Berbagai Instansi Hong Kong:

Dukung Polisi Tegakkan Hukum terhadap Aksi Kekerasan
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Berbagai instansi pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong hari Senin kemarin
(26/8) mengadakan jumpa pers bersama. Pemerintah Hong Kong dengan segenap tenaga
mendukung dan berterima kasih kepada tim kepolisian yang menegakkan hukum dalam
lingkungan yang sulit. Pihaknya mendukung tim kepolisian secara serius, adil dan tegas
menegakkan hukum, memelihara pemerintahan dengan hukum, dan secepat mungkin
memulihkan ketertiban sosial.
Kepala Sekretaris Pemerintah Daerah Administrasi Hong Kong Matthew Cheung
Kin-chung menegaskan, pemerintah Hong Kong memiliki tekad untuk menghentikan dan
mengusut semua aksi kekerasan dengan berdasarkan hukum, dan secepat mungkin
memulihkan ketertiban sosial Hong Kong. Pemerintah Hong Kong telah menunjukkan
itikad baik dan ketulusan hatinya, mengajukan pembentukan platform dialog,
mendengarkan suara rakyat, dan mencari solusi.
Sekretaris Keamanan Hong Kong John Lee Ka-chiu menyatakan, aksi kekerasan yang
melanggar hukum dari demonstran radikal ini bersifat terorisme. Mereka bukan
demonstran biasa, tapi perusuh ekstrem yang bertindak sewenang-wenang.
Kepala Biro Transportasi dan Perumahan Hong Kong Chen Fan menyatakan, Mass Transit
Railway sebelumnya telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan
penumpang, staf, dan jalur kerata api.
Sekretaris Dalam Negeri Hong Kong Lau Kong Wah menyatakan, kekerasan di sejumlah
daerah sangat mengkhawatirkan. Banyak kehidupan sehari-hari penduduk yang
terganggu, dan banyak bisnis pedagang yang jatuh drastis. Kekerasan ini diharapkan
dapat berakhir secepat mungkin.
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Selama beberapa hari ini, perbuatan kekerasan para pengunjuk rasa radikal meningkat di
Kwai Tsing, Tsuen Wan dan tempat-tempat lainnya. Berbagai kalangan masyarakat Hong
Kong dengan tegas mengecam dan mengimbau agar pihak kepolisian segera mengusut
seluruh perbuatan pelanggaran hukum tersebut, dan para pengunjuk rasa segera
menghentikan kekerasan agar ketertiban sosial segera pulih kembali.
Seorang warga Hong Kong, Kelly Ng menyatakan kekecewaannya terhadap keadaan
kekerasan di Hong Kong saat ini. Ia menggubah sebuah lagu yang berjudul “Membela
Hong Kong” untuk mengekspresikan penentangan saudara-saudara setanahair Hong Kong
terhadap kekerasan dan mengimbau mereka untuk membela kampung halaman bersama.
Ketua Kamar Dagang Hong Kong Wong Ting Chung menunjukkan, tindakan kekerasan para
pengunjuk rasa radikal yang terus meningkat menyeret Hong Kong ke dalam bahaya dan
mendatangkan dampak yang serius bagi ekonomi dan keamanan sosial Hong Kong. Ia
mendukung pihak kepolisian untuk mengusut segala perbuatan yang melanggar hukum.
Ketua Yayasan Jasa Sosial Hong Kong Henry Cai juga mengimbau agar berbagai kalangan
masyarakat Hong Kong bersatu padu dan mengecam kekerasan dengan berani.
Anggota Dewan Nasional MPPR Samuel Yung menyatakan bahwa tindakan kekerasan tak
saja merusak fasilitas publik, juga telah merusak fondasi tata hukum dan mengganggu
ekonomi Hong Kong. Ia mengimbau agar Hong Kong segera menghentikan kekacauan dan
memulihkan kestabilan sosial.
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