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BAB III 

PERAN DARI WITNESS ORGANIZATION 

 

Pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang peran 

dari Witness Organization yang bergerak untuk mengadvokasi 

dan menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia yang 

terjadi di berbagai negara, juga menjelaskan bagaimana 

kegiatan dan kinerja dari WITNESS sebagai NGO di 

kesehariannya, program dan jaringan yang berkerjasama 

dengan organisasi ini. 

 

A. Profil Witness Organization 

 
WITNESS merupakan suatu organisasi yang meyakini 

bahwa teknologi merupakan suatu alat untuk menjaga dan 

melindungi hak asasi melalui siapapun dan dimanapun. 

Menurut WITNESS hampir mayoritas manusia di dunia 

memiliki kamera di kantong mereka dan memanfaatkan fitur 

ini untuk mendokumentasikan berbagai kejadian termasuk 

kekerasan, pelecehan dan lain-lain. Sayangnya masih banyak 

sekali masyarakat yang mengambil rekaman secara tidak hati-

hati dan kurang efektif, maka dari itu kehadiran WITNESS 

bertujuan untuk mendatangkan perubahan dalam advokasi 

yang berfokus pada isu-isu hak asasi, dengan mengadakan 

kerjasama, pelatihan, dan program-program guna melawan 

pelanggaran HAM. 

Organisasi ini berdiri pada tahun 1992, dan memiliki 

kantor pusat di Brooklyn. WITNESS telah memberi dampak 

positif yang luas di berbagai belahan dunia; menjalin 

kerjasama dengan 426 organisasi – termasuk komunitas-

komunitas kecil grassroot, melakukan pelatihan kepada 

11.157 orang, mewakili 130 negara, dan sebanyak 1 juta orang 
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pertahun mengakses sumber-sumber informasi baik 

online ataupun offline dari NGO ini. 

WITNESS terdiri dari 61 orang anggota tetap, yaitu 10 

orang anggota dewan organisasi, 26 orang anggota staff inti, 

dan 25 orang dewan penasihat.Sama seperti oraganisasi pada 

umumnya, WITNESS juga memiliki lembaga atau instansi 

yang mendukung, yaitu: 

a. 11 Hours Project by The Schmidt Family Foundation 

Merupakan sebuah program Menlo Park yang berbasis di 

The Schmidt Family Foundation, berkomitmen untuk 

mempromosikan hubungan yang bertanggung jawab 

dengan sumber makanan, air, dan energi planet ini. 

b. Baker Hostleter 

Adalah firma hukum Amerika yang didirikan pada tahun 

1916. Salah satu pendiri firma itu, Newton D. Baker, 

adalah Sekretaris Perang AS selama Perang Dunia I dan 

mantan Walikota Cleveland, Ohio.  

 

c. Google News Innitiative 

Adalah organisasi Eropa yang dibuat oleh Google untuk 

"mendukung jurnalisme berkualitas tinggi melalui 

teknologi dan inovasi". Ini mencakup "Dana Inovasi" 

senilai € 150 juta, yang pada 2018 mengeluarkan hibah 

untuk 461 proyek di organisasi berita di seluruh Eropa. 

 

d. Heising-Simons Foundation 

Adalah yayasan keluarga yang berbasis di Los Altos dan 

San Fransisco, California. 

 

e. The Libra Foundation 

Adalah sebuah organisasi charity yang berdiri  sejak tahun 

1989. 



40 

 

 
 

 

f. The Jacob and Hilda Blaustein Foundation 

Adalah yayasan yang mempromosikan keadilan sosial dan 

hak asasi manusia melalui lima bidang programnya: 

kehidupan Yahudi, memperkuat demokrasi Israel, 

kesehatan dan kesehatan mental, kesempatan pendidikan, 

dan hak asasi manusia. Dukungan diberikan kepada 

organisasi di Amerika Serikat dan luar negeri. 

 

g. MacArthur Foundation 

Adalah yayasan swasta yang membuat hibah dan investasi 

dampak untuk mendukung organisasi nirlaba di Chicago, 

di seluruh AS, dan di sekitar 50 negara. 

 

h. New Media Ventures 

Adalah komunitas pemodal ventura, pengusaha & 

dermawan, berinvestasi bersama untuk perubahan sosial 

yang progresif. 

 

i. OAK Foundation 

Adalah yayasan yang berfokus dalam pencegahan 

kekerasan terhadap anak. 

 

j. Open Society Foundations 

Adalah jaringan hibah internasional yang didirikan oleh 

raja bisnis George Soros. Open Society Foundation secara 

finansial mendukung kelompok-kelompok masyarakat 

sipil di seluruh dunia, dengan tujuan lain untuk 

memajukan keadilan, pendidikan, kesehatan masyarakat, 

dan media independen. 

 

k. The Overbrook Foundation 

Adalah organisasi filantropis, yang didirikan pada tahun 

1949. Sejak didirikan, ia telah menyumbangkan lebih dari 

$ 188 juta untuk pendidikan dan tujuan progresif. 
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l. PENTAGRAM 

Adalah yayasan badan amal kesehatan terkemuka di 

Kanada 

 

m. Swedish International Development Cooperation Agency 

Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia 

adalah badan pemerintah Kementerian Luar Negeri 

Swedia. Sida bertanggung jawab atas pengorganisasian 

sebagian besar bantuan pembangunan resmi Swedia untuk 

negara-negara berkembang. 

 

n. Skool Foundation 

Adalah yayasan untuk mengasuh anak-anak yang 

membutuhkan secara holistik, untuk menyediakan layanan 

perawatan kesehatan tingkat menengah yang sangat baik, 

dan untuk mendidik siswa untuk unggul dalam karakter, 

beasiswa, layanan dan kepemimpinan untuk mengubah 

dunia. 

 

o. Sundance Institute 

Adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh Robert 

Redford berkomitmen untuk pertumbuhan seniman 

independen. Lembaga ini didorong oleh program-

programnya yang menemukan dan mendukung pembuat 

film independen, seniman teater dan komposer dari 

seluruh dunia. 

 

B. Program Regional WITNESS 

 
a. Afrika dan Sub Sahara 

 
WITNESS berkerjasama dengan banyak sekali 

komunitas atau grup lokal di seluruh kawasan Afrika dan Sub 

Sahara dalam menggunakan video sebagai bukti untuk 

menuntut kejahatan perang, memonitor kegiatan pemilihan 

umum, memerangi kekerasan berbasis gender dan diskriminasi 
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terhadap LGBTQ, serta membantu mengumpulkan bukti video 

dari industri ekstraktif. Pada regional ini, WITNESS 

berkerjasama dengan TRIAL Internasional, sebuah organisasi 

yang bergerak sebagai penyedia bantuan hukum untuk para 

korban, litigasi kasus, mengembangkan kapasitas lokal dan 

mendorong agenda HAM sebagai fokusnya. (TRIAL 

International) Dalam kerjasama ini, kedua organisasi ini 

memberikan pelatihan kepada pengacara di Republik 

Demokrasi Kongo demi melawan hambatan untuk menaikkan 

video sebagai bukti dalam persidangan. Mereka juga membuat 

video untuk mengadvokasi para korban gender based violence 

dengan merekam kisah pilu mereka dan menyebarkan 

kesadaran dan keberanian untuk bersuara kepada korban-

korban yang masih bungkam. 

 

b. Asia dan Pasifik 

 
Tim WITNESS pada kawasan ini berfokus dalam 

memerangi fundamentalisme agama dan penumpasan etnis, 

dan turut mendukung pembangunan kembali pasca perang 

melalui pelatihan dan distribusi sumber daya di Asia Pasifik. 

WITNESS menjalin kerjasama dengan EngageMedia, sebuah 

organisasi non-profit yang bergerak dalam bidang teknologi, 

dan organisasi budaya. Mereka mengadakan sebuah training 

Video Camp tahunan dengan materi dasar pembuatan video 

dan film, dan keorganisasian. Pada regional ini, WITNESS 

juga dibantu oleh sebuah jaringan internasional untuk 

menterjemahkan sumber daya gratis mereka, termasuk dalam 

video arsip dokumentasi penggusuran paksa, merekam 

tindakan kebencian, dan menyunting video dari ponsel ke 

dalam bahasa Khmer, Burma, Thailand, Hindi, dan Vietnam, 

serta lebih banyak terjemahan yang masih dalam 

pengembangan sehingga meningkatkan kemudahan bagi 

public untuk mengakses sumber-sumber WITNESS. 

 

WITNESS juga memobilisasi publik dalam 

mendokumentasikan kegiatan pemilihan umum juga protes. 
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Salah satunya adalah dengan mengadaptasi video Top Ten 

Filming Tips7
dalam sebuah workshop mereka dalam 

mendukung salah satu aksi protes di Malaysia yang bertajuk 

Bersih 5. Menargertkan videografer sebagai pesertanya, 

kemudian mengkampanyekan penggunaan kamera untuk 

mengawasi dan mengarsipkan keberlangsungan pemilihan 

umum di Malaysia. 

 

Selain mengadakan workshop seputar video, tim 

WITNESS pada kawasan ini juga mengadakan sebuah 

workshop tentang Berceritasebagai bentuk advokasi untuk 

masyarakat adat di kawasan Gua Musang, Malaysia, dimana 

para masyarakat disana memprotes tindakan penebangan liar 

di tanah mereka. Pada pelatihan ini, tim WITNESS 

mengajarkan penggunaan kamera ponsel dan GoPro dalam 

merekam perjuangan dan perlawanan mereka, dalam pelatihan 

ini juga pihak WITNESS menekankan pentingnya penggunaan 

narasi orang pertama untuk dampak yang lebih tinggi. 

 

c. Amerika Latin dan Karibia 

 
Di kawasan ini, tim WITNESS bertempat di kota 

Meksiko, dan Rio de Janeiro,  Brazil. Berfokus dalam 

melawan kekerasan polisi, industri ekstraktif, dan 

memperjuangkan hak-hak masyarakat pedalaman, tim 

WITNESS bergabung dalam kemitraan All Eyes on The 

Amazon bersama koalisi internasional yang mencakup 

Greenpeace, dan HIVOS (Humanistisch Instituut voor 

Ontwikkelingssamenwerking) – sebuah orgnisasi non-profit 

yang bergerak dalam pembangunan, dan aktivisme digital. 

WITNESS dan koalisinya mengadakan pelatihan kepada 

masyarakat – terutama masyarakat Rio Favelas untuk 

membuat dan mengumpulkan video bukti kekerasan polisi di 

                                                             
7 Video dapat dilihat melalui 
https://www.youtube.com/watch?v=K2u7R2vxat0&feature=youtu.
be 

https://www.youtube.com/watch?v=K2u7R2vxat0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K2u7R2vxat0&feature=youtu.be
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Brazil, pada upaya ini, tim mereka merekam menggukan 

drone, telepon genggam, dan satelit, yang kemudian akan 

dikompilasikan sebagai bukti dalam advokasi dan saat 

diproses di pengadilan baik nasional maupun internasional. 

 

d. Timur Tengah dan Afrika Utara 

 
Pasca Arab Spring 2011 yang lalu menyebabkan 

revolusi online yang cukup masif, pada saat itu semua orang 

mulai giat memberdayakan ponsel untuk merekam dan 

membuat film dan WITNESS melatih para aktivis tentang 

pembuatan video, advokasi, dan keamanan di kawasan Timur 

Tengah & Afrika Utara (MENA). Dalam kawasan ini 

WITNESS bergerak mendukung sebuah organisasi independen 

Arsip Suriah, untuk membuat basis data video terverifikasi dan 

kontekstual dari perang Suriah yang sedang 

berlangsung. Database dan laporan mereka telah menjadi 

sumber bukti penting bagi pengacara, jurnalis, dan peneliti 

yang menyelidiki kejahatan HAM yang dilakukan selama 

konflik. (Witness Regional Program) Proyek-proyeknya 

meliputi: 

 

 Membangun database kejahatan perang dan 

Investigasi Video Pelaku 

Laporan berita dari 5 tahun terakhir telah 

menunjukkan peningkatan jumlah video pelanggaran 

hak asasi manusia oleh pelaku. Video-video tersebut 

berfungsi sebagai taktik propaganda dan intimidasi, 

tetapi juga membentuk praktik yurisdiksi 

ekstrateritorial. Mereka meninjau ratusan jam video 

pelaku-yang sebagian besar difilmkan di Suriah-untuk 

mendalami pola penggunaan dan berbagi, membuat 

studi kasus tentang verifikasi, dan meningkatkan 

pedoman etika mereka. Dengan memanfaatkan 

pengetahuan dan panduan mereka tentang media yang 

berasal dari pelaku, mereka bertniat untuk 

membagikan pembelajaran mereka agar digunakan 
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oleh komunitas aktivis, hukum, dan media yang lebih 

luas. 

 

 Mendokumentasikan kekerasan terhadap 

masyarakat tertutup 

Negara Maroko seringkali melakukan kekerasan 

terhadap penduduk asli Sahrawi, namun sangat jarang 

ada laporan internasional yang mengangkat berbagai 

kasus kekerasan HAM di kawasan tersebut 

dikarenakan pembatasan media yang amat ketat. 

Proyek bertajuk Watching Western Sahara8
merupakan 

laman yang menyediakan video-video footage yang 

telah dikurasi dikontekstualisasikan sehingga 

wartawan dan pemantau HAM dapat lebih memahami 

dan mendokumentasikan isu-isu HAM yang dihadapi 

Sahrawis saat ini.  

 

e. Amerika Serikat 

 
WITNESS berpusat di kawasan ini, bertempat di 

Brooklyn, Amerika Serikat. Tim ini berfokus dalam isu 

akuntabilitas polisi, hak imigran, hak adat, dan LGBTQ di 

seluruh negeri. Organisasi ini berkerjasama dengan komunitas 

El Grito de Sunset Park dalam mempelajari ratusan video 

footage yang merekam tindak pelanggaran dan kekerasan yang 

dilakukan oleh polisi Brazil selama bertahun-tahun. Kerjasama 

ini membuahkan sebuah laman berjudul Profiling the Police9
, 

sebuah proyek yang mengungkap tekanan sehari-hari, 

pengawasan dan pelecehan yang dialami penduduk di 

lingkungan yang dijaga ketat—terlebih terhadap orang berkulit 

warna, secara rutin. 

 

                                                             
8 Laman dapat diakses di https://lab.witness.org/projects/citizen-
video-in-western-sahara/ 
9 Laman dapat diakses di https://elgrito.witness.org/ 

https://lab.witness.org/projects/citizen-video-in-western-sahara/
https://lab.witness.org/projects/citizen-video-in-western-sahara/
https://elgrito.witness.org/
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Tim ini juga mendokumentasikan pelanggaran yang 

kerap terjadi pada imigran, membentuk sebuah proyek 

berjudul Eyes on ICE (Immigration and Customs 

Enforcement)10
 yang berisikan  sumber-sumber, artikel dan 

studi kasus seputar penggunaan video dokumentasi 

pelanggaran terhadap imigran. 

 

WITNESS turut menjalin kerjasama dengan 

kelompok-kelompok pembela tanah Sioux dari proyek 

konstruksi pipa Dakota Access, untuk mendukung 

dokumentasi video bukti perusakan lingkungan 

dan pelanggaran oleh polisi di Standing Rock. 

 

Selain itu, WITNESS berperan dalam 

mendokumentasikan ujaran benci oleh para transphobic. 

Dalam upaya untuk mengatasi kekurangan survei federal dan 

untuk melengkapi penelitian lain tentang transgender dan non 

binary, WITNESS Media Lab menganggap video-video saksi 

mata sebagai sumber data yang baru. Mereka mempelajari 

video yang tidak dibuat untuk menuntut atau mengekspos 

kekerasan HAM, melainkan yang sengaja dibuat sebagai video 

olokan atasnama hiburan. 

 

C. Program-program Online 

 
 WITNESS tidak hanya bergerak secara offline saja, 

namun juga menjangkau masyarakat melalui media daring. 

Organisasi ini memanfaatkan internet sebagai sarana utama 

mereka, mereka meyakini bahwa internet memiliki dampak 

yang masif apabila dipakai untuk hal-hal yang positif, 

terutama dalam menyuarakan hak asasi manusia. Seperti 

kebanyakan organisasi non-pemerintah lainnya, WITNESS 

turut memiliki website sebagai sarana publikasi mereka. 

Berisikan informasi utama dari identitas organisasi, laman 

                                                             
10 Laman dapat diakses di https://lab.witness.org/projects/eyes-on-
ice/ 

https://lab.witness.org/projects/eyes-on-ice/
https://lab.witness.org/projects/eyes-on-ice/
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mengenai anggota dan team,  info-info berupa pencapaian 

organisasi ini, program-program, laman blog, laman berita, 

hingga laman arsip. 

 

 Laman berita dari WITNESS memuat kabar terbaru 

yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan mereka, 

maupun berita tentang hak asasi yang sedang terjadi. 

Sedangkan pada laman blog berisikan tentang update 

mengenai proyek-proyek yang sedang dikerjakan, atau telah 

berhasil mereka laksanakan. Lalu yang terakhir, adalah 

WITNESS MediaLab yang didedikasikan untuk melancarkan 

potensi video saksi mata sebagai alat yang ampuh untuk 

melaporkan, memantau, dan mengadvokasi hak asasi manusia. 

WITNESS Media Lab merupakan proyek dari WITNESS dan 

Google News Initiative. 

 

WITNESS percaya bahwa tahap selanjutnya dari 

advokasi hak asasi manusia akan didukung oleh video yang 

dibuat dan dibagikan oleh para saksi mata. Pekerjaan mereka 

adalah dengan mengatasi tantangan untuk menemukan, 

memverifikasi, dan mengkontekstualisasikan video-video 

tersebut. Mereka berkerjasama dengan rekan-rekan dari bidang 

advokasi, teknologi, dan jurnalisme, mereka bersama-sama 

mengembangkan solusi untuk memastikan bahwa rekaman 

yang diambil oleh warga biasa dapat berfungsi sebagai alat 

yang efektif untuk keadilan.  

 

 

 

 

  


