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BAB II 

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA 

YANG DIADVOKASI OLEH WITNESS 

ORGANIZATION 

 

Bab II membahas mengenai sejarah dari kasus-kasus 

yang ditangani oleh WITNESS sebagai sebuah organisasi 

internasional non pemerintah yang bergerak pada bidang Hak 

Asasi Kemanusiaan. Keberadaan WITNESS sudah banyak 

berperan di dunia advokasi dengan pendekatan video yang 

mereka lakukan dan juga keberhasilan yang mereka raih dalam 

memperjuangkan isu-isu tertentu. Pada Bab II inipenulis juga 

akan membahas mengenai upaya dan capaian yang sudah 

dilakukan oleh WITNESS Organization, terlebih terhadap 

kasus kemanusiaan yang terjadi di beberapa negara. 

 

A. Perlindungan Legal Untuk Manula di Amerika (2010) 

 
Pembicaraan mengenai kekerasan terhadap manula 

(manusia lanjut usia) di Amerika bukanlah topik yang sering 

dibahas dan justru kerap kali diabaikan. Lanjut usia adalah 

fase dimana terjadinya penurunan kondisi seseorang, hal ini 

biasanya ditandai dengan munculnya beberapa perubahan 

dalam hidup. Seperti yang umumnya diketahui, pada usia 

dewasa manusia mempunyai kemampuan untuk 

berkembangbiak. Ketika kondisi manusia mengalami 

perubahan, maka fungsi dan kemampuan mereka pada usia 

sebelumnya akan perlahan-lahan berkurang atau bahkan hilang 

tugas dan fungsinya, memasuki fase selanjutnya yaitu usia 

lanjut, kemudian mati. (Darmojo, 2002) 

 

Mengenai batasan usia lanjut menurut beberapa 

pendapat tentang batasan-batasan usia lanjut yaitu: Menurut 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, dalam Mubarak dkk, 

2006), batasan usia lanjut meliputi : 
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a. Usia pertengahan (middle age), ialah kelompok usia 

45 sampai 59 tahun  

b. Usia lanjut (elderly) usia antara 60 sampai 74 tahun  

c. Usia lanjut tua (old) usia antara 75 sampai 90 tahun  

d. Usia sangat tua (very old) usia di atas 90 tahun 

Menurut (Setyonegoro, dalam Nugroho, 2000), 

 

Usia lanjut dibagi menjadi beberapa bagian : 

a. Usia Dewasa Muda (elderly adulthood): umur 18 atau 

20-25 tahun  

b. Usia Dewasa Penuh (middle years) atau maturitas: 

umur 25-60 atau 65 tahun  

c. Usia lanjut (geriatric age): umur 65 atau 70 tahun 

d. Young old: umur 70-75 tahun  

e. Old: umur 75-80 yahun  

f. Very old: umur lebih dari 80 tahun. 

 

Pelecehan terhadap manula merupakan sebuah tindakan 

secara sadar dan disengaja, bisa berupa kelalaian, kegagalan 

dalam bersikap baik kepada para manula sehingga 

menimbulkan ketidakepercayaan, dan menimbulkan resiko 

yang merugikan manula. Adapun jenis-jenis kekerasan yang 

dapat dialami para manula antara lain: 

 Penganiayaan Fisik: Penggunaan kekuatan fisik yang 

disengaja yang mengakibatkan penyakit akut atau 

kronis, cedera tubuh, nyeri fisik, gangguan fungsi, 

stroke, atau kematian. Pelecehan fisik dapat mencakup 

– tetapi tidak terbatas pada tindakan kekerasan seperti 

memukul (dengan atau tanpa benda atau senjata), 

memukul, memukul, menggaruk, menggigit, 

mencekik, mendorong, mendorong, gemetar, 

menampar, menampar, menendang, menginjak, 

mencubit, dan membakar. 

 Pelecehan Seksual atau Kontak Seksual yang 

Melecehkan:  interaksi seksual yang dipaksakan atau 

tidak diinginkan (tindakan menyentuh dan tidak 

menyentuh) dalam bentuk apa pun dengan orang 
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dewasa yang lebih tua. Ini mungkin termasuk 

dipaksakan atau tidak diinginkan: 

 Kontak yang lengkap atau dicoba antara 

penis dan vulva atau penis dan anus yang 

melibatkan penetrasi 

 Kontak antara mulut dan penis, vulva, atau 

anus 

 Penetrasi lubang anal atau genital orang lain 

dengan tangan, jari, atau benda lain 

 Sentuhan disengaja, baik secara langsung 

atau melalui pakaian, dari alat kelamin, 

dubur, pangkal paha, payudara, paha bagian 

dalam, atau bokong 

 Pelecehan Emosional atau Psikologis:  tindakan 

verbal atau nonverbal yang menyebabkan penderitaan, 

sakit mental, ketakutan, atau kesusahan. Contohnya 

termasuk perilaku yang bertujuan untuk 

mempermalukan, mengancam, mengisolasi, atau 

mengontrol. 

 Kelalaian:  kegagalan oleh pengasuh atau orang yang 

bertanggung jawab lainnya dalam melindungi seorang 

manula dari ketidakamanan, atau kegagalan untuk 

memenuhi kebutuhan perawatan medis yang penting, 

nutrisi, hidrasi, kebersihan, sandang, kegiatan dasar 

kehidupan sehari-hari atau tempat tinggal, yang 

mengakibatkan risiko serius kesehatan dan 

keselamatan yang terganggu. Contohnya termasuk 

tidak menyediakan nutrisi yang memadai, kebersihan, 

pakaian, tempat tinggal, atau akses ke perawatan 

kesehatan yang diperlukan; atau kegagalan untuk 

mencegah dampak kegiatan dan lingkungan yang 

tidak aman. 

 Penyalahgunaan atau Eksploitasi 

Keuangan:  penggunaan sumber daya manula secara 

ilegal, tidak sah, atau tidak patut oleh pengasuh atau 

orang lain dalam hubungan saling percaya, untuk 

kepentingan seseorang selain manula itu sendiri, 
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termasuk merampas hak milik sah, informasi pribadi, 

atau penggunaan, pemanfaatan pribadi, sumber daya, 

barang-barang, atau asset milik manula 

tersebut. Contohnya termasuk pemalsuan, 

penyalahgunaan atau pencurian uang atau harta 

benda; penggunaan paksaan atau penipuan untuk 

menyerahkan keuangan atau properti; atau 

penggunaan perwalian atau surat kuasa yang tidak 

tepat. (Violence Prevention, 2019) 

 

Kebanyakan kasus yang terjadi pada manula seperti 

eksploitasi finansial, kekerasan, dan pengabaian terhadap 

manula ini dilakukan oleh orang-orang di lingkungan terdekat, 

seperti dari lingkup keluarga dan dari pengasuh mereka. 

Beberapa kasus yang biasa terjadi adalah pengambil alihan 

properti, kekerasan emosional, hingga kekerasan fisik. Para 

manula seolah menjadi tahanan di rumahnya sendiri. 

Kekerasan manula sering juga disalahartikan, diabaikan 

banyak pihak karena dianggap hanya permasalahan keluarga 

biasa dan jarang sekali ditindak lanjuti secara hukum. 

 

Pelecehan terhadap manula, pun pengabaian dan 

eksploitasi, dialami oleh 1 dari setiap 10 orang, dari usia 60 

keatas yang tinggal di rumah. Data ini kemungkinan 

disepelekan karena banyak korban tidak mampu atau takut 

untuk mengungkapkan atau melaporkan kekerasan. 

 

Perlakuan buruk terhadap manula merupakan tindak 

kelalaian, yang setara dengan pengabaian. Belum dapat 

dipastikan mengenai jumlah manula yang diperlakukan secara 

buruk, namun menurut data dari Elder Abuse Statistics, wanita 

lanjut usiajustru lebih sering menjadi korban kekerasan dengan 

jumlah jauh diatas pria. Orang yang berusia di atas 80 tahun 

mendapat peluang lebih besar untuk menjadi korban 

dibandingkan dengan manula yang ―lebih muda‖. 
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Ciri-ciri bahwa ada manula yang menjadi korban 

kekerasan masih sulit untuk dideteksi oleh para caregiver 

(perawat medis lansia) karena tidak adanya pelatihan terkait 

metode untuk mendeteksi bentuk kekerasan-kekerasan 

terhadap manula. Kendala selanjutnya biasanya berasal dari 

pihak manulayang kerap kali enggan melaporkan kekerasan 

yang mereka alami, rasatakut akan ancaman atau 

ketidakmampuan fisik atau kognitif mereka untuk mengajukan 

laporan. (Elder Abuse Statistics, 2018). 

 

Gambar 2.1 Infografis Kekerasan Terhadap Manula di 

Amerika Serikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari   https://www.infographicbee.com/elder-

abuse/ oleh https://www.lawgarcia.com/ 
 

https://www.infographicbee.com/elder-abuse/
https://www.infographicbee.com/elder-abuse/
https://www.lawgarcia.com/
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Dalam maraknya kasus kekerasan dan pelecehan 

terhadap manula ini, selama satu dekade terakhir, Witness 

Organization menjalin kemitraan bersama sebuah koalisi 

National Council on Aging (NCOA), serta 17 orang advokat 

Hak Asasi Manula, dengan melakukan upaya advokasi melalui 

video. Upaya mereka membuahkan hasil; yaitu disahkannya 

Elder Justice Act (EJA) pada 23 Maret 2010 oleh Presiden 

Barrack Obama, yang mana pengesahan legal justice atau 

pengaturan hukum ini akan sangat membantu dalam 

penyelesaian kasus-kasus yang menimpa para manula.  

 

Witness Organization dan mitranya mengunjungi para 

manula di Amerika, meminta mereka untuk berbagi tentang 

cerita kelam mereka tentang pelecehan, kekerasan, eksploitasi 

dan penelantaran yang mereka alami dan 

mendokumentasikannya kedalam satu film dokumenter 

pendek yang berjudul ―An Age for Justice: Confronting Elder 

Abuse in America and over 100 video testimonies.1‖ yang 

kemudian dikirimkan kepada kongres dengan harapan dapat 

meloloskan EJA agar disahkan. Dalam video tersebut 

memperlihatkan beberapa manula yang menceritakan 

kekerasan yang mereka alami, kasus yang paling sering adalah 

eksploitasi finansial dan pencurian data-data pribadi yang 

kemudian dipakai untuk berbagai kepentingan tanpa 

persetujuan dari pihak manula. Video tersebut ditayangkan di 

sebuah briefing hill dihadapan kongres dan para advokat di 

Amerika, sehingga menarik perhatian mereka untuk bergabung 

dan mendesak para Representatif dan Senator agar segera 

mengambil tindakan. (Witness, 2014) 

 

  

                                                             
1 Film dapat dilihat di https://youtu.be/-eaJXBj87to 

https://youtu.be/-eaJXBj87to
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B. Mengekspos Kekerasan Seksual yang Digunakan 

Sebagai Senjata oleh Beberapa Partai Politik di 

Zimbabwe (2014) 

 
Menurut Laporan Perkembangan Dunia pada tahun 

1993, kekerasan merupakan penyebab paling serius diantara 

kematian dan kelumpuhan perempuan di usia reproduksi–yang 

setara dengan kanker, bahkan penyebab kesehatan yang 

buruklebih parah dari gabungan kecelakaan lalu lintas dan 

malaria. Wawasan akan penyebab dari kekerasan berbasis 

gender diantara laki-laki dan perempuan telah ditelusuri 

selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Akar paling utama dari 

ketidaksetaraan ini adalah patriarki, yang mana jika diartikan 

secara harfiah, patriarki merupakan patriarki berarti aturan 

oleh kepala keluarga sosial laki-laki adalah sesepuh 

masyarakat memiliki kekuasaan yang sah atas orang lain 

dalam unit sosial yang adaterutama keluarga. (Pilcher, 2004) 

Menyesuaikan dengan konstruksi sosial yang ada di 

masyarakat, biasanya laki-laki yang memimpin unit sosial ini. 

Patriarki tidak hanyamenjelaskan bagaimana fungsi 

masyarakat kita tetapi juga bagaimana konstruksi ini 

mengontrol perempuan. Dengan kata lain patriarki 

didefinisikan sebagaikontrol oleh pria dan bagaimana pria 

memiliki kekuatan dan kontrol atas wanita. Kontrol inilahyang 

menjadi akar terjadinyakekerasan berbasis gender oleh pria 

terhadap wanita. (Mashiri, 2013) 

 

Sejak Januari hingga Juni 2008, ada hampir 500 

laporan penyerangan dan 700 kasus intimidasi politik terhadap 

perempuan yang dilaporkan kepada Forum NGO Zimbabwe 

Rape Survivor Association (RSA). RSA mengestimasi angka 

state-sanctioned groups yang melakukan tindak pemerkosaan 

kepada lebih dari 2000 perempuan dan anak-anak antara Mei 

dan Juli 2008. Gender Based Violence (GBV) atau kekerasan 

berbasis gender lahir akibat adanya kesenjangan dan 

ketidakseimbangan kekuasaan di antara laki-laki dan 

perempuan, hal ini terkait dengan anggapan perempuan 



22 

 

 
 

sebagai objek dengan peran gender yang diberatkan kepada 

mereka untuk tunduk kepada laki-laki. Ada banyak sekali 

ideology yang berkembang diantara masyarakat kita yang 

mana mendukung dan mempromosikan subordinansi terhadap 

perempuan sehingga melanggengkan berbagai tindak 

pelanggaran HAM kepada perempuan. Konstruksi maskulin 

membutuhkan kejantanan untuk disamakan dengan 

kemampuan untuk mengerahkanberkuasa atas orang lain, 

terutama melalui penggunaan kekuatan. Maskulinitas, telah 

diserap dan memberi manusia kekuatan untuk mengendalikan 

kehidupan orang-orang di sekitarnya, terutama wanita. Adat, 

tradisi dan agama seringkali menjadi pembenaran untuk 

merasionalisasi penggunaan kekerasan terhadap perempuan. 

Dengan demikian, sebagai akibat dari dinamika kekuasaan 

yang tidak setara ini, perempuan telah ditempatkan pada posisi 

yang lebih rendah, dimana jenis kelamin laki-laki lebih 

dominan dari jenis kelamin perempuan. (UNDP, 2010) 

 

GBV di Afrika merupakan tindakan kejam bersifat 

politis oleh para pemegang otoritas di negara tersebut. 

Kekerasan seksual sebagai senjata konflik politik adalah 

kekejaman yang serius dan dewasa ini mempengaruhi jutaan 

orang (terutama perempuan dan anak perempuan) dengan 

implikasi kesehatan yang serius, baik fisik maupun psikologis. 

(Bastick, Grimm, & Kunz, Sexual Violence in Armed 

Conflict: Global Overview and Implications, 2007) Hal ini 

merupakan strategi sadar yang dipakai oleh kelompok-

kelompok bersenjata untuk menyiksa dan menghina 

lawan; menggertak individu dan menghancurkan masyarakat, 

terutama untuk menghasut pelarian dari suatu wilayah; dan 

untuk menegaskan kembali agresi dan kebrutalan, khususnya 

melalui ekspresi dominasi. (Bastick, SEXUAL VIOLENCE 

IN ARMED CONFLICT: Global Overview and Implications, 

2007) 

 

Parahnya lagi pelanggaran HAM seperti ini justru 

menjadi tren dikalangan politisi di seluruh kawasan Afrika. 
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Penganiayaan dan intimidasi dilakukan membabi buta, terlebih 

pada saat masa-masa pemilu, hal ini kian terus terjadi karena 

tindakan ini dianggap senjata politik oleh para pelakunya. 

Kekerasan seksual marak dijadikan senjata politisi di 

Zimbabwe sejak tahun 2000. Kejahatan ini dipakai untuk 

menekan perbadaan pendapat politik, mengintimidasi lawan 

politik dan merusak psikologis lawan.  

Gambar 2.2 Diagram Pelaku Tindak GBV Sebagai Senjata 

Politik di Afrika 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari 

https://www.acleddata.com/2015/02/18/rape-as-a-weapon-of-

political-violence-part-1-trends-across-africa/ 

 

  

https://www.acleddata.com/2015/02/18/rape-as-a-weapon-of-political-violence-part-1-trends-across-africa/
https://www.acleddata.com/2015/02/18/rape-as-a-weapon-of-political-violence-part-1-trends-across-africa/
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Gambar 2.3 Peta Negara yang Terjadi Kasus GBV 

Sebagai Senjata Politik 2006-2015 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari 

https://www.acleddata.com/2015/02/18/rape-as-a-weapon-of-

political-violence-part-1-trends-across-africa/ 

Korban-korbannya bisa saja perempuan yang ikut 

serta dalam berpolitik di negara tersebut, aktivis, dan bahkan 

masyarakat biasa. Berikut diagram mengenai jumlah kasus 

GBV pada setiap tahunnya (2006-2015) 

  

https://www.acleddata.com/2015/02/18/rape-as-a-weapon-of-political-violence-part-1-trends-across-africa/
https://www.acleddata.com/2015/02/18/rape-as-a-weapon-of-political-violence-part-1-trends-across-africa/
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Gambar 2.4 Diagram Kenaikan Kasus GBV dari tahun 

2010-2015 

 
 

 

  

 

 

Sumber: diambil dari 

https://www.acleddata.com/2015/02/18/rape-as-a-weapon-of-

political-violence-part-1-trends-across-africa/ 

Data diatas menunjukkan kenaikan angka kasus GBV di 

Afrika yang meningkat lebih tinggi diatas rata-rata beberapa 

tahun terakhir menjelang 2015. Terjadi lonjakan pada tahun 

2012 dan 2014 terkait kasus pemerkosaan sebagai senjata 

politik, terutama di Republik Kongo dan Sudan, yang mana 

merupakan dua negara di Afrika dengan angka tertinggi 

terjadinya GBV, juga didukung dengan taktik kekerasan yang 

menjadi tren di Sudan semenjak tahun 2012. 

https://www.acleddata.com/2015/02/18/rape-as-a-weapon-of-political-violence-part-1-trends-across-africa/
https://www.acleddata.com/2015/02/18/rape-as-a-weapon-of-political-violence-part-1-trends-across-africa/
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Gambar 2.5 Grafik Negara-negara di Afrika yang 

melakukan tindak GBV 2006-2015 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari 

https://www.acleddata.com/2015/02/18/rape-as-a-weapon-of-

political-violence-part-1-trends-across-africa/ 

Maraknya tindak GBV di Afrika memberi dampak 

merugikan yang amat serius terhadap kehidupan korbannya; 

secara mental maupun fisik. Timbulnya rasa trauma, gangguan 

psikologis, kehilangan harga diri, luka dan kecacatan fisik, 

hingga tertular berbagai penyakit mematikan seperti 

HIV/AIDS, penyakit kelamin, dan lain-lain. Dengan berbagai 

gangguan kesehatan yang para korban alami ini membuat 

korban semakin sulit meneruskan hidupnya dengan tenang, 

pun menjadi sulit untuk mencari perkerjaan 

  

https://www.acleddata.com/2015/02/18/rape-as-a-weapon-of-political-violence-part-1-trends-across-africa/
https://www.acleddata.com/2015/02/18/rape-as-a-weapon-of-political-violence-part-1-trends-across-africa/
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Sumber: diambil dari 

http://www.thenewhumanitarian.org/feature/2003/04/08/focus

-rape-political-weapon 
 

Pada tahun 2000, WITNESS secara resmi menjalin 

kemitraan bersama The Research and Advocacy Unit (RAU) 

dalam membuat sejumlah video advokasi yang menunjukkan 

kisah-kisah pilu para penyintas kekerasan fisik dan seksual di 

Zimbabwe, salah satunya berjudul ―Hear Us: Zimbabwean 

Women Affected by Political Violence‖
2
 Pada setiap video 

yang dibuat, WITNESS berkerjasama dengan tim dari RAU 

untuk membuat Video Action Plan, sebuah proses yang 

dirancang untuk membantu para aktivis berpikir, bagaimana 

menjangkau target penonton mereka dan bagaimana cara 

menyampaikan cerita dengan paling efektif. Pembuatan video-

video ini melewati proses yang tidak gampang. Kedua mitra 

ini berupaya cukup keras untuk membujuk dan meyakinkan 

para penyintas guna mendapat persetujuan, mereka juga 

memastikan keamanan identitas subjek demi mengurangi 

resiko pembalasan terhadap penyintas dan tim mereka masing-

                                                             
2 Video dapat dilihat di https://youtu.be/L68KxQcjbls 

Gambar 2.6 Protes dalam Melawan GBV di Zimbabwe 

http://www.thenewhumanitarian.org/feature/2003/04/08/focus-rape-political-weapon
http://www.thenewhumanitarian.org/feature/2003/04/08/focus-rape-political-weapon
https://youtu.be/L68KxQcjbls
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masing oleh para pelaku yang terkait. Pada awalnya proyek ini 

tidak banyak didukung mengingat isu kekerasan seksual 

adalah isu yang sensitif dan dianggap politis di negara 

tersebut, terbukti dengan banyaknya aktivis LSM yang 

dipukuli dan ditangkap karena program-program yang 

dianggap politis. (Witness Organization, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari https://www.witness.org/success-

exposing-violence-zimbabwe/ 

Video ini akhirnya diputar ke seluruh negeri melalui 

tur kampanye untuk meningkatkan awareness yang lebih luas 

yang diisi dengan sesi diskusi. Menurut tim dari RAU, 

pemutaran video jauh lebih efektif ketimbang laporan tertulis, 

mengingat masih banyak sekali masyarakat yang buta huruf, 

video merupakan bukti nyata yang dapat semua orang 

saksikan. Video juga sebuah wadah bagi para penyintas GBV 

untuk bersuara, dan banyak dari mereka yang mengaku bahwa 

itu adalah pertama kalinya mereka terbuka dan berbagi 

peristiwa traumatis mereka. Video RAU dan WITNESS ini 

Gambar 2.7 Tim WITNESS Mengambil Rekaman Kesaksian 

Para  

Korban GBV 

https://www.witness.org/success-exposing-violence-zimbabwe/
https://www.witness.org/success-exposing-violence-zimbabwe/
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mampu menjangkau khalayak banyak secara online, 

menunjukkan kekuatan video untuk menceritakan kisah 

universal yang menggema di seluruh budaya, bahasa, bahkan 

latar belakang politik. 

C. Kemenangan Rio Favelas Dalam Melawan Kekerasan 

Polisi di Brazil (2017) 

Kekerasan dan pembunuhan oleh polisi di Brazil 

bukan lagi berita yang asing. Sejak tahun 2003, kekerasan 

yang dilakukan polisi Brazil bahkan tidak pernah ditindak 

lanjut secara hukum dan diberi hukuman. Hak impunitas yang 

diterapkan dalam eksekusi legal oleh polisi sayangnya justru 

membuat kekerasan polisi Brazil ini berlanjut menjadi hal 

yang umum, dan seringkali disalahgunakan. 

 

Forum Keselamatan Publik Brazil yang berbasis di 

Sao Paulo melakukan sebuah studi yang menunjukkan bahwa 

polisi di seluruh negeri Brazil membunuh 11.197 orang dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir menjelang 2014, sementara 

agen-agen penegakan hukum di Amerika Serikat membunuh 

11.090 orang dalam 30 tahun terakhir sejak 2009. Pada studi 

itu juga diterangkan bahwa hampir 70 persen korban 

pembunuhan berkulit hitam dan lebih dari setengahnya berusia 

15 sampai 29 tahun (Antoine, 2014). 

 

 

Pada kasus ini, polisi Brazil seringkali menggunakan 

kekuatan yang berlebihan, bahkan sering mengeksekusi 

tersangka tanpa melewati prosedur hukum terlebih dahulu 

dengan dalih ‗perlindungan diri‘. Polisi Brazil juga seringkali 

menutup-nutupi kasus pembunuhan yang mereka lakukan 

dengan merusak bukti-bukti di tempat kejadian perkara, dan 

mirisnya sistem kejaksaan Brazil membiarkan hal tersebut 

terjadi. Acapkali diadakan sidang terhadap kasus-kasus 

pembunuhan oleh polisi Brazil di pengadilan, namun justru 

membuahkan output investigasi yang buruk karena para saksi 
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yang ketakutan akan ancaman dari polisi. Isabel Jennerjahn, 

selaku anggota dari Networks of Groups Against Violence 

mengatakan  

 

―the same state that talks to us about human rights is 

the same state that gives awards to the police officers 

who execute people.‖  

 

hal ini menunjukkan akan kendala yang dihadapi para pejuang 

keadilan dalam mengungkap kasus pelanggaran hak asasi 

manusia oleh polisi-polisi di Brazil. 

 

Sejak tahun 2014, WITNESS berkerjasama dengan 

Papo Reto,yaitu sekelompok aktivis berbasis komunitas yang 

menggunakan ponsel dan media sosial untuk melawan narasi 

mainstream, mendokumentasikan pelanggaran, dan 

melaporkan kekerasan polisi di Complexo do Alemão3
, 

sekelompok 16 Favela
4
 di bagian utara Rio de Janeiro, Brazil. 

Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan mereka adalah 

kasus anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Eduardo de 

Jesus yang tewas dengan tembakan di kepala oleh seorang 

polisi Brazil di ambang pintu rumahnya pada tanggal 2 April 

2015. Eduardo adalah satu dari ratusan korban tak bersalah 

oleh polisi-polisi di Brazil. Pada kasus Eduardo, ibu dari 

korban mengatakan bahwa ia telah diancam oleh petugas 

polisi yang mengaku menembak putranya. 

  

                                                             
3 Complexo do Alemão adalah sebutan untuk sekelompok favela di 
Utara Rio de Janeiro, Brazil 
4 Favela adalah sebuah lingkungan unik, berpenghasilan rendah dan 
menengah, dan tidak diatur di Brasil yang telah mengalami 
penelantaran pemerintah yang bersejarah 
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Sumber: diambil dari 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=kAOt3R

9l-QY 
 

Dia mengatakan bahwa ia tidak habis pikir dengan 

kemungkinan bahwa temuan para penyelidik dapat 

memungkinkan para petugas yang terlibat dalam kejadian–

yang identitasnya belum diungkapkan, dapat bebas tanpa 

hukuman apa pun. (Lima, 2015) Hal ini membuktikan bahwa 

kecurangan dan ketidakjujuran merupakan sifat umum yang 

sudah mendarah daging di kepolisian Brazil. 

  

Gambar 2.8 Orangtua Eduardo de Jesus (Korban Penembakan 

Polisi Brazil) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=kAOt3R9l-QY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=kAOt3R9l-QY
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Gambar 2.9 Polisi Brazil Menyemprotkan Pepper Spray 

Kepada Peserta Protes 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari 

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/new-phone-

based-tool-lets-brazilians-monitor-state-violence 
 

Gambar 2.10 Polisi Brazil Menyerang Masyarakat Brazil 

Kulit Hitam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari http://rebloggy.com/post/brazil-black-

people-police-brutality-slum/72762487464 

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/new-phone-based-tool-lets-brazilians-monitor-state-violence
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/new-phone-based-tool-lets-brazilians-monitor-state-violence
http://rebloggy.com/post/brazil-black-people-police-brutality-slum/72762487464
http://rebloggy.com/post/brazil-black-people-police-brutality-slum/72762487464
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Sumber: diambil dari 

https://www.mic.com/articles/79375/these-insane-viral-videos-

from-brazil-expose-the-nation-s-police-brutality-problem 

 

 

WITNESS dan Papo Reto yang sedari awal meyakini 

betapa pentingnya video untuk mematahkan pola impunitas 

yang berakar ini, dengan mengandalkan keberadaan video 

yang seringkali menjadi satu-satunya harapan untuk kebenaran 

dan pertanggungjawaban dalam kasus-kasus kekerasan yang 

dilakukan oleh polisi Brazil. Video merupakan bukti yang 

tidak dapat disangkal kevalidannya, dapat mengurangi 

diciptakannya narasi palsu dan membantu meningkatkan 

tekanan pada proses investigasi, institusi dan otoritas yang 

bertanggung jawab untuk memastikan keadilan. (Neri) 

Kekerasan polisi di Brazil juga terjadi di sebuah 

Favela di Complexo do Alemão, dengan jumlah kenaikan 45% 

pada orang yang terbunuh oleh polisi selama 2016. Situasi ini 

Gambar 2.11 Penyerangan Polisi Brazil 

https://www.mic.com/articles/79375/these-insane-viral-videos-from-brazil-expose-the-nation-s-police-brutality-problem
https://www.mic.com/articles/79375/these-insane-viral-videos-from-brazil-expose-the-nation-s-police-brutality-problem
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sangat rumitbagi sekelompok favela di mana para 

penduduknya terus-menerus dipaksa untuk menavigasi konflik 

antara polisi dan geng narkoba. Kolektif Papo Reto bersama 

WITNESS berkerjasama hingga mencapai kemenangan dalam 

melawan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian 

Brazil. Diawali dengan kesuksesan pada bulan Agustus 2017, 

dimana dua komandan polisi di Kepolisian Unit (UPP) - 

Koordinator Unit André Luiz Belloni Gomes dan Mayor 

Leonardo Zuma, komandan UPP Nova Brasilia - dikecam oleh 

Kantor Jaksa Penuntut Umum (MP) Negara Bagian Rio de 

Janeiro untuk kejahatan yang dilakukan dalam invasi ilegal 

tempat tinggal pribadi di lingkungan Praça do Samba yang 

bertempat di favela Complexo do Alemão. Hukuman untuk 

para komandan berkisar dari 6 bulan hingga 2 tahun penjara. 

(Mujagic, 2017) Kasus ini dianggap kemenangan di Favela 

karena jarang sekali pihak dari kepolisian baik itu staff, hingga 

komandan yang bisa diadili untuk dimintai 

pertanggungjawaban pidana atas tindak pelanggaran HAM 

yang mereka lakukan terhadap warga sipil. WITNESS 

bersama Papo Reto mengumpulkan video footage5 dan foto 

yang diperlihatkan sebagai bukti untuk menuntut polisi Brazil 

di pengadilan oleh Public Defender‘s Office of Rio de Janeiro. 

Pada September 2017 Witness dan Papo Reto menyelesaikan 

dokumen lengkap tentang dampak dari invasi illegal ini dalam 

kehidupan penduduk Complexo do Alemão. Kedua organisasi 

ini juga menghitung kerusakan materi dari invasi dan 

kerusakan yang disebabkan oleh operasi polisi. 

 

                                                             
5 Beberapa kumpulan footage mengenai kekerasan polisi di Brazil 
dapat dilihat di: https://www.youtube.com/watch?v=tqRcuiaYWZI , 
https://www.youtube.com/watch?v=EXKnuYl8aoo , 
https://vimeo.com/76769715 (VPN required), 
https://www.youtube.com/watch?v=BOPJVbksd9g 

https://www.youtube.com/watch?v=tqRcuiaYWZI
https://www.youtube.com/watch?v=EXKnuYl8aoo
https://vimeo.com/76769715
https://www.youtube.com/watch?v=BOPJVbksd9g
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D. Kemenangan Suku Júba Wajiín atas Hak Tanah di 

Pengadilan Meksiko (2017) 

Pada tahun 2011 masyarakat Júba Wajiín pertama 

kalinya mengetahui bahwa Pemerintah Bagian Guerrero 

memberikan izin pertambangan kepada 2 perusahaan tambang, 

sebanyak 80% tanah yang mencakup hak-hak masyarakat telah 

diberikan pemerintah tanpa ada diskusi dengan suku tersebut 

terlebih dahulu. Konstitusi Meksiko menjamin bahwa 

masyarakat akan dikomunikasikan tentang bagaimana tanah 

mereka dapat dikembangkan atau digunakan. Ketika 

masyarakat mendesak kontrak penambangan secara hukum, 

pemerintah Meksikojustru berusaha menepis bahwa mereka 

sebenarnya bukan masyarakat adat dan sehinggamereka tidak 

memiliki hak untuk memprotes pengaturan tersebut. 

 

Keputusan sepihak dari pemerintah ini akhirnya 

memancing kekesalan masyarakat adat yang kemudian 

menutut pemerintah melalui pengadilan. Witness Organization 

kemudian menjalin kerjasama dengan suku Júba Wajiín dalam 

memperjuangkan hak-hak mereka melalui video. Video yang 

berisi bukti-bukti valid menunjukkan gaya hidup tradisional, 

pertanian, bahasa asli, dan adat istiadat.
6
 WITNESS juga 

membantu masyarakat suku ini dalam menunjukkan 

bagaimana pertamabangan ini berdampak buruk bagi tanah 

dan mata pencaharian mereka.  

Dalam kemenangan yang dicapai masyarakat Júba 

Wajiín, video tersebut merupakan bukti yang amat penting 

sehingga mendatangkan kemenangan pada Juli 2017. 

Pengadilan Federal memutuskan negara bagian Meksiko 

memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati hak-

hak tanah adat, dan operasi penambangan tidak dapat 

dilanjutkan tanpa adanya persetujuan dari masyarakat. 

 

                                                             
6 Video dapat dilihat di https://youtu.be/WhDnjcFkPEY 

https://youtu.be/WhDnjcFkPEY
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Setelah kemenangan bersejarah ini, Kementerian 

Ekonomi mengajukan banding atas keputusan tersebut. 

Banding saat ini berada di tangan Pengadilan Sirkuit di 

Acapulco, ibukota negara bagian Guerrero. Untuk menyoroti 

pentingnya kasus ini dan memastikan bahwa Júba Wajiín 

menjamin keadilan, WITNESS dan Valerio Amado Mauro, 

Presiden Properti Komunal Júba Wajiín memutar film 

dokumenter tersebut di sebuah festival film yang 

diselenggarakan dan oleh Mahkamah Agung Meksiko. Pada 

pemutaran film, pengacara komunitas meminta Pengadilan 

untuk membawa resolusi final untuk kasus ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari 

https://www.jornada.com.mx/2017/07/15/politica/010n1pol 

Dengan upaya kolektif ini, WITNESS membantu 

memastikan bahwa suara-suara Júba Wajiín didengar oleh 

pengadilan tertinggi Meksiko, oleh anggota parlemen, sesama 

Gambar 2.12 Kemenangan Suku Júba Wajiín atas Hak Tanah di 

Pengadilan Meksiko 

https://www.jornada.com.mx/2017/07/15/politica/010n1pol


37 

 

 
 

warga dan aktivis grassroots. Hal ini juga membuka jalan bagi 

banyak komunitas adat lainnya yang mungkin ingin atau perlu 

menggunakan video guna melindungi dan mempertahankan 

hak-hak juga tanah mereka dari industri ekstraktif dan 

kepentingan pemerintah. 

 

WITNESS dan jejaring advokasinya telah sukses 

mengadvokasi banyak kasus pelanggaran HAM di berbagai 

belahan dunia dengan memberdayakan kemajuan teknologi 

berupa video dan media sosial sebagai alat advokasinya.  

 

 

 

  


