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China Central Television (CCTV) dalam komentarnya kemarin (17/8) mengatakan, Hong
Kong sudah cukup kacau, para warga tak dapat tahan lagi. Kemarin sore para warga Hong
Kong di Taman Tamar mengadakan rapat “anti kekerasan dan selamatkan Hong Kong”,
menyerukan pemulihan tata tertib masyarakat.
Kini, semakin banyak warga Hong Kong sudah sadar bahwa adanya orang berharap
terjadinya kekacauan, agar Hong Kong menjadi pelabuhan yang mati, mereka tak ingin
menyaksikan kemakmuran Hong Kong dan kejayaan Tiongkok.
Semakin banyak warga Hong Kong dengan tegas mendukung pihak kepolisian untuk
menegakkan hukum, dengan keras meminta untuk mencegat pelanggaran hukum, sabotase
dan kekerasan, mengusut tanggung jawab penjahat kekerasan sesuai dengan
undang-undang, dengan secepatnya memulihkan tata tertib dan kehidupan para warta.
Para peserta rapat menyerukan untuk menyelesaikan masalah Hong Kong melalui tata
1

hukum, mengatasi pertikaian melalui kekuatan tata hukum, mengatasi perselisihan dan
kembali mencapai kesepahaman, memelihara semangat tata hukum Hong Kong, sementara
menyarankan berbagai kalangan untuk bersatu padu, memfokuskan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat, memanfaatkan peluang historis, menciptakan hari depan Hong
Kong yang indah.
Kegiatan kekerasan ekstremis tidak saja secara terang-terang menginjak-injak tata
hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan setiap warga. Siapa saja yang
membiarkan kegiatan kekerasan ekstremis, maka sasaran serangan berikutnya mungkin
adalah dia sendiri.
Sudah jelas bahwa sejumlah penghasut kekacauan Hong Kong mulai melarikan diri. Para
warga Hong Kong diharapkan untuk menentang tegas kekerasan, dengan tindakan nyata
menjaga kampung halaman yang aman dan indah.
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Berkenaan dengan pernyatakan Ketua Senat AS, Nancy Pelosi, Senator Mitch McConnell
dan Marco Rubio dan anggota Dewan Perwakilan Ted Yoho tentang urusan Hong Kong,
juru bicara Komisi Kongres Rakyat Nasional (KRN) Tiongkok untuk urusan luar negeri,
You Wenze kemarin (17/8) menyatakan, serangkaian aktivitas ilegal yang terjadi di Hong
Kong belakangan ini, khususnya tindakan kekerasan ekstrem telah melanggar serius
Undang-Undang Dasar Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Undang-Undang Pokok Hong
Kong RRT, Undang-Undang Bendera Kebangsaan RRT, Undang-Undang Lambang Negara
RRT serta undang-undang dan peraturan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, secara
terang-terangan menantang garis merah prinsip “satu negara, dua sistem”, secara kasar
menginjak-injak tata hukum dan tata tertib Hong Kong, dengan serius mengancam
keselamatan jiwa dan harta benda warga Hong Kong, perbuatan mereka harus ditindak
sesuai dengan hukum.
Juru bicara tersebut mengatakan, sebagian anggota Kongres AS menganggap kejahatan
kekerasan tersebut sebagai mengusahakan HAM dan kebebasan, menganggap tindakan
pihak kepolisian Hong Kong untuk menegakkan hukum, memukul kejahatan dan
memelihara tata tertib sebagai penindasan kekerasan, mengancam apa yang disebut
“Rancangan Undang-Undang HAM dan Demokrasi Hong Kong” yang kini diusahakan
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penerimaan di Kongres. Perbuatan itu secara serius melanggar semangat tata hukum, dan
merupakan standar ganda blak-blakan dan intervensi kasar terhadap urusan dalam negeri
Tiongkok.
Juru bicara tersebut menyatakan pula, Hong Kong adalah milik Tiongkok, urusan Hong
Kong adalah urusan dalam negeri Tiongkok. Kemakmuran dan kestabilan Hong Kong dalam
jangka panjang merupakan keinginan keras segenap rakyat Tiongkok, termasuk 7,5 juta
warga Hong Kong, maka tak dapat digoyahkan oleh segelintir penjahat kekerasan, dan
juga tak dapat diubah oleh intervensi kasar dari kekuatan eksternal apa pun.
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