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Sebelum kematiannya, Boris Nemtsov berencana menerbitkan pamfl et berisi bukti 
keterlibatan militer Rusia di Ukraina. Pemerintah menyelidiki kemungkinan ia 
dijadikan martir.

INTERNASIONAL RUSIA

PERLAWANAN 
TERAKHIR BORYA
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Jumat dua pekan lalu.
Pada hari yang sama, pria yang oleh ka-

wan dekatnya disapa Borya itu juga mela-
kukan wawancara dengan sebuah radio in-
dependen di Moskow, Ekho Moskvy (Echo 
of Moscow). Dalam wawancara, tokoh opo-
sisi karismatis berusia 55 tahun ini menu-
ding kebijakan Presiden Vladimir Putin 
yang terlibat dalam perang di Ukraina se-
bagai penyebab krisis ekonomi negara itu. 
Nemtsov menyerukan adanya perubahan 
politik segera dan meminta dukungan de-
ngan cara datang ke Maryino. ”Jika orang 
yang datang banyak,” katanya, ”akan terja-
di perubahan.”

Malam seusai wawancara, Nemtsov ber-

sama teman perempuannya, model asal 
Ukrai na, Anna Duritskaya, 23 tahun, ma-
kan malam di sebuah restoran di depart-
ment store terkenal di Moskow, GUM, yang 
letaknya di seberang Lapangan Merah. Sete-
lah makan, keduanya berjalan kaki menuju 
apartemen Nemtsov dengan melewati Jem-
batan Bolshoy Moskvoretsky, tak jauh dari 
Kremlin, kantor pemerintahan Rusia. Jam 
menunjukkan pukul 11.40, keduanya ma-
sih di tengah jembatan saat empat temba-
kan menghantam belakang tubuh Nemtsov, 
yang menewaskannya seketika dan mem-
buat reli yang disiapkannya dibatalkan.

”Dia (Nemtsov) adalah harapan kami,” 
ujar Tatyana, pensiunan yang tampak an-
tre untuk memberi penghormatan ter-
akhir kepada Nemtsov dalam reli yang di-
ikuti ribuan orang di pusat Moskow, seha-
ri setelah kematian Nemtsov. ”Saya mera-
sa seperti Putin membunuh saya pada hari 
ia meninggal.”

● ● ●

BORIS Nemtsov lahir pada 9 Oktober 1959 
di Sochi, kota di Krasnodar Krai, yang ter-
letak di pantai Laut Hitam, dekat perbatas-
an Georgia-Rusia. Lulusan N.I. Lobachev-
sky State University of Nizhny Novgorod ini 
mengawali karier politiknya sebagai Guber-
nur Nizhny Novgorod. Dia menjadi wakil 
perdana menteri pada akhir 1990-an, saat 
Rusia di bawah pemerintahan Boris Yeltsin. 
Setelah tak lagi di Parlemen Rusia pada 
2013, ia sempat menduduki posisi penting 
di dunia bisnis dan terlibat dalam sejumlah 
gerakan politik, termasuk ikut mendirikan 
gerakan Solidarnost dan mendirikan partai 
oposisi, Partai Republik Rusia.

Bersama tokoh oposisi lain, yakni peng-
acara dan aktivis antikorupsi Alexei Naval-
ny serta Garry Kasparov, mantan grandmas-
ter catur, Nemtsov berperan penting dalam 
pawai oposisi besar-besaran di Moskow se-
telah pemilihan umum Rusia yang kontro-
versial pada 2011. Dia ditangkap karena am-
bil bagian dalam protes itu dan ditahan sela-
ma 15 hari. Ia juga mengutuk anggaran ber-
lebihan pemerintah saat penyelenggaraan 
Olimpiade Musim Dingin Sochi 2014.

Di antara kritik kerasnya terhadap Putin 
dan dianggap paling mungkin berhubungan 
dengan kematiannya adalah ini: penentang-
annya atas keterlibatan militer Rusia dalam 
krisis di Ukraina. Selama ini Rusia memban-
tah kabar bahwa militernya terlibat dalam 
bangkitnya separatisme di wilayah timur 
Ukraina, yang menyebabkan Rusia dikenai R
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POSISI Rusia menyiapkan 
unjuk rasa damai menen-
tang keterlibatan Rusia da-
lam konfl ik bersenjata Ukra-
ina dan mempersoalkan kri-

sis ekonomi di dalam negeri. Tanggalnya di-
tetapkan 1 Maret 2015. Lokasinya di Spring 
March di Distrik Maryino, pinggiran Kota 
Moskow. ”Jika Anda mendukung dihenti-
kannya perang antara Rusia dan Ukraina, 
jika Anda mendukung dihentikannya agre-
si oleh Putin, datanglah ke Spring March di 
Maryino pada 1 Maret,” tulis Boris Yefi mo-
vich Nemtsov, pemimpin gerakan Solidar-
nost dan pemimpin tertinggi Partai Repub-
lik Rusia (Parnas), dalam akun Twitter-nya, 

Pendukung Boris Nemtsov 
melakukan aksi damai di Moskow, 
1 Maret lalu. 
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sanksi ekonomi oleh negara-negara Barat 
dan membuat ekonominya kian sulit.

Dua minggu sebelum tewas  ditembak, 
Nemtsov bertemu dengan temannya, Yev ge-
  nia Albats, editor majalah New Times. Nem-
 tsov membahas penelitian  terbarunya soal 
apa yang dia katakan sebagai  kejahatan di 
Kremlin. Dia, seperti biasa, dengan ber  se-
 mangat mengatakan ingin mem publikasikan 
penelitian dalam sebuah pamfl et berjudul 
”Putin dan Perang”, yang berisi bukti soal 
keterlibatan Rusia dalam konfl ik Ukraina.

Menurut Albats, Nemtsov tahu karyanya 
ini berbahaya, tapi tetap berusaha meya-
kinkannya bahwa, sebagai mantan pejabat 
tinggi di Kremlin, ia menikmati kekebal-
an. ”Dia takut dibunuh,” kata Albats. ”Dan 
dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, 
dan saya, bahwa mereka tak akan menyen-
tuhnya karena dia anggota dari pemerin-
tah Rusia, (mantan) wakil perdana mente-
ri, dan mereka tak ingin membuat prese-
den buruk.”

RUSIA

Vladimir Milov, mantan wakil men-
teri, yang ikut menulis pamfl et bersa-
ma Nemtsov, menyatakan khawatir para 
mantan pejabat seperti Nemtsov atau di-
rinya akan dituduh tak setia kepada nega-
ra. Sebelumnya, dalam sebuah unjuk rasa, 
Nemtsov juga dituding sebagai pengkhia-
nat. ”Ada sedikit keraguan bahwa negara 
berada di belakang pembunuhan Nemtsov. 
Motifnya adalah menabur rasa takut,” 
ucapnya dalam pernyataan di Internet.

Nemtsov bukan satu-satunya pengkri-
tik vokal Kremlin yang berakhir tragis se-
lama Putin berkuasa. Mereka yang berna-
sib sama antara lain jurnalis dan penulis 
Anna Politkovskaya, Oktober 2006; man-
tan agen KGB di London, Alexander Litvi-
nenko, November 2006; aktivis hak asasi 
manusia di Chechnya, Natalya Estemirova, 
Juli 2009; serta aktivis HAM Stanislav Mar-
kelov, Januari 2009.

Komite Penyelidik di Kantor Kejaksaan 
Agung, dalam pernyataannya, menjanji-

Dina Eidman, 
ibu kandung 
Boris Nemtsov 
(ketiga dari 
kiri), saat 
pemakaman 
Boris Nemtsov 
di Moskow. 
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kan akan memeriksa apakah Nemtsov di-
korbankan sebagai ”martir” untuk meng-
galang dukungan bagi para penentang pe-
merintah. Pemerintah Rusia menyebut 
pembunuhan ini sebagai ”provokasi”. ”Pre-
siden mencatat bahwa pembunuhan kejam 
ini memiliki semua tanda sebagai kontrak 
pembunuhan dan bernada sebagai provo-
kasi,” kata Kremlin dalam pernyataannya. 
Putin, dalam pesan kepada ibu Nemtsov, 
mengatakan, ”Pelaku pembunuhan keji ini 
akan diganjar hukuman yang pantas.”

Anna Duritskaya, kepada Komite Penye-
lidik, mengaku tak bisa melihat wajah pela-
ku karena tembakan berasal dari belakang. 
Ia hanya melihat sebuah mobil putih mela-
ju kencang setelah Nemtsov tumbang di 
jembatan. Semula media menulis penem-
bak Nemtsov adalah seseorang dari sebuah 
mobil putih yang sedang melaju. Namun se-
buah CCTV menunjukkan pelaku menung-
gu di pintu jembatan sampai pasangan itu 
lewat. Setelah melepaskan tembakan, pria 
itu berlari ke mobil putih dengan pintu ter-
buka yang sudah menunggunya untuk me-
larikan diri. Komite mengatakan penem-
bak melepaskan setidaknya tujuh tembak-
 an, menggunakan pistol Makarov.

Alexander Nekrassov, mantan penasi-
hat pemerintah Kremlin, ragu Putin ber-
ada di balik pembunuhan. ”Untuk apa Pu-
tin, yang menikmati popularitas sampai 
80 persen, menargetkan oposisi yang mu-
lai menghilang dari radar?” Dalam kolom 
di Al Jazeera, ia mengatakan pembunuhan 
adalah kejahatan keji, tapi juga sangat tak 
adil menggunakan memori orang mati un-
tuk tujuan politik.

Ketenaran Nemtsov dalam beberapa 
 tahun terakhir memang dikalahkan oleh 
 Ale xei Navalny. Tapi, menurut The New 
York Times, Nemtsov tetap aktif dan meru-

NASIB PARA 
PENENTANG 
KREMLIN
VLADIMIR Putin berkuasa di Kremlin lebih 
dari satu dekade, meski dengan berganti-
ganti posisi. Ia lima tahun menjadi perdana 
menteri (1999-2000, 2008-2012) dan 
presiden selama dua periode (2000-2008 
dan 2012-sekarang). Inilah beberapa orang 
yang disebut sebagai penentangnya, dan 
nasib buruk yang mereka alami.

Mikhail Khodorkovsky (1963-)

»  Orang kaya Rusia yang 
mendukung partai oposisi dan 
menuding Putin melakukan 
korupsi.

»  Dia ditangkap pada 25 Oktober 
2003 dengan dakwaan 
penipuan. Pemerintah juga 
membekukan sahamnya di 
perusahaan minyak Yukos 
setelah dia didakwa dengan 
kasus penggelapan pajak. Ia 
dipenjara selama 10 tahun. 
Setelah bebas pada 2013, ia 
memilih tinggal di Swiss.

Anna Politkovskaya (1958-2009)

»  Jurnalis, penulis, dan aktivis 
hak asasi manusia yang vokal 
mengkritik Putin dan perang 
Rusia di Chechnya. 

»  Dia ditemukan tewas, dengan 
empat luka tembak, di tangga 
apartemennya di pusat Kota 
Moskow pada 7 Oktober 
2006. Pada 2014, pengadilan 
Moskow menghukum lima orang 
yang disebut sebagai pelaku 
pembunuhan.

Alexander Litvinenko (1962-2006)

»  Mantan agen rahasia Rusia, FSB, 
dan menjadi pengkritik vokal Putin 
di luar negeri.

»  Litvinenko meminta suaka ke 
Inggris pada 2000 dan tinggal di 
London. Pada 1 November 2006, 
ia diracun menggunakan polonium 
dengan dosis mematikan saat 
minum teh di sebuah bar hotel 
di London selama pertemuan 
dengan dua mantan agen rahasia 
Rusia. Hingga kini kasus ini 
masih dalam penyelidikan aparat 
keamanan Inggris.
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pakan penggalang terkemuka dalam reli 1 
Maret itu, sebagian karena Navalny saat ini 
sedang dipenjara selama dua minggu kare-
na membagi-bagikan selebaran di kereta 
bawah tanah.

William Browder, CEO dana investasi 
Hermitage Capital Management, yang per-
nah menjadi investor asing terbesar di Ru-
sia, kepada CNN mengatakan Nemtsov tak 
mungkin menjadi ancaman signifi kan dua 
tahun lalu. ”Tapi, dengan harga minyak tu-

run 50 persen, rubel turun 50 persen, per-
ekonomian menyusut, dan perusahaan 
mulai memecat orang, seorang politikus 
oposisi karismatik seperti Nemtsov me-
rupakan ancaman nyata dan langsung ke 
Putin, yang takut mengalami ’Revolusi ala 
Ukraina’ di Rusia,” kata Browder. Revolusi 
Februari 2014 itu membuat Presiden Ukra-
ina yang didukung Rusia, Viktor Yanuko-
vych, lari dari negaranya.

Browder menambahkan, Nemtsov juga 

akan menerbitkan pamfl et yang mengung-
kap kekayaan pribadi Putin dan kroni-kro-
ninya serta membuka dokumentasi soal 
kehadiran tentara Rusia di Ukraina, selain 
mempersiapkan reli antiperang 1 Maret itu. 
”Keuntungan dari pembunuhan ini untuk 
Putin bukan hanya lenyapnya salah satu 
musuhnya. Itu juga akan meneror semua 
pembangkang.” 

● ABDUL MANAN (THE NEW YORK  TIMES, THE DAILY 

BEAST, BBC, THE GUARDIAN)

Stanislav Markelov (1974-2009)

»  Pengacara hak asasi 
manusia Rusia yang getol 
mempersoalkan pelanggaran 
HAM oleh militer Rusia di 
Chechnya.

»  Markelov tewas ditembak orang 
bertopeng pada 19 Januari 
2009 setelah meninggalkan 
acara konferensi pers di 
Moskow, tak jauh dari Kremlin. 
Anastasia Baburova, wartawan 
surat kabar Novaya Gazeta, 
juga tewas ditembak saat 
mencoba membantunya.

Natalya Estemirova (1958-2009)

»  Aktivis yang aktif menyelidiki 
pelanggaran HAM di Chechnya.

»  Estemirova diculik orang tak 
dikenal pada 15 Juli 2009 
sekitar pukul 08.30 pagi dari 
rumahnya di Grozny, Chechnya. 
Ia sempat berteriak saat sang 
penculik memaksanya masuk 
ke dalam mobil. Jenazahnya 
ditemukan dengan luka tembak 
di kepala dan dada pada hari 
yang sama di dekat Desa 
Gazi-Yurt, Ingushetia, negara 
tetangga Rusia.

Boris Berezovsky (1946-2013)

»  Pengusaha dan mantan pejabat 
Rusia yang menjadi pengkritik 
Putin di luar negeri.

»  Pada 2000, ia diselidiki karena 
dugaan kasus penipuan. Setelah 
meminta suaka ke Inggris pada 
2003, Berezovsky diadili in 
absentia dan dinyatakan bersalah. 
Rusia meminta ia diekstradisi, 
tapi Inggris menolak. Berezovsky 
ditemukan tewas di rumahnya di 
Titness Park, Sunninghill, London, 
pada 23 Maret 2013, dengan tali 
terlilit di lehernya.

Alexei Navalny (1976-)

»  Tokoh oposisi, blogger antikorupsi, 
penggerak demonstrasi antipemerintah 
pada 2011, dan menyebut Partai Rusia 
Bersatu Putin sebagai ”partai para 
penjahat dan pencuri”.

»  Navalny berulang kali ditangkap aparat 
keamanan. Pada Februari 2014, ia 
diadili karena dugaan penipuan dan 
diganjar 3 tahun 6 bulan hukuman 
percobaan. Pada Februari 2015, ia 
kembali ditangkap karena menyebarkan 
selebaran untuk demonstrasi 1 Maret 
2015. Pada 20 Februari, ia dihukum 
penjara 15 hari karena aktivitasnya itu.


