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PERNYATAAN PERS 
 
 
 
 

MONITOR GLOBAL BARU UNTUK MEMANTAU DAMPAK COVID-19  

PADA DEMOKRASI DAN HAM  

 
Wahana daring baru yang dikembangkan oleh International IDEA dan 
didukung oleh Uni Eropa memantau dampak dari pandemic saat ini pada 
demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia.  

 

Peluncuran: Komisioner Uni Eropa untuk Kemitraan Internasional, Jutta 
Urpilainen, dan Sekretaris Jenderal International IDEA, Kevin Casas-
Zamora, telah memberikan pandangan mereka dan meluncurkan Monitor 
Global baru ini pada sebuah webkusi yang berlangsung pada 7 Juli 2020, 
pukul 10:00 Waktu Eropa bagian Tengah.  

 
STOCKHOLM —Pemerintah seluruh dunia telah mengumpulkan berbagai kewenangan 
darurat demi menanggulangi pandemi COVID-19 dan kadangkala mengesampingkan 
HAM dan proses demokrasi. Sebuah wahana daring baru diluncurkan pada hari ini untuk 
digunakan oleh para pengambil kebijakan, analis, jurnalis dan masyarakat pada umumnya 
guna memastikan pemerintah-pemerintah tersebut bertanggungjawab.  
 
    Monitor Global Dampak COVID-19 terhadap Demokrasi dan HAM (The Global 
Monitor of COVID-19’s Impact on Democracy and Human Rights) yang diluncurkan 
oleh Uni Eropa bersama dengan International IDEA ini mengumpulkan informasi dari 
162 negara serta data dan analisa berbagai lembaga tingkat dunia sehingga menjadi 
“layanan satu pintu”. Wahana daring ini berisi catatan atas tindakan dan kebijakan yang 
diambil di berbagai belahan dunia serta analisa terkait tentang dampaknya pada 
demokrasi dan HAM, mulai dari kebebasan media sampai pada perimbangan kekuasaan 
konstitusional.   
     “Pandemi COVID-19 mengancam tidak hanya kesehatan masyarakat namun juga 
praktek demokrasi di dunia. Monitor Global ini membantu jurnalis, pengambil kebijakan 
dan aktivis masyarakat sipil untuk memastikan pemerintah bertanggungjawab dengan 
memantau kebijakan-kebijakan mereka dan dengan mengidentifikasi dimana hak asasi 
kita terancam karena diganggunya pemilu berkala, aksi publik atau media independen,” 
kata Sekretaris Jenderal International IDEA, Kevin Casas-Zamora.  

https://www.idea.int/gsod-indices/covid19globalmonitor
https://www.idea.int/gsod-indices/covid19globalmonitor
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     “Informasi yang dapat dipercaya, akurat dan tersaji dengan jelas menjadi semakin 
penting dalam krisis ini. Monitor ini dibangun untuk itu,” tambah Casas-Zamora. 
    Monitor Global ini berbentuk peta daring dunia dengan tautan pada profil negara dan 
wilayah regional serta mengandung data dan analisa mendetil tentang kebijakan dan 
tindakan yang perlu dipantau atau mengkhawatirkan dari perspektif demokrasi dan HAM.  
 

 
 
   Peta ini menunjukkan tipe rezim pemerintahan dunia di tahun 2019 sebelum pandemi terjadi 
berdasarkan Indeks Global State of Democracy International IDEA. Peta ini belum menunjukkan dampak 
penanganan COVID-19 pada demokrasi dan HAM. Informasi tersebut mulai tersedia bagi khalayak umum 
mulai pukul 10:00 Waktu Eropa bagian Tengah pada tanggal 7 Juli 2020.  

 
Komisioner Uni Eropa untuk Kemitraan Internasional Jutta Urpilainen mengatakan: 
“Kita tidak dapat membiarkan respon terhadap krisis ini mengganggu pluralisme, 
partisipasi politik, kebebasan berpendapat dan transparansi. Inilah makanya pendirian 
wahana monitor global ini sangatlah penting: informasi adalah langkah pertama kita 
dalam memahami dampak negatif dari krisis COVID-19 terhadap demokrasi dan HAM.”  
    Banyak pemerintahan yang membatasi HAM dan kebebasan fundamental, seperti 
kebebasan berserikat dan kebebasan bergerak. Walaupun pembatasan-pembatasan 
tersebut diperbolehkan dalam hukum internasional, terutama jika legal, diperlukan, 
proporsional, dapat ditinjau kembali dan berlaku untuk jangka waktu terbatas, adalah 
sangat penting untuk mencabutnya setelah pandemi COVID-19 usai.  

Latar Belakang 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) 
adalah sebuah organisasi antar pemerintah dengan mandat untuk mendukung dan 
mendorong demokrasi di dunia. International IDEA berkontribusi pada perdebatan publik 
tentang demokrasi dan membantu dalam penguatan proses, reformasi, lembaga dan para 
aktor yang membangun, mendorong dan menjaga demokrasi, dengan berfokus pada 
proses kepemiluan; proses penyusunan konstitusi; serta partisipasi dan perwakilan politik. 
Pada semua kegiatan, kami memperhatikan isu jender dan inklusi, sensitivitas pada 
konflik dan pembangunan berkelanjutan.  

https://www.idea.int/gsod-indices/covid19globalmonitor
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International IDEA adalah salah satu sumber data global terpercaya tentang dampak 
krisis COVID-19 pada demokrasi. Hasil riset kami tentang COVID-19 dan Demokrasi 
telah dijadikan referensi oleh berbagai media internasional mulai dari CNN sampai The 
New York Times, The Washington Post dan Le Figaro. Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi www.idea.int 

Uni Eropa didirikan atas dasar demokrasi, supremasi hukum dan penghormatan pada 
HAM. Prinsip-prinsip ini mempedomani aksi Uni Eropa di berbagai penjuru dunia. 
Sebagai bagian dari kebijakan Kerjasama Pembangunan, dan sesuai dengan Agenda 
2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Uni Eropa mendanai berbagai 
program dukungan terhadap demokrasi dan HAM, mulai dari pemilu dan penguatan 
lembaga-lembaga independen, hingga menyokong media yang bebas dan membantu para 
pembela HAM yang menghadapi resiko paling tinggi.  

Pada bulan April 2020, Uni Eropa meluncurkan paket “Tim Eropa” yang mendukung 
negara mitra mereka dalam memerangi pandemi COVID-19 dan dalam menanggulangi 
berbagai akibatnya. to support EU partner countries in the fight against the COVID-19 
pandemic and its consequences. Monitor Global Dampak COVID-19 terhadap 
Demokrasi dan HAM (The Global Monitor of COVID-19’s Impact on Democracy and 
Human Rights) ini merupakan bagian penting dari paket ini.  
 
Informasi Media: 
 
Kevin Casas-Zamora, Sekretaris Jenderal International IDEA yang berada di Stockholm, 
Swedia, dapat diwawancara dalam Bahasa Inggris dan Spanyol. 
 
Di seluruh dunia, para ahli kami berkenan untuk diwawancara.  
 
 
Kontak Media: 
 
Alistair Scrutton, Kepala Komunikasi, A.Scrutton@idea.int, +46 707 211098 
Lynn Simmonds, Manajer Komunikasi, L.Simmonds@idea.int 
 
 
Ayo berinteraksi dengan kami!  
 
Untuk informasi lebih banyak lagi, kunjungi www.idea.int 
Facebook: https://www.facebook.com/InternationalIDEA 
Twitter: https://twitter.com/Int_IDEA 
Hashtags: #IDEA25years #globalmonitor 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/international-idea 
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