
Di Balik Topeng 
Seri dialog AFSC mengenai penyempitan 

ruang sipil selama pandemi COVID-19 

LAPORAN 1  

Masker dan Pentungan Selasa, 23 Juni 

—Ruki Fernando 

Di Sri Lanka, orang dipenjara karena mengkritik pemerintah di dunia maya, polisi telah 

menunjukkan perilaku yang sangat brutal, dan hanya segelintir kasus kebrutalan polisi 

sampai ke meja pengadilan. Sayangnya, upaya banyak lembaga pembela hak sipil untuk 

mengatasi isu ini belum membuahkan hasil dan kurang didukung oleh masyarakat. Polisi 

dan pemerintah Sri Lanka memiliki riwayat panjang kekerasan dengan impunitas. 

“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masker dan Pentungan, webinar pertama dari seri webinar AFSC Di Balik Topeng, mengupas topik 

kebrutalan polisi selama pandemi COVID-19. Forum dihadiri lebih dari 70 peserta dari seluruh 

dunia, dan difasilitasi dengan penjurubahasaan simultan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, 

Spanyol, Arab, dan Prancis. 

 
Presentasi dibawakan oleh: 

 
Ruki Fernando, INFORM - Human Rights Documentation Centre, Sri Lanka. 

Bainito Wamalwa, Friends World Committee for Consultation, Kenya. 

Yuni Chang, War Resisters League, Amerika Serikat. 

Andrew Lane, Quaker Council for European Affairs, Belgia. 

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

 

1. 

Kebrutalan polisi: asal-usulnya, militerisasi, dan efek COVID-19 
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Di A.S., gerakan untuk mengurangi anggaran polisi telah disambut banyak orang, dan warga 

negara menuntut hal tersebut. Hal ini dipandang sebagai cara paling ampuh untuk 

mengatasi sistem kepolisian yang rasis. Kebrutalan polisi selama COVID-19 telah 

menciptakan titik kritis, dengan pembunuhan George Floyd sebagai puncaknya. Kemarahan 

masyarakat meluap di seluruh Amerika. Level kekerasan polisi dihadapi dengan perlawanan 

yang mengancam eksistensi dan tujuan dibentuknya lembaga kepolisian, dan hal ini 

dilakukan tanpa henti. 

—Yuni Chang 

“ 

Dalam banyak konteks, sejarah dan struktur kepolisian adalah ciptaan rejim kolonial atas dasar supremasi 

kulit putih yang terwujud dalam strukturnya sebagai hamba kalangan elite dan kepentingannya yang silih 

berganti. Kekerasan, kebrutalan, dan praktik diskriminatif polisi atas dasar ras, kelas, oposisi politik, 

gender, dll., bukanlah hal baru, dan dapat dikatakan merupakan fondasi dari sistem kepolisian itu sendiri. 

COVID-19 telah dijadikan “kesempatan” oleh banyak negara untuk kian membungkam suara-suara 

perlawanan. 

 
Di banyak negara, departemen kepolisian adalah lembaga yang kekurangan anggaran, dan ini 

menimbulkan dua masalah: 

 
A. Korupsi aparat polisi dan mobilisasinya demi kepentingan swasta melalui praktik suap. 

B. Kelompok-kelompok nonpemerintah lain, dari geng jalanan hingga partai politik, membentuk 

pasukan bersenjatanya sendiri. 

Terbatasnya dana telah berdampak buruk pada kapasitas respons polisi dan kadang biaya respons 

dibebankan pada masyarakat – di beberapa tempat, aparat bahkan meminta uang bensin dari warga 

sebelum menindaklanjuti laporan tindak kejahatan. Hal ini membuat rasa percaya masyarakat terhadap 

polisi menipis. 

 
Sering kali, tidak ada pertanggungjawaban nyata; polisi dan tentara menikmati kekebalan hukum 

serta jarang diadili atas pelanggaran dan penipuan yang dilakukan. Hal ini merupakan bagian dari masalah 

yang lebih besar – nihilnya akuntabilitas pemerintah – karena banyak lembaga pemerintah bertindak seolah 

mereka berada di atas hukum dan kebal hukum. Polisi dan pihak militer sangat dilindungi, termasuk 

dengan cara-cara penghentian penyelidikan, pernyataan dukungan dari kekuasaan politik, dan bahkan 

perusakan barang bukti untuk menghindarkan mereka dari pengadilan. Pertanyaannya: jika pemerintah 

sendiri tidak menentang kebrutalan polisi terhadap kelompok tertentu, bagaimana kita bisa 

mempromosikan perubahan itu? 
 

 
Batas antara kepolisian dan militer menjadi kabur di banyak negara; dan karenanya membahas 

kebrutalan polisi mustahil dilakukan tanpa membahas kebrutalan militer. Selain itu, dalam konteks-

konteks seperti Zimbabwe, kelompok-kelompok paramiliter, yang tidak bernaung di bawah polisi atau 

tentara, dipakai untuk melancarkan kekerasan atas perintah negara atau partai-partai politik lain yang 

saling bersaing. Mereka bertindak sebagai angkatan bersenjata dengan seragam, senjata, pelatihan, dan 

rantai komando; karena itu, perlu ada perspektif tersendiri untuk membahas kelompok-kelompok seperti 

ini. 

 
Hilangnya batas tegas antara polisi dan militer mungkin mengharuskan kita untuk berpikir ulang tentang 

cara kita membahas militerisasi polisi, seolah keduanya selalu beroperasi sebagai dua lembaga yang 

berbeda. Disebutkan pula bahwa polisi dan militer dari seluruh dunia mengadakan pelatihan 

bersama dalam konteks represi masyarakat sipil dan saling bertukar taktik serta ideologi. 



—Bainito Wamalawa 

Di Kenya, penegakan aturan-aturan ekstrem telah dilaksanakan secara represif. Polisi 

melakukan pemukulan, pemerasan dengan ancaman karantina, dan pembunuhan di luar 

prosedur hukum terhadap warga sipil. Aksi-aksi damai untuk memprotes kebrutalan polisi 

telah dilakukan, tanpa hasil yang signifikan. Penulis dan komentator Patrick Gathara 

berkata bahwa kepolisian di Kenya mewarisi kekerasan rejim kolonial Inggris, dan hal ini 

tidak berubah setelah berpuluh-puluh tahun negara ini merdeka. 

“ 

—Andrew Lane 

Kepolisian di negara-negara Eropa kadang dianggap tidak serasis Amerika Serikat, tetapi 

dinas kepolisian Eropa (termasuk kepolisian Eropa barat yang sebagian dikembangkan 

dalam konteks kolonial) telah menimbulkan dampak-dampak merugikan bagi kelompok 

tertentu, termasuk warga keturunan Afrika, imigran gelap, dan Roma. 

Kroasia dan Belgia adalah dua di antara lokasi-lokasi kritisnya. Di Eropa, legalitas 

perekaman kegiatan aparat atau penerbitan video kekerasan polisi masih menjadi 

perdebatan. Dialog mengenai ras juga tidak banyak berkembang, yang berarti bahwa 

mengukur diskriminasi rasial adalah tindakan yang dilarang di beberapa negara Eropa. 

Kedua hal ini membatasi akuntabilitas. 

“ 

2. 

Yang dibutuhkan untuk mengurangi kebrutalan polisi 
 
 

 

Di sebagian besar negara, misi kepolisian tidak didefinisikan dengan jelas, atau secara substansial cacat 

dan berpijak pada misi rejim kolonial dahulu. Mendesak dibuatnya pernyataan misi kepolisian yang 

mempertimbangkan mekanisme ketertiban umum yang benar-benar mengurangi kekerasan sangat penting 

dalam upaya mengurangi kekerasan polisi. Perubahan ini tidak semestinya hanya terwujud dalam 

pergantian nama atau semboyan, tetapi juga struktur, mekanisme pelatihan, perlengkapan, dan hubungan 

polisi dengan masyarakat. 

 
Pembentukan sistem pertanggungjawaban berperan penting dalam mengurangi kebrutalan polisi, 

karena sistem ini menegaskan bahwa ada konsekuensi atas aksi-aksi kekerasan polisi. Upaya 

pembentukan sistem ini dapat meliputi advokasi perubahan infrastruktur hukum, pembatasan penggunaan 

kekuatan, perubahan perlengkapan tugas aparat polisi, pembentukan badan independen pengawas 

kepolisian, pembentukan komisi HAM Nasional, dll. Di atas semua ini, perlu dipikirkan dan 

dikembangkan mekanisme akuntabilitas berbasis masyarakat yang dapat beroperasi sekalipun tanpa 

perubahan di level pemerintahan. 

 
Mekanisme pelatihan polisi perlu dirombak, karena saat ini aparat kepolisian dilatih untuk percaya 

bahwa ada permusuhan antara polisi dan warga sipil, alih-alih memandang tugas mereka sebagai bagian 

dari masyarakat. 
 



Terakhir, masyarakat sipil perlu menawarkan alternatif bagi mekanisme ketertiban umum saat ini, 

seperti sistem peradilan berbasis masyarakat, format healing justice, pengadilan komunitas (community 

court), dsb., yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan keselamatan dan pengurangan 

kekerasan, tetapi bukan melalui penertiban yang represif. Selama pandemi COVID-19, kita telah melihat 

contoh-contoh kelompok linmas yang berkeliling di lingkungan tempat tinggal warga untuk mendorong 

penggunaan masker atau penerapan pembatasan sosial, tanpa mekanisme penegakan aturan, tetapi sama 

efektifnya, kalau bukan lebih, dari penertiban oleh polisi. 

 

3. 

Berbagai alat mitigasi kebrutalan polisi 
 

• Pemantauan, pendokumentasian, dan publikasi tindakan penertiban oleh polisi serta 

perilaku aparat yang menyalahi aturan hukum. Merekam video bila diizinkan secara hukum. 

Perlu adanya pelatihan mengenai alat-alat pemantauan yang efektif, bukan hanya untuk para 

aktivis, tetapi juga untuk para jurnalis. 

• Platform daring pengaduan publik yang memfasilitasi warga untuk melaporkan perilaku 

aparat yang melanggar hukum dan tindak lanjutnya oleh masyarakat sipil. 

• Mobilisasi komunitas untuk menegakkan berbagai regulasi kesehatan dan keselamatan umum. 

• Platform daring sebagai wadah tempat para aktivis berkoordinasi dan menyoroti contoh-

contoh penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi, sekaligus menjadi tempat bertukar alat. 

• Menjalin relasi sekutu dengan media arusutama dan media sosial serta mempublikasikan 

perilaku aparat yang melanggar hukum. 

• Aksi protes dan unjuk rasa. Beberapa ide untuk konteks COVID meliputi: 

* Aksi protes Zoom, termasuk proyeksinya ke rumah-rumah pejabat 

kepolisian/pemerintah (masif, tanpa batas geografis). Aksi ini dapat disiarkan secara 

langsung, dan dilancarkan dari banyak tempat sekaligus. 

* Pawai protes menggunakan mobil, yang kian banyak dilakukan, sembari tetap 

mematuhi pembatasan sosial, menarik perhatian publik dengan klakson, dan 

mobilisasi aksi yang lebih cepat. 

* Petisi daring. Salah satu contohnya adalah aksi para orang tua siswa yang 

menolak dibukanya kembali sekolah tanpa adanya perangkat pencegahan dan 

keamanan. 

Sumber daya: 

• The Geneva Center for Security Sector Governance menawarkan aneka alat dan pelatihan 

untuk menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dan otoritas pemerintah untuk memitigasi 

kebrutalan polisi: https://www.dcaf.ch/ 

• Dokumentasi pengadilan (di situs web Kenya Law) di Kenya dapat diakses dari 

internet; memuat rekaman cara hakim menuntut pertanggungjawaban polisi atas dasar 

penyelidikan yang dilakukan oleh Otoritas Pengawasan Kepolisian Independen. 

 
 

 

 
 

   

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. 

http://www.dcaf.ch/
http://www.dcaf.ch/
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