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ASAL USUL

Santa Cruz

Ariel Heryanto

Ribuan anak muda turun ke jalan. Sebagian bertampang siswa sekolah
menengah karena wajah dan pakaian berwarna putih dan abu-abu. Selintas
mereka mirip ABG yang tampil di film Ada Apa dengan Cinta. Tapi yang terjadi
kali ini bukan kisah romantika.

Tentara Indonesia melepaskan tembakan langsung ke arah mereka. Sekitar 200
korban ambruk bersimbah darah. Jumlah yang sama dikabarkan lenyap dalam
hari-hari sesudahnya. Peristiwa itu berlangsung cepat Selasa siang, 12 November
1991, di kawasan pekuburan Santa Cruz, Dili, Timor Timur.

Segera setelah itu wajah dan sejarah Indonesia berubah hebat. Peristiwa demi
peristiwa penting menggelinding cepat, merongrong kewibawaan penguasa Orde
Baru. Lima bulan kemudian Presiden Soeharto memutuskan kerja sama dengan
Pemerintah Belanda karena tersinggung dikritik soal kondisi hak asasi di
Indonesia. Sebuah tim pencari fakta dibentuk untuk menyelidiki peristiwa Santa
Cruz. Kerja mereka menjadi cikal bakal terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia di Indonesia (Komnas HAM), kedua yang paling awal di Asia Tenggara
(sesudah Filipina)!

Dalam skala lebih kecil, peristiwa Santa Cruz meradikalisasi kantor sebuah
majalah berita di Ibu Kota. Karena laporan yang terlalu jujur dan gamblang
tentang Santa Cruz, tiga redaksi seniornya digusur demi menyenangkan
penguasa waktu itu. Salah seorang dari mereka menjelma menjadi sastrawan
Indonesia yang pertama dan konsisten menggugat kekerasan politik Timtim
dalam serangkaian karya fiksi berbahasa Indonesia.

Gara-gara kekerasan di Santa Cruz, kemerdekaan Timtim tampil di depan mata.
Soalnya tinggal waktu. Tidak penting apakah seorang Presiden Habibie
memberikan kesempatan rakyat di sana untuk referendum atau tidak. Andaikan
Habibie tidak pernah dilahirkan pun, kemerdekaan Timtim sulit dibendung walau
dengan warna, corak, tanggal, dan detail lain yang berbeda.

Kekerasan di Santa Cruz itu sendiri bukan yang paling dahsyat yang dialami
rakyat Timtim. Seorang pejuang kemerdekaan Timtim di Australia berkomentar,
"Kenapa tiba-tiba kaget dan ribut? Sudah seperempat abad ini kami disiksa,
dijajah, dan ditembaki tentara Indonesia."

Sebelum peristiwa Santa Cruz, dunia pura-pura tidak tahu. PBB menolak posisi
Indonesia atas Timtim. Amerika Serikat merestui walau tidak secara resmi
mengakui. Hanya Pemerintah Australia-bertentangan dengan aspirasi rakyatnya-
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satu-satunya negara di dunia yang waktu itu mengakui "kedaulatan" RI atas
Timtim.

Pengamat hak asasi manusia, Thomas Risse dan Stephen Ropp,
membandingkan peristiwa di Santa Cruz itu seperti yang terjadi di Saweto. Yang
pertama, titik balik kekuasaan Jakarta atas Timtim. Yang kedua, titik balik sejarah
apartheid di Afrika Selatan.

Ya, apa yang membuat peristiwa berdarah di Santa Cruz itu istimewa?

Liputan media jelas berperan. Sejumlah adegan penting dari Santa Cruz terekam
dengan baik oleh dua wartawan asing. Keduanya sempat dihantam popor
senapan tentara sewaktu kekerasan itu terjadi. Beberapa hari kemudian rekaman
gambar dan suara peristiwa Santa Cruz menyebar ke seluruh dunia lewat
jaringan televisi. Waktu itu Internet masih langka dan mewah.

Santa Cruz bukan hanya sebuah situs sejarah. Ia juga menjadi panggung
teatrikal. Empat bulan setelah bentrokan di sana, 73 aktivis dari 21 negara,
disertai 50 wartawan, menyewa sebuah kapal bernama Lusitania Expresso.
Mereka menuju Santa Cruz untuk meletakkan karangan bunga bagi arwah para
korban. Reaksi pemerintah militeristik Orde Baru? Agar anak-anak muda ini tidak
memasuki "teritori Indonesia", tidak kurang dari 16 lapis penjagaan bersenjata
lengkap dikerahkan, termasuk enam kapal perang dan sejumlah helikopter.
Rombongan anak-anak muda berbekal karangan bunga ini tidak berhasil masuk
"teritori Indonesia", tetapi berhasil masuk jaringan media internasional dan
sejarah dunia!

Faktor media pantas diperhitungan jika ditengok nasib konflik di Aceh, Papua,
Ambon, atau Poso. Walau ada laporan jurnalistik dari sejumlah tempat
bersengketa ini, tidak ada yang sedahsyat laporan dari Santa Cruz, 12 November
1991. Kalau logika ini diteruskan: kekerasan di sejumlah tempat ini mungkin akan
lebih cepat terkendali seandainya ada lebih banyak liputan media yang lebih
lengkap dan mendalam. Apakah ini pula sebabnya kenapa dunia baru ribut
tentang Timtim setelah 25 tahun kekerasan di sana? Karena baru 12 November
1991 media internasional membuka mata dunia lebar-lebar?

Mungkin media internasional pula yang melelehkan nyali militer Filipina ketika
ditantang jutaan people’s power Februari 1986 di Manila dengan tangan kosong.
Dipelototi mata dunia, mereka tidak berkutik. Sebaliknya, karena berhasil lolos
dari jangkauan media internasional, penguasa Myanmar bertingkah sewenang-
wenang terhadap Aung San Suu Kyi dan lebih dari seribu pengikutnya yang
ditahan.

Tetapi, faktor media internasional ada batasnya dan tidak selalu manjur. Awal Juni
1989 dunia lebih tertegun menyaksikan kekerasan negara Republik Rakyat
Tiongkok terhadap sejuta warganya yang berdemonstrasi di alun-alun Tian An
Mien. Walau media internasional berhasil membuka mata dunia terhadap
kekerasan di sana, pemerintah yang berkuasa tidak goyah.

Di Santa Cruz sendiri kehadiran wartawan dimungkinkan oleh proses dekolonisasi
dan sosialisasi norma hak asasi yang gencar dan bertahun-tahun di tingkat
global. Proses inilah yang menghantar kunjungan resmi delegasi Portugis dan
Special Rapporteur PBB mengenai penyiksaan Pieter Kooijmans ke Dili pada
bulan November 1991. Kunjungan mereka mendorong berbondongnya wartawan
dan anak muda Timtim ke jalan.

Tentara Indonesia, seperti Habibie, berperan sebagai tokoh pelengkap yang telah
digariskan sejarah untuk mempercepat kemerdekaan Timtim. *
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