30 Tahun Peristiwa Tiananmen
Peristiwa 4 Juni 1989, Demonstrasi Tiananmen yang menghebohkan atau selalu
dihebohkan dunia barat sebagai "PENINDAS DEMOKRASI" yang "TIDAK
MANUSIAWI" itu telah lewat 30 tahun! Tokoh2 Demo kenamaan, seperti ketuanya
Wu'er Kaixi yang suku Xinkiang itu, kemarin juga masih saja menyalahkan penindasa
pemerintah yang dianggap "kejam!" Tanpa berani meninjau perjuangan mereka itulah
SEBAB terjadinya penindasan kekerasan yang terjadi, ... Tanpa berani melihat kenyataan
perkembangan RRT yang terjadi selama 30 tahun terakhir ini, SETELAH berhasil
membubarkan aksi-aksi demonstrasi yang mengganggu dan merusak itu! TIDAK BERANI
mencoba berpikir apa yang terjadi di RRT kalau pemikiran "SOSIAL-DEMOKRAT" yg
mereka usung itu menang dan menguasai RRT??? Lebih baik atau justru sebaliknya lebih
JELEK, ...
Tahun ini genap 30tahun Peristiwa Tian An Men yang tragis itu telah lewat, sungguh
sayang tokoh-tokoh pejuang "DEMOKRASI" yang sekarang sudah beranjak dewasa
nampaknya BELUM berani dan berhasil menyimpulkan pengalaman perjuangan yang
mereka lakukan 30 tahun silam itu! Hanya bisa menyalahkan "kekerasan/pemaksaan"
menggusur demonstran dari lapangan Tian An Men, TANPA BERANI melihat dimana
KESALAHAN fatal mereka sendiri, ...! TIDAK HENDAK melihat TANGGUNGJAWAB
mereka atas KORBAN JIWA yang terjadi! Tepat sebagaimana dinyatakan seorang ibu
yang anaknya jadi korban, pada Wu'er Kaixi: "Seandainya saja ketika itu kalain
perintahkan pendemo membubarkan diri sebelum waktu ultimatum tiba, anak saya tidak
jadi KORBAN! Sadarlah, makin BESAR jumlah korban jiwa yang kalian komplain untuk
menghujat pemerintah, makin BESAR TANGGUNGJAWAB yg harus kalian pikul,...!"
Apalagi selama ini TIDAK ada BUKTI nyata sebagaimana dituduhkan bahwa pemerintah
Tiongkok telah melakukan kekejaman kemanusiaan dengan membanjirnya DARAH
ratusan ribu rakyat di lapangan Tian An Men, memberondong demonstran dengan
senapan mesin, menggunakan tank-tank melindas-lumat kerumunan demonstran, ... Tapi,
bukti2 fakta KENYATAAN yang diajukan selama ini, TIDAK ada satupun gambar/foto
membuktikan tank-tank melindas-lumat para demonstran! Sebaliknya, justru tank-tank
itu BERHENTI saat dihadang seorang berbaju putih itu! Jangankan ada bukti Tentara
Rakyat memberondong para demonstran dengan senapan mesin, gambar/foto memukuli
para demonstran pun tidak nampak sampai sekarang setelah lewat 30 tahun! Sebaliknya,
foto-foto pendemo yang membakari tank-pancer TPRT, ... tidak hanya merusak
kendaraan tapi begitu brutal dan biadab nya sementara pendemo-pendemo itu sampai
tega-teganya menggebuki, membakar hidup-hidup dan menggantung Tentara Rakyat itu!
1

Untuk lebih jelasnya bisa ikuti tulisan saya "Kembali Melihat Peristiwa Tian An Men" 5
tahun yl dibawah, ...
Salam,
ChanCT
Kembali Melihat Peristiwa Tian An Men
http://gelora45.com/news/ChanCT_RenunganKembaliPeristiwaTianAnMen_2014.pdf

Rahasia Keberhasilan Tiongkok
http://gelora45.com/news2/ChanCT_RahasiaKeberhasilanTiongkok.pdf

Deng Xiaoping VS Remo Chruschov
http://gelora45.com/news/ChanCT_DengXiaoping_RemoChruschov.pdf
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Cerita di Balik Foto Ikonik Manusia Tank
Demonstrasi Tiananmen
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Seorang demonstran menghadang konvoi tank tentara Tiongkok di pintu masuk Tiananmen Square, Beijing, pada
5 Juni 1989. CNN via Getty Images
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TEMPO.CO, Jakarta - Awalnya, kamerawan Jeff Widener sedikit kesal ketika seorang pria
masuk dalam bingkai kameranya saat demonstrasi Tiananmen di Cina.
Widener, seorang fotografer Associated Press, memfokuskan kameranya pada barisan tank
di Lapangan Tiananmen Beijing ketika tiba-tiba datang pria dengan kemeja putih dan celana
panjang gelap, membawa kantong belanjaan.
Widener berpikir pria itu akan mengacaukan komposisi bingkainya.
Dia tidak tahu bahwa dia akan membuat salah satu foto paling ikonik dalam sejarah.
Baca juga: Patung Mao Zedong Tergeletak di Semak, Pejabat Cina Dihukum

Saat itu 5 Juni 1989, sehari setelah tentara Cina mulai menindak keras demonstran pro
demokrasi yang telah berada di lapangan selama lebih dari sebulan.
Widener berada di Beijing selama seminggu untuk meliput protes, dan dia terluka ketika
penumpasan berdarah dimulai.
"Saya luka di kepala terkena batu pengunjuk rasa pada pagi hari tanggal 4 Juni, dan saya
juga menderita flu," kata Widener kepada CNN, yang dikutip 3 Juni 2019.
"Jadi saya cukup sakit dan terluka ketika saya memotret "Pria Tank" dari balkon lantai enam
Hotel Beijing," lanjutnya.
Baca juga: Mahasiswa Hong Kong Peringati Tragedi Tiananmen

Hotel ini memiliki titik pandang terbaik dari alun-alun, yang sekarang berada di bawah
kendali militer. Seorang pelajar pertukaran Amerika, Kirk Martsen, membantu menyelinap
masuk.
Dari balkon hotel, Widener menyaksikan pria itu menghadang barisan konvoi tank, berdiri
tepat di depannya. Tank paling depan berhenti dan mencoba memintas pria itu. Pria itu
bergerak mengikuti tank, menghalangi laju tank sekali lagi.
Pada satu titik, pria itu naik ke atas tank dan tampak berbicara kepada kru di dalam.
"Saya berada sekitar setengah mil jauhnya dari deretan tank sehingga saya tidak bisa
mendengar banyak," kata Widener.
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Seorang pria berdiri di depan barisan tank di jalan Chan'an dekat lapangan Tiananmen di Beijing, Cina, 5 Juni
1989.[REUTERS/Arthur Tsang]

Pria itu akhirnya ditarik pergi oleh orang yang ada di sekitar. Hingga hari ini, tidak ada yang
tahu siapa dia dan apa yang terjadi padanya. Tapi dia tetap merupakan simbol perlawanan
ikonik.
Pada titik ini, pemerintah Cina berusaha keras untuk mengontrol pesan yang keluar ke dunia.
Beberapa hari sebelum penumpasan dimulai, Cina telah berupaya menghentikan semua
outlet berita Amerika, termasuk CNN, dari siaran langsung di Beijing.
"Selalu ada risiko besar ditangkap dan disita filmnya," kata Widener.
Martsen, siswa yang membantu Widener masuk ke Hotel Beijing, memasukkan film foto
yang kemudian dijuluki "Tank Man" ke pakaian dalamnya dan menyelundupkannya keluar
dari hotel.
Foto-foto itu segera dikirim melalui saluran telepon ke seluruh dunia.
Baca juga: Mike Pompeo Desak Cina Ungkap Korban Demonstrasi Tiananmen

Beberapa media mengambil foto "Tank Man" tetapi bidikan Widener adalah yang paling
sering digunakan. Fotonya muncul di halaman depan surat kabar di seluruh dunia, dan
dinominasikan tahun itu untuk penghargaan Pulitzer.
"Meskipun saya tahu foto itu sangat dipuji, tidak sampai bertahun-tahun kemudian ketika
saya melihat posting AOL di mana gambar saya dinamai salah satu dari 10 foto paling
berkesan sepanjang masa. Itu adalah pertama kalinya saya menyadari bahwa saya telah
mencapai sesuatu yang luar biasa," kata Widener.
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Protes di Beijing dimulai setelah kematian mantan pemimpin komunis Hu Yaobang pada 18
April 1989. Hu telah bekerja untuk menggerakkan Cina menuju sistem politik yang lebih
terbuka, dan ia telah menjadi simbol reformasi demokrasi. Mahasiswa yang berduka
berbaris ke Lapangan Tiananmen untuk menyerukan pemerintahan yang lebih demokratis.
Ribuan orang bergabung dengan para mahasiswa selama beberapa minggu ke depan
untuk memprotes penguasa komunis Cina.

Beberapa sepeda hancur dilindas tank tentara Tiongkok yang membubarkan demonstrasi mahasiswa di Tiananmen
Square, Beijing, pada 4 Juni 1989. Peter Charlesworth/LightRocket via Getty Images

Sebuah demonstrasi pada 19 Mei menarik sekitar 1,2 juta orang. Patung Dewi Demokrasi
setinggi 10 meter, dibangun dalam empat hari dan ditempatkan di alun-alun.
"Ada suasana karnaval dan cahaya di udara," kenang Widener. "Saya pikir sebagian besar
media tersapu dalam segala urusan, dan saya pribadi merasa terkesan bahwa ada patung
demokrasi di Boulevard Chang'an yang berhadapan dengan potret raksasa Mao yang
melambangkan komunisme."
Tentara Cina mulai menembaki demonstran sekitar pukul 1 pagi pada 4 Juni. Belum pernah
ada jumlah korban tewas secara resmi. Perkiraan berkisar dari beberapa ratus hingga
ribuan korban jiwa.
Lihat juga: Cina Unjuk Kekuatan Militer di Gerbang Tiananmen

Diperkirakan juga sebanyak 10.000 orang ditangkap selama dan setelah protes. Puluhan
orang dieksekusi.
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Widener menghabiskan satu minggu di Beijing setelah tindakan keras dimulai, lalu dia
keluar dari Cina.
"Saya sakit flu, menderita cedera kepala dan takut mati ketika saya berangkat ke bandara,"
katanya.
Hingga hari ini, foto-foto demonstrasi Tiananmen atau apa pun yang merujuk pada
pembantaian, dilarang di Cina

6

