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Mengapa saya, seorang asing, sangat mencintai Tiongkok? 

 

Bukan karena kakek dan nenek saya berasal dari Provinsi Fujian, tetapi ada hubungannya dengan 

pengalaman masa lalu saya. 

  

Setelah saya lulus dari Universitas Gadjah Mada, saya bergabung dengan Perusahaan Jasa Ladang 

Minyak Prancis bekerja di Kongo Afrika, orang Tiongkok yang dikirim untuk bekerja di Afrika dari 

Běijīng dān Tiānjīn setidaknya dua kali telah menyelamatkan jiwa saya. 

 

Pertama kali adalah ketika seorang dokter Tiongkok menggunakan akupunktur dan obat buatan 

Tiongkok untuk mengobati malaria di Kongo menyelamatkan saya dari kematian. Beberapa tahun 

kemudian, saya baru mengetahui bahwa obat malaria Tiongkok dikembangkan oleh tim Tú Yōuyōu 

屠呦呦, kemudian dia memenangkan Hadiah Nobel. Saya menulis kisahnya di WeChat pada 24 Juni 

2019. 

 

Kedua kalinya, 

Kedutaan Besar Tiongkok di Kongo mengirim orang untuk menyelamatkan saya dari kamp militer 

Kongo. Kalau tidak, saya akan ditembak oleh tentara Kongo lebih awal. Biarkan saya menceritakan 

kisah yang terjadi pada tahun 1984. 

  

Pada awal 1980-an, Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat belum berakhir, Kongo 

yang baru merdeka, sangat miskin dan terbelakang, pengawasan ketat terhadap orang asing, tidak 

mengizinkan pengambilan photo di tempat umum. 

  

Suatu akhir pekan pada tahun 1984, saya minta cuti perusahaan dan terbang ke ibukota Kongo, saya 

mengunjungi "Aula Besar Kongo" yang dibangun oleh Tiongkok Construction Engineering 

Corporation. 

Aula Besar hampir selesai dan sangat megah, beberapa insinyur Tiongkok menyambut saya dengan 

hangat, seorang yang bisa berbicara bahasa Tiongkok tetapi terlihat berbeda. 

  



Setelah kunjungan, para insinyur Tiongkok dan saya mengambil photo bersama di depan Aula. 

Kemudian saya berdiri di pinggir jalan dan menghentikan taksi untuk bersiap terbang kembali ke 

pangkalan ladang minyak. 

  

Taksi itu tidak berhenti tetapi sebuah truk besar penuh pasukan berhenti menangkap dan 

melemparkan saya ke dalam truk. Tim insinyur Tiongkok yang berdiri di seberang jalan sangat kaget, 

mereka memanggil nama saya dan mengejar mereka. Kendaraan militer dengan cepat pergi. 

 

 Saya mulai putus asa, besok saya akan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, sekarat di Afrika, 

bagaimana dengan orang tua saya yang jauh di Indonesia. 

  

Saya menundukkan kepala dan mulai berdoa agar keajaiban terjadi. Tiba-tiba ada suara keributan di 

luar pintu, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di luar pintu, sebuah bendera merah bintang lima 

kecil berkibar di depan mobil. 

  

Seorang pria Tiongkok yang mengenakan kacamata dan kemeja putih melangkah maju dengan 

cepat, berkata kepada saya dalam bahasa Tiongkok, "Ikuti saya, bergerak cepat." Saya tercengang, 

dan segera mengerti bahwa penyelamat telah datang, sebuah keajaiban terjadi. 

 

Saya mengambil kamera dan paspor di atas meja dan mengikuti orang Tiongkok itu ke dalam mobil. 

  

Petugas barak itu benar-benar kaget, dia tidak akan pernah mengerti mengapa mobil Tiongkok itu 

masuk ke barak, ketika dia sadar dari kebingungan, mobil kami sudah jauh meninggalkan barak. 

 

Di dalam mobil, orang Tiongkok berkacamata berkata kepada saya harus segera meninggalkan kota, 

dan kami akan mengantar Anda ke bandara. Saya terus melihat ke belakang karena saya melihat truk 

penuh tentara mengikuti kami, dan saya sangat gugup. 

  

Pejabat Tiongkok sangat tenang dan memberi tahu saya, jangan takut, apakah Anda melihat bendera 

merah bintang lima di depan mobil? Anda sekarang berada di wilayah Tiongkok dan tidak ada yang 

bisa memindahkan Anda. Oh. 

 

Ketika saya tiba di bandara, saya tidak mau turun dari mobil, saya takut jika saya meninggalkan 

wilayah Tiongkok, tentara itu akan menangkap lagi di bandara. Pejabat Tiongkok berkata, bahwa 

kami telah mengatur seseorang untuk melindungi Anda sampai Anda naik pesawat. Saya berharap 

perjalanan Anda menyenangkan. 

  



Saya menanyakan namanya, tetapi dia tidak menjawab. 

  

Saya melihat dua pria Tiongkok berbadan besar berdiri di gerbang bandara menatap lurus ke arah 

saya. Saya merasa lega. Tentu saja, tentara Kongo juga tidak berani masuk ke bandara menangkap 

saya. 

 

Saya naik ke pesawat dan pesawat lepas landas. Melalui jendela pesawat, saya melihat mobil 

Kedutaan Besar Tiongkok, dan dua orang berbadan besar mengawal di sana. Kendaraan militer 

Kongo itu juga tidak bergerak. 

  

Di pesawat, saya menjadi tenang dan mulai memikirkan apa yang terjadi selama beberapa jam lalu 

dan menangis. 

  

Saya seorang warga negara Indonesia muda yang bukan apa-apa. Saya diselamatkan oleh orang 

Tiongkok saat saya berada di ambang hidup dan mati, mereka tidak memiliki kewajiban untuk 

membantu warga negara asing. 

  

Kami tidak ada hubungan sama sekali, saya bahkan tidak tahu nama mereka. Tentu saja saya terharu 

dan menangis. 

 

Terima kasih Tiongkok, sang penyelamat. Inilah penyebab mengapa saya lebih mencintai Tiongkok 

daripada orang Tiongkok. 

  

Selamat ulang tahun untuk Tiongkok! 

 

Diatas adalah sebuah kisah nyata, ditulis oleh Adi Harsono, dia kemudian dikirim oleh perusahaan 

Prancis ke Shanghai untuk menjabat sebagai presiden perusahaan chip Prancis. Beliau merangkap 

sebagai ketua Kamar Dagang Indonesia Shanghai di Shanghai dan telah melakukan banyak pekerjaan 

untuk pertukaran ekonomi dan budaya Indonesia-Tiongkok. 

  

Istrinya, Mari Elka Pangestu (馮慧蘭), seorang ekonom terkenal, mantan Menteri Perdagangan dan 

Pariwisata Indonesia, saat ini menjabat sebagai Presiden Bank Dunia. 
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1. Kebenaran kita berkemungkinan salah, kesalahan orang lain berkemungkinan benar.  

Hanya kebenaran Tuhan yang benar-benar benar. 

 

2. Kalau Anda boleh meyakini pendapat Anda, mengapa orang lain tidak boleh 

 

3. Jangan banyak mencari banyak, carilah berkah.  

Banyak bisa didapat dengan hanya meminta. Tapi memberi akan mendatangkan banyak dan berkah. 

 

4. Tidak ada alasan untuk tak bersedekah kepada sesama.  

Karena sedekah tidak harus berupa harta. Bisa berupa ilmu, tenaga, bahkan senyum 

 

5. Apa yang kita makan, habis. Apa yang kita simpan, belum tentu kita nikmati. Apa yang kita 

infakkan justru menjadi rizki yang paling kita perlukan kelak di alam kelanggengan 

 

6. Abadikan kebaikanmu dengan melupakan kesalahan orang lain 

 

7. Tawakkal mengiringi upaya. Doa menyertai usaha 

 

8. Berkatalah baik atau diam adalah pesan Rasulullah yang sederhana tapi sungguh penting dan 

berguna untuk diamalkan dan disosialisasikan. 

 

9. Janganlah setan terang-terangan engkau laknati tetapi diam-diam engkau ikuti 

 

10. Mau mencari aib orang? Mulailah dari dirimu sendiri 

 

11. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih adalah suatu anugerah yang sungguh istimewa.  

Berbahagialah mereka yang mendapatkannya. 

 

12. Meski sudah tahu bahwa memakai kaca mata hitam pekat membuat dunia terlihat gelap, tetap 

saja banyak yang tak mau melepaskannya 



 

13. Awalilah usahamu dengan menyebut nama Tuhanmu dan sempurnakanlah dengan berdoa 

kepadaNya 

 

14. Ada pertanyaan yang sebenarnya ‘tidak bertanya’; maka jawabannya ya ‘tidak menjawab’ Begitu. 

 

15. Sambutlah pagi dengan menyalami mentari, menyapa burung-burung, menyenyumi bunga-

bunga, atau mendoakan kekasih 

Jangan awali harimu dengan melaknati langit 

 

16.  Wajah terindahmu ialah saat engkau tersenyum.  

Dan senyum terindahmu ialah yang terpantul dari hatimu yang damai dan tulus. 

Selamat menapaki pergantian tahun 2022-2023.23. 


