan Kebijakan Daerah.
instansi/unit kerja antara
Materi tersebut membahas
lain : DPD Partai Detentang pengertian partai
mokrat, Partai Persatuan
politik menurut UU NoPembangunan, Partai Kemor 2 .tahun 2011. Tiga
bangkitan Bangsa, Partai
pokok pikiran peran partai
Keadilan Sejahtera, Partai
politik dalam penyusunan
Amanat Nasional, KPU
kebijakan daerah: (i) MeKalimantan Barat, Penkanisme pengajuan aspiragadilan Negeri Pontianak,
si publik melalui partai,
http://www.beritasatu.com/media/images//medium/atribut_kampanye_pemilu_partai.jpg
Kejaksaan Tinggi, Kemen(ii) Peran dan fungsi partai
terian Agama, Satpol PP Pontianak, Biro Hukum, politik sebagai lembaga politik, (iii) Peran partai
Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Pontianak, politik dalam peningkatan kualitas pelayanan pubTokoh Masyarakat Adat, Tokoh Agama, Dosen lik. Ketiga pokok penjelasan tersebut dituangkan
dan Mahasiswa STMIK Pontianak, Dosen dan di dalam AD/ART partai yang merupakan kontituMahasiswa STAIN, UNTAN, Universitas Buana, si partai politik sebagai penjabaran visi, misi, dan
Widia Dharma.
azas untuk pencapaian tujuan partai politik dalam
Pelaksanaan workshop dibagi menjadi tiga berpolitik yang dikemukakan secara lugas agar sesesi yaitu, Pembukaan, Pemaparan Materi, Dis- tiap orang dapat memahaminya.
kusi dan Tanya Jawab.
Ketiga, oleh Purwanto dari Dosen Universitas
Pemaparan materi disampaikan oleh 3 nara- Panca Bhakti, dengan materi pemaparan Partisisumber yaitu:
pasi Politik bagi Pemilih Pemula: Urgensi PenPertama, oleh Farida, S.H, M.Si, Kapuslitbang tingnya Pendidikan Politik, adapun isi makalah
Hak-hak Sipil dan Politik, Kementerian Hukum tersebut menjelaskan tentang (i) Esensi pemilu sedan HAM. Dalam pemaparannya Kapuslitbang bagai pilar utama negara demokrasi, (ii) Pemilih
Hak-Hak Sipil dan Politik menggaris bawahi pamula dalam pemilu yang berpotensi besar dan
bahwa hasil dari pelaksanaan workshop akan di- kegamangan menetukan afiliasi politiknya. (iii)
jadikan materi pada penyusunan Buku Pedoman Urgensi pentingnya pendidikan politik berkelanPendidikan Politik yang akan dilaksanakan oleh jutan.



2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah
dalam rangka Penguatan Kemitraan   Penelitian dan Pengembangan   HAM yang disampaikan oleh Dr. Drs. Muh. Marwan, M.Si
Kepala Balitbang Kemendagri. Dari Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo menyampaikan paparanya   yaitu Pemenuhan Hak
Atas Pembangunan , permasalahan   dan
upaya mengatasinya. Dan dari Kepala Biro
Hukum Pemerintah   Provinsi NTB Muhamad Agus Patria, S.H., M. Hum. menyampaikan   Implementasi Kemitraan di Bidang
Penelitian dan Pengembangan HAM untuk menunjang Pembangunan Daerah.
Kegiatan yang berlangsung selama 3
hari ini  menghadirkan peserta dari  pejabat
eselon I, II, dan III Balitbang HAM, Kepala
Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM seluruh Indonesia, Kepala  Badan Penelitian dan Pengembangan  
Daerah (BALITBANGDA/BAPEDA) serta
pimpinan Pusat Studi HAM di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Kegiatan
ini berbentuk  pembekalan materi dari para
narasumber, kemudian dibentuk beberapa kelompok dari peserta dengan materi
yang berbeda untuk dilakukan pengkajian,  
dari hasil kajian tersebut dipresentasikan
dalam sidang pleno guna membahas substansi dari beberapa kelompok, dari hasil
kajian tadi diharapkan akan menghasilkan
bahan pedoman tentang kerjasama melalui kemitraan dengan pemerintah daerah.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pola kemitraan penelitian dan
pengembangan HAM yang didukung oleh
peran lembaga terkait yang melaksanakan
kemitraan; terwujudnya pola kemitraan penelitian dan pengembangan HAM yang lebihberkualitas dengan dukungan anggaran dan
sumber daya manusia dari instansi terkait;
terbentuknya rumusan hasil rakornis tahun
2012 yang dijadikan landasan dalam membangun pola kemitraan antar para pihak.  
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