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Pembela HAM, penyidik, peneliti, dan jurnalis biasanya bergantung pada dokumentasi awal dari
saksi untuk melakukan pemantauan, pelaporan, dan menganalisis pelanggaran HAM. Guna
memastikan mereka tetap menggunakan informasi yang tepat, pengguna-pengguna ini dapat
melakukan otentifikasi dan verifikasi dokumentasi yang mereka dapatkan--di mana proses ini
memakan waktu yang cukup lama.

Sebagai pendokumentasi, terdapat beberapa langkah sederhana yang dapat kamu lakukan dalam
melakukan verifikasi dan memperkuat informasi, sehingga dapat digunakan secara efektif dan
sesuai. Berikut beberapa langkah ekstra yang mungkin dapat berguna selama Internet Shutdown,
yang mempertimbangkan:

● Jika kamu tidak dapat mengunggahnya langsung, fitur tanggal dan lokasi dari publikasi yang
disediakan oleh media sosial tidak cukup bermanfaat untuk menunjukan bahwa video
tersebut direkam pada tanggal atau lokasi tertentu

● Jika rekan lainnya tidak dapat mengunggah juga, akan sangat sedikit dokumentasi yang
tersedia secara keseluruhan yang dapat digunakan untuk memperkuat video kamu

● Jika kamu membutuhkan untuk menggeser perekam kamu ke banyak orang secara offline
untuk sampai ke lokasi tujuan, akan sangat sulit bagi yang lainnya untuk melacak sumber
video tersebut

● Jika kamu ingin menghapus video asli dari ponsel kamu karena pertimbangan keamanan
atau kapasitas memori yang terbatas, atau jika kamu ingin menyingkirkan ponsel tersebut,
akan sangat sulit untuk mengkonfirmasi keaslian dari video tersebut.

● Jika kamu lupa rincian dari video tertentu dan aplikasi yang digunakan tidak mencatat rincian
tersebut, rekan lain mungkin akan sulit mengidentifikasinya di masa depan.

Saran di bawah ini dapat membantu kamu menjaga kualitas video kamu selama Internet Shutdown.

Film atau mengidentifikasi rincian di dalam video

Sertakan rincian di dalam video kamu sehingga dapat memudahkan bagi penyidik atau jurnalis
dalam mengidentifikasi waktu dan tempat, seperti tempat unik, garis langit, penanda jalan, etalase
toko, plat kendaraan, bendera, jam, halaman depan koran, dan lainnya. kamu juga dapat
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menarasikan informasi dasar seperti namamu dan informasi kontak (jika aman), waktu, tanggal, dan
lokasi atau koordinat GPS. Semakin rinci informasi tersebut, akan semakin mudah bagi orang lain
dalam melakukan pencarian dan memverifikasi video tersebut di kemudian hari.

Cari tahu saran lain di Basic Practices for Capturing, Storing, and Sharing.

Menambahkan deskripsi / metadata

Ambil keuntungan dari aplikasi yang memiliki fitur dokumentasi yang spesifik menggunakan
metadata atau informasi teknis dari dalam ponsel, dan izinkan agar dapat secara manual
menambahkan informasi deskriptif lain. Perlu diingat bahwa selama Internet Shutdown, dibutuhkan
sebuah aplikasi yang tidak berganung pada akses internal untuk merekam atau menyimpan
metadata.

Lihat "Haruskah menggunakan aplikasi dokumentasi ini?" untuk mengetahui cara memilih
aplikasi yang sesuai.

Bahkan jika kamu tidak menggunakan sebuah aplikasi yang memiliki fitur dokumentasi spesifik,
kamu tetap dapat membuat informasi tambahkan ke dalam lembar catatan, peta, atau foto dalam
ponsel kamu. Kamu dapat membuat videomu dengan informasi tambahan tersebut dengan
menggunakan aplikasi file manager favoritmu.

Informasi tambahan kunci meliputi waktu, tanggal, lokasi, dan juga sumber perekaman (namamu
dan kontak informasi, jika aman). Pindahkan ke dalam metadata dan sertakan itu ke dalam sebuah
video ketika membagikannya.

Simpanlah Cadangan

Cadangkan media dari ponsel kamu secara rutin, idealnya dua kali di dalam dua perangkat
penyimpanan yang berbeda. Kamu dapat menghubungkannya dengan On-the-GO (OTG) atau
perangkat wireless (nirkabel) ke ponsel, bahkan tanpa komputer. Lihat rinciannya di  “Membuat
salinan media di ponsel tanpa internet atau komputer”.

Menyimpan cadangan dapat meminimalisir salinan video hilang jika ponsel kamu hilang atau hancur,
atau saat kamu butuh untuk menghapus video dari ponsel.

Memiliki salinan yang aman dari video asli juga dapat membuat kerja penyidik atau jurnalis menjadi
lebih mudah.

Lihat lebih lengkap di seri berikutnya, "Mencadangkan media ponsel tanpa internet atau
komputer".
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