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SELAMAT DATANG DI 

AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA 

 
  

 

Di banyak belahan dunia, kaum muda selalu 

berada di garis depan perubahan sosial. Di 

tahun 1961, Amnesty International didirikan 

setelah dua siswa di Portugal dipenjara 

karena bersulang untuk merayakan 

kebebasan. Pemenjaraan semena-mena 

inilah yang menyulut semangat kerja kami 

dalam membela hak asasi manusia. 

Amnesty International bertahan hingga 

sekarang dan dengan sukses membela hak 

asasi manusia di penjuru dunia karena 

keberadaan orang-orang seperti kamu. 

Dengan menjadi pendukung Amnesty 

International, kamu bergabung dengan 

komunitas individu yang peduli dengan 

penuh semangat dan ketegasan untuk 

membela hak asasi manusia. Kami adalah 

sebuah gerakan yang terdiri dari orang-orang 

biasa seperti kamu yang bersama-sama 

menuntut keadilan bagi setiap insan 

manusia. 

Perjuangan untuk keadilan dimulai dengan 

membangun gerakan hak asasi manusia di 

komunitas kamu. Kamu dapat melakukan ini 

dengan mendirikan Grup Aksi Amnesty 

sebagai tempat belajar dan bergerak 

bersama untuk membela keadilan. Dengan 

membangun kelompok yang kuat, belajar 

tentang masalah hak asasi manusia, dan 

mengembangkan keterampilan sebagai 

seorang aktivis, kamu akan dapat 

menggerakkan komunitas kamu turut serta 

dalam perjuangan untuk keadilan dan 

kemanusiaan. 

Kami berkomitmen untuk membantu kamu 

menjadi pemimpin dan penggerak hak asasi 

manusia. Dengan berkomitmen menjadi 

seorang anggota Amnesty, kamu akan 

memperoleh keterampilan yang berharga 

dan pengalaman kepemimpinan yang nyata 

melalui pelatihan dan bimbingan yang kami 

selenggarakan. Kamu akan menjadi bagian 

dari gerakan jutaan kaum muda yang 

mengangkat suara mereka di hadapan dunia. 

Kami berada di sini untuk membantu dan 

mendukungmu berjuang. Panduan ini dibuat 

untuk membantu dan memudahkan kamu 

dalam memulai Grup Aksi Amnesty. Terima 

kasih sudah bergabung dengan kami, dan 

selamat datang di Amnesty International 

Indonesia! 
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 TENTANG  
 AMNESTY 
 INTERNATIONAL   
 INDONESIA
 

 

Amnesty International adalah gerakan global berisi jutaan orang yang menuntut hak asasi 

manusia bagi seluruh umat manusia--tidak peduli siapa mereka atau di mana mereka berada. 

Kami bekerja untuk melindungi setiap individu di mana keadilan, kebebasan, kebenaran, dan 

martabat mereka telah dilanggar. 

Visi kami adalah menciptakan dunia dimana setiap orang dapat menikmati hak asasi manusia 

yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan standar hak asasi 

manusia lainnya yang diakui secara internasional. Kami didanai oleh anggota dan orang-orang 

seperti kamu, dan kami tidak berafiliasi pada ideologi politik, kepentingan ekonomi atau agama 

manapun. Tidak ada pemerintahan yang berada di luar pengawasan kami dan tidak ada 

ketidakadilan yang tidak dapat diperjuangkan. 
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 AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA:   

 MENGGUNAKAN TIGA CABANG METODE:  

 UNTUK SECARA EFEKTIF MELINDUNGI:   

 HAK ASASI MANUSIA: 
 

RISET 
Tim darurat dan peneliti kami bepergian ke seluruh dunia untuk 

mendatangi daerah yang terkena dampak dan mengungkap pelanggaran 

HAM yang terjadi.  

MOBILISASI 
Tim kampanye kami menggunakan penelitian dari tim riset untuk 

memberikan edukasi ke masyarakat dan memberi informasi bagi para 

aktivis serta menyiapkan hal-hal yang mereka butuhkan. 

ADVOKASI 
Staf dan pemimpin relawan kami terlibat dalam advokasi secara langsung 

dengan pembuat kebijakan di sektor pemerintahan. Sementara proses 

advokasi berlangsung, kami menggalang aktivis akar rumput seluruh 

penjuru Indonesia untuk menuntut perlindungan hak asasi manusia di 

hadapan pemerintah Indonesia dan seluruh dunia. 
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 4 LANGKAH UNTUK MEMULAI: 

 GRUP AKSI AMNESTY: 
  

 

1.   AJAK TEMANMU 
Di Amnesty, kami percaya bahwa satu orang 

saja dapat membuat sebuah perubahan. 

Tapi dengan kita bekerja sama dengan 

aktivis lainnya kita dapat mengubah dunia. 

Cari temanmu yang memiliki ketertarikan 

yang sama untuk peduli dan mau 

berkontribusi untuk perubahan. Ajak 

minimal 2 orang temanmu untuk memulai 

grup aksi Amnesty.  

Grup aksi kalian dapat dibentuk berdasarkan 

lokasi, minat, atau fokus isu yang kalian 

ingin advokasikan bersama-sama dengan 

Amnesty International Indonesia. Hak apa 

saja yang menjadi fokus advokasi Amnesty 

bisa kamu baca di halaman belakang dalam 

panduan ini. Berikut adalah beberapa 

contoh grup aksi yang saat ini sudah 

terbentuk 

• Amnesty Grak HAM 

• Amnesty Bela HAM 

• Amnesty Book Club  

• Amnesty Meaningful Movies 

• Amnesty Dialogue in Diversity 

• Amnesty Grup Jakarta Selatan  

 

2.   DAFTARKAN GRUP AKSIMU 
Proses registrasi kelompok kamu sangatlah 

mudah.  Setelah kamu mendaftar, kamu 

akan mendapatkan akses untuk materi-

materi dan juga dukungan dari Amnesty 

International Indonesia yang akan 

membantu suksesnya grup aksi kamu 

dengan memberikan orientasi, training, dan 

lain sebagainya. Untuk mendaftar, kamu 

cukup mengisi formulir pendaftaran yang 

ada di website https://www.amnesty.id. 

 

3.   IKUTI ORIENTASI 
Untuk memastikan kalian mempunyai bekal 

pengetahuan dan skill untuk memulai 

aktivisme kalian, setiap Grup Aksi Amnesty 

baru akan mendapat orientasi awal dari staff 

Amnesty yang akan membekali kamu 

dengan segala yang kamu butuhkan untuk 

memulai aktivisme kalian. Setelah kamu 

mendaftar, kelompok kamu akan dihubungi 

oleh salah satu staff Amnesty International 

Indonesia untuk mendapatkan orientasi ini. 

 

4.   RENCANAKAN KEGIATAN KAMU!  
Apa visimu untuk gerakan hak asasi manusia 

di komunitasmu? Kalau kamu bisa 

merencanakan kegiatanmu selama satu 

tahun dengan baik, kamu pasti bisa 

menjadikan harapan itu menjadi kenyataan. 

Karena itu langkah selanjutnya untuk grup 

aksi kamu adalah untuk merencanakan 

kegiatan kalian selama satu tahun ke depan. 

Staff Amnesty International Indonesia 

pastinya akan selalu ada untuk memberikan 

support dalam semua proses perencanaan 

kegiatan grup aksi kamu! 

https://www.amnesty.id/
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 KENAPA BERGABUNG DENGAN:    

 AMNESTY INTERNATIONAL?: 
 

1.   BERGABUNG DENGAN GERAKAN YANG TERSEBAR DI SELURUH DUNIA 

Buat grup aksi Amnesty kamu dan gabung dengan grup aksi Amnesty lainnya yang telah tersebar 

di lebih 100 negara. Kamu akan dapat belajar langsung dengan dari pengalaman aktivisme di 

berbagai negara. Seperti misalnya bagaimana Adelaide Hills Action Group di Australia yang 

bergerak untuk menegakkan keadilan bagi para tahanan hati nurani. 

2.   GERAKAN KITA SUDAH TERBUKTI 

Semenjak didirikan, peran Amnesty International telah lama diperhitungkan dan diakui oleh 

banyak negara. Kesuksesan advokasi anggota Amnesty International dalam membela hak asasi 

manusia berujung pada dianugerahkan Nobel Perdamaian kepada Amnesty International pada 

tahun 1977. Suara dan advokasi kamu nantinya adalah bagian dari usaha untuk meneruskan 

kesuksesan ini. 

 

BAGAIMANA PENDUKUNG AMNESTY MEMBEBASKAN FRED AND YVES 

Untuk mengawasi kinerja pemerintah Kongo dan menuntut agar kualitas pendidikan 

ditingkatkan, Fred Bauma and Yves Makwambala mendirikan organisasi mayarakat 

yang bernama Filimbi. Namun karena sikap kritis mereka terhadap pemerintah, Fred 

and Yves ditangkap oleh polisi dan ditahan di lokasi rahasia selama dua minggu 

tanpa komunikasi dengan keluarga maupun pengacara. 40 hari kemudian mereka 

ditransfer ke penjara di Kinshasa. Mereka berdua dituduh telah melakukan tindakan 

makar terhadap negara dan apabila terbukti akan terancam hukuman mati. 

Pendukung Amnesty dari seluruh dunia menuntut pembebasan Fred dan Yves 

dengan menulis surat untuk pemimpin di Kongo. Sebanyak 170.000 supporter 

Amnesty International menuntut pembebasan Fred dan Yves, dan pada akhirnya Fred 

dan Yves dibebaskan. 

 “Setiap surat, setiap kunjungan, dan setiap kata-kata telah memperkuat dan 
meneguhkan tekad kami dalam perjuangan yang panjang dan mulia demi 
kebebasan dan demokrasi.”  

-Yves Mwakambala 
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 9 AGENDA HAM AMNESTY: 
Semenjak didirikan di Indonesia di tahun 2017, Amnesty International Indonesia telah aktif 

dalam mengkampanyekan isu-isu HAM di Indonesia. Sebagai acuan kerja kami, kami 

merangkum isu HAM yang menjadi prioritas kami menjadi 9 agenda berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEBIJAKAN PERSAMAAN DAN KERAGAMAN  
AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA  

Amnesty International Indonesia hadir untuk melindungi setiap orang ketika keadilan, 

kebebasan, dan kebenaran tidak ditegakkan. Menjunjung kesetaraan dan menghargai perbedaan 

adalah hal yang penting dalam misi kami. Prinsip inklusivitas, toleransi, dan keadilan penting 

untuk legitimasi kami sebagai organisasi yang mengkampanyekan pemenuhan hak asasi 

manusia, tanpa diskriminasi. Kebijakan ini hadir untuk memastikan semua orang mendapatkan 

kesempatan yang sama  dalam pekerjaan dan layanan kami.  

Kami tidak akan menerima diskriminasi yang tidak adil atau perbedaan perlakuan yang didasari 

oleh ras, seks, gender, orientasi seksual, umur, agama atau kepercayaan, disabilitas, status 

pernikahan, atau perubahan gender, dalam kegiatan yang kami lakukan.  

 

LINDUNGI  

KEBEBASAN BEREKSPRESI 

DAN PEMBELA HAM 

TEGAKKAN 

AKUNTABILITAS 
APARAT KEAMANAN 

AKHIRI  

IMPUNITAS 
KEJAHATAN MASA LALU 

HORMATI  

KEBEBASAN BERPIKIR 

DAN BERKEYAKINAN 

HORMATI HAM  
PEREMPUAN  

DAN ANAK 

HORMATI HAM 
DI PAPUA 

HAPUSKAN 
HUKUMAN MATI 

HORMATI 
KEBERAGAMAN 

GENDER 

TEGAKKAN 
AKUNTABILITAS 

BISNIS SAWIT 


