
Respons negara-negara Afrika terhadap COVID-19 sama beragamnya dengan benua Afrika itu sendiri. 

Negara menggunakan teknologi secara terbuka dan tertutup untuk menopang keamanan negara dan 

masyarakat, kadang untuk tujuan baik kadang tidak. Aplikasi teknologi canggih yang mampu 

mengumpulkan informasi pribadi dan kelompok menghadirkan ancaman serius bagi kebebasan 

individu serta bisa dijadikan alat penindasan dan pembungkaman – membuka jalan bagi rejim opresif 

untuk mengusik kebebasan individu. Di Etiopia hanya ada satu penyedia layanan seluler; maka, data 

pribadi warga negara cukup mudah dihimpun. Negara-negara yang lain mengumpulkan data dari 

individu-individu target. Kendati Etiopia, Rwanda, dan Afrika Selatan memiliki metode pengawasan 

yang lebih maju, sebagian besar negara Afrika lain tidak memiliki kapasitas seperti itu. 

—Dari presentasi Samuel Ewusi 
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LAPORAN 2 

Bung Besar: Pengawasan 

Negara di Masa COVID-19 

 
Selasa 7 Juli 2020 

 

 

Seri kedua dari empat webinar AFSC ‘Di Balik Topeng’ ini membahas pengawasan negara di masa COVID-19. 

Forum dihadiri sekitar 65 peserta dari seluruh dunia, dan difasilitasi dengan penjurubahasaan simultan dari 

bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Spanyol, Arab, dan Prancis. Presentasi dan mayoritas diskusi kelompok 

kecil dibawakan dalam bahasa Inggris. 

 
Presentasi dibawakan oleh: 

 
Teresa Ma, pendiri dan direktur Peace Generation, tinggal di Hong Kong. 

Soeung Saroeun, direktur eksekutif Cooperation Committee for Cambodia. 

Mona Shtaya, staf komunikasi dan kampanye yang bekerja untuk kawasan Arab, Yerusalem. 

Samuel Ewusi, profesor Kajian Perdamaian dan Hubungan Internasional, tinggal di Ethiopia. 

Di bawah ini ringkasan presentasi dan diskusi kelompok kecil yang diadakan setelahnya. 

1. 

Pengawasan digital: Apa yang perlu diperhatikan, dan seperti apa dampaknya pada 

masyarakat sipil? 

 



Pengawasan ala Bung Besar sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari orang di 

Palestina. Pemerintah Israel dan, dalam lingkup yang lebih kecil, Otoritas Palestina, mengawasi warga 

Palestina dan juga pengunjung. Pemerintah mendulang laba dengan menjual perlengkapan 

pengawasan ke negara-negara lain, dan Dinas Rahasia Israel telah memata-matai  komunikasi warga 

negara Israel sejak 2002. 

Maret, mereka meluncurkan teknologi pelacakan ponsel untuk menelusuri warga Israel yang 

didiagnosis terinfeksi COVID-19. Mahkamah Agung mengizinkan pelaksanaan program ini selama 

diawasi oleh panitia dari parlemen. Warga Palestina yang memasuki wilayah Israel wajib mengunduh 

aplikasi yang memampukan pihak militer melacak telepon, notifikasi, dan berkas ponsel mereka dan 

banyak warga yang lain mengunduh aplikasi ini tanpa menyadari konsekuensinya. Perusahaan dan 

pemerintah berebut data warga negara. Menanggapi hal ini, organisasi masyarakat sipil perlu 

membangkitkan kesadaran akan hak atas privasi. 

—Dari presentasi Mona Shtaya 

“ 

 

 

PERTANYAAN SURVEI:  

 

Di masa COVID-19, di seluruh dunia, 

aktivitas pelacakan oleh negara 

meningkat drastis (untuk tujuan 

penelusuran kontak). 

 
AFSC telah mengadakan sebuah survei 

informal. 

Untuk pertanyaan apakah pemerintah 

menerapkan pengawasan massal 

selama COVID-19, dari 34 responden, 

jawaban ya, tidak, dan tidak tahu cukup 

berimbang. 

Pilih semua langkah pengawasan yang dijalankan 

oleh pemerintah negara Anda. 

 
Pelacakan lokasi telepon: 9 

Pengenalan wajah: 3 

Gelang elektronik: 0 

Sistem kode batang personal: 2 

Drone: 4 

Lainnya: 4 

 

 
 

 

Banyak negara telah menyatakan kapasitasnya dalam menerapkan aneka metode pengawasan ini. Sebagian 

yang lain tengah mengupayakannya, dengan narasi dominan tentang kesuksesan teknologi seperti ini dalam 

menghambat virus di tempat lain. Berbagai perusahaan yang memperdagangkan mahadata digital hendak 

merambah pasar baru, yang sungguh merupakan keprihatinan tersendiri. Meski pelacakan sah digunakan 

untuk tujuan kesehatan umum, bahaya penyalahgunaannya selalu ada, terlebih di negara dengan riwayat 

otoritarianisme. Wacana mengenai pengawasan dalam konteks COVID-19 sekali lagi didominasi oleh dikotomi 

semu keamanan lawan kebebasan. 

 
Selain itu, kita menyaksikan menjamurnya aktivitas pengumpulan informasi mahadata oleh pihak non-negara 

(cth.: perusahaan pengantaran makanan mendaku sebagai perusahaan mahadata di dunia usaha dan 

menjual data preferensi kuliner konsumen) – dan kita melihat bahwa negara mengumpulkan lebih dari 

sekadar informasi lokasi saja. Informasi pribadi yang dikumpulkan oleh negara dapat meliputi gambar, pesan 

singkat, surel, dan sebagainya, dan seringnya digunakan untuk mengancam para aktivis serta kerabat 

mereka jauh sebelum COVID-19 terjadi. Di masa COVID-19, pemerintah juga mengumpulkan lebih banyak 

informasi kesehatan dan pekerjaan, dengan “aplikasi sukarela” yang meminta izin warga negara untuk 

membagikan datanya, baik sebagai syarat penggunaan layanan tertentu atau untuk diakses aparatur negara. 

Hal ini telah digunakan untuk merepresi kelompok masyarakat tertentu atau ikut berperan dalam narasi rasis 

terhadap mereka, dan teknologi pengawasan juga diadakan untuk melacak pergerakan keimigrasian. 
 
 
 



Komisaris Tinggi PBB untuk HAM melaporkan bahwa, atas nama COVID-19, otoritas Kamboja 

telah menahan sedikitnya 30 orang, termasuk para jurnalis, dengan alasan menyebarkan 

“berita bohong” mengenai pandemi. Sepuluh di antaranya berasosiasi dengan partai oposisi 

utama yang dibubarkan pada 2017 oleh rejim saat ini, yang sudah berkuasa sejak 1998. 

Pergerakan turis mancanegara dan warga asing juga dilacak melalui aplikasi “Foreigners 

Present in Cambodia System”. Izin siaran dan operasi kantor-kantor berita telah dicabut, dan 

sejumlah akun Facebook ditutup. Organisasi masyarakat sipil, khususnya media, wartawan, 

redaktur, dan kelompok pembela hak, telah mengungkapkan kekhawatiran serius atas 

penyempitan ruang gerak dan pemberangusan kebebasan berekspresi. 

—Dari presentasi Soeung Saroeun 

“ 

Penting untuk dicatat bahwa saat kita membahas tentang pengawasan oleh negara, pertanyaannya bukan 

hanya soal spyware, peretasan ponsel, atau bentuk akses ke informasi privasi lainnya, tetapi juga jenis 

informasi yang kita publikasikan, khususnya melalui media sosial, dan cara pengumpulan—serta 

penyalahgunaannya. Di masa COVID-19, secara global jumlah orang yang diinvestigasi dan bahkan dipenjara 

atas dasar aturan hukum terkait “berita bohong” meningkat drastis. Pada praktiknya, aturan ini dijadikan alat 

kriminalisasi bentuk-bentuk kritik melawan pemerintah – termasuk hal-hal kecil seperti konten di Facebook 

dan jejak digital. Sekarang, saat sebagian besar aktivisme kita telah bergeser ke dunia digital akibat 

pembatasan sosial, masalah ini kian signifikan. 

 
Penggunaan pengawasan untuk menjegal kelompok aktivis dan minoritas (dan kini, di masa COVID-19, 

menggunakan karantina dan metode baru lainnya melawan aktivis, jurnalis, dan siapa pun yang dianggap 

sebagai ancaman) tidak hanya menempatkan informasi privasi dan pengorganisiran warga ke dalam 

genggaman pemerintah, tetapi juga telah mengintimidasi masyarakat sipil dan melemahkan perjuangan 

aktivis yang tersita energinya untuk menjaga diri, alih-alih mewujudkan perubahan sosial. Penting pula dicatat 

bahwa seringnya pengadaan sistem-sistem ini didanai oleh negara-negara pihak ketiga (seperti AS, Tiongkok, 

dan Uni Eropa) dan kita perlu bertanya apa kepentingannya dan struktur neokolonial yang menyertainya. 
 
 

 
Di luar penyalahgunaan informasi oleh negara, terdapat pula kekhawatiran yang tak kalah nyata: pembocoran 

data, cara informasi ini disimpan, dan pihak yang dapat mengaksesnya. Di seluruh dunia, tidak terhitung 

jumlah kasus pegawai dinas keamanan yang menggunakan dan menjual informasi privasi untuk kepentingan 

pribadi. Pergantian rejim dapat berakibat pada pindah-tangan kontrol informasi dari pemerintah yang 

demokratis ke pemerintah ke depannya yang boleh jadi otoriter. Meskipun narasi “kalau tidak salah, buat apa  

takut” dominan beredar di sekitar isu pengawasan, definisi “salah” bisa cepat berubah, dan yang dapat 

diperbuat atas informasi pribadi kita bisa jauh melampaui pertanyaan apakah seseorang itu warga negara 

yang taat hukum atau tidak. 

 
Terakhir, tampaknya pemerintah sedang gencar menambah investasi untuk teknologi pengawasan, alih-

alih pemenuhan kebutuhan kesehatan umum, dan mengesahkan undang-undang untuk mengukuhkan 

inisiatif-inisiatif ini pada saat masyarakat kian sulit menyampaikan kritik dan suara-suara komunitas yang 

minim akses internet alpa dari percakapan.



—Dari presentasi Teresa Ma 

Hong Kong tergolong maju secara teknologi, dengan berbagai sistem telekomunikasi canggih dan 94% 

rumah tangganya kini terhubung ke jaringan broadband. Kamera pengawas adalah fitur standar, bukan 

hanya di ruang publik tetapi juga di gedung kantor dan apartemen, dan bahkan di sebagian rumah 

pribadi. Ketika pemerintah menambahkan COVID-19 ke dalam daftar penyakit menular yang wajib 

dilaporkan ke otoritas pemerintah, undang-undang perlindungan data pribadi pun dikendurkan. Artinya, 

persetujuan untuk penggunaan data pribadi untuk tujuan baru tak perlu lagi didapatkan dan hak warga 

untuk mengakses data pribadi yang disimpan oleh lembaga negara ditangguhkan. Pemerintah 

menggunakan gelang elektronik dan aplikasi ponsel pintar untuk melacak warga yang dikarantina. 

Tingkat intrusinya tidak terasa berlebihan. Namun, selama pandemi, sektor swasta gencar melakukan 

pengawasan dan orang menjadi kurang waspada terhadap pengawasan oleh pihak non-negara dan 

jenis data yang dikumpulkan oleh perusahaan swasta, yang dapat bersifat lebih pribadi, meliputi 

pandangan politik, hasil tes DNA, riwayat perjalanan, informasi keuangan, dst. 

“ 

2. 
 

 

Bagaimana kita menggeser wacana seputar pengawasan, dan 

membatasinya? 
 

 

Pertama, perlu ada kesadaran dari lembaga masyarakat sipil dan jaringan luasnya tentang jumlah informasi 

yang kita berikan kepada korporasi dan pemerintah setiap hari melalui penggunaan perangkat digital kita. 

Hal ini dapat didukung dengan penyediaan tata cara, alat praktis, dan perangkat lunak sumber terbuka yang 

dapat membuat kita lebih aman. 
 
 
 

 

Mengenai pengumpulan data pribadi secara massal, penjualan serta penggunaannya oleh pemerintah untuk 

membungkam oposisi, perlu ada pedoman etis yang dapat diajukan kepada para pembuat undang-undang 

dan operator media sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan dewan penyeliaan sipil. Secara 

spesifik, dalam konteks COVID, kita mesti menyusun pedoman pembuatan undang-undang yang 

menyeimbangkan kesehatan publik dan hak sipil untuk dipakai sebagai alat advokasi oleh lembaga 

masyarakat sipil. Beberapa isu yang patut dicakup di dalam pedoman tersebut: sikap transparan pemerintah 

mengenai data yang disimpannya, penggunaannya, dan pemegang aksesnya, serta penunjukan kementerian 

kesehatan sebagai pelaksananya. 

Perlindungan data mesti diperlakukan seperti hak asasi manusia yang lain, dan kita perlu menuntut 

disusunnya sebuah kerangka kerja hukum internasional, melalui traktat, konvensi, dan format lainnya. 

Pada level yang lebih besar, kita perlu menentang narasi saat ini, yang menampilkan citra masyarakat sebagai 

kerumunan yang perlu dikendalikan demi memerangi virus. Alih-alih, kita bisa menekankan kekuatan dan 

ketangguhan yang timbul dalam aksi kolektif komunitas dan menemukenali cara bekerja bersama komunitas 

untuk mengontrol persebaran virusnya, bukan orangnya. Hal ini juga sepantasnya tercermin dalam 

pengalokasian anggaran ke sektor kesehatan, bukan militer, termasuk untuk pengawasan. 



3. 
 

 

Strategi dan alat lembaga masyarakat sipil untuk memitigasi 

pengawasan oleh negara: 
 

 

• Panduan keselamatan digital, pelatihan dan kabar terkini dari komunitas teknologi mengenai 

kelemahan dan kekuatan berbagai aplikasi dan alat komunikasi. 

• Membangun direktori informasi tentang COVID yang dimiliki dan dikelola komunitas, agar pelacakan 

tetap berada dalam lingkup komunitas. 

• Mengumpulkan dan mengembangkan informasi terkait siapa (pemerintah, perusahaan, dll.) yang 

berada di balik manajemen data kita, dan apa yang diperbuat atasnya (penekanan pada korporasi 

swasta beserta keuntungan finansial mereka dari pengumpulan informasi) guna melancarkan 

kampanye aktivisme ekonomi. 

 
 

 
Sumber daya: 

The Digital Transnational Repression Toolkit, and Its Silencing Effects | Freedom House 

 

 
Rekomendasi perangkat lunak yang lebih aman: 

• Signal: aplikasi pesan langsung (seperti WA, tapi lebih aman). 

• Surel: Proton Mail, Tutanota Mail. 



Lampiran 1: 

 
Melacak lokasi dan infeksi 

Melacak tempat-tempat yang dikunjungi orang terinfeksi COVID-19, sebelum dikarantina dan/atau dirawat di 

rumah sakit, merupakan tindakan yang amat penting dalam melawan wabah ini. Namun, ini alasan mengapa 

alat pengumpulan data massal geolokasi telepon bukan cara yang tepat: 

 

1. Privasi. Informasi pribadi kita adalah privasi kita. Jika tidak, informasi tersebut, oleh negara atau oleh 

orang-orang yang dapat mengaksesnya, dapat diperjualbelikan atau digunakan oleh negara untuk 

melawan kita. 

2. Normalisasi langkah-langkah intrusif setelah COVID. Sudah banyak negara yang mengundang-

undangkan dan melegitimasi pengawasan untuk jangka panjang, bukan hanya dalam kondisi darurat. 

3. Jika pemerintah dan dinas rahasia mengidentifikasi adanya kemungkinan infeksi dan mengarantina orang 

atas dasar informasi rahasia, bagaimana kita bisa yakin bahwa mereka tidak akan menggunakannya 

untuk kepentingan politik mereka? 

4. Sistem-sistem terotomasi memiliki peran krusial saat menangani mahadata. Sistem-sistem tersebut 

bisa salah. Kesalahan ini dapat berakibat dikarantinanya ribuan orang secara paksa tanpa proses 

yang patut. 

5. Alat-alat geolokasi massal tidak mengenal dinding, pintu, atau bahkan kedalaman, dan lagi-lagi, 

dipakai sebagai dasar untuk mengarantina warga. 

6. Berbagai badan pemerintah dan swasta akan dapat mengakses informasi ini, yang dapat berakibat 

kebocoran dan penyalahgunaan oleh individu pemegang aksesnya. Bicara korporasi, ada kemungkinan 

bahwa informasi ini akan digunakan untuk meraup keuntungan ke depannya. 

 
Semua hal ini menimbulkan rasa tidak percaya pada pemerintah, yang terjadi justru pada saat kita perlu 

mempercayai pemerintah kita. 

Berbagai solusi alternatif yang sudah ada: 

1. Aplikasi yang bersifat sukarela sepantasnya digunakan secara sukarela dan karenanya perlu dilandasi 

rasa percaya dan kesetaraan relasi kuasa antara negara dan warga penggunanya – kita saling 

membutuhkan. Namun, sekali lagi, sukarela (tanpa syarat). 

2. Pengumpulan data semestinya dilakukan di ponsel orang yang bersangkutan (bukan diunggah ke 

penyimpanan awan) sehingga privasi informasi tetap terjaga dan kebocorannya bisa dicegah. 

3. Aplikasi sumber terbuka, dengan mekanisme penggunaannya, mendorong rasa percaya publik, yang 

secara kolektif membuat aplikasi tersebut lebih solid dan aman. 

4. Harus benar-benar jelas dan transparan siapa yang mengumpulkan informasi apa dan lembaga apa yang 

memiliki akses atasnya. Dewan pemantauan sipil dapat dibentuk sebagai cara untuk memastikannya. 

5. Harus ada garis waktu yang jelas, yang menunjukkan dari dan hingga kapan informasi disimpan, seperti 

apa penghapusannya, dan kapan semua bentuk pengumpulan data terkait COVID akan berakhir. 

Praktisi kesehatan profesionallah yang mesti mengambil keputusan-keputusan ini. 
 
 
 

 

 
 

   
afsc.org 

American Friends Service Committee (AFSC) adalah organisasi Quaker yang mewadahi 

orang-orang dari berbagai keyakinan yang berkomitmen terhadap keadilan sosial, 

perdamaian, dan kemanusiaan. Filosofi kerja AFSC bertumpu pada keyakinan Quaker 

akan nilai setiap insan dan keyakinan akan kekuatan kasih untuk mengatasi kekerasan 

dan ketidakadilan. 
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