
Undangan Mengirimkan Makalah 

 

Konferensi Internasional ke-V “Hak Asasi Manusia dan Keamanan Insani di Asia di 

tengah Pandemi COVID-19” 

 

Penyelenggara: 

 

Center for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Universitas 

Jember, Pusat Studi Asia Tenggara Universitas Sidney, Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia Indonesia RI (Komnas HAM RI); dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia 

Indonesia (SEPAHAM Indonesia) 

 

24 – 25 November 2021 

 

Conference Hall, Universitas Jember dan online via Zoom 

 

 

Latar Belakang 

 

Wabah COVID-19 telah mengubah dunia. Dengan atas dasar kesehatan dan 

kedaulatan negara, beberapa negara telah mengadopsi kebijakan yang tegas untuk 

menanggulangi pandemi yang juga telah melanggar hak-hak asasi manusia. Hak 

untuk bekerja, kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, kebebasan berkumpul, 

hak minoritas dan kelompok rentan adalah beberapa hak yang yang merupakan 

persoalan selama pandemi. Di beberapa negara berkembang, masalah hak asasi 

manusia bahkan lebih rumit, bercampur dengan otorianisme, kemiskinan, 

marginalisasi, dan populisme. Negara-negara di Asia memberikan beberapa contoh 

yang luar biasa. 

 

Alur konferensi 

 

Peserta didorong untuk mengirimkan abstrak yang membahas aspek apa pun dari 

tema yang luas ini, berdasarkan bidang studi khusus mereka dan pengalaman 

nasional, regional, atau komparatif yang ada. Fokus makalah yang diterima akan 

mencakup, tetapi tidak akan terbatas pada: 

 

 Bisnis, pembangunan dan hak asasi manusia; 

 Keamanan masyarakat, minoritas, dan hak asasi manusia; 

 Hak penyandang disabilitas; 



 Hak atas lingkungan; 

 Keamanan pangan dan hak asasi manusia; 

 Gender, perlindungan perempuan, dan hak asasi manusia; 

 Perlindungan kesehatan dan hak asasi manusia; 

 Advokasi hak asasi manusia; 

 Perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran; 

 Marginalisasi, pembangunan dan hak asasi manusia; 

 Keamanan pribadi, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia; 

 Keamanan politik dan hak asasi manusia; 

 Politik konstitusionalisme dan hak asasi manusia; 

 Populisme, intoleransi agama dan hak asasi manusia; 

 Pengungsi dan perlindungan manusia; 

 Mekanisme regional untuk promosi hak asasi manusia. 

 

Pengajuan 

 

 Setiap pembicara diberikan waktu 20 menit untuk mempresentasikan makalahnya. 

 Semua pembicara harus mengirimkan abstrak makalah (dalam bahasa Inggris, dan 

tidak lebih dari 200 kata) dan biografi singkat penulis (dalam bahasa Inggris, dan 

tidak lebih dari 150 kata) selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2021, dan 

mengirimkannya melalui  https://bit.ly/konferensiham5 

 Pembicara akan diberitahukan sebelum 17 Mei 2021 jika makalah mereka 

diterima. 

 Pembicara yang diterima harus mengirimkan konfirmasi penerimaan paling 

lambat 31 Mei. 

 Makalah akhir harus dikirim ke panitia paling lambat 17 September 2021. 

 

Silakan ajukan pertanyaan apapun tentang proses pengiriman ke Dr. Al Khanif 

(al_khanid@unej.ac.id) dan Mimin Dwi Hartono, MA 

(mimin_dh@komnasham.go.id) 
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Biaya konferensi dan dana hibah 

 

Konferensi ini gratis untuk semua pembicara. 

 

Panitia akan memberikan dana hibah konferensi untuk penulis dari 10 makalah 

terbaik yang dikirimkan. Dana hibah konferensi ini akan mencakup: 

 

 Tunjangan hingga Rp 5 juta untuk menutupi biaya perjalanan di kelas ekonomi - 

tunjangan ini dapat digunakan untuk membeli tiket pesawat pulang pergi dan / 

atau tiket kereta api di kelas ekonomi, serta untuk menutupi biaya taksi, dari 

tempat tinggal pembicara hingga Universitas Jember; 

 Akomodasi selama Konferensi; 

 Kesempatan makalah mereka dipublikasikan di Journal of Southeast Asian 

Human Rights, Volume 6, Issue 1, Juni 2022; 

 Kesempatan untuk menghadiri lokakarya penulisan akademis secara gratis pada 

tanggal 23 November 2021 dengan Fulbright Specialist. 

 

Baik pembicara dalam negeri maupun internasional dapat dipertimbangkan untuk 

mendapatkan dana hibah ini. Penerima hibah perjalanan konferensi ini akan 

diumumkan paling lambat 1 Oktober 2021. 

 

Penyangkalan 
 

Harap dicatat bahwa dana hibah ini tunduk pada pembatasan perjalanan COVID-19. 


