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Webinar terakhir dari seri webinar ‘Di Balik Topeng’ AFSC membahas topik penggunaan kekuasaan 

khusus oleh pemerintah selama COVID-19 untuk menggolkan berbagai kebijakan dan agenda tidak 

populer. Kita mengupas isu tentang penggusuran berbagai kelompok masyarakat oleh industri-

industri ekstraktif melalui proses menuju aneksasi wilayah berpenduduk yang dipercepat selagi 

perhatian publik teralih ke pandemi.  

Presentasi dibawakan oleh: 

• Marc Batac, anggota inti Security Policy Alternatives Network, Filipina. 

• Gabor Gyori, analis senior di Policy Solutions, sebuah lembaga think tank Hungaria.  

• Maya Rosen, Hubungan Internasional, Breaking the Silence, Israel. 

• Jorge Santos, koordinator umum di Protection of Human Rights Defenders, Guatemala. 

 

Seperti apa rupa bencana akibat ulah pemerintah di masa COVID?  

Pemerintah di seluruh dunia telah memanfaatkan terbatasnya kemampuan masyarakat sipil untuk 

berkumpul dan bergerak selama COVID-19 untuk mengegolkan berbagai kebijakan tidak populer dan 

tidak relevan. Beberapa di antaranya adalah pengubahan rasio pembagian pendapatan pajak negara 

antara pemerintah nasional dan daerah di Kenya, aturan kontroversial yang memperparah 

kriminalisasi demonstran “perusuh” sebagai tanggapan atas gerakan “rompi kuning” di Prancis, dan 

“Undang-Undang Keamanan” yang ramai ditentang dan secara efektif membungkam unjuk rasa dan 

kebebasan berbicara rakyat di Hong Kong/Tiongkok. Di Indonesia, anggota dewan mengesahkan 

berbagai aturan baru yang makin mempersempit ruang gerak warga di Papua. KUHP yang baru kini 

ikut campur dalam kehidupan pribadi dan aktivitas seksual warga negara. Di lain pihak, regulasi untuk 

dunia industri dilonggarkan, yang kian menambah kekhawatiran atas efeknya pada kerusakan 

lingkungan. Di A.S., pemerintah telah sepenuhnya menutup proses pencarian suaka; di Kamboja, 

Saat Presiden Duterte mengesahkan Undang-Undang Anti-Terorisme selama masa 

karantina COVID-19, “Perang Terhadap Terorisme” dikhawatirkan akan kembali 

mengamuk. Menanggapi para pemukim daerah kumuh yang berunjuk rasa menuntut 

pembagian bahan makanan di tengah krisis virus korona, Duterte berkata “tembak mati!”. 

Pelapor Khusus PBB untuk Anti-Terorisme, yang mengamati bahwa “pandemi COVID-19 

dimanfaatkan sebagai cara untuk mempercepat pengesahan undang-undang kontra-

terorisme yang masih tertunda di berbagai negara seperti Filipina, Prancis, Kamboja, 

Kyrgyzstan, dan Tiongkok,” berkata bahwa definisi terorisme dalam undang-undang 

tersebut terlalu luas dan samar, serta dapat berimplikasi pada perlindungan terhadap 

kebebasan berpendapat dan berekspresi. Akan tetapi, terdapat upaya besar untuk 

menentang undang-undang tersebut, seperti pengajuan 21 petisi ke Mahkamah Agung 

Filipina, demonstrasi massal, dan kecaman dari masyarakat internasional pada umumnya. 
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sebuah undang-undang yang membatasi kebebasan berkumpul warga disahkan dan diprediksi akan 

tetap berlaku setelah pandemi berakhir; dan di Somalia, COVID digunakan sebagai dalih untuk 

menunda pemilu. Ada banyak contoh lainnya.  

Berbagai mekanisme kesehatan masyarakat pun dipakai sebagai alat penindasan. Di Malaysia, tes 

gratis ditawarkan untuk para pekerja ilegal – yang kemudian ditahan dan dipidana karena status ilegal 

mereka.  

Kebebasan berekspresi pun terkena dampaknya. Di Filipina, pemerintah mencabut izin – yang juga 

berarti menutup operasi – jaringan TV terbesar di negara itu. Di Prancis dan Hungaria, undang-undang 

anti “berita bohong” disahkan dengan definisi-definisi yang amat luas, sehingga sikap menentang 

pemerintah dapat dikriminalkan. Di Zimbabwe dan Ethiopia, media ditutup. Cara lain, yang secara 

tidak langsung membahayakan kebebasan berekspresi, adalah pemerintah yang dengan sengaja 

menerbitkan informasi “baru” tentang COVID-19 untuk menarik dan mengalihkan perhatian dari kritik 

terhadap pemerintah serta berbagai isu lain yang hangat diperdebatkan.  

 

 

Kesempatan bagi masyarakat sipil:  

COVID-19 dapat dibayangkan seperti mesin rontgen, yang menunjukkan berbagai struktur yang 

retak dan patah di aneka segi kehidupan bermasyarakat kita. Kita dapat menggunakan kesempatan 

ini untuk menunjukkan kepada rakyat akibat dari sistem yang rusak ini, dan memaparkan dengan 

gamblang berapa banyak dari struktur tersebut tidak dibangun untuk kemaslahatan rakyat. Kita perlu 

memanfaatkan momentum ini untuk mengubah pengungkapan menjadi perubahan sosial jangka 

panjang. 

Pertama, penting bagi kita, sebagai masyarakat sipil, untuk bersiap menghadapi politik bencana. 

Akibat perubahan iklim, pandemi dan bencana alam lain telah menanti, dan pemerintah akan terus 

Pemerintah Hungaria pada awalnya meremehkan krisis COVID ini, tetapi kemudian mengesahkan 

sebuah “Enabling Act”, undang-undang yang memandatkan kekuasaan khusus kepada pemerintah 

untuk mengesampingkan tahap pertimbangan oleh Parlemen dan memerintah berdasarkan dekret, 

sekalipun bertentangan dengan undang-undang yang ada. Kekuasaan khusus ini tidak memiliki batas 

waktu (pemerintah sejak saat itu telah menetapkan bahwa krisis telah berakhir, sehingga 'Enabling Act' 

ini sekarang berstatus dorman). Saat masa darurat berlangsung, terdapat hukuman lima tahun penjara 

untuk penyebaran “berita bohong” mengenai cara pemerintah menangani krisis, yang definisinya 

meliputi informasi benar yang disajikan dalam konteks terdistorsi, yang dengan demikian memberikan 

diskresi besar kepada jaksa penuntut umum yang ditunjuk oleh pemerintah serta para hakim (yang 

secara teori independen). Hal ini telah menimbulkan efek mengerikan dalam kerja pemberitaan cara 

pemerintah menangani krisis. Sejak 2010, saat pemerintah berkuasa ini pertama sekali dipilih, mereka 

telah secara sistematis menggunakan berbagai peristiwa yang dianggap sebagai krisis untuk meluaskan 

kekuasaan, termasuk membatasi kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk mengelola dampak dari krisis 

keuangan 2008 dan menetapkan keadaan “darurat imigrasi”, yang telah berlaku sejak 2016. COVID-19 

telah memperparah berbagai situasi ini. 
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memanfaatkan skenario ini untuk melancarkan pengesahan berbagai kebijakan bencana, seperti telah 

diidentifikasi di atas. 

Salah satu hal yang jadi dapat kita lakukan akibat krisis seperti ini adalah menyoroti gagasan keamanan 

baru yang lebih manusiawi dan saling terkait. Di Singapura, virus COVID-19 menyebar melalui 

pemukiman pekerja asing; di Bangladesh dan banyak negara Eropa, melalui kamp-kamp pengungsi. 

Dalam setiap kasus, kesehatan dan kesejahteraan komunitas-komunitas termarginalkan ini 

memengaruhi kesehatan seluruh negara. Hal ini membuka kesempatan untuk mengemukakan 

argumen bahwa keamanan kita saling terkait.  

Dengan meluasnya penurunan ekonomi, timbul pula kesempatan untuk menggiring perhatian 

masyarakat ke dua isu krusial lainnya: a. korupsi, dan b. utang dan utang negara, yang kian 

membengkak, dan ide-ide seputar aksi mogok dan perlawanan terhadap utang.   

 

Dalam hal aksi turun ke jalan, pandemi ini telah menyuguhkan dua realitas yang bertolak belakang. Di 

beberapa tempat, aksi protes sangat dibatasi – untuk alasan kesehatan umum, kita tidak ingin 

menciptakan kerumunan massa, yang berisiko besar bagi kesehatan. Di lain pihak, di banyak tempat, 

tingginya tingkat pengangguran dan waktu luang yang melimpah akibat pandemi telah membuat 

orang  mampu dan punya waktu untuk ikut ke dalam barisan protes di seluruh dunia. Beberapa pihak 

telah mengemukakan, walau tanpa bukti medis, bahwa tidak tampak adanya tingkat penularan tinggi 

yang timbul dari aksi protes di ruang terbuka bila para demonstran menjalankan prosedur 

keselamatan dengan benar.  

Delapan keluarga terkaya di Guatemala, para elite ekonomi, telah bekerja sama dengan elite 

politik untuk menentang pendekatan proaktif sistem peradilan ini. Pertama, mereka 

membubarkan komisi internasional di negara itu. Lalu, mereka melawan perubahan dan upaya 

pemajuan dalam sistem peradilan.  Dari 2017 hingga sekarang, dewan telah mendesak 

disahkannya paling sedikit 25 undang-undang yang membatasi hak asasi manusia dan reformasi, 

serta membatasi ruang gerak LSM. Saat ini di Guatemala, pemilu untuk para pejabat pengadilan 

tinggi sudah dekat.  Hal ini dapat berakibat terus tergerusnya upaya perlindungan hak asasi 

manusia dan masyarakat sipil yang telah dilakukan di negara tersebut.   
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Terakhir, realitas radikal membuka jalan bagi solusi radikal. Dan kita sedang hidup di tengah realitas 

yang radikal. Lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Trump berarti bahwa rakyat tidak 

percaya terhadap sistem, tetapi juga mencari solusi-solusi lain. Makin banyak kelompok masyarakat 

yang membentuk struktur pengambilan keputusan secara internal, dengan mekanisme demokrasi 

langsung. Pemerintah sekalipun, di beberapa tempat, menyertakan lembaga-lembaga keagamaan dan 

masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan, karena memang membutuhkan bantuan 

mereka untuk merespons krisis.  

Karena realitas ini terjadi di semua konteks, tampak nyata bahwa perlawanan dan solusi radikal yang 

kita ajukan pun perlu disatukan. Aksi-aksi protes di A.S., sebagai bagian dari gerakan Black Lives 

Matter, telah menginspirasi gerakan Zimbabwean Lives Matter, serta aksi protes di Israel yang 

menuntut keadilan bagi warga Palestina yang tewas dibunuh polisi. Hal ini membuka kesempatan bagi 

solidaritas global, dengan platform daring sebagai sarana penjalin koneksi.  

 

Alat dan ide praktis:  

1. Video pendek yang dibagikan di media sosial telah terbukti menjadi salah satu cara paling 

viral untuk menyebarkan informasi.  

2. Solidaritas dari para pesohor di seluruh dunia untuk tema yang sama (seperti Black Lives 

Matter) bisa efektif. Para pesohor dari berbagai negara dapat mengangkat berbagai isu 

penting dalam konteks di negaranya sendiri, sembari saling menunjukkan rasa solidaritas.  

3. Warga negara yang mampu secara teknologi perlu dihubungkan dengan yang belum 

mampu. Kita dapat mengawalinya dengan mengidentifikasi komunitas-komunitas yang 

kekurangan akses ke komunikasi berbasis teknologi dan menawarkan berbagai solusi 

teknologi sehingga suara mereka juga dapat didengarkan. 

4. Pusat-pusat penyaluran bahan makanan dan barang bantuan telah menjadi pusat kegiatan 

pendidikan politik, dan ini menjadi hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut lagi.  

Karena kondisi penurunan ekonomi akibat COVID, di Israel telah terjadi beberapa aksi 

demonstrasi besar melawan korupsi, yang juga menuntut bantuan bagi warga yang 

kehilangan pekerjaan. Masyarakat merasa keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan 

ekonomi perlu dibantu dan upaya mengalihkan perhatian ke isu aneksasi mungkin tidak 

dapat seefektif seperti sebelum pandemi. Israel selama ini ingin melaksanakan program 

aneksasi mereka sesenyap mungkin untuk menghindari penolakan dari dunia 

internasional, tetapi tingkat perhatian publik saat ini membuat hal ini lebih sulit 

dilakukan. 
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