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Kebrutalan Di Beijing 
B eijing telah menyita perha

. tian dunia selama beberapa 
minggu terakhir. Tapi berbeda 
dari waktu-waktu sebelumnya, 
pembantaian warga sipil oleh 
militer pada akhir pekan per
tama bulan Juni ini mengejutkan 
dan mengeramkan berbagai pi
hak. Apa hikmah yang dapat di
renungkan dari peristiwa itu? 

Demonstrasi mahasiswa di 
RRC memang menarik. Pertama, 
karena demonstrasi itu melibat
kan nyaris sejuta orang. Angka 
itu masih belum ditambah de
ngan yang terjadi di luar RRC. 
Para mahasiswa Cina di Was
hington DC, San Francisco, San 
Diego, Melbourne, dan Sydney i
kut mengadakan demonstrasi un
tuk mendukung rekan mereka di 
tanah leluhurnya. Secara kuanti
tatif ini merupakan salah satu 
demonstrasi terbesar pada za
man ini. 

Para pengamat dunia terkesan 
tak hanya oleh angka-angka rak
sasa. Demonstrasi itu terlebih 
menarik perhatian karena peme
rintah RRC sendiri menjadi sa
lah satu biang dalam "meng
gerakkan" para demonstran ini. 
Demonstrasi ini tidak timbul se
cara mendadak dari timbunan 
penindasan negara. Munculnya 
justru bersamaan dengan ber
hembusnya angin liberalisasi 
dan demokratisasi dari elite 
penguasa sendiri. 

Dengan kata lain, demonstrasi 
itu menarik karena merupakan 
proses eksperimen negara dalam 
menghadapi tantangan zaman
nya di tengah pergolakan hubu
ngan politik-ekonomi internasio
nal dan sejarah nasional. Kita 
tergoda untuk ingin tahu, ba
gaimana pemerintah RRC mena
ngani semua ini. 

Yang tak kalah menarik dari 
semua peristiwa itu adalah ke
mampuan para demonstran un
tuk tampil tanpa kekerasan. Jauh 
lebih sulit menghindarkan dari
pada menyulut terjadinya ben
trokan dan kekerasan fisik dalam 
situasi emosional masal seperti 
yang dialami para demonstran di 
RRC. 

Para demonstran mahasiswa 
Indonesia sendiri dalam bebe
rapa bulan lalu telah menunjuk
kan keberhasilan serupa yang 
patut dibanggakan. Ya, mereka 
berada pada kaliber yang ber
beda. Rombongan demonstrasi 
mahasiswa RRC melibatkan jum
lah orang beberapa ribu kali li
pat lebih banyak daripada yang 
dipimpin mahasiswa kita. Lagi
pula, orang-orang yang dipimpin 
mahasiswa RRC itu berlatarbela
kang berbeda-beda. Bukan ha
nya sesama mahasiswa. 

. Mungkin tak semua pengamat 
.' asing terlalu berharap dari de

monstrasi yang dipimpin oleh 
para mahasiswa itu. Ada yang pu-

'nya kesan kurang baik terhadap 
para mahasiswa di negeri itu. 
Ada yang punya kesan mereka 
itu berwatak angkuh dan sUka 
membanggakan diri sendiri. Na
mun karena penampilan demon-
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stran yang tidak mengandalkan 
kekerasan itu, dunia tidak hanya 
memberikan perhatian, tapi juga 
suatu simpati untuk perjuangan 
mereka. ' 

Kekerasan Terkutuk 
Berbagai campuran rasa kece

masan dan harapan orang yang 
mengamati Beijing telah di
pecahkan oleh meletusnya sena
pan negara di tangan tentara 
RRC. Terjangan tank serta pan
zer mereka melindas kerumunan 
demonstran dan cita-cita demok
rasi mereka. 

Tembakan menyapu ke segal a 
arah. Korban yang utama tentu 
saja para mahasiswa yang berde
monstrasi tanpa senapan, tanpa 
senjata apa pun, tanpa kekera
san. Tapi juga tak sedikit warga
negara biasa, para ibu dan anak
anak yang menyaksikan peris
tiwa itu ,dari beranda rumah te
lah jatuh sebagai korbannya. 
Hingga akhir pekan pertama bu
lan Juni ini, sedikitnya 1.400 0-
rang 'dinyatakan mati, sedang 
korban luka mencapai tak ku
rang dari 10.000. Sehari semalam 
penuh masih belum cukup untuk 
mengangkut para jenazah dari 
tempat kejadian. 

Rumah sakit kewalahan me
nampung para korban ini. Ba
nyak yang harus dirawat di 10-
rong-lorong gedung. Para dokter 
bekerja 24 jam sehari tanpa hen
ti, kadang-kadang hanya dengan 
penerangan lampu senter. 

Mungkin tak berlebihan jika 
beberapa pengamat asing meng
gambarkan peristiwa itu sebagai 
salah satu tragedi terburuk da
lam sejarah Cina Kita bahkan 
mungkin boleh menarik kepriha
tinan lebih jauh dengan meng
atakan bahwa ini merupakan sa
lah satu tragedi perjuangan de
mokratisasi pada umumnya. 

Dari Australia, Perdana Men
teri Hawke segera menyampai
kan kutukan keras terhadap pe
merintah RRC. la memerintah
kan Duta Besarnya (Ii Beijing un
tuk menyampaikan kegusaran 
Australia terhadap tindakan ke
kerasan terse but Sementara itu 
di ibukota Canberra, departe
men luar negeri pemerintah Aus
tralia memanggil Duta Besar 
RRC untuk dimaki-maki. Semua 
ini dikerjakan pemerintah Aust
ralia tanpa tergesa-gesa me
mutuskan hubungan diplomatik. 

Serikat Buruh di negeri Aust
ralia juga tak mau kalah. Mereka 
menyatakan protes mereka ter
sendiri. Menurut mereka, per
nyataan protes demikian pen
ting. Pertama, karena setiap pe
merintahan negara modern pada 
zaman ini memang harus bergaul 
dengan pemerintahan negara 
lain. Maka tindakan semena
mena dari suatu pemerintahan 
patut menerima teguran dari ne
gara lain. Kedua, pernyataan so
lidaritas perlu diberikan bagi 

para korban, untuk meringankan 
beban mental mereka. Agar me
reka dan keluarga mereka sadar 
bahwa rekan-rekannya di negara 
lain ikut berprihatin. 

Apa yang baru dikisahkan di a
tas punya daya tarik dari dimensi 
lain. Kasus di atas menunjukkan 
bagaimana pemerintah dan orga
nisasi non-pemerintah Australia 
bisa berpadu menyatakan kutu
kan terhadap pemerintahan 
RRC. Perpaduan begini tak se
lalu terjadi bilamana ada peris
tiwa besar di dalam mau pun di 
Iuar negeri. 

Tidak jarang (artinya tak se
lalu) suatu pemerintahan negara 
akan membela sesama pemerin
tahan negara lain dalam mengha
dapi oposisi dari masyarakat 
yang diperintah. Karena itu, ma
syarakat suatu negara akan men
cari persekutuan dari anggota 
masyarakat negara-negara lain. 

Ketika Amerika Serikat (AS) 
berperang di Vietnam, warga ma
syarakat AS bukannya membela 
pemerintahnya dan membenci 0-

rang-orang Vietnam. Justru seba
liknya. Berbagai demonstrasi di
Iancarkan warga AS untuk meng
utuk pemerintahnya. Penjajahan 
Hindia Belanda mendapat perla
wanan tidak hanya kaum nasio
nalis pribumi, tapi juga kaum in
telektual Belanda sendiri. 

Hubungan Indonesia dan Aust
ralia juga dapat diamati dalam 
kerangka ini. Pada intinya kedua 
pemerintah ingin saling bersaha
bat, begitu pula masyarakat di 
kedua wilayah yang diperintah 
itu. Beberapa publikasi dari Aus
tralia yang mEmyakitkan hati pe
merintah Indonesia bukan hasil 
karya pemerintah Australia, tapi 
warganya. 

Ada contoh konkret lain yang 
mutakhil dari Australia. Ketika 
para tentara RRC menyerbu ke
rumunan mahasiswa di Beijing, 
ada demonstrasi dengan masa
lah lain di Perth, Australia Barat 
Ceritanya begini. 

Ada seorang tokoh oposisi pe
merintah Chili, Sergio Bushman, 
sedang berkunjung ke Australia 
dengan visa turis. Pemerintah 
Chili mengharapkan pemerintah 
Australia mengusir orang ini dan 
mendeportasikannya ke Chili. 
Pemerintah AQ,stralia dengan si
gap menangkap orang ini dan 
memintanya keluar Australia de
ngan tuduhan menyelundupkan 
senjata dan melanggar persyara
tan sebagai turis. 

Tapi apa yang kemudian ter
jadi? Orang-orang Chili di Perth 
melancarkan demonstrasi kema
rahan. Mereka merusak mobil di 
jalanan dan terjadi bentrok de
ngan orang yang laIu-laiang. Seri
kat buruh Australia sendiri men
dukung turis Chili ini. Mereka 
memprotes ,pemerintahnya dan· 
mengancam akan menutup lapa
ngan udara yang akan dipakai 

untuk mendupak Sergio keluar 
Australia. 

Semua kisah di atas, yang ter
jadi di Perth atau pun Beijing, 
menghantar kita menuju bebe
rapa kesimpulan. 

Pertama, sejarah dunia me
nunjukkan bahwa banyak sekali 
negara yang bermusuhan dengan 
masyarakatnya sendiri. Di RRC 
kita menyaksikan bagaimana 
bentrok pemerintah dan masya
rakatnya terjadi justru pada saat 
pemerintah RRC mulai membina 
kemesraan dengan pemerintah 
bekas musuh-musuhnya, terma
suk Rusia. Dengan pemerintah 
Indonesia sendiri mulai terbina 
persahabatan, dan sebelumnya ' 
dengan AS. 

Tentara rakyat RRC menyerbu 
dan melepaskan tembakan be
sar-besaran bukan terhadap mu
suh dari luar, tapi terhadap ra
kyat sendiri. Dalam kaitan ini 
kita teringat pernyataan peme
rintah Indonesia bahwa musuh 
utamanya berada dalam negeri 
sendiri. 

Kedua, walau semua negara di 
mana pun memonopoli penggu
naan kekerasan bersenjata, ter
masuk untuk menghadapi musuh 
dari dalam, namun ada perbe
daan budaya politik beberapa 
negara di Asia dan non-Asia. Ba
nyak negara di Asia merasa lebih 
bebas untuk menggunakan keke
rasan, termasuk untuk menghan
tam oposisi dalam negerinya. Hal 
ini tak dinikmati rekan-rekan 
mereka di luar'Aisa. Di "Barat" 
penggunaan kekerasan senjata 
menjadi tabu, lebih ketat dari
pada di Asia. lronisnya, justru 
pemerintah mau pun masyarakat 
Asia sering mengaku menjadi 
bangsa serba halus dan sUka se
nyum. 

Itu sebabnya, pemerintah Aus
tralia terdesak untuk ikut mengu
tuk peristiwa di Beijing. Walau 
terjadi demonstrasi kekerasan di 
Perth, pemerintah Australia ha
rus berhati-hati menanganinya. 
Tak bisa sembarangan main
tembak. Sebaliknya dembnstran 
di Asia harus hati-hati, dan 
menghindarkan terjadinya keke
rasan, karen a militer mereka 
suka main-tembak. 

Ini bukan berarti pemerintah 
negara Barat tak suka atau tak 
pernah menggunakan kekerasan. 
Mereka juga mempraktekkan ke
kerasan. Tapi dibandingkan de
ngan rekannya di Asia, mereka 
harus lebih banyak menyem
bunyikan kekerasan yang me
reka kerjakan, entah di balik hu
kum resmi atau mengumbar ke
kerasan di Iuar negeri mereka 
sendiri. Mengapa? Tampaknya 
dibandingkan dengan rekannya 
di Asia, masyarakat non
pemerintahan di Barat lebih ber
daulat dan berkekuatan mengon
trol negaranya *** 
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