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EDITORIAL 
 

Pekan awal Oktober 2018 menjadi hari yang difokuskan mempersiapkan kehadiran 
YPKP 65 di peringatan 70 tahun Tragedi Genosida Pulau Jeju di Semenanjung Korea. 
Sebuah konferensi internasional bertajuk Jeju 4.3 International Conference for 70 th 
Anniversary digelar untuk itu. Penyelenggara event ini adalah sebuah lembaga yang bergiat 
di lapangan kemanusiaan dan HAM, yakni Jeju 4.3 Research Institute yang sejak jauh waktu 
telah meminta Ketua YPKP 65 menjadi pembicara pada konferensi internasional itu.  

Kebenaran dan Keadilan: Menuju Keadilan Berkelanjutan menjadi tema bsar yang 
mengkerangkai konferensi yang digelar pada tanggal 4 hingga 7 Oktober 2018 di kawasan 
semi-tropis Pulau Jeju.  Pulau yang pada awal pembentukan Republik Korea Selatan, 
melalui suatu pemilihan umum di bawah pengawasan PBB (UN Resolution 112, 14 
November 1947_Red) yang diboikot; diwarnai dengan insiden pemberontakan penduduk 
pulau vulcano terhadap pemerintahan sementara yang dikendalikan dibawah pengawasan 
otoritas pendudukan militer Amerika Serikat di Korea Selatan.   

Pemberontakan penduduk pulau ini dipicu oleh insiden sebelumnya ketika resolusi 
pelaksanaan pemilihan umum yang direncanakan 10 Mei 1948 di Korea. Rencana pemilihan 
umum pertama setelah 3 tahun berakhirnya pendudukan Jepang yang kalah perang (PD 
II_Red); ditolak dan diboikot rakyat Jeju. Aksi protes massa dilancarkan pada 1 Maret 1948 
dan didukung Partai Pekerja Komunis Korea Selatan. Tetapi terhadap gerakan yang 
mengecam pemilihan umum ini, aparat koersif Korea merespons dengan tindakan 
kekerasan. Sekitar 2.500 demonstran Jeju ditangkap, 6 diantaranya terbunuh.  

Pada bulan berikutnya, tepatnya 3 April 1948 dilancarkanlah pemberontakan rakyat Jeju 
itu pada jam 2 dinihari. Massa rakyat menyerang 11 kantor polisi, membunuh sekitar 50 
aparat dan memutilasi beberapa diantaranya serta membakar habis pos-pos pemungutan 
suara untuk pemilihan umum yang akan datang. Pemerintah pusat mengirim 3.000 tentara 
ke Pulau Jeju untuk memperkuat kepolisian. Namun rupanya tentara yang dikirim ini 
kemudian berbalik mendukung rakyat demonstran dengan cara membagikan senjata 
mereka. Meletuslah pemberontakan bersenjata Jeju pada 3 April 1948, yang kemudian 
pupoler disebut Tragedi Jeju 4.3.  

Kesimpulan dialektis atas bergabungnya militer yang mendukung penduduk pulau Jeju 
menunjukkan sinyalemen kuatnya kesedaran umum bahwa penyatuan bangsa Korea lebih 
urgent ketimbang segala kepentingan kekuasaan negara adidaya atas wilayah Korea yang 
kemudian terbelah. Pembelahan diametral suatu bangsa karena alasan ideologi. Dalam 
konferensi internasional memperingati 70 tahun Tragedi Jeju 4.3, gambaran seperti ini juga 
mengemuka dalam panel-panel pembicara dan sesi-sesi diskusinya. Konferensi dihadiri pula 
delegasi dari berbagai negara, khususnya Asia; Jepang, Cina, Taiwan, Cambodia, Korea 
dan Indonesia. Perang dalam segala aspeknya, memang bukan lah kepentingan rakyat.   

Dalam konteks Indonesia, pemberontakan sebagaimana terjadi pada fase awal Tragedi 
Jeju 4.3 Korea, juga terjadi dalam apa yang disebut sebagai Madiun-Affair 1948. Bedanya, 
terminologi pemberontakan –dikonotasikan pemberontakan PKI Madiun- selalu diintrodusir 
untuk melegitimasi tindakan kekerasan militer yang juga membawa ekses jatuhnya jauh 
lebih banyak korban dari kalangan PKI menjadikannya sebagai sesuatu yang tak banyak 
diungkap atau bahkan dinihilkan. Narasi seperti ini juga terus direproduksi guna melegitimasi 
kejahatan Genosida 1965-66, termasuk juga kejahatan kemanusiaan lainnya pada tahun-
tahun setelahnya. Parahnya, impunitas para pelaku kejahatan kemanusiaan yang terjadi di 
Indonesia, tak runtuh oleh gerakan Reformasi 98 dan bahkan hingga hari ini.     

Bagaimana membangun upaya penyelesaian yang bermartabat dan berkeadilan bagi 
korban kejahatan Genosida 65, dan juga kejahatan atas kemanusiaan lainnya? Maka di 
sinilah korelasi pentingnya kita belajar dari bagaimana Korea secara bertahap terus 
menyelesaikan tragedi genosida Jeju 4.3 di semenanjung itu.   

Melalui Soeara Kita edisi No, 160 kali ini, dalam Reportase dan rubrik lainnya, Redaksi 
menghadirkannya untuk para pembaca... [Red]
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TOPIK UTAMA 

 
Genosida Indonesia 1965: 

Perang Dingin dan Keterlibatan Amerika Serikat 
 

 
JEJU 4.3: Ketua YPKP 65, Bedjo Untung, menyampaikan materi pidato pada Konferensi 

Internasional dalam rangka memperingati 70 tahun Tragedi Genosida Pulau Jeju 3 April 1948 (Jeju 
4.3 International Conference for 70 th Anniversary) yang digelar di Pulau Jeju pada 4-7 Oktober 2018  

[Foto: YPKP'65] 
 

Oleh Bedjo Untung 
 

Pendahuluan 
Saudara- saudara peserta Symposium Internasional  untuk  Kebenaran dan Keadilan yang 

saya hormati. 
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan yang 

diberikan kepada saya sehingga saya bisa berdiri di hadapan saudara-saudara di Pulau 
Jeju  ini. Ini adalah penghormatan yang besar terhadap diri saya pribadi maupun organisasi 

YPKP 65 dan penghormatan serta pengakuan atas perjuangan para korban 
genosida/politisida di Indonesia pada peristiwa tragis Genosida 1965 dan tahun-tahun 

sesudahnya. 
Ijinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Bedjo Untung seorang korban yang juga sebagai 

survivor serta saksi peristiwa tragis genosida/politisida  pada 1965. 
 

Ketika peristiwa tersebut terjadi saya 
berusia 17 tahun, masih duduk di bangku 
SPG Sekolah Pendidikan Guru pada 
tahun terakhir pendidikan. Namun, tidak 
mengerti apa kesalahan saya, 
saya  dikejar, disiksa,  dipersekusi, 
diinterogasi sebelum dilakukan 

penahanan. Saya ditahan di Penjara 
Salemba Jakarta, Kamp Konsentrasi Kerja 
Paksa Tangerang selama 9 tahun  sejak 
24 Oktober 1970 sampai Oktober 1979 
tanpa menjalani proses hukum.  Ini terjadi 
bukan hanya saya sendiri tetapi juga 
teman-teman sekolah saya. 
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Peristiwa tragis 1965 adalah mimpi buruk 
bagi sebagian besar bangsa dan rakyat 
Indonesia. 

Beberapa hari setelah peristiwa 
terjadi, tepatnya minggu pertama sesudah 
30 September 1965  ayah saya sudah 
terlebih dahulu ditahan beserta teman-
teman ayah yang ikut organisasi di bawah 
payung PKI (Partai  Komunis Indonesia). 
Ayah saya seorang guru di desa dan 
bergabung dalam organisasi PGRI 
Persatuan Guru Republik Indonesia. Ia 
mengalami penyiksaan, kemudian ditahan 
di kamp-kamp penahanan yang tidak 
layak, dibuang ke Pulau Nusakambangan 
dan akhirnya  dibuang dan dipekerjakan 
secara paksa mirip perbudakan  di  Pulau 
Buru, Maluku. Ia ditahan selama 14 tahun 
sejak 1965 juga tanpa melalui proses 
pengadilan. Rumah-rumah milik orang 
yang diduga pengikut/simpatisan PKI 
dibakar, isinya dirampok.  Ini terjadi di 
desa saya di wilayah Kabupaten 
Pemalang kira-kira 400 kilometer dari 
Jakarta. 

Kejadian serupa bukan hanya terjadi 
di desa saya, tetapi juga di desa-desa 
tetangga, bahkan di berbagai  desa, kota 
di seluruh Indonesia dalam waktu yang 
cepat dan dengan pola  persekusi, 
penangkapan serta penculikan maupun 
pembunuhan yang  sama. Ini tidak 
mungkin hanya dilakukan oleh orang-per-
orang tetapi dapat dipastikan  dirancang 
secara sistematis, terencana dan meluas 
dengan pola rantai komando  operasi 
militer. 

Kejadian lebih mengerikan terjadi di 
desa Jetis Kragilan Mojosongo wilayah 
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Orang-
orang yang dituduh anggota/simpatisan 
Partai Komunis Indonesia (PKI) ditangkap, 
diikat tangannya , diseret dan dipukuli di 
sepanjang jalan dengan keadaan  tubuh 
berlumuran darah. Kepala dipotong (maaf) 
dan dipertontonkan di setiap sudut jalan 
dengan cara ditancapkan dengan bambu 
runcing.[1] 

Seorang Bupati Kepala Daerah di 
Boyolali  namanya Suali tangannya diikat 
dan diarak keliling kota dipermalukan dan 
kemudian ia menjalani eksekusi tanpa 
proses pengadilan. Jenasahnya kini 
dikuburkan di kuburan massal di lereng 
bukit di pinggir pemakaman umum 

Sonolayu Boyolali bersama diperkirakan 
200 orang yang dituduh sebagai anggota 
PKI. 
  
Apa Yang Terjadi pada 1965 

Pada dini hari 1 Oktober 1965 
sekelompok tentara Pengawal Presiden 
RI Batalyon Cakrabirawa yang dipimpin 
Letnan Kolonel Untung 
melakukan  operasi penculikan terhadap 
sekelompok jenderal kanan Angkatan 
Darat (6 Perwira Tinggi dan 1 Perwira 
Menengah). Operasi ini dilakukan dalam 
rangka pengamanan keselamatan 
Presiden Sukarno atas rencana kudeta 
Dewan Jenderal yang akan dilaksanakan 
pada 5 Oktober 1965. 

Untuk memperoleh dukungan dan 
menyukseskan gerakan, beberapa jam 
sebelum operasi penculikan berlangsung, 
Kolonel Abdul Latief – yang  menjabat 
sebagai wakil dari operasi gerakan- 
menemui Mayor Jenderal Suharto yang 
ketika itu menjabat sebagai Komandan 
KOSTRAD (Komando Cadangan Strategis 
Angkatan Darat) di Rumah Sakit RSPAD 
yang ketika itu sedang menjenguk 
anaknya yang bernama Tommy Mandala 
Putra  yang kena siram air panas sup mie. 
Pertemuan A. Latief dengan Suharto 
itulah bukti keterlibatan Suharto dalam 
operasi penculikan. 

Sementara itu, beberapa hari 
sebelum berlangsung gerakan, Jenderal 
Suharto sebagai Komandan KOSTRAD 
mendatangkan pasukan dua Batalyon 
Angkatan Darat dari Jawa Timur dan 
Jawa Tengah (Batalyon 530 dan 434) 
dalam keadaan siap tempur dengan 
perlengkapan peluru tajam. Kedua 
Batalyon ini  diinspeksi oleh Suharto pada 
30 September 1965 jam 08.00 di 
Lapangan Monumen Nasional di depan 
Istana Merdeka  Jakarta. 

Menurut pengakuan Letnan Kolonel 
Untung dalam percakapan dengan 
Kolonel Penerbang Heru Atmodjo di 
kamar tahanan Cimahi Bandung, ada 
perubahan skenario atas penculikan para 
jenderal. Semula, dalam instruksi 
penangkapan para jenderal 
tidak  direncanakan untuk 
dieksekusi/dibunuh. Ini di luar skenario 
awal. Diduga, ada perintah khusus yang 
sengaja  diberikan kepada pelaksana 



5 
 

operasi lapangan untuk membunuh 
jenderal tersebut. Siapa lagi yang 
diuntungkan dengan pembunuhan 
jenderal itu kalau bukan Suharto sebagai 
Komandan KOSTRAD. Karena ada 
semacam standar operational procedure 
bila Panglima AD meninggal maka yang 
akan menggantikannya adalah Panglima 
KOSTRAD yang ketika itu dijabat oleh 
Suharto. [2] 

Ada dendam pribadi antara Ahmad 
Yani sebagai Menteri Panglima Angkatan 
Darat  dengan Suharto. Ketika  Suharto 
menjabat sebagai panglima Kodam Jawa 
Tengah, Suharto pernah ditempeleng oleh 
A. Yani karena Suharto terlibat korupsi, 
terlibat  operasi penyelundupan barang 
dagangan  dengan Malaysia. [3] 
  
Alibi yang tidak masuk akal 

Dalam hitungan jam, tidak sampai 
satu hari, pada 1 Oktober 1965  Kolonel 
Yoga Soegomo sebagai Asisten I 
Kostrad/Intelijen  langsung 
mengumumkan, 
“ Ini adalah perbuatan PKI, siapkan 
semua penjagaan, siapkan senjata, 
bongkar gudang. Ini PKI berontak” [4] 

Padahal, PKI sama sekali tidak tahu-
menahu, apa yang dilakukan terhadap 
para jenderal adalah sepenuhnya 
masalah  internal Angkatan Darat. Dan, 
memang operasi penghancuran anggota 
PKI dan simpatisannya sudah 
direncanakan  secara matang oleh para 
petinggi Angkatan Darat. Secepat kilat di 
seluruh Indonesia sudah dikirim radiogram 
penumpasan terhadap PKI sampai ke 
akar-akarnya. 

Pada minggu pertama Oktober 1965 
sudah dimulai operasi penangkapan 
orang-orang yang dituduh anggota PKI. Ini 
terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia. 
Operasi Militer dengan menggunakan 
bantuan organisasi milisi anti Komunis: 
Banser, Muhamadiyah, Pemuda 
Pancasila dan berbagai organisasi buatan 
tentara mulai melaksanakan operasi 
penghancuran terhadap PKI. 

PKI sebagai partai Komunis  terbesar 
ketiga sesudah Uni Soviet dan 
Tiongkok  yang memiliki jumlah anggota 3 
juta dan simpatisannya hampir mencapai 
26 juta, dihancurkan dalam tempo singkat, 
karena memang PKI tidak melakukan 

perlawanan, tidak ada instruksi untuk 
melawan karena PKI memang tidak 
dirancang untuk melakukan 
pemberontakan, melainkan perjuangan 
untuk menuju ke masyarakat sosialisme 
berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945,  perjuangan menuju masyarakat 
yang demokratis, secara damai dan anti 
kekerasan. 

Anggota dan simpatisan PKI ketika itu 
menuruti perintah penguasa 
militer  setempat maupun kantor 
pemerintah untuk datang, berkumpul, 
melaporkan diri, karena merasa tidak 
bersalah.  Namun justru orang-orang PKI 
dengan simpatisannya tidak boleh pulang 
ke rumah, ditahan, diinterogasi, dan 
selanjutnya di malam hari diculik 
oleh  gerombolan orang-orang sipil yang 
terlatih secara militer. Dengan 
sepengetahuan dan bantuan  militer 
kemudian  para tahanan itu dieksekusi 
tanpa proses hukum.  Ini terjadi tiap 
malam sejak 1965 sampai 1968. 

Operasi penghancuran di masa 
damai bukan perang telah menewaskan 
500 ribu sampai 3 juta jiwa putra-putri 
terbaik bangsa ini. Ratusan ribu ditahan di 
kamp-kamp konsentrasi kerja paksa, 
jutaan  manusia dibunuh, diculik, disiksa, 
ribuan perempuan alami kekerasan 
seksual, harta benda, property dirampas 
oleh tentara secara tidak sah. 
Ratusan mahasiswa ikatan dinas yang 
belajar di luar negeri terpaksa harus hidup 
terlunta-lunta  karena paspornya dicabut 
oleh pemerintah militer. 

Dan, sampai hari ini Korban Tragedi 
1965 masih mengalami persekusi dan 
stigma serta diskriminasi. 
Tidaklah  mengherankan, bila menurut 
Bertrand Russel seorang tokoh Liberal 
dari Inggris pada tahun 1966 mengatakan: 
“…in four months, five times as many 
people died in Indonesia as in Vietnam in 
twelve years.”– Bertrand Russell, 1966. 
(Dalam empat bulan, manusia di 
Indonesia yang dibunuh, lima kali lipat dari 
jumlah manusia mati karena perang di 
Vietnam). 

Penghancuran PKI dimulai dari Aceh 
di ujung utara Sumatera Utara  sejak 1 
Oktober 1965 – diperkuat oleh penelitian 
Jess Malvin dalam artikelnya yang 
berjudul Mechanics of Mass Murder: A 
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Case of Understanding the Indonesians 
Killings as Genocide.[5] 

Penghancuran orang-orang yang 
dituduh Komunis itu terus menyebar ke 
Medan, Sumatera Utara dengan pola 
yang sama. Hal ini bisa dilihat dari film 
dokumenter The Act of Killing  yang dibuat 
oleh sutradara  Joshua Oppenheimer [6]. 
Betapa sadis dan biadabnya orang-orang 
preman yang direkrut oleh militer untuk 
melakukan penangkapan, 
penyiksaan  dan kemudian pembunuhan. 
Operasi penghancuran PKI juga dilakukan 
dengan pembakaran desa-desa  yang 
diduga sebagai basis orang-orang 
Komunis. 

Secara singkat, penghancuran, 
pembunuhan terhadap orang-orang 
pengikut PKI beserta simpatisannya 
terjadi di seluruh Indonesia: Sumatera 
Barat,  Padang, Bukittinggi, Painan, Riau 
Palembang, Bengkulu, Jambi wilayah 
Sumatera Selatan dan juga Lampung, 
Tanjung Karang. 

 “Muslim dengan sepengetahuan dan 
pesetujuan pihak militer menjarah rumah-
rumah komunis di dalam kota dan 
menutup gedung-gedungnya di daerah-
daerah. Pihak militer menggerebek 
rumah-rumah pimpinan PKI dan 
memberitahukan pihak pimpinan 
perusahaan minyak Caltex pada 29 
Oktober 65, akan rencana militer, yang 
akan menangkapi anggota-anggota dan 
pimpinan buruh komunis Perbum, yang 
menjadi tulang punggung dan kekuatan 
PKI di Provinsi Riau.”[7] (Mike 
Head/Marian Wilkinson, Sydney Morning 
Herald, 20 Juli 1999). 

Di wilayah Pulau Jawa, dimulai dari 
Jakarta, Jawa Barat:  Bandung, 
Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Kuningan, 
Sukabumi, Purwakarta, Karawang, 
Cikampek. 
Jawa Tengah: Tegal, Brebes, Pemalang, 
Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, 
Salatiga, Pati, Purwodadi, Grobogan, 
Blora, Boyolali, Klaten, Solo, 
Wonogiri,  Magelang, Temanggung, 
Wonosobo, Purbalingga, Purwokerto, 
Banyumas, Cilacap. 
Yogyakarta: Bantul, Sleman, Gunung 
Kidul, Kulon Progo 
Jawa Timur: Surabaya, Pasuruan, 
Malang, Madiun, Banyuwangi, Mojokerto, 

Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Tuban, 
Nganjuk 
Bali: Denpasar, Singaraja 
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara 
Timur, Maluku, Papua, Sulawesi, 
Kalimantan. 
 

 
Tentara mengangkut sejumlah orang diduga 

anggota Pemuda Rakyat, 1965 Foto: 
@Bettmann/Getty-Images 

 
Rantai Komando Militer 

Tentara Nasional Indonesia 
/Angkatan Darat (TNI-AD) menggunakan 
jalur komando penghancuran orang-orang 
yang diduga anggota PKI/simpatisannya, 
yaitu dengan memanfaatkan struktur 
komando KOTI (Komando Operasi 
Tertinggi), KOLAGA  (Komando Mandala 
Siaga) yaitu suatu komando yang semula 
dimaksud untuk keperluan konfrontasi 
ganyang Malaysia. Struktur komando 
melalui KOLAGA secara lebih terperinci 
diterangkan dalam penelitian Jess 
Melvin tentang rantai Komando 
penghancuran PKI di Aceh: [8] 
…………………..Aksi-aksi pembunuhan 
mulai bergulir beberapa hari setelah 
militer berhasil merebut kekuasaan 
negara. Pada saat itu, fase-fase 
kekerasan terlihat jelas. Setelah 
menyatakan niatnya untuk “membasmi” 
Gerakan 30 September pada tengah 
malam 1 Oktober, TNI memerintahkan 
warga sipil untuk berpartisipasi dalam 
kampanye militer sejak 4 Oktober. TNI 
pun mendirikan “Ruang Yudha” (sentral 
koordinasi perang non-konvensional 
terhadap PKI) di Aceh pada 14 Oktober 
untuk memfasilitasi kampanye 
pemusnahan oleh militer. Pada setiap 
saat, seluruh tindakan militer 
dikoordinasikan melalui sistem komunikasi 
dua arah yang kompleks dan 
membentang sampai ke tingkat desa. 
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Militer menggunakan banyak rantai 
komando untuk menggelar kampanye ini 
secara nasional....................  

Suharto yang setelah 1 Oktober 1965 
memegang kendali operasi pengamanan 
juga diperkuat dengan  dibentuknya 
KOPKAMTIB (Komando Operasi 
Keamanan dan Ketertiban) Pada 10 
Oktober 1965  dimana Suharto lah yang 
menjadi Panglima Operasinya. Kopkamtib 
memiliki wewenang untuk menangkap, 
menahan, menginterogasi  dan 
mengeksekusi tanpa proses hukum. 
Kopkamtib juga didukung oleh perangkat 
komando Laksus (Pelaksana Khusus ) 
maupun Laksusda (Pelaksana Khusus 
Daerah). Sistem kerjanya dengan 
menggunakan/mengoordinasikan  jalur 
komando militer: Kodam (Komando 
Daerah Militer) untuk tingkat Provinsi, 
KODIM (Komando Distrik Militer) untuk 
tingkat Kabupaten dan Koramil (Komando 
Rayon Militer) untuk tingkat Kecamatan. 
Sampai di tingkat Desa/Kota/Kecamatan. 
Militer 
memanfaatkan/menggunakan  Organisasi 
Massa keagamaan – Banser/Ansor serta 
Pemuda Muhamadyah disamping juga 
organisasi bentukan tentara seperti 
Pemuda Pancasila.  Di Jakarta dan kota-
kota besar dibentuk organisasi 
kemahasiswaan KAMI (Kesatuanh Aksi 
Mahasiswa  Indonesia) dan Organisasi 
pemuda/pelajar KAPPI (Kesatuan Aksi 
Pemuda Pelajar Indonesia). 

Organisasi bentukan tentara ini 
dengan mudah dan leluasa melakukan 
aksi-aksi penghancuran dan pengejaran 
orang-orang yang dituduh anggota PKI 
dan simpatisannya. Tentara berada di 
belakang organisasi bentukannya dan 
bahkan mensupport aksi-aksi perusakan 
yang dilakukan oleh ormas tersebut. 
Misalnya: menangkap orang, menganiaya, 
membakar rumah/gedung dan menjarah 
isinya. 

Di berbagai kota di Jawa dan 
Sumatera,  penangkapan orang-orang PKI 
sudah dimulai sejak 1 Oktober 1965. 
Pembunuhan di muka umum dimulai pada 
7 Oktober 1965  dan berlanjut ke tahap 
pembunuhan massal secara sistematis 
yang dimulai pada 14 Oktober 1965. 

Di Jawa dan Bali, angkatan 
bersenjata mengoordinasikan serangan 

melalui komando Kostrad dan RPKAD 
(Resimen Para Komando Angkatan 
Darat). Mereka dapat beroperasi tanpa 
koordinasi dengan Kodam setempat. 
RPKAD memang pertama-tama 
dikerahkan untuk menumpas PKI di Jawa 
Tengah karena provinsi ini dikenal 
sebagai basis massa PKI. Pembunuhan 
massal di daerah ini tak terhindarkan, 
jumlahnya mencapai ratusan ribu. Kota-
kota yang paling menjadi sasaran 
penumpasan adalah Solo, Boyolali, 
Klaten, Purwodadi dan Pati  juga di 
Daerah istimewa Yogyakarta. 

Kostrad pertama kali digunakan untuk 
melumpuhkan Gerakan 30 September di 
ibukota sebelum akhirnya memelopori 
serangan-serangan di Jawa Tengah sejak 
tanggal 18 Oktober. Pada Desember, 
RPKAD pindah ke Bali. Komandan 
RPKAD juga ditugaskan untuk 
mengoordinasi sebuah jaringan nasional 
regu-regu pembunuh yang terdiri dari 
orang-orang sipil. 

Mengenai keterlibatan RPKAD dalam 
merekrut kelompok sipil untuk menjadi 
bagian dari pasukan sipil bersenjata yang 
ditugasi untuk membantu penghancuran 
PKI diakui oleh salah seorang perwira 
RPKAD Sintong Panjaitan dalam 
kesaksiannya di Symposium kesejarahan 
membedah tragedy 1965 di Hotel 
Aryaduta Jakarta pada April 2016: 

RPKAD  terpaksa harus memberikan 
pelatihan militer kepada kelompok 
organisasi masyarakat sipil karena 
keterbatasan jumlah tentara  pasukan 
RPKAD. Sementara itu di  Bali, yang  juga 
dikenal sebagai pusat aktivitas/basis PKI, 
menjadi prioritas serangan militer 
gelombang kedua. 

Di Bali pembunuhan massal secara 
membabi- buta dan massal dimulai ketika 
Sarwo Edhie Wibowo Komandan RPKAD 
yang ditugasi Suharto untuk mulai 
kampanye pembunuhan massal di Bali. 
Aksi  pembunuhan  dimulai 
terhadap  seorang Ketua  PKI di Bali yang 
bernama I Gede  Puger, ditusuk dengan 
bayonet, ususnya terburai keluar, 
kemudian  ditembak di kepalanya  dan 
disaksikan massa yang  memadati tanah 
lapang tempat dilakukannya 
pembantaian.  Bukan hanya Puger yang 
dibunuh tetapi juga seluruh anak dan 
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istrinya. Bahkan, Gubernur Bali yang 
sangat disegani oleh penduduk Bali yang 
bernama Anak Agung Bagus Sutedja juga 
hilang tanpa bekas di mana kuburnya.   
Atas kendali dan sokongan penuh dari 
militer, maka dimulailah aksi pembunuhan 
massal di Pulau Bali secara  meluas.[9] 

Walaupun kepemimpinan militer 
nasional memilih untuk mengoordinasikan 
kudeta dan kampanye pemusnahan 
melalui jaringan komando yang semi-
otonom dan berbasis wilayah, hal tersebut 
tidak mengurangi taraf sentralisasi 
koordinasi militer di balik genosida. 
Demikian pula, cara kerja semacam ini 
tidak hanya terjadi di Indonesia. Genosida 
terhadap orang Yahudi atau Holocaust 
yang dilakukan Nazi di Jerman juga 
dikoordinasi melalui banyak rantai 
komando yang berbasis wilayah.[10] 

 PKI Partai legal untuk membangun 
Indonesia yang Demokratis dan Sosialis 
Sejak berdirinya PKI pada 23 Mei 1920, 
partai ini memberi kontribusi penting untuk 
membangun Indonesia yang anti pada 
system penjajahan dan ingin membangun 
Indonesia yang bebas dari penghisapan 
manusia oleh manusia maupun 
penindasan dari suatu bangsa  oleh 
bangsa lain. PKI memperjuangkan rakyat 
dari keterbelakangan dan  kebodohan. 
Oleh sebab itu partai ini mendapat simpati 
dan dukungan yang luas dari rakyat 
Indonesia. 

Pada 1926 PKI mengorganisasikan 
perlawanan terhadap penjajah Belanda. 
Perlawanan ini mengakibatkan banyak 
anggotanya ditangkap, dihukum gantung 
dan ada yang dibuang sampai ke Digul 
Papua. 

Ketika Jepang melakukan invasi dan 
pendudukan di Indonesia pada 1942-1945 
PKI melakukan perjuangan di bawah 
tanah untuk melawan fasisme Jepang. 
Singkatnya, PKI memiliki tradisi 
revolusioner, anti imperialisme, anti 
kolonialisme dan anti feodalisme. 
Semangat inilah yang terus 
dikembangkan  sampai Indonesia 
merdeka pada 17 Agustus 1945 dan terus 
sampai sesudah perang  kemerdekaan. 

Dengan dukungan anggota PKI yang 
luas serta program-program partai yang 
memang sesuai dengan keinginan 
masyarakat, PKI  bisa  jadi akan 

memenangkan dalam Pemilihan Umum – 
kalau Pemilihan Umum diselenggarakan – 
.  Jadi, tidak masuk akal apabila PKI akan 
melakukan kudeta atau pun 
pemberontakan. Terlebih lagi, PKI 
mendapat dukungan yang sangat kuat 
dari Presiden Sukarno seperti yang 
dikatakan dalam pidato Bung Karno pada 
Ulang Tahun PKI yang ke 45 di Istana 
Olah Raga Gelora Bung Karno pada 23 
Mei 1965  yang dihadiri tidak kurang dari 
115 ribu massa PKI dan simpatisannya: 

“PKI yo sanak yo kadang yen mati 
aku sing kelangan (PKI adalah saudaraku, 
kalau mati saya yang kehilangan)” [11] 

Pengaruh PKI yang meluas di seluruh 
Indonesia serta dukungan anggota dan 
organisasi massa di bawah payung PKI 
serta kedekatan PKI dengan Soekarno 
Presiden RI sangat mencemaskan lawan-
lawan politik PKI dan Soekarno.  Adapun 
yang termasuk lawan politik Soekarno dan 
PKI ialah kelompok yang oleh Bung Karno 
disebut kaum kontra-revolusioner, 
kelompok yang  ingin mendirikan negara 
Islam dan kelompok yang secara 
sembunyi-sembunyi mau pun terang-
terangan  yang bermain mata dengan 
imperialisme  Amerika Serikat, termasuk 
kelompok militer kanan   Jenderal-jenderal 
Angkatan Darat. 

Situasi politik  dalam negeri 
Indonesia  pada 19 Desember 1961 –  01 
Mei 1963 diwarnai oleh semangat anti 
imperialisme, anti kolonialisme dan anti 
kapitalisme. Indonesia terlibat dengan 
gerakan mengembalikan Irian Barat 
(Papua Barat) ke pangkuan Republik 
Indonesia, Presiden Sukarno bahkan 
menyerukan kepada rakyatnya, bila usaha 
merebut Irian Barat dengan cara 
perundingan gagal, maka Indonesia siap 
merebut dengan senjata. Semangat 
konfrontasi anti kolonialisme Belanda 
meningkatkan semangat patriotisme di 
kalangan rakyat Indonesia termasuk 
anggota dan simpatisan PKI. 

 
Penyebaran Hoax dan Propaganda 
Hitam serta Ujaran kebencian  

Skenario yang sudah 
dipersiapkan  sebelumnya oleh Angkatan 
Darat untuk mendiskreditkan PKI dengan 
menyebarkan berita bohong (Hoax) 
seolah Gerwani (Gerakan Wanita 
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Indonesia) sebuah organisasi perempuan 
Kiri  yang memiliki program demi 
kemajuan kaum perempuan di Indonesia 
melakukan mutilasi terhadap jenasah para 
jenderal dengan cara menyileti tubuh dan 
alat kelamin para jenderal serta menyukil 
mata yang sebelumnya juga diadakan 
tarian harum bunga dengan disertai pesta 
sex, ini semua berita bohong dan tidak 
benar. Terbukti di kemudian hari pada 4 
Oktober 1965 setelah diadakan 
pengangkatan tubuh jenasah dari  sebuah 
sumur tua  dimana jenasah para jenderal 
itu dibuang,  bukti visum dari dokter yang 
melakukan pemeriksaan  atas perintah 
Suharto dan diserahkan  kepada Suharto 
sendiri  pada 5 Oktober 1965 menyatakan 
tidak ada bukti kekerasan seperti  yang 
dipropagandakan oleh tentara.[12] 

Bukti  visum yang sangat penting 
tersebut  sengaja disimpan dan tidak 
diumumkan ke publik oleh Suharto. 
Memang ini ada unsur kesengajaan oleh 
militer agar massa rakyat tersulut emosi 
kebenciannya kepada PKI. Dengan 
penyebaran berita kebohongan yang terus 
menerus dipropagandakan oleh militer 
seolah menjadi kebenaran  dan kemudian 
menyulut kemarahan rakyat dan terjadilah 
aksi pembunuhan orang-orang yang 
dituduh Komunis. 

Strategi dan taktik penyebaran hoax 
ini persis seperti strategi juru propaganda 
rejim fascist  Hitler Paul Joseph 
Goebbels (1897 – 1945) , kebohongan 
yang terus-menerus disebarkan kepada 
publik  sesering mungkin dan  sebanyak 
mungkin  sehingga kebohongan tersebut 
dianggap sebagai kebenaran.[13] Inilah 
strategi yang diterapkan oleh militer dalam 
rangka menghancurkan PKI. Bukan itu 
saja, penyebaran isu  seolah PKI itu kafir, 
atheis, anti agama, biadab, a 
moral  menambah keberingasan massa 
anti PKI untuk berbuat lebih kejam dalam 
menghancurkan PKI.[14] 

Media resmi  militer yang 
mempropagandakan kebohongan adalah 
surat kabar Harian Angkatan Bersenjata 
dan Berita Yudha yang selanjutnya 
menjadi rujukan berita radio maupun 
televisi yang semua 
pemberitaannya  dikontrol oleh militer. 
Surat kabar yang menyuarakan golongan 
Kiri dan Nasionalis maupun golongan 

Agama yang mendukung Bung Karno 
semuanya dibreidel, dilarang terbit yaitu: 
Harian Rakyat (PKI), Suluh Indonesia 
(PNI), Bintang Timur, dll. Sehingga militer 
dengan leluasa menyebarkan berita 
bohong, fitnah yang mendiskreditkan PKI 
dan Bung Karno. 
 

 
Prajurit TNI berjaga di depan Istana Bogor, 
saat sejumlah mahasiswa yang berusaha 

mendekati Presiden Soekarno.[Getty Images] 
 
Perang Dingin dan Keterlibatan 
Amerika Serikat  di Indonesia 

Setelah dijatuhkannya bom atom di 
Hiroshima dan Nagasaki  Jepang pada 6 
dan 9 Agustus 1945 berakhirlah Perang 
Dunia kedua /Perang Pasifik. Jepang 
menyerah kepada  tentara 
Sekutu/Amerika Serikat. Namun, tidak 
serta merta  tidak ada ancaman 
perang.  Justru medan perang kini 
berubah menjadi Perang Dingin. Dua adi 
kuasa Dunia Amerika Serikat yang 
mewakili Blok Barat yang mengusung 
ideologi Demokrasi (liberal ala Barat) yang 
kapitalistik dan Uni Soviet yang mewakili 
Blok Timur yang mengusung ideologi 
Sosialisme/Komunisme. 

Sementara itu, negara-negara yang 
baru tumbuh, baru berkembang yang baru 
saja memerdekakan dirinya dari sistem 
kolonialisme, menggalang solidaritas 
internasional dan membentuk kelompok 
baru yang diberi nama Non Blok (Non 
Alignment). Bermula dari digelarnya 
Konferensi Asia Afrika yang pertama di 
Bandung Indonesia  pada  18 – 24 April 
1955. Dan, pada menjelang 
1965  Indonesia dengan berani keluar dari 
PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 
memprakarsai digelarnya Konferensi the 
New Emerging Forces (Conefo) dengan 
semangat  untuk membangun dunia baru 
yang bebas dari exploitation de l’home par 
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l’home dan de nation par nation. Conefo 
mulai dibentuk pada 07 Januari 1965, 
yang beranggotakan negara-negara  yang 
baru berkembang/memerdekakan diri 
yaitu Negara-Negara di Latin Amerika, 
Asia dan Afrika. 

Menyikapi perkembangan politik 
dalam negeri Republik Indonesia yang 
bergeser ke Kiri dengan Bung Karno yang 
dianggap sebagai “trouble maker” yang 
didukung kuat oleh PKI, maka  Amerika 
Serikat dengan sekutunya mulai 
mempersiapkan opsi untuk melakukan 
kontra spionase yang bertujuan untuk 
menghancurkan PKI sebagai kekuatan 
pokok yang target utamanya adalah 
menggulingkan Soekarno. 

Opsi penghancuran PKI dapat 
disimak pada hasil Rapat Rahasia 
petinggi CIA di kota Bagio City Manila, 
Philipina  pada 23 Maret 1965 yang 
dihadiri oleh Averell Harriman (Veteran 
Perang Dunia II sebagai anggota OSS-
Office of Strategy Study, Intelijen  Militer), 
William Bundy, Elsworth Bunker (juru 
runding dalam perdamaian RI-Belanda 
pada kasus Irian Barat), dan Howard P. 
Jones (Duta Besar Amerika di Indonesia 
selama tujuh tahun). [15] 

Pertemuan itu menentukan sikap 
politik terhadap Indonesia. Mereka 
mendapat perintah langsung dari Presiden 
Amerika Serikat Johnson sebagai Ketua 
National Security Council (NSC). Pertama 
mereka membicarakan apakah politik luar 
negeri Amerika masih bisa diteruskan 
seperti adanya sekarang dimana kita 
(baca: Amerika Serikat) menghadapi 
Vietnam dan Indonesia  yang eskalasinya 
semakin gawat . 

Amerika Serikat harus  mendorong 
Soekarno untuk mengubah arah politik 
luar negerinya. Dijawab oleh Dubes 
Amerika Serikat saat itu: 
Misi saya mendekati Soekarno agar mau 
mengubah arah politik luar 
negerinya,  namun  tidak ada satu orang 
di dunia pun yang mampu mengubah 
sikap keras Soekarno yang anti 
Imperialisme Amerika Serikat. 
Jika demikian keadaanya habisi saja 
Soekarno. 
Dijawab oleh Dubes Amerika: 
Usaha pembunuhan terhadap Soekarno 
sudah dilakukan dan semuanya gagal. 

Begitu pun Angkatan Darat pernah 
melakukan usaha kudeta, 17 Oktober 
1952 namun usaha tersebut gagal. 

Solusi terakhir adalah memanfaatkan 
situasi terakhir di Indonesia tahun 
1965  yang diwarnai oleh tajamnya sikap 
politik AD dan PKI, bagaimana menjebak 
PKI untuk terperosok ke lubang dan kita 
(Amerika Serikat) akan 
menghancurkannya.(Wawancara dengan 
Letkol (Penerbang) Angkatan Udara 
RI  Heru Atmodjo).[16] 
  
Peristiwa Madiun awal Realisasi 
Doktrin Truman  

Di era Perang Dingin, Truman 
Presiden Amerika Serikat 
mencanangkan  Doktrin untuk mencegah 
tersebarnya ideologi Komunisme yang 
terkenal dengan istilah policy of 
containment. Peristiwa Madiun adalah 
realisasi Doktrin Truman di Asia Tenggara 
khususnya di Indonesia. 

Sebelum terjadinya peristiwa Madiun 
tercium adanya konspirasi, pertemuan 
rahasia di Sarangan di perbatasan antara 
Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 21 
Juli 1948 yang melahirkan Red Drive 
Proposal, yang isinya Pemerintah Amerika 
Serikat akan membantu 56 juta dollar 
kepada Pemerintah RI apabila 
mengeluarkan/membasmi  Komunis dari 
pemerintahan RI. Pertemuan tersebut 
dihadiri petinggi pemerintah Republik 
Indonesia: Soekarno, Hatta, Soekiman, 
Natsir, Roem, dan Kepala Polisi 
Soekanto, dengan pimpinan delegasi 
Amerika Serikat, Merle Cochran dan 
Gerard Hopkins, penasihat Presiden 
Trauman. (Laporan Roger Vailland 
seorang Wartawan Komunis Perancis 
yang dikutip Poeze).[17] 

Mantan Gubernur Jenderal Madiun 
Soemarsono yang sekarang masih hidup 
dan tinggal di Australia – saya beruntung 
dapat jumpa di dalam kamar tahanan di 
Salemba Jakarta pada  tahun 1972 – 
1974  ia mengatakan, Peristiwa Madiun 
bukan pemberontakan, PKI lakukan 
tindakan bela diri karena banyaknya kader 
dan tokoh PKI yang dibunuh, diculik oleh 
tentara Siliwangi. Ketika mengumumkan 
pergantian kepemimpinan pemerintahan 
di Madiun, keesokan harinya melapor 
kepada Pemerintah Pusat yang 
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berkedudukan di Yogya. Sumarsono juga 
melaporkan, tidak ada pembunuhan 
seperti yang disiarkan lawan-lawan PKI. 
Justru di pihak PKI banyak yang menjadi 
korban. Ini tidak dilaporkan. Lagi-lagi 
hoax, kabar bohong sengaja disebarkan 
untuk memprovokasi timbulnya gerakan 
pembasmian terhadap komunis.[18] 

Akhirnya Peristiwa Madiun dianggap 
selesai. Usaha pembasmian PKI gagal, 
bahkan pada Pemilihan Umum 1955 PKI 
keluar sebagai pemenang dalam 4 besar 
yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI. 

Tindakan merongrong pemerintah 
Republik Indonesia  juga dilakukan oleh 
PRRI/Permesta yang dengan terang-
terangan ingin memisahkan dengan RI . 
Dan Amerika Serikat berada di 
belakangnya. AS mensuplai senjata 
kepada tentara PRRI melalui perairan 
Laut Samudera Indonesia di Sumatera 
Barat. 
Malang, bagi mata-mata CIA Allen 
Lawrence Pope yang menerbangkan 
pesawat pembom B-52  tertembak jatuh 
setelah duel pesawat udara dengan 
penerbang AURI  Kapten Dewanto pada 
18 Mei 1958 di Ambon Maluku.[19] 

Rangkaian kejadian ini adalah suatu 
bukti mata rantai keterlibatan AS untuk 
melakukan containment policy, melakukan 
penghancuran gerakan revolusioner, 
gerakan Kiri di Indonesia. Namun gagal. 
Baru 17 tahun kemudian setelah Peristiwa 
Madiun atau  7 tahun kemudian setelah 
ditembak jatuhnya pesawat mata-mata 
CIA, rencana pemusnahan Komunis, 
orang-orang yang jadi anggota PKI serta 
pendukung Bung Karno dilaksanakan 
pada 1965, dan berhasil. 

Operasi  penghancuran PKI berhasil 
dilakukan dengan  merancang  apa yang 
disebut G30S yang sepenuhnya sudah 
direkayasa oleh militer dengan CIA 
di  belakangnya. Dengan terbunuhnya  6 
perwira tinggi serta 1 perwira menengah 
Angkatan Darat,  dijadikan dalih untuk 
menghancurkan PKI. Ini mirip dengan 
dalih rejim fasis Hitler di Jerman yang 
menumpas habis Partai Komunis Jerman 
setelah terjadinya kebakaran Reichstag di 
lokasi Parlemen Jerman pada jam 21:15 
malam  27 Februari 1933 yang dikaitkan 
pembakaran itu dilakukan  oleh agen 

Komunis.  Sebagai akibatnya 4000 orang 
Komunis ditangkap.[20] 
Dimulai sehari setelah gerakan, pada 01 
Oktober 1965  TNI-AD  telah mengirimkan 
radiogram ke seluruh mata rantai 
komando militer di seluruh Indonesia 
untuk menumpas PKI sampai ke akar-
akarnya. Dan ini diartikan sebagai 
komando untuk melakukan pembunuhan 
massal terhadap orang-orang pengikut 
PKI beserta keluarga dan 
simpatisannya.[21] 
 
Dokumen Rahasia CIA yang telah 
dibuka untuk Publik 

Sejumlah dokumen 
percakapan  kabel (telegram) diplomatik 
Amerika soal tragedi 1965 sebanyak  39 
Dokumen  setebal  30.000 halaman  telah 
dibuka ke publik oleh lembaga non profit 
National Security Archive (NSA), National 
Declassification Center (NDC), dan 
lembaga negara National Archives and 
Records Administration (NARA). 

Dalam Dokumen yang telah di-
deklasifikasikan itu, Pemerintah Amerika 
Serikat (AS) mengetahui secara mendetail 
bahwa Angkatan Darat (AD)  bagian dari 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
(ABRI) melakukan operasi pembunuhan 
massal terhadap Partai Komunis 
Indonesia (PKI) sejak 1965. Bahan-bahan 
baru ini menunjukkan lebih jauh bahwa 
para diplomat di Kedutaan Besar AS di 
Jakarta menyimpan catatan identitas para 
pemimpin PKI yang dibunuh, dan para 
pejabat AS mendukung secara aktif 
upaya-upaya AD untuk menghancurkan 
gerakan buruh yang berorientasi kiri di 
Indonesia.[22] 

Dokumen yang dipublikasikan 
ini  berasal dari sebuah kumpulan hampir 
30.000 halaman arsip catatan harian 
Kedutaan Besar AS di Jakarta, Indonesia, 
dari 1964 hingga 1968. Kumpulan ini, 
yang kebanyakan sebelumnya 
dirahasiakan (classified), diproses oleh 
National Declassification Center sebagai 
tanggapan terhadap tumbuhnya minat 
publik mengetahui lebih jauh tentang 
dokumen-dokumen AS lainnya berkaitan 
dengan pembunuhan massal 1965-66. 
Aktivis hak asasi manusia dan kebebasan 
informasi dari Amerika dan Indonesia, 
pembuat film, serta sekelompok senator 

https://id.wikipedia.org/wiki/27_Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/1933
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AS yang dipimpin oleh Tom Udall 
(Demokrat, New Mexico), menyerukan 
agar arsip-arsip ini di-deklasifikasikan. 

Dokumen-dokumen ini berkaitan 
dengan salah satu periode sejarah 
Indonesia dan hubungan AS-Indonesia 
yang paling penting dan bergolak. Dalam 
periode tersebut, terjadi beberapa 
perkembangan politik. Di antaranya, 
runtuhnya secara perlahan-lahan pertalian 
antara Jakarta dan Washington, pecahnya 
sebuah perang skala rendah dengan 
Inggris akibat dibentuknya Malaysia, 
meningkatnya ketegangan antara AD dan 
PKI, makin radikalnya Presiden Indonesia 
Sukarno, serta diperkuatnya operasi 
rahasia AS yang bertujuan memprovokasi 
bentrokan antara PKI dan AD. 

Dokumen tersebut juga dengan jelas 
memperlihatkan kerja sama yang erat 
antara organisasi massa Islam yang anti 
PKI dengan AD, kemudian  meluncurkan 
sebuah kampanye pembasmian terhadap 
PKI dan organisasi-organisasi massa 
yang berafiliasi pada PKI. Dalam 
kampanye pembasmian ini, 500.000 
orang yang dituduh pendukung PKI 
dibunuh antara bulan Oktober 1965 dan 
Maret 1966 dan hingga satu juta orang 
ditahan. Akhirnya Sukarno dilengserkan 
dan diganti oleh Jendral Suharto yang 
memimpin Indonesia selama 32 tahun 
kemudian.[22] 

Saya kutipkan beberapa Dokumen 
tersebut: 
  
Dokumen 4 
US Embassy in Jakarta, Telegram 971 to 
Secretary of State, Secret 
1965-10-12 
Duta Besar AS di Indonesia, Marshall 
Green, melaporkan tentang sebuah 
percakapan dengan duta besar Jerman 
Barat. Menurut dubes Jerman Barat, “AD 
Indonesia sekarang mempertimbangkan 
kemungkinan menggulingkan Sukarno 
sendiri dan sedang mendekati beberapa 
kedutaan negara-negara Barat untuk 
memberitahukan bahwa tindakan ini 
mungkin terjadi.” Seorang wakil AD 
mendekati Duta Besar Jerman sesudah 
Sukarno nampaknya mengacuhkan upaya 
AD menunjukkan beliau bukti “keterlibatan 
PKI dalam Gerakan 30 September.” 
  

 
Sejumlah dokumen diplomatik Amerika Serikat 

periode 1964-1968 
 
Dokumen 8 
Letter from Norman Hannah, CINCPAC to 
Marshall Green, Secret 
1965-10-23 
Sumber: RG 84, Entry P 339, Jakarta 
Embassy Files, Box 14, Folder 5 pol 23-9 
Sept 30th Mvt Nov 10-19 1965 
Dalam surat ini, Hannah, penasihat politik 
pada komandan pasukan AS di Pasifik 
(commander-in-chief for the Pacific, 
CINCPAC) menanyai Dubes AS Green 
bagaimana CINCPAC dan AS patut 
menanggapi “kemungkinan yang cukup 
tinggi bahwa AD Indonesia akan meminta 
bantuan kita untuk melawan 
pemberontakan PKI.” Permintaan 
semacam itu, dia berspekulasi, “dapat 
mencakup apapun mulai dari operasi dan 
bantuan tersembunyi hingga angkutan, 
dana, peralatan komunikasi, maupun 
senjata.” Seminggu kemudian, Green 
mengajukan permohonan agar 
pemerintahan Johnson “menjelajahi 
kemungkinan diberikannya bantuan 
jangka pendek satu kali saja, secara 
tersembunyi dan tanpa bisa dilacak 
sumber bantuan tersebut” sebagai tanda 
dukungan AS, dengan ini memulai 
perluasan dukungan tersembunyi AS 
pada AD yang kemudian mencakup dana, 
peralatan komunikasi, dan senjata. 
  
Dokumen 14 
Telegram 1516 from American Embassy 
in Jakarta to Secretary of State, Secret 
1965-11-20 
Sumber: RG 84, Entry P 339, Jakarta 
Embassy Files, Box 14, Folder 6 pol 23-9 
September 30th Mvt, November 20-30, 
1965 
Telegram penting ini melaporkan 
percakapan antara pengamat-pengamat 
Barat dan aktivis PKI di Jakarta dan Jawa 

http://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=4107014-Document-04-US-Embassy-in-Jakarta-Telegram-971
http://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=4107018-Document-8-Letter-from-Norman-Hannah-CINCPAC-to
http://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=4107024-Document-14-Telegram-1516-from-American-Embassy
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Tengah, termasuk Jogjakarta. Menurut 
seorang “jurnalis Australia yang bisa 
diandalkan” yang baru kembali dari Jawa 
Tengah, “sebuah sumber PKI yang 
menyatakan dirinya dekat dengan 50 
orang tokoh terpenting PKI Jogjakarta 
menyatakan PKI tidak menerima 
pemberitahuan sebelumnya tentang 
Gerakan 30 September dan bahwa 
terdapat kebingungan besar dalam partai 
tentang apa yang perlu dilakukan 
mereka.” Orang Australia itu, fasih 
berbahasa Indonesia, “adalah jurnalis 
Barat pertama yang mengunjungi Jawa 
Tengah pada tanggal 10 Oktober” dan 
menemukan kader-kader PKI setempat 
“sepenuhnya bingung dan menyatakan 
tidak tahu apa-apa tentang Gerakan 30 
September sebelum terjadinya peristiwa.” 
Telegram ini sepertinya menunjukkan 
bahwa para pejabat AS mengetahui betul 
bahwa mereka yang dituduh pendukung 
dan anggota PKI, yang sedang ditangkapi 
atau dibunuh dalam kampanye represi 
dan pembunuhan massal yang dipimpin 
AD, tidak mempunyai peran, bahkan 
pengetahuan, tentang Gerakan 30 
September, sekalipun pada saat yang 
bersamaan AS mulai menawarkan 
dukungan tersembunyi yang cukup berarti 
bagi kampanye pembersihan itu. 

Dalam Dokumen CIA yang di-
deklasifikasikan tersebut semakin jelas 
dan nyata akan peran dan keterlibatan 
Amerika Serikat, Kerajaan Inggris dan 
Australia  yang  memasok peralatan 
senjata, alat komunikasi dan finansial 
untuk memperlancar upaya penghancuran 
PKI dan penggulingan  Presiden 
Soekarno. 

Sangat jelas sekali bahwa CIA berada 
di balik rekayasa pembunuhan massal 
genosida 1965.[23] 
  
Rekomendasi Komnas HAM dan 
Keputusan IPT 65 Den Haag 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia yang melakukan 
penyelidikan terkait peristiwa 1965-66 
dengan membentuk Tim Penyelidik pro-
yustisia  Peristiwa 1965-66 
mengumumkan hasil penyelidikannya 
pada 23 Juli 2012, Peristiwa 1965 adalah 
kejahatan kemanusiaan, ada upaya 
sistematis yang dilakukan aparat 

kekuasaan (militer) untuk melakukan 
tindakan pelanggaran HAM antara lain: 
pembunuhan, penahanan, penyiksaan, 
penjarahan, pemerkosaan, kerja paksa 
mirip perbudakan, diskriminasi dan 
pemindahan penduduk secara paksa. 
Komnas HAM juga merekomendasikan 
agar hasil penyelidikannya ditindaklanjuti 
oleh Jaksa Agung dengan membentuk 
Pengadilan HAM adhoc untuk menyidik 
pelaku kejahatan dan memproses secara 
hukum  sesuai Undang-Undang Hak Asasi 
Manusia Nomor 39/Tahun 1999 dan 
Undang-Undang Nomor 26/Tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM. Tim Penyelidik 
Komnas HAM  juga mengungkap 
adanya  rantai komando yang dilakukan 
oleh apparat militer dalam pelaksanaan 
kejahatan kemanusiaan tragedy 1965-
66.[24] 

 

 
International People’s Tribunal, Denhaag, 10-

13 November 2015 
 

International People’s Tribunal untuk 
pelanggaran HAM 65 (IPT 65) di Den 
Haag  yang bersidang 10-13 November 
2015 untuk mengadili pihak yang 
bertanggung jawab atas kejahatan 
kemanusiaan di Indonesia pada 
1965  menyatakan bahwa  Pelanggaran 
HAM Peristiwa 1965 dan tahun 
sesudahnya bukan saja sebagai 
Kejahatan Kemanusiaan tetapi juga 
Genosida karena mengandung unsur 
penghilangan ras tertentu serta  ada niat, 
ada maksud untuk menghilangkan 
sekelompok orang yang berbasis 
perbedaan ras, golongan, suku dan 
keyakinan/kepercayaan. 

IPT 65  menyimpulkan ada  10 
Kejahatan Kemanusiaan, yaitu: 
Pembunuhan massal, Pemenjaraan, 
Penjarahan/Perampokan, Perbudakan, 
Penyiksaan, Penghilangan Orang secara 
Paksa, Kekerasan 
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Seksual,  Pengasingan,  Propaganda 
Palsu, dan  Genosida. 

Tribunal secara jelas juga 
menemukan adanya keterlibatan negara-
negara asing yaitu Amerika Serikat, 
United Kingdom dan Australia yang ikut 
membantu finansial, alat-alat komunikasi 
dan persenjataan  sehingga mendorong 
terjadinya genosida pada 1965 dan tahun-
tahun sesudahnya. 

Dalam keputusan IPT 1965, Yacoob 
menyatakan kejahatan kemanusiaan itu 
dilakukan terhadap “para pemimpin PKI, 
anggota atau simpatisannya, loyalis 
Sukarno, dan anggota Partai Nasional 
Indonesia (PNI), serikat buruh, serikat 
guru, dan khususnya kalangan Tionghoa 
atau yang berdarah campuran. Ini dapat 
digolongkan dalam genosida.” 
“Karena tindakan ini diarahkan pada 
kelompok-kelompok tertentu, dengan 
tujuan khusus untuk menghancurkan 
sekelompok, sebagian atau seluruhnya. 
Tindakan tersebut menyangkut sejumlah 
tindakan yang tertera dalam Konvensi 
Genosida 1948.” [25] 
Kuburan Massal Genosida 1965 

Penumpasan PKI dan simpatisannya 
yang menewaskan sekurang-kurangnya 
500.000 jiwa – 3.000.000 jiwa bukan  fiksi 
atau khayalan semata, namun didukung 
adanya bukti, fakta dan kesaksian. YPKP 
65 (Yayasan Penelitian Korban 
Pembunuhan 1965/66) dalam 
penelitiannya telah menemukan lokasi 
Kuburan massal 112 lokasi- yang 
dilaporkan kepada Komnas HAM dan 
Menko Polhukam pada 2016. Dan 
sekarang ini (Agustus 2018) sudah 
mencapai sejumlah 230 tempat – baru di 
Pulau Sumatera dan Jawa. Di Pulau Bali 
masih belum terdata secara lengkap. 
Jumlah masih terus bertambah karena 
penelitian masih berlangsung.[26] 

Atas laporan penemuan Kuburan 
Massal yang dilakukan YPKP 65, semula 
pihak Menko Polhukam berjanji akan 
menindak- lanjuti yaitu untuk melakukan 
verifikasi,  merawat, tidak ada niat untuk 
menghancurkan atau pun menghilangkan 
barang bukti tersebut. Namun, 
belakangan pihak militer yang diwakili 
Menko Polhukam 
menyangkalnya.  Seolah-olah Kuburan 
Massal tidak ada. Lagi – lagi ini suatu 

bukti Negara/Pemerintah Republik 
Indonesia  tidak serius dan tidak ada niat 
untuk menyelesaikan kasus kejahatan 
kemanusiaan/genosida 1965. 

Pada Desember 1999 dan awal 
Januari 2000 YPKP 65 melakukan 
penggalian (exhumasi) di hutan Situkup, 
Dempes, Kaliwiro, Wonosobo Jawa 
Tengah. Sejumlah 21 kerangka 
diketemukan, dan teridentifikasi. 
Mereka  adalah korban genosida 
1965.[27] Sayang, Negara/Pemerintah 
Republik Indonesia sampai hari ini belum 
ada kemauan politik untuk menyelesaikan 
kasus pelanggaran HAM, sehingga upaya 
exhumasi  dan memorialisasi belum 
dijalankan sebagaimana yang dikehendaki 
para korban dan keluarganya. Upaya 
mengungkap sejarah masa lampau 
dianggap sama saja dengan memberi 
angin terhadap hidupnya kembali 
Komunisme, suatu alasan yang dicari-cari, 
melanggengkan impunitas, stigmatisasi 
dan pembodohan. 
 
Desakan, Tuntutan dan Suara Korban 

Saudara-saudara peserta Symposium 
yang saya hormati. 
Pada kesempatan yang baik ini saya atas 
nama pribadi maupun Korban 
Pelanggaran HAM/YPKP 65 mengajak 
saudara-saudara para Korban, Survivor, 
Organisasi Korban, Aktivis HAM di 
berbagai dunia khususnya di Asia untuk 
bergandengan tangan, bahu-membahu 
untuk tingkatkan solidaritas dalam 
mendesak Negara/Pemerintah 
menuntaskan kasus pelanggaran HAM. 

Apa yang terjadi di Indonesia, Korea, 
Viet Nam, Kamboja, Laos, Myanmar, 
Philipina, Thailand tidak bisa terlepas dari 
dampak Perang Dingin 
dengan containment policy. 
Di sini di Jeju Island 25.000 – 30.0000 
terbunuh 

Di Indonesia  500.000 – 3.000.000 
menjadi korban pembunuhan massal 
Runtuhnya Uni Soviet dan 
reunifikasi  Jerman menjadi pertanda 
berakhirnya Perang Dingin. 
Meskipun  telah usai, tetap menyisakan 
dampak dari perang tersebut. Konflik di 
semenanjung Korea, persekusi, 
stigmatisasi dan diskriminasi atas Korban 
Genosida 1965  di Indonesia masih terus 
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berlangsung. Karena itu saya menyambut 
baik proses reunifikasi Korea. Biarlah 
setiap bangsa menentukan nasib 
bangsanya sesuai kehendak bangsa itu 
sendiri, tanpa  ada campur tangan negara 
lain. 

Kami Korban dan Survivor di 
Indonesia dengan ini mendesak kepada 
pemerintah RI dan juga negara-negara 
yang terlibat dalam rekayasa genosida 
1965 : Amerika Serikat, United Kingdom, 
Australia serta negara-negara Barat  yang 
mengambil keuntungan dari  tindakan 
pembunuhan massal dan semua tindak 
pidana tidak bermoral pada 
peristiwa  1965 dan sesudahnya  untuk 
mempertanggungjawabkannya. 

Pemerintah Republik Indonesia dan 
Negara-Negara yang terlibat Genosida 
1965 harus minta maaf, mengakui telah 
terjadi kejahatan kemanusiaan yang 
difasilitasi oleh apparat Negara, 

serta  harus melakukan penyidikan dan 
mengadili semua pelanggaran terhadap 
kemanusiaan, memberikan kompensasi 
dan santunan/ganti rugi yang memadai 
kepada korban dan penyintas. Pemerintah 
RI harus menjamin tidak ada lagi 
pengejaran (persekusi) terhadap Korban 
yang masih dilakukan oleh pihak apparat 
keamanan/kelompok intoleran 
serta  menghilangkan pembatasan-
pembatasan bagi para korban dan 
penyintas, sehingga mereka dapat 
menikmati sepenuhnya hak asasi manusia 
seperti yang dijamin oleh hukum 
Indonesia maupun  internasional.” 

Kebenaran harus diungkap, 
Keadilan harus ditegakkan, 

Rekonsiliasi tak akan terwujud tanpa 
keadilan 

Terima kasih. 
 
Jeju Korea,  04 Oktober 2018 

    ______________________ 
 
 
 
 

P O J O K 

 
 
Menko Polhukam Wiranto dalam  rangka mengatasi  bermacam-macam konflik 
horizontal di masyarakat menawarkan gagasan “Dewan Kerukunan Nasional”  
bahkan, gagasan DKN ini  konon juga akan digunakan untuk menyelesaikan kasus 
pelanggaran HAM:  kasus tragedi 1965, Tri Sakti, Semanggi, Kerusuhan Mei 1998, 
Penculikan Mahasiswa, Tanjung Priuk, Aceh, Papua, Talangsari Lampung, dll. 
Namun, gagasan ini tidak direspon secara positip  bahkan ditolak oleh para pegiat 
HAM, para Korban dan para praktisi hukum. 
 
Tentu saja, ini memang cara dan strategi para Perpetrators (penjahat HAM) untuk 
melangengkan impunitas, menghindari  jerat hukum. Bagaimana akan ada 
kerukunan nasional apabila belum digelar upaya pengungkapan kebenaran, dan 
Pengadilan HAM? 
Solusi bijaksana, tuntaskan kasus pelanggaran HAM secara bermartabat dan 
berkeadilan dengan menggelar pengadilan seperti yang direkomendasikan Komnas 
HAM dan Keputusan Pengadilan Rakyat Internasional Den Haag. 
 

Si Korbu 
Si Korban Pembunuhan Genosida 1965 tetap optimis pada saatnya keadilan akan tegak asal kita 

para Korban terus tiada henti bekerja, berusaha  dan berjuang 
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PRESS-RELEASE 

 
Pernyataan Solidaritas Internasional menentang Unjuk Kekuatan Armada Internasional di 
Jeju 2018: Menentang Unjuk Kekuatan Armada Internasional di Jeju 2018  
 

Tolak Unjuk Kekuatan Armada Internasional di Jeju 
Jadikan Pulau Jeju menjadi Pulau Perdamaian 

Jadikan Samudera Pasifik Samudera Perdamaian 
 

Kami,  organisasi dan individu, sangat menentang Unjuk  Kekuatan Armada 
International yang akan diadakan di Pangkalan Angkatan Laut Jeju di Desa Gangjeong 
mulai 10 Oktober. Ini adalah acara terbesar oleh Angkatan Laut Korea sejak pangkalan 
angkatan laut Jeju dibangun dan sekitar 50 kapal dan 20 pesawat dari 45 negara akan 
berkumpul di Pangkalan Angkatan Laut Jeju. Inspeksi kelautan, acara open house di kapal 
dan di pangkalan, serta  pameran industri militer yang dijadwalkan . 

Unjuk kekuatan armada internasional, mengumpulkan kapal perang dari seluruh dunia, 
akan meningkatkan ketegangan militer di kawasan itu dan menciptakan awan gelap konflik 
di tengah-tengah keinginan yang berkembang untuk membuka era baru perdamaian dan 
koeksistensi serta mengakhiri perang di semenanjung Korea dan Asia Timur Laut. 
Pangkalan Angkatan Laut Jeju dibangun di atas kekerasan negara terhadap penduduk 
desa, kebohongan, dan perusakan lingkungan alam. Kita semua ingat proses konstruksi 
“yang memaksa” (koersif) dan berbagai masalah adanya Pangkalan Angkatan Laut Jeju. 
Sambil mendukung keinginan penduduk pulau Jeju untuk membangun pulau yang indah ini 
sebagai Pulau Perdamaian, kami sangat menentang unjuk kekuatan Armada International 
yang diadakan di Pulau Jeju. 

Sejak pembentukan Pangkalan Angkatan Laut Jeju, militerisasi Pulau Jeju telah 
dipercepat. Kapal perang dari berbagai negara termasuk kapal selam nuklir AS telah sering 
mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Jeju. Selain itu, kapal induk nuklir AS juga akan 
bergabung dengan Parade Armada International. Kami khawatir bahwa unjuk kekuatan 
Armada Internasional ini akan memperluas gerbang Pangkalan Angkatan Laut Jeju kepada 
kapal perang Jepang dan Amerika Serikat. Komandan Pasifik AS telah menyatakan 
keinginannya untuk menempatkan Perusak Stealth Zumwalt di Pangkalan Angkatan Laut 
Jeju. Selain membangun pangkalan angkatan laut, Angkatan Laut Korea memperkuat korps 
marinir di Jeju dan juga menyatakan rencananya untuk menggunakan bandara kedua 
sebagai pangkalan udaranya yang secara paksa dibangun oleh Pemerintah di Seongsan, 
Pulau Jeju. 

Militerisasi Pulau Jeju akan memadamkan perdamaian di Semenanjung Korea, dan 
memperlancar militerisasi di Samudera Hindia dan Pasifik. AS mengubah Komando Pasifik 
menjadi Komando Indo-Pasifik pada bulan Mei lalu. Ini jelas menunjukkan keinginannya 
untuk memprioritaskan hegemoni militer di Samudera Hindia dan Pasifik, bukan kerja sama 
secara damai. AS belum menyembunyikan rencananya untuk membentuk aliansi militer 
semacam NATO di kawasan Indo-Pasifik. Banyak organisasi perdamaian prihatin bahwa 
Pulau Jeju akan menjadi pos terdepan untuk menghadapi China oleh AS dan sekutu 
militernya. 

Dalam situasi seperti ini, unjuk kekuatan Armada International akan secara internasional 
menetapkan keberadaan dan penggunaan militer Pangkalan Angkatan Laut Jeju. Ini sangat 
membahayakan visi masa depan Pulau Jeju sebagai ‘Pulau Perdamaian’ yang dinyatakan 
oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 2005. Ini juga merusak lingkungan Pulau Beom 
yang ditetapkan sebagai Cagar Biosfer UNESCO. 

Kedua Korea menyatakan ‘era baru perdamaian’ dan berjalan menuju pembentukan 
sistem perdamaian dan denuklirisasi di semenanjung Korea. Upaya orang Korea untuk 
beralih ke perdamaian dan koeksistensi dari permusuhan masa lalu harus dikaitkan dengan 



17 
 

upaya untuk membuat Pasifik damai. Kami mendukung keinginan penduduk pulau Jeju 
untuk membuat Pulau Damai “yang sesungguhnya” dan menentang militerisasi Pasifik. 
Unjuk kekuatan Armada International di Pulau Jeju harus segera dihentikan. 

Hentikan unjuk kekuatan Armada Internasional di Jeju! 
Tutup Pangkalan Angkatan Laut Jeju! 

Hentikan Militerisasi Jeju! Hentikan Militerisasi Lautan! 
Jadikan Pulau Jeju sebagai Pulau Perdamaian, 

Jadikan Pasifik sebagai Lautan Perdamaian! 
_______ 
10 October 2018 

Aaron Tovish (Zona Libre), Adilur Rahman Khan(Odhikar), Adrian Partridge (Derby CND), Adrian 
Perry (Derby Labour Party), Ai Iwakawa , Aiichiroh Sasagawa, Ailsa Johnson, Akifumi Fujita (Peace 
Studies, TRANSCEND Japan), Aki  KANEKO, Akiko Nishijima , Alain Ah Vee (LALIT), Alfred Robert 
Hogan (Writers Plus Newsroom), Alice Slater (World BEYOND War), Amy Echeverria (Missionary 

Society of St. Columban), Amy Harlib (Yoga For Peace, Justice, and Harmony With the Planet), Amy 
Levine, Andree Duguy (Women in Black London), Andrew Graham (Australian Anti-Bases campaign 

Coalition/Independent Peaceful Australia Network (IPAN), Angela Burrows (Pax Christi NSW, 
Independent and Peaceful Australia Network), Angie Kim (The supporting committee for Korean 
prisoners of conscience), Angie Zelter (Trident Ploughshares, Reforest the Earth, UK), Ann E. 

Ruthsdottir (Peace Works), Ann Kobayashi (Japanese Against Nuclear UK), Anne Dodd (Abingdon 
Peace Group), Anne Elvey (Plumwood Mountain: An Australian Journal of Ecopoetry and 

Ecopoetics), Anne Lanyon (Pax Christi NSW), Anne Lindsay (CND), Anne Macarthur (SCOTTISH 
CND), Anne Milne (Edinburgh CND), Annette Brownlie (Independent and Peaceful Australia 
Network), Annette Sheppard (Nil), Antonio Carlos Silva Rosa (TRANSCEND Media Service), 

Anuradha Chenoy (AEPF), Ara Lee (Puri arts), Ariel Ky (Nada), Asako Kageyama (Morinoeigasha), 
Asfinawati (Indonesia Legal Aid Foundation (YLBHI)), ASM Badrul Alam (Bangladesh Krishok 

Federation), Atsushi Fujioka (Ritsumeikan University), Aya Kasai (Miyazaki International College), 
Barry Huges (CND London), Bedjo Untung (YPKP 65 Indonesian Institute for the Study of 1965/66 
Massacre), Benjamin Monnet, Bi-Xiu Lin (Environmental Rights Foundation), Bobby Montemayor 

(Metro Subic Network), Brenda Paik Sunoo, Brian Noyes Pulling, Brian Quail (Catholic worker), Brian 
Smiddy (St Mary’s Social Justice Group), Brigidine Sisters Kildara Centre, Bruce Gagnon (Global 

Network Against Weapons & Nuclear Power in Space), Buddy Bell (Voices for Creative Nonviolence), 
Camilla Saunders (Knighton Action for Peace and Justice), Candace Fujikane (University of Hawaiʻi 

English Department), Carol Turner (London Region CND), Carolyn A Hadfield (World Can’t Wait-
Hawai`i), Catherine Christie (Local/Global Advocacy Network), Catherine Lutz (Brown University), 

CedarBough Saeji (University of British Columbia), Charles Ryu (St. Paul’s United Methodist Church), 
Chieko Hotta (Hiyamikachi), Chikako Kobayashi, Chikashi Furukawa (East Asia Popular History 
Exchange, Taiwan), Christina Rusnov , Christine A. DeTroy (Greater Brunswick PeaceWorks), 
Christine Ahn (Women Cross DMZ), Christopher Butler (Shipley CND), Christopher Coppock 
(Campaign for Nuclear Disarmament, Citizen of the World), Christopher Gwyntopher (Trident 

Ploughshares), Cindy Lin (East Asia popular history exchange, Taiwan), Citizens Opposing Active 
Sonar Threats, Claude Mostowik msc (Pax Christi Australia, Missionaries of the Sacred Heart Justice 
and Peace Centre), Colonel Ann Wright (U.S. Army (Retired) & Veterans for Peace), Come Ledesert 
(Filmmaker), Corazon Valdez Fabros (International Peace Bureau), Councillor Maya Evans (Voices 

for Creative Non Violence UK), Cynthia Franklin (University of Hawaii), Daisuke Sato (No Nukes Asia 
Forum Japan), Daisy (Women’s peace group), Dan Troy (Columbans), Daniell O’Keeffe (Missionary 
Society of St Columban), Danilo Alejandro (United Peoples Association of Zambales), Dave Webb 

(Global Network & CND), David French (Moray Peace Builders), David Hartsough 
(PEACEWORKERS), David Hoadley (Southampton CND), David Mackenzie (Trident Ploughshares), 

David Ray (Trident Ploushares), David Vine (American University), Debbie Kim (Gangjeong UK), 
Diane lunzer (CND), Dud Hendrick (Deer Isle, Maine), Eamon Adams (Missionary Society of St 

Columban), Earl Arnold (Presbyterian Peace Network for Korea), ECOTERRA Intl., Edward Egan 
(Pax Christi), Eileen Cook (Edinburgh CND), Elizabeth Knight (TPAG and TP), Elizabeth Rees (World 
Can’t Wait-Hawai`i), Ella Weng, Ellen E Barfield (Veterans For Peace, War Resisters League), Ellen 

Smiddy (St Mary’s Social Justice Group), Ellen Teague (Columban Missionaries, Britain), Ema 
Tagicakibau (Pacific Action Network for Peace and Disarmament (PANPAD), Pacific Foundation for 

the Advancement of Women (PACFAW)), Eric Herter (Maine Chapter 001, Veterans for Peace), Eun-
Jeung Lee (Freie Universitaet Berlin), European Sanctuary of World Peace Prayer Society, Felix 
Mushobozi (Justice, Peace and Integrity of Creation Commission USG, UISG), Ferdinand Liefert 
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(German East Asia Mission), Filo Hirota (Catholic Council for Justice and Peace of Japan), fPcN – 
friends of Peoples close to Nature, Francis McDonagh (St Mellitus Church), Frank Cordaro (Des 

Moines Catholic Worker), Fumihide Kanaya, Gail Okuma (Chuo University, Policy Studies Faculty), 
Gail Whang, Gar Smith (Environmentalists Against War), Gayle Wells, Geoff Holland (World Peace 
Now ॐ), Geoffrey Shaw, George Katsiaficas (Eros Effect Foundation), Gerry Condon (Veterans For 

Peace), Gerry Lee (Maryknoll Office for Global Concerns), Gill Boehringer (International Assn. of 
People’s Lawyers), Gisela Köllner, Greet Vanaerschot (Pax Christi International), Greg Reynolds 

(Inclusive Catholics Vic Inc.), Gwyn Kirk (Women for Genuine Security), H Mitchell (Bedford CND), 
Haeng Woo Lee (National Association of Korean-Americans), Hannah Kemp-Welch (CND), Harry 

Kerr (Pax Christi Australia), Heather Weedon (Franciscan Missionaries of Mary), Helen Marron (Pax 
Christi), Helen van den Berg (Pax Christi), Helena Paul, Hemantha Withanage (Centre for 

Environmental Justice), Henri Tiphagne (People’s Watch), Herbert J. Hoffman (VFP, Albuquerque, 
NM), Hideko Otake, Hiromi Ootsuki (Theater people who chose no war), Hiroshi Inaba (Okinawa 

Peace Support), Hiroshi Sato, Hiroshi Yamaguchi (group ZAZA in Osaka), Huang Yu Hsiang 
(University of the Ryukyus), Hugo Wilson, Hui Hwa Nam (Voices), Hye-Jung Park (Philadelphia 

Committee for Peace and Justice in Asia), Hyejin Yoon (University of Wisconsin-Milwaukee), 
Hyeyoung Lee (PCUSA), Ian Gasse (Dumfries TUC), Ian P. Hamilton (Methodist Church in Britain & 
Ireland), Ichiro Sumida (Henoko Blue), Ikuko Oshiro (Henoko Blue), Iljung Kim (University of British 
Columbia), Iwakawa (Labornet), Jack Cohen-Joppa (Nuclear Resister), Jacquelyn Wells (Women 
Cross DMZ), James George Cullen (Columban Fathers), James Trewby (Columbans UK), Jammu 

Narayana Rao (Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space), Jan Plummer 
(Trident Ploughshares), Jane Kaisen (Artist), Janet Fenton (Words & Actions Scotland, Scottish CND, 

Scottish WILPF, ICAN in Scotland), Jason Rawn (National War Tax Resistance Coordinating 
Committee), Jay Hauben (Amateur Computerist), Jean Oliver (Trident Ploughshares), Jean Sanborn 
(Women’s International League for Peace), Jenny Clegg (Campaign for Nuclear Disarmament, UK), 
Jenny Lee (Women Together, Inc.), Jesook Song (University of Toronto), Jess Santiago (Poet), Jill 

Gough (CND Cymru), Jo Bownas (St Mellitus Church), Jo Fry (Moray Peace Builders), Jo Siedlecka 
(Independent Catholic News), Joan West (East Lancashire CND), Joanna Nowicki (Moray Peace 
Builders and World beyond War), Joanne K Hardy (Greater Brunswick PeaceWorks), John B. Din 
(Columban Missionaries – Philippines), John Feffer (Foreign Policy In Focus), John Jackson (Asia 
Culture Center), John Lynes (Hastings against war), John Morris (Veterans for Peace), John Pilger 
(Journalist, writer, documentary filmmaker), John Wells (KPCW), Jos van den Berg (Pax Christi), 
Joseph Anthony Camilleri (Pax Christi), Joseph Essertier (World BEYOND War), Joseph Gerson 
(Campaign for Peace Disarmament, Common Security), Joy Enomoto (Womenʻs Voices Women 

Speak), Jude Genovia (Columban Missionaries), Judith Emerson (Women’s International League for 
Peace and Freedom), Judith Joy (Grassington & District Peace Group), Julia Larden (Hall Green 

CND), Julianna Bethlen (Women in Black London), Julie Enslow (Peace Action of Wisconsin), Julie 
Maguire (St Cuthberts Crook Justice & Peace Group), Julie Marlow (Australian Anti-Bases Campaign 
Coalition), Julie Ward MEP (Labour Campaign for Nuclear Disarmament), Kagari Ando, Kaia Curry 
(The Frontiers), Kamal Mitra Chenoy (JNU), Karissa Chua (Center for Peace Education – Miriam 

College), Kate Holcombe (Trident Ploughshares), Kathryn Edwards (Women in Black, London), Kathy 
Kelly (Voices for Creative Nonviolence), Katsuko Kai, Katsumi Hamaguchi (Kyoto), Kayoko 

Teshigawara (Meijigakuin university), Kazuhiro Ohmura (People’s soridarity of Okinawa Korea), 
Kazuhiro Shibata (NARAYUN-OKINAWA), Kazuyo Kozaki, Keiron Sparrowhawk (Justice and Peace, 

St Mellitus, UK), Ken Butigan (Pace e Bene), Kenneth Mayers (Veterans For Peace), Kenneth 
Wardrop (Stirling CND), Kerry Long (University of Hawaii at Manoa), Ketei Matsui (Global Campaign 
for Peace Education, Japan), Kevin Martin (Peace Action), Kikuko Nakahara, Kil Sang Yoon (Korean 
American National Coordinating Council, Inc.), Kimiko Matsuda, Kirity Roy (MASUM), Kit Fry (Moray 

Peace Builders), Kitamura Megumi (Japanese Army Comfort Women Problem Solving Hiroshima 
Network), Kiwamu Ogawa, Kiyoko Schneiss (Deutsche Ostasienmission), Koohan Paik (International 
Forum on Globalization), Kozue Akibayashi (Women’s International League for Peace and Freedom), 

Kristin Douglas, Kristina Wolff (Veterans for Peace), Kunio Asato (Henoko Blue), Kyle Kajihiro 
(Hawaiʻi Peace and Justice), Kyoko Okumoto (Northeast Asia Regional Peacebuilding Institute), Kyu 

Hyun Kim (Koreanfilm.org), Laam Hae (York University), Larry Kerschner (VFP Rachel Corrie Chapter 
109), Laura Wilder (Pax Christi Dallas), Lenette Toledo (Columban Missionaries), Leonard Eiger 

(Ground Zero Center for Nonviolent Action), Lina Koleilat (The Australian National University), Linda 
Hugl (Campaign for Nuclear Disarmament), Lindis Percy (Co-Founder of the Campaign for the 

Accountability of American Bases (CAAB)), Lisa Savage (Maine Natural Guard), Liu ChiaSheng 
(Peace for the Sea), Loreta Castro (Center for Peace Education), Louise Legun (Veterans For 

Peace), Luis Frailes Álvaro (Grupo de Estudios Literarios y Decoloniales Asia-Pacífico en Madrid), 
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Lynn Jamieson (Scottish branch of Women’s International League for Peace and Freedom and 
Scottish Campaign for Nuclear Disarmament), Maggie Galley (Pax Christi Australia NSW Branch), 
Maggie Holdsworth (Concerned human), Malcolm Bruce (Edinburgh CND), Manuel Pardo (Frente 
Antiimperialista Internacionalista), Margaret Tonkin (Pax Christi Victoria. Australia), Margery Toller 

(Christian CND, Anglican Pacifist Fellowship), Marie Dennis (Pax Christi International), Mark Kaplan 
(Grey Matter Media), Martha Duenas Baum (Famoksaiyian – Guahan), Martha Hennessy (Catholic 
Worker), Martin Newell cp (Passionists UK), Mary Beth Sullivan (Global Network), Mary Branson (St 
Marys Catholic Church), Masae Yuasa (Hiroshima City University), Masakazu Yasui (Japan Council 

against Atomic and Hydrogen Bombs (Gensuikyo)), Masako Suzuki (Northern dugong research 
team), Masako Tanaka (Sophia University), Masato Minamino (Okinawa-Korea People Solidarity), 

Masato Shinozaki, Mayumi Seita, Merci Angeles (Peace Women Partners), Meri Joyce (Peace Boat), 
Mesopotamia Ecology Movement, Michael Bloom (Abingdon Peace Group), Michael O’Sullivan 

(Columbans Ireland), Michael Orgel (Medact Scotland), Mike Hastie (Veterans For Peace), Miliann 
Kang, Mina Watanabe (Women’s Active Museum on War and Peace (WAM), Minah Seo (Columban 

Lay Missionary), Minoru Haseagwa (Okinawa Peace Support), Minoru Suda (Article) Messege 
Project), Mio Kokubun (Okinawa Baptist convention), Mio Nogawa (Alternative People’s Linkage in 

Asia), Misako Ichimura (Nora), Morag Carmichael (Trident Ploughshares), Mort Stamm, Motoki 
Tomoyose, Munemitsu Shiota, Munenori Ohwan 大湾 宗則(米軍Xバンドレーダー基地反対京都/近畿

連絡会, No Base! 沖縄とつながる京都の会), Nan Kim (Alliance of Scholars Concerned about Korea, 
Women Cross DMZ), Nancy E. Galland(Natural Resource Defense Council USA), Natasha Mayers 

(Union of Maine Visual Artists), Nick Molnar (Moray Peace Builders), Nigel Young (Local Peace 
Group), Noam Chomsky (Linguist/Social Critic), Noboru Takeno, Noriko Kato (Stop!Henoko-umetate-
campaign), Noriko Kyogoku (Base stop from bus stop (KANAGAWA)), Noriko Nakamatsu (Henoko 

Blue), Nuki Ashi, Olga Fedorenko (Seoul National University), Olivia Agate (Trident 
Ploughshares/CND), Osamu M akishi (Diving Team Rainbow), Pat Cunningham (Columban Justice 

and Peace), Pat Gaffney (Pax Christi British Section), Pat Sanchez (Greater Manchester CND), 
Patricia Antonyshyn, Patrick McInerney  (Columban Centre for Christian-Muslim Relations), Paul 

Krumm (Salina Resistance), Paul Schneiss (Deutsche Ostasienmission), Penny Morris (Veterans For 
Peace, MAINE), Penny Walker (Leicester Campaign for Nuclear Disarmament), Peter Hughes 

(Society of St. Columban), Peter Lanyon (Trident Ploughshares, Campaign for Nuclear 
Disarmament), Peter O’Neill (Columban Mission Centre Peace, Ecology and Justice Office), Peter S. 

Morgan, Jr. (Veterans For Peace, USA Coast Guard), Peter Vanhoutte, Pierre Rousset (Europe 
solidaire sans frontières (ESSF)), Prescilla D. Tulipat (UP Office of Anti-Sexual Harassment), Puaʻena 

N. Ahn, Rachael M Joo (Middlebury College), Rachel Western, Rafendi Djamin (Human Rights 
Working Group – Indonesia), Ramsay Liem (Boston College), Rebecca Johnson (Women in Black), 

Rebecca Woodsford (Gareloch Hortis), Regina Hagen (Global Network Against Weapons and 
Nuclear Power in Space), Reiner Braun (International Peace Bureau), Renate Zauner (Trident 

Ploughshares), Rie Nakaya (Vancouver Save Article 9), Rikiya Miwa (AWC), Rita Camilleri (Pax 
Christi Victoria), Robert B. Shetterly (Americans Who tell the Truth), Robert L. Dale (Veterans for 

Peace), Robert Morris (Veterans For Peace, MAINE), Robin Spencer (Maine Veterans for Peace), 
Roger Leisner (Radio Free Maine), Rolly Bea, Romi Elnagar (Green Party of the US (unofficial) Issues 
and Discussion Group), Romina Beitseen (Campaign for International Co-operation and Disarmament 

(CICD)), Rosalie Tyler Paul (Greater Bunswick Peaceworks), Rose Berger (Sojourners), Rosemary 
Theobalds (Gareloch Hortis), Rowena leder (Grassington & District Peace Group North Yorkshire 

England), Ruchama Marton, Russell Wray (Citizens Opposing Active Sonar Threats), Ryoko Okazaki 
(Ritsumeikan University), S. Unzu Lee (Presbyterian Peace Network for Korea), Saito Takako (Saitma 

Teachers’ Union), Sarah Lasenby (Oxford Quakers), Sarah Swift (Menwith Hill Accountability 
Campaign), Sasha Davis (Keene State College), Satoko Oka Norimatsu (Peace Philosophy Centre), 

Sean Martin (Society of Saint Columban), Seth Martin (The Menders), Seung Hee Jeon (Boston 
College), Shigeo Kobayashi (Japanese Against Nuclear UK), Shigeru Takagi (NPO Vountary Night 

School in Matsudo city), Shizuko Nagashima , Sho Nagamine, Shona Mcalpine (Scottish CND), 
Simone Chun (Women Cross DMZ), Sisto dos Santos (The HAK Association), Soomin Seo (Temple 
University), Sriprakash Mayasandra (Mennonite Central Committee), Stephen Hull, Stuart Parkinson 
(Scientists for Global Responsibility), Subodh Raj Pyakurel (INSEC), Sue Park-Hur (Reconciliasian), 

Sumi Hasegawa (Article 9 Canada), Sumie Mizusawa (Henoko blue), Sungeun Kim (Filmmaker), 
Susan Bennet (Gareloch Horticulturalists peace action group), Suzanne Ewing(Pax Chrisit USA), 

Suzanne Hedrick (Global works, Women’s International League for Peace), Suzuyo Takazato 
(Okinawa Women Act Against Military Violence), Suzy Kim, Swedish Peace Council, Takao Takahara 
(Peace Depot), Takashi Tanino (Agenda Project), Takehiko Ito (Wako University), Tamayo Yamshiro 
(Henoko blue), Tarak Kauff (Veterans For Peace), Taworu Yamasaki (Henoko Blue), Terri Kekoolani 
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(Hawaii Peace and Justice), Terry Andrews, Terry Byrne (Pax Christi, Victoria, Australia), Theresa 
Wolfwood (Centre Foundation Barnard-Boecker), Thomas Harty (Veterans for Peace), Tim Shorrock 
(The Nation), Timothy Zhu (Democratic Socialists of Honolulu), Tom D’Arcy (D’Arcy), Tom Rainey-
Smith, Tomas Remiarz (GreenLand Services), Tomiko Suzuki, Tommy Griffin (Veterans For Peace 
Chapter 170), Toshio Takahashi 高橋 年男 (沖縄―韓国民衆連帯), Tsuneo Takeuchi , Tyson Smith 
Berry Jr (4Kids International), Ulla Klötzer (Women Against Nuclear Power – Finland), Universal 

Peace&Social Development Society , Valerie Flessati (Pax Christi), Vicki Beitseen (CICD), Vincent 
Moinard, Viv Ring (Derby CND), Vladimir Tikhonov (박노자)(Oslo University), Wamuyu (Pax Christi 

international), Will Griffin (The Peace Report), William H. Slavick (Pax Christi Maine), Will Yang, 
World BEYOND War, Wu Ju Mei, Yeonhee Kim (University of Hawai’i Manoa), Yoko (Henoko blue), 

Yoko Iemoto (Article 9 Canada), Yoshida Ai 吉田藍 , Yoshio Nakamura (AWC-Japan), Yosi (Jo) 
McIntire (The Friendship Association), Youjeong Oh (The University of Texas at Austin), Youki Kato, 

Young Sun Han, Yuji Murakami, Yukiko Okamoto (not organisation), Yumiko Makihara, 上間芳子(沖縄

平和市民連絡会), 仲村渠 政彦(わが沖縄を考えるひとりの会), 土井陽子, 富樫純子, 小西誠(社会批評社

), 山田星河, 廣瀬 康代(あぷら), 清水早子（しみずはやこ）(宮古島ピースアクション実行委員会), 瀧
川 順朗(AWC), 陳姿吟 

(Total 435) 

_________________ 

 

NASIONAL 

 
Mengenang SOBSI, Organisasi Buruh Terbesar Di Asia Tenggara 

17 Oktober 2018 | Appridzani 
 

 
 
Gerakan buruh di Indonesia adalah gerakan buruh terbesar di Asia Tenggara dan disegani 
di dunia, setidaknya hingga menjelang peristiwa 1 Oktober 1965. Setelah peristiwa nahas 

itu, citra kelompok buruh perlahan diubah. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia 
(SOBSI), kelompok buruh komunis sekaligus menjadi tiang pancang serikat buruh, 

dihancurkan oleh militer, khususnya Angkatan Darat (AD), sampai tingkatan akar rumput. 

http://kebumenypkp65.blogspot.com/2018/10/mengenang-sobsi-organisasi-buruh.html
https://2.bp.blogspot.com/-KmM4CK6pcZU/W8c9jrwEshI/AAAAAAAAKCo/zPtB3To3mdQOdTC5pfWdiijO_JC-nmsrgCLcBGAs/s1600/sobsi_Japan-Press-Services-1962.jpg
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Ihwal “penghancuran” gerakan buruh itu kemudian mendasari beberapa pertanyaan 
sederhana: sejauh mana SOBSI memperjuangkan hak pekerja/buruh? Bagaimana awal 

konflik antara Angkatan Darat dan SOBSI dimulai? 
 
Kelahiran dan titik balik kebangkitan 
SOBSI 

SOBSI merupakan sebuah serikat 
buruh yang bersifat vackcentral yaitu 
induk organisasi-organisasi buruh 
berdasarkan kategorisasi kerja. Sejak 
pembentukannya pada 1946, SOBSI 
menghimpun 38 serikat buruh dalam skala 
nasional dan 800 lebih serikat buruh 
tingkat lokal. Hal ini menjadi wajar apabila 
hingga menjelang peristiwa 1 Oktober 
1965, SOBSI beranggotakan 3,5 juta jiwa. 

Akibat keterlibatannya dalam 
peristiwa Madiun 1948 anggota SOBSI 
menurun drastis menjadi 19 serikat buruh 
tingkat nasional. Hal itu tidak berlangsung 
lama, karena setelah kedaulatan Republik 
Indonesia diakui melalui Konferensi Meja 
Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949, 
SOBSI perlahan bangkit kembali (Iskandar 
Tedjasukmana, 2008). 
Memasuki periode 1950an terdapat 
banyak perselisihan buruh dengan 
majikan. Periode ini dikenal sebagai 
masa onstlag atau krisis ekonomi yang 
mengakibatkan PHK masal pasca KMB. 
Seperti yang diketahui, bahwa poin dari 
KMB diantaranya ialah menjamin 
keberlangsungan perusahaan milik 
Belanda dan kesepakatan bahwa 
Indonesia menanggung beban hutang 
yang dimiliki Hindia Belanda. SOBSI 
memanfaatkan momentum tersebut pasca 
keterpurukan tahun 1948 dengan 
menuntut hadiah lebaran sebagai upah 
yang dibayarkan diluar gaji pokok 
sekaligus penanda kebangkitan mereka 
sebagai motor perjuangan buruh. 

Perselisihan mengenai hadiah 
lebaran meluas hingga beberapa daerah 
di Indonesia. Hadiah lebaran menjadi 
agenda nasional gerakan buruh yang 
diawali oleh SOBSI. Setidaknya sejak 
1951, menurut buku Tindjauan Masalah 
Perburuhan Tahun IV no 6/7/8, 
perselisihan tentang hadiah lebaran nyaris 
memuncaki permasalahan buruh yang 
tergabung dalam SOBSI. 

Bersama isu upah buruh, serikat-
serikat yang tergabung dalam SOBSI 
melakukan pemogokan dan pecahlah 

menjadi isu nasional. Beberapa serikat 
buruh SOBSI yang memegang peran 
penting terhadap roda perekonomian 
negara juga terlibat seperti buruh kereta 
api (SBKA), buruh listrik dan gas (SBLG), 
buruh industri Smetal (SBIM), buruh 
minyak (Perbum) dan buruh pegawai 
negeri (SEBDA). 

Tidak hanya memakan waktu satu-
dua bulan, perdebatan tentang hadiah 
lebaran itu bahkan memakan waktu 
hingga 10 tahun sejak pertama kali 
digulirkan sebagai wacana wajib bagi 
buruh. Buah manis tunjangan hari lebaran 
akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh 
buruh di Indonesia yang pada 1961 mulai 
terlembaga dan memiliki kekuatan hukum. 
Hal itu termaktub dalam peraturan 
Kementrian Perburuhan No.1/1961 yang 
mengatur regulasi soal pembagian hadiah 
lebaran/THR. Keterlibatan organisasi 
anggota SOBSI begitu dominan, mereka 
menjadikan tuntutan mengenai hadiah 
lebaran sebagai agenda nasional (Jafar 
Suryomenggolo, 2015).  

Hingga kini, buah perjuangan SOBSI 
masih kita nikmati melalui tunjangan hari 
raya yang setiap tahun diberikan oleh 
perusahaan kepada buruh. 

 

 
Sumber karikatur: Buletin SOBSI tahun II 

nomor 13, 14, 15 
 
Nasionalisasi Aset Asing 

Gelombang penolakan terhadap 
perjanjian KMB yang merugikan bangsa 
Indonesia menyebar luas. SOBSI sebagai 
wadah berkumpulnya kaum buruh 
merasakan imbas secara langsung. 

https://3.bp.blogspot.com/-GNh3b5FTrg0/W8c9OyPyhiI/AAAAAAAAKCg/MdtOfqAK1xsOnVZ6QSNEzpdOi7UJZvPbQCLcBGAs/s1600/sobsi.jpg
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Minimnya upah dan naiknya harga 
kebutuhan pokok menjadi isu utama. 
Mereka menilai bahwa perjanjian KMB 
adalah induk dari permasalahan yang 
mereka alami. SOBSI dengan tegas 
menolak isi dari perjanjian KMB. Terlebih 
hingga beberapa tahun setelahnya, pihak 
Belanda tidak segera menyerahkan 
wilayah Irian Barat kepada Indonesia. 

Negosiasi politik yang diupayakan 
kedua belah pihak tidak menemukan titik 
temu. Bangsa Indonesia dituntut 
mengambil langkah sepihak untuk 
mempertegas posisi dan kedaulatan 
bangsa. Upaya politis diambil oleh 
Indonesia sebagai sikap tegas sepihak 
untuk mengakhiri negosiasi buntu yang 
diusahakan antara Indonesia dan 
Belanda. Sejak 1957, gelombang tuntutan 
SOBSI untuk mendorong nasionalisasi 
aset begitu masif (Yahya A. Muhaimin, 
1990). 

Setahun setelahnya, pemerintah 
segera menerbitkan Peraturan Pemerintah 
No. 23 Tahun 1958 tentang nasionalisasi 
aset perusahaan Belanda atas kendali 
pemerintah Indonesia. SOBSI merespon 
hal itu dengan menerbitkan sebuah 
instruksi nasional  tentang penyatuan 
kekuatan dan ambil alih perusahaan 
belanda dalam rangka pembebasan Irian 
Barat (ANRI: SOBSI, No. 240). 

Sejak instruksi itu diterbitkan, banyak 
perusahaan asing milik Belanda diambil 
alih oleh buruh dan diberikan kepada 
negara. Seperti perusahaan kereta api, 
perusahaan minyak bumi, perusahaan 
listrik, perusahaan metal, perusahaan 
kapal dan lain-lain. Buah nasionalisasi ini 
sekaligus menjadi embrio konflik antara 

buruh SOBSI dengan tentara Angkatan 
Darat. 

Soekarno, sebagai presiden 
Indonesia, mengambil langkah moderat 
supaya tidak dianggap condong ke kiri. 
Menurut Kuncoro Hadi, ia memberikan 
kursi direksi untuk menjalankan roda 
aktivitas perusahaan yang telah di 
nasionalisasi. Sebagai pihak yang paling 
terlibat dalam upaya nasionalisasi, SOBSI 
memberi jarak dan berbuah pada konflik 
dengan pihak Angkatan Darat. 

Pasca pecahnya peristiwa malam 
nahas 1 Oktober, pihak militer keluar 
sebagai pemenang. Konflik tak berujung 
antara pihak AD dan SOBSI berbuah 
buruk bagi gerakan buruh. SOBSI 
dianggap terlibat terhadap peristiwa 
berdarah tersebut sehingga itu menjadi 
legitimasi bagi pihak AD untuk 
memberangus kaum buruh hingga akar 
rumput. 
Bubarnya SOBSI sekaligus menjadi 
penanda matinya gerakan buruh di 
Indonesia, karena sejak itu banyak 
diantara buruh takut untuk 
mengekspresikan tuntutan melalui jalan 
yang radikal seperti yang dilakukan oleh 
SOBSI. Pada era Orde Baru, kaum buruh 
lekat dengan stigma komunis. Hal itu di 
reproduksi secara terus-menerus 
sehingga itu menjadi legitimasi untuk 
mereduksi gerakan buruh selama rezim 
Soeharto berkuasa. 
 

Sumber: Senandika.Web.Id  
 
 

______________________ 
 

 
 

 
Soeara Kita adalah media komunikasi antar .korban pelanggaran HAM berat 965/1966, dan 
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menyuarakan korban di tengah ruang publik yang didominasi oleh arus informasi yang 
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http://senandika.web.id/mengenang-sobsi-organisasi-buruh-terbesar-di-asia-tenggara/?fbclid=IwAR3OVf28CiFAm_VJwaVk3apiWBSlYGOP8LGaeQoQRQ7t19OcxPhkDPm61Lw
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SASTRA  

 
Segulung Kertas Kecil di Ubi Rebus 

Cerpen: Martin Aleida 
 

 
Sketsa: Mars Nursmono 

Dia duduk mencangkung di pelataran 
kamp itu. Bersama puluhan tahanan lain. 
Menunggu pembebasan. Bersandal jepit. 
Angin dan terik matahari menyentakkan 
debu ke mukanya. Dia tak peduli. Di 
antara pahanya terapit buntalan sarung 
pelekat yang luntur dibasuh waktu. Di 
dalamnya sehelai baju tetoron biru lengan 
pendek, kenang-kenangan kawan yang 
dibuang entah ke penjara mana; beberapa 
tahun lalu. Juga sepotong celana pedek 
hitam yang ditemukannya hanyut, dan 
dijangkaunya dari arus, ketika kerja paksa 
di Sungai Silau.  
Itulah harta yang dia punya setelah tiga 
belas tahun ditendang dari kurungan yang 
satu ke bui yang lain. Kalau tamsilnya 
lubang jarum, maka lubang yang dia lalui 
sepanjang hidupnya adalah lubang jarum 
berduri. Berapi.  

Setelah disekap sehari-semalam, dia, 
dan beberapa orang, dijejerkan di tubir 
Sungai Ular, tiga belas tahun lalu. Kedua 
tangan mereka disilangkan di belakang, 
diikat pelepah pisang. Dibentak supaya 
menghadap ke sungai. Disusul dentuman 
mesiu yang menghambur, menerjang 
sampai jauh. Menerabas pohon-pohon 
karet yang jadi saksi, tapi tak bisa berbuat 
apa.  

Peluru mendesing panas di 
kupingnya. Jantungnya gemuruh, tapi dia 
tak terluka. Sekelebat sempat dia dengar 
degup dan desis peluru menghantam 
kepala kawan di sebelah. Dari sarang otak 
itu darah memercik ke bahunya, dan 
tubuh itu tumbang menimpa bahunya. Dia 
biarkan tubuh itu menindih. Berdua 

mereka tercebur, dilarikan air yang 
memerah. Yang satu sempat 
menggelepar memusar air, saat ajal 
menjemput, kemudian dibalun arus entah 
ke mana. Sementara dia 
menenggelamkan diri, menyerah pada air 
hendak dibawa ke mana saja.  

Sesekali dia mengapungkan hidung 
untuk menyambung nyawa. Dia digiring 
air, dan mendamparkannya di mulut 
muara. 

Seminggu dia hanya makan buah dan 
dedaunan. Menenggak air sungai. Suntuk 
akal dan pikirannya. Dia putuskan berjalan 
kaki menyusuri tepi sungai menuju 
kampung kelahirannya. Kedua 
orangtuanya, seluruh sanak-saudara, 
menyambutnya sebagai orang yang 
sudah mati hidup kembali. Pada saat yang 
sama, dia juga dianggap sebagai hama 
yang harus segera dihalau, karena hanya 
akan memancing bencana.  

Tak lama kemudian, keajaiban itu 
benar-benar berubah dan menjalar jadi 
berita buruk. Sepasukan tentara dan 
tukang jagal mencium keberadaannya. 
Dia diburu. Dibekuk untuk kedua kalinya. 
Layaknya tikus yang tertangkap basah, 
dia dilemparkan ke sel di markas 
angkatan darat. Dioper ke penjara 
kabupaten, dan akhirnya disekap di kamp 
Jalan Gandhi. Ya, Gandhi…  
Bagaimana mungkin sebuah nama 
penyebar anti-kekerasan, di kota ini, telah 
berubah menjadi pusat pembungkaman 
kalau bukan pembinasaan manusia…  

Selama belasan tahun, ratusan, kalau 
bukan ribuan manusia, disekap di situ. 
Sedikit yang bebas. Kebanyakan 
dipindahkan ke kamp-kamp yang lebih 
kecil atau penjara di kota lain. Ada pula 
yang dibuang ke Jawa, ke 
Nusakambangan, sebelum dicampakkan 
ke Pulau Buru. Banyak yang menemukan 
ajal karena kelaparan dan penyakit. 
Makanan begitu jauh.  
Cuma kematian yang begitu akrab di sini. 
Kematian yang disengaja oleh yang 
berkuasa maupun tidak. 



24 
 

Komandan kamp membacakan 
nama-nama tahanan yang dibebaskan 
menjelang siang hari itu.  
“Ulong Bahari!” nama lelaki ajaib itu 
setengah diteriakkan dari daftar dengan 
hentakan. Yang punya nama bangkit. 
Melangkah tanpa melihat kiri kanan.   
“Seminggu sekali kau wajib lapor ke sini! 
Paham kau ..!?” tentara itu menghardik 
lagi. 

Bahari mendekat pada yang punya 
suara, yang punya kuasa atas dirinya, 
menerima secarik kertas, dan 
memisahkan diri dari kawan-kawan 
pesakitan lain yang tetap duduk 
mencangkung di tanah yang berdebu.  
Dari tangan tentara itu dia menerima surat 
pembebasan yang huruf-hurufnya bisa 
membuat kepala manusia normal jadi 
batu. Tak ditulis sejak kapan dia ditahan. 
Cuma disebutkan dia tidak terlibat G30S. 
Tiga belas tahun dikurung baru hari ini dia 
dinyatakan tidak bersalah.  

Darahnya tersirap menatap kertas itu. 
Tetapi, dia pikir tiga belas tahun disekap 
sudah terlalu lama untuk 
mempermasalahkan ketidakadilan yang 
bodoh ini. Yang dihadapi adalah 
kecerobohan, kesewenang-wenangan, 
dengan ujung senjata sebagai 
pembenaran. Terlalu mahal sebuah 
kebebasan yang baru saja diberikan 
dengan bentakan untuk dipersoalkan.  

Dia tinggalkan pekarangan kamp 
jahanam itu. Perasaannya campur aduk 
antara nikmat kebebasan dan kewajiban 
akan sumpah setia yang harus 
dituntaskan. Sejak masih meringkuk di 
dalam kamp, dia sudah bertekad: suatu 
ketika, setelah bebas, dengan jalan 
bagaimanapun, dia harus berangkat ke 
ujung Sumatera. Naik bus “Sibualbuali”, 
kalau angkutan orang Batak itu memang 
masih ada, menuju Padang Sidempuan. 
Berganti bus ke Bukit Tinggi. Tegak lurus 
ke selatan, menuju Lahat, Bandar 
Lampung, dan mendarat di Tanjung 
Karang. Di kota terakhir ini dia harus 
menemui seorang sersan mayor. Dengan 
hati yang memendam cinta sekeras 
karang, dia akan meminta surat 
pernyataan dari tentara itu, yang 
menegaskan bahwa “yang 
bertandatangan di bawah ini tidak 
keberatan” jika dia, Ulong Bahari, menikah 

dengan tahanan perempuan yang jadi istri 
gelapnya, dulu.  

Sebagai tentara yang pekerjaannya 
hanyalah menista mereka yang lemah, 
maka dengan surat itu dapat ditafsirkan 
dia telah berpahala memberikan 
kebebasan kepada seorang perempuan 
untuk memilih jalan hidup. Begitulah jalan 
pikirannya, sehingga dengan enteng dia 
menuliskan surat itu. Lagipula, dengan 
begitu dia akan terbebas dari kewajiban 
memberi nafkah. Keharusan yang tidak 
dia pedulikan lagi, yang mungkin juga 
sengaja dia lakukan, untuk menyiksa 
perempuan itu, selama bertahun-tahun.  
Perempuan yang dia tendang setelah 
memuaskan birahi terkutuk pada tubuh 
yang dilumpuhkan. Namun, seperti 
kepercayaan orang baik-baik, Tuhan tak 
pernah terlena. Kecuali mengulur waktu 
untuk memberikan kemenangan bagi 
korban. Seperti sekarang ini. Pada 
seorang perempuan beranak satu pula. 

Perempuan itu, jauh panggang dari 
api untuk sudi diperistri secara gelap-
gelapan oleh sang sersan mayor yang 
menjadi komandan kamp Gandhi. Tapi, 
apa mau dikata, dia harus berdamai dan 
menyerah pada keteguhan hatinya, untuk 
menyelamatkan diri dan putrinya, yang 
berusia dua bulan, yang ikut dijebloskan 
ke dalam kamp. Dia dan anaknya 
ditempatkan di kamar yang dulunya 
adalah dapur. Berhimpitan dengan 
tahanan perempuan lain.                      

Halawiyah namanya. Sibarani 
marganya. Menjelang akhir 1964, setelah 
menikah, suaminya memperoleh 
kesempatan belajar metalurgi di Moskow. 
Rencananya, setelah menetap mantap di 
sana, dia akan balik menjemput istri yang 
ditinggal selagi hamil muda.  

Malang tak pernah dicari. Tapi, 
datang sesukanya. Bencana politik 
mengubah segala. Insinyur metalurgi itu 
tak bisa kembali ke tanah air. Sementara 
istri yang ditinggalkan menemukan nasib 
yang kesengsaraannya tak terjangkau 
imajinasi manusia biasa. Ayahnya 
ditangkap, rumahnya yang bertanda 
gambar palu-arit diserbu massa, dibakar, 
jadi abu, luluh dengan tanah. Halawiyah 
diarak, diteriaki sebagai perempuan 
jalang, punya anak gampang. Makian 
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paling rendah untuk seorang perempuan 
baik-baik.  

Dia dan anaknya yang masih merah 
melarikan diri ke kota kecil, sekitar seratus 
kilo jauhnya. Pada hari-hari penuh 
kegelapan dan peradaban negeri ini 
berada pada titik nol, di mana nyawa 
dengan mudah melayang karena tuduhan 
komunis, keluarga yang ketempatan 
menolak untuk menampungnya lebih 
lama. Apa kata orang, jadi tuanrumah 
untuk perempuan jalang kodah, kata 
orang Melayu. Rumah keluarga itu juga 
sempat dilempari massa yang menelan 
hasutan bahwa komunis dan perempuan 
yang punya anak haram, harus 
dibinasakan.  

Halawiyah kembali lagi ke kota besar 
di mana dia lahir. Tanpa tujuan. Tak 
sesiapa pun yang ingin menerimanya. 
Suatu hari dia diringkus di tepi jalan 
bersama sejumlah gelandangan. Ketika 
diperiksa, dia dikepung diberondong 
berbagai pertanyaan, dan akhirnya 
nasibnya kandas di kamp Gandhi. 
Walaupun dia bukan apa-apa, apalagi 
bayi yang digendongnya.  

Semasa masih belia, sedang ranum-
ranumnya, kalau melintas, Halawiyah 
adalah bunga bakung yang putih cerlang-
cemerlang. Di kalangan aktivis muda, 
kecantikannya jadi mimpi. Semua ingin 
mendekat, merebut hatinya. Mungkin 
ratusan angan-angan yang melayang-
layang ingin menerbangkannya. Namun, 
hanya pemuda yang kemudian jadi 
insinyur metalurgi di Moskow itu yang 
berhasil menawan hatinya.  

Digiring, didesakkan berhimpit-
himpitan ke dalam kamp konsentrasi 
Gandhi, sekilas dia melihat Ulong Bahari 
yang menempati salah satu sel khusus 
untuk lelaki. Ulong adalah seniman peniup 
bangsi yang kemahirannya melantunkan 
seruling menjadi cita-cita semua remaja, 
walau gagal memukau hati Halawiyah.  

Seisi kamp tahu belaka, pada hari-
hari tertentu, perempuan kita ini dibawa 
dengan mengendarai jeep oleh sersan 
mayor, komandan kamp itu. Halawiyah 
dengan sadar mengikutkan nafsu birahi 
tentara itu. Karena dia sadar kejahatan 
yang memanfaatkan ketakutan seseorang 
perempuan seperti dia merupakan bagian 

dari taktik militer untuk merendahkan 
derajat korban serendah-rendahnya. 
 “Aku, anakku, harus hidup..!” teriaknya 
dalam hati.. 
 
Dalam keadaan bujangan dilemparkan ke 
dalam kamp itu, jantung Ulong tersirap 
kembali melihat perempaun yang dulu 
mekar di hatinya, namun gagal dipetiknya. 
Sel lelaki dengan sel khusus perempuan 
dipisahkan sebidang tanah yang 
dimanfaatkan sebagai lapangan bola, di 
mana para tahanan bisa menghibur diri 
dengan bola yang dibuat dari kain 
rombeng.  

Lapangan itu memisahkan. Cuma 
klinik yang terletak di bagian depan kamp 
yang mempertemukan. Tiap Kamis 
tahanan diizinkan berobat ke situ. Kasih 
sayang. Atau sebutkanlah cinta akan 
menemukan tumpuannya sendiri. Dan 
penyakit, yang sungguhan, maupun yang 
pura-pura, membuka jalan pertemuan di 
klinik itu. 

Ulong Bahari masih sendiri. 
Sementara politik dan kekejian telah 
memisahkan Halawiyah dari suami yang 
jadi insinyur metalurgi di benua jauh. Yang 
sudah musykil untuk dinanti. Sang suami 
sudah tak melihat celah untuk pulang, dan 
memilih kewarganegaraan di mana dia 
belajar, dan menikah dengan perempuan 
Rusia. 

Anak negeri boleh tak acuh. Tetapi, 
hati nurani dunia menjerit melihat ratusan 
ribu yang terbunuh, puluhan ribu dibuang 
belasan tahun, dan banyak yang 
kehilangan tanah air. Dunia internasional, 
juga dunia maya, menekan penguasa 
negeri yang bebal untuk menghormati 
seruan hati nurani manusia. Harapan 
akan kebebasan pun menjalar seperti api 
ke mana-mana.  

Pada hari Kamis, hari kunjungan ke 
klinik, Ulong Bahari duduk di bangku 
panjang menunggu panggilan. Dia hampiri 
Halawiyah, dan dia tawarkan sekepal ubi 
rebus yang dia bawa dari selnya.  
“Untuk anakmu,” katanya mengedipkan 
mata. Sebuah kode bahwa di dalam 
gumpalan ubi itu terselip segulung surat. 

Kembali ke dalam selnya, menyendiri 
di pojok, Halawiyah seperti membuka 
kelopak mutiara, hati-hati mengeluarkan 
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segulung kertas kecil dari gumpalan ubi 
rebus itu. Dia eja di dalam hati:  
“Begitu hari pembebasan datang, 
dengan jalan bagaimanapun Abang 
akan berangkat ke Tanjung Karang. Si 
bedebah itu sudah hampir lima tahun 
dipindahkan ke sana. Dengan baik-
baik, aku akan meminta dia menuliskan 
pernyataan bahwa kau sudah tak ada 

ikatan apa pun dengan dia. Doakan 
Abang.”  
 
***   
Martin Aleida, lahir di Tanjung Balai, 
Sumatera Utara, akan merayakan hari lahir 
yang ke-75 Desember 2018. Lebih dari 50 
tahun menghabiskan usianya sebagai 
mahasiswa, wartawan, dan penulis di Jakarta. 

 
 

POJOK   

 
Dalam sistem peradilan umum dikenal istilah Novum bila diketemukan bukti baru 
maka peradilan bisa digelar kembali, peninjauan kembali. Dalam kasus Genosida 
1965  diketemukan bukti baru (Novum): Gerwani tidak lakukan mutilasi seperti yang 
dituduhkan Orde baru, terbongkarnya Dokumen CIA yang menyatakan, 
penggulingan Sukarno dan penghancuran PKI memang sudah direncanakan oleh 
militer. Bukti berikutnya, YPKP 65 telah menemukan 100 – 300 Kuburan Massal dan 
Kesaksian Korban bahwa pembunuhan massal memang nyata-nyata dilakukan oleh 
apparat militer atas instruksi Jenderal Suharto dan jenderal Nasution dengan istilah: 
Hancurkan PKI sampai ke akar-akarnya  

Nah, sudah sangat  jelas dan gamblang. Kalau kita akan menegakkan 
kebenaran dan keadilan. Bukti sudah amat dan sangat cukup. Hayo bentuk 
Pengadilan HAM ad hoc.  Tinggal tunggu waktu, keberanian dan kemauan politik  
untuk menuntaskannya. 

*** 
 
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghormati jasa para pahlawannya, 
demikian kata Bung Karno. 

Kalau begitu, saatnya Bangsa ini melakukan pertobatan nasional, 
pengungkapan rasa penyesalan atas terjadinya genosida 1965, pembunuhan 
massal terhadap putra-putri terbaik bangsa ini. Ini adalah bentuk penghormatan 
terhadap para pahlawan, ini kalau mau menjadi bangsa yang besar. 

*** 
 
Gerakan Mahasiswa  yang melahirkan reformasi yang menandai berakhirnya rejim 
otoriter diktatur Suharto  sudah  berlangsung selama 21 tahun sejak 1998. Namun,  
cita-cita untuk tegakkan kebenaran, penegakan Hak Asasi Manusia,  keadilan, 
supremasi hukum,  memberantas korupsi, nepotisme dan kolusi  masih jauh 
panggang dari api, alias  belum terwujud. Bahkan, kini ada gerakan ingin 
mengembalikan  otoritarianisme Suharto. 

Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, rejim diktator Suharto yang berlumuran 
darah, kejahatan sistematis yang dilakukan aparat kekuasaan negara  yang 
menewaskan ratusan ribu bahkan jutaan nyawa tidak  berdosa jangan sampai 
terulang kembali.  
Sampai hari ini Negara belum bertanggung jawab. Cepat atau lambat Rakyat, 
Korban pelanggaran HAM akan menagih…. 

Si Korbu 
Si Korban Pembunuhan Genosida 1965 tetap optimis pada saatnya keadilan akan tegak asal kita 

para Korban terus tiada henti bekerja, berusaha  dan berjuang 
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REPORTASE 

 
Jeju4.3 dan Korelasinya bagi Indonesia 

 

 
JEJU: Pulau “vulcano” terbesar di semenanjung Korea yang merubah dirinya dari “pulau kematian” 

pasca genosida 1948-1954 menjadi “pulau perdamaian” yang bernilai sejarah dan menjadikan Pulau 
Jeju sebagai pilihan destinasi utama pariwisata Korea Selatan [Foto: Humas YPKP’65] 

 
Sekilas tentang Jeju4.3 
 
Jeju4.3 (Jeju 3 April; dibaca:Jeju Sa-sam Sageon_Kor) adalah penanda dokumenter untuk 
tragedi pulau Jeju yang terjadi antara 1948-1954, suatu peristiwa pembasmian massal atas 
penduduk pulau terbesar di semenanjung Korea. Peristiwa ini diawali pemberontakan 
bersenjata penduduk pulau terhadap pemerintah transisional pendudukan dibawah 
pimpinan militer Angkatan Darat Amerika Serikat di Korea Selatan, pasca berakhirnya 
rezime pendudukan Dai-Nippon; seiring kekalahan Jepang pada Perang Dunia II.  
 
Dengan dalih pembersihan komunis atas partai buruh Korea Selatan yang berada di 
belakang pemberontakan bersenjata, lalu pembasmian massal (baca: genosida) atas 
30.000-40.000 penduduk pulau yang dilancarkan melalui operasi militer oleh rezime sebagai 
balasan atas pemberontakan itu. Aksi genosida ini melibatkan pasukan cadangan kepolisian 
Korea Selatan, Angkatan Bersenjata Republik Korea yang menyertakan organisasi serupa 
“para-militer” pemuda sayap kanan Semenanjung Korea. Semua dibawah kendali militer 
Angkatan Darat Amerika Serikat.  
 
Tak kurang dari seperlima populasi pulau terbunuh dalam genosida ini, termasuk 
perempuan dan banyak anak-anak di dalamnya ikut menjadi korban kejahatan genosida 
oleh militer. Sekitar 70 persen desa-desa di seantero pulau Jeju terbakar hangus. 
Serangkaian peristiwa tragis “pemberontakan dan pembantaian Jeju” ini terjadi sejak 3 April 
1948 hingga 21 September 1954; menyisakan luka dan jejak hitam perjalanan sejarah 
bangsa Korea. 
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Bagaimana Jeju Bangkit  
 
Pada tahun 2000 Korea Selatan membentuk sebuah Komite Nasional Investigasi 
Kebenaran tentang Jeju 4.3. Sebuah Komisi Nasional yang bertujuan untuk menyelidiki 
tragedi Genosida Jeju4.3. Kemudian pada 2003 melalui laporan pertamanya, Komite 
Nasional Investigasi Kebenaran [Jeju4.3 Research Institute] ini mempublish temuan awal 
risetnya, dimana –setidaknya- 14.028 penduduk pulau terbesar di Korea Selatan ini dibantai; 
sebagian lainnya ditangkap dan dijebloskan penjara tanpa pengadilan.[1] 

 

Selang tiga tahun berikutnya (2006) pada sebuah upacara peringatan tragedi Jeju 4.3 
pemerintah Presiden Roh Moo-hyun secara resmi menyampaikan permintaan maaf terbuka 
kepada rakyat di Pulau Jeju.  
Dalam konteks Indonesia, ini perbedaan mendasar dari kedua negara, Korea dan Indonesia; 
dalam hal memandang kasus kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembasmian massal 
(genosida) yang pernah terjadi di kedua wilayah negara pada masa lalunya.  
 
Korea berani secara terbuka dan jujur mengakui adanya kejahatan genosida Jeju 4.3 dan 
meminta maaf kepada -terutama- rakyat Jeju-si yang telah menjadi korban. Sedangkan 
Indonesia masih tertutup dalam dalih “komunis yang memberontak” atau “kudeta PKI” 
dengan cara selalu mengait-kaitkan upaya penuntasan kejahatan Genosida 65-66 dengan 
kebangkitan PKI yang cuma hoaks belaka. Pengakuan dan permintaan maaf pemerintah 
Korea Selatan terhadap rakyat Pulau Jeju ini menguatkan misi lanjutan Komite Nasional 
Jeju4.3 dalam melaksanakan kerja-kerja kemanusiaannya.  
 
Sejak 28 Maret 2008, pemerintah Korea Selatan selesai membangun Jeju Peace 4.3 Park 
dan Memorial Hall yang terletak di Bonggae-dong, Kota Jeju. Ini menjadikannya sebagai 
situs utama dari “insiden” Jeju4.3 dan pemerintah membangun pemakaman umum yang 
berisi ribuan nisan korban tewas atau nisan tanpa nama bagi yang tak diidentifikasi. Semua 
korban dipahatkan pada dinding batu yang terpampang dengan kokoh di serambi utama 
Jeju Memorial Hall.  
 

 
MEMORIAL: Foto kunjungan ke Jeju4.3 Memorial. Di latar belakang nampak tertera daftar lebih 

30.000 nama korban Genosida Pulau Jeju yang dipahatkan pada dinding batu pada serambi utama 
sepanjang 50-an meter [Foto: Humas YPKP 65]  
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Sulit memutus dan menafikan korelasi antara upaya memorialisasi seperti ini dengan 
kemauan membangun dan meneguhkan ingatan kolektif pada tragedi kelam untuk 
mewujudkan harapan agar kejadian serupa tak terulang kembali pada masa berikutnya. 
Sesuatu yang dalam konteks Indonesia menjadi paradoks dan berbanding terbalik dengan 
realitas sejarah dimana bangsa ini pernah mengalami genosida serupa pada Tragedi 1965-
66; dan tahun-tahun setelahnya..  
 
Memulai Langkah Mengakhiri Impunitas  
 
Tragedi Jeju4.3 diawali dengan pemberontakan bersenjata oleh rakyat pulau. Apa yang 
terjadi dengan Jeju4.3  -dalam konteks Indonesia dan dimensi masanya- mungkin bisa 
disejajarkan dengan insiden “Madiun Affair” yang dalam narasi tunggal Orba disebut-sebut 
sebagai “pemberontakan PKI” 1948. Selain diketahui bahwa sebenarnya konflik ini bisa 
diredam, juga dengan menihilkan besarnya korban jatuh dari kalangan PKI. Sedangkan 
dalam narasi lanjutannya seringkali “pemberontakan” ini disangkut-pautkan untuk 
membangun dalih bagi rezim Orba guna melegitimasi kejahatan genosida 65 melalui operasi 
militer yang dilancarkan secara membabi-buta.  
 
Operasi pembasmian komunis ini meninggalkan banyak sekali kuburan massal sebagai 
jejak kejahatan genosida 1965.[2] Tapi berbeda dengan Indonesia yang ditabukan, Pulau 
Jeju di semenanjung Korea kini bahkan memiliki situs kuburan massal yang dijadikan 
museum Genosida Jeju4.3; dilengkapi dengan berbagai media dokumentasinya. Bahkan di 
dalamnya ada areal kuburan massal yang dibiarkan dan dipelihara sebagaimana adanya 
saat awal ditemukan. Tengkorak dan tulang-belulang korban genosida Pulau Jeju terserak di 
areal yang berada di dalam museum itu. 
 

 
Jeju4.3 Memorial [Foto: Humas YPKP 65] 

 
Di tempat lainnya dibangun Jeju4.3 Memorial Park yang terdiri dari bangunan Memorial Hall 
berbentuk melengkung separuh globe dan tak jauh dari gedung ini terdapat taman makam 
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para korban genosida yang tertata dan dipelihara dengan apiknya. Publik bisa datang ke sini 
untuk melakukan ziarah maupun kunjungan berdimensi sejarah.    
 
Apa yang dilakukan pemerintah Korea Selatan dalam merespons desakan rakyat Pulau Jeju 
yang dilembagakan melalui Jeju4.3 Research Institute layak dijadikan teladan Indonesia 
dalam kerangka penyelesaian yang berkeadilan bagi korban Genosida termasuk kejahatan 
atas kemanusiaan yang terjadi setelahnya.   
 
Proses sampai pada capaian ini, tentu saja, tak sesederhana nampaknya. Terlebih dalam 
konteks Indonesia hari ini, dimana problem kemanusiaan masih juga disilangsengkarutkan 
dengan kepentingan politik kekuasaan guna membangun dan melanggengkan impunitas 
para pelakunya. Mustahil pula berharap kebaikan penguasa tanpa melancarkan desakan 
terus menerus. Pengalaman Exhumation Kuburan Situkup (Wonosobo, 2000) dan Banjar 
Masean (Gianyar, 2017) penting dijadikan pengalaman. Selain itu, di Pulau Buru juga 
tersedia lengkap syarat-syaratnya.  
 
Jakarta, 30 Oktober 2018  
____ 
 

[1]  Lihat: http://ypkp1965.org/blog/2018/10/09/kejahatan-genosida-asia-dibahas-di pulau-jeju/ 
[2] Data Kuburan Massal Korban Tragedi65 pada YPKP 65 sampai dengan akhir Oktober 2018: 268 lokasi   
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O P I N I 

 
Perspektif alternatif dalam melihat Peristiwa 1965 

 

 
Usman Hamid [Photo-Credit: TribunNews] 

 
• Politisasi Isu Kebangkitan PKI 

 
Oleh: Usman Hamid*  | 2 Oktober 2018 
 
Debat film Pengkhianatan G30S/PKI muncul kembali. Pemicunya adalah pernyataan 
kontroversial mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Ia mendesak pimpinan TNI untuk 
melepas jabatannya jika tidak berani memerintahkan pemutaran film tersebut ke seluruh 
prajurit bawahannya. 

Kepada media, Gatot beralasan perlu mengingatkan adanya kebangkitan PKI. Tanda-
tanda bangkitnya PKI, katanya, terlihat dari upaya-upaya mengubah mata pelajaran tertentu 
di sekolah. 

Indikasi lain adalah adanya upaya mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 
tentang Pembubaran PKI, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah 
Negara Republik Indonesia bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan 
atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. 

”Siapa lagi kalau bukan PKI?” katanya. 
Atas pernyataan Gatot, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganggap bahwa 

menonton film itu merupakan hak siapa saja dan tidak perlu dipaksakan. Sebuah reaksi 
yang datar, tetapi jelas memperlihatkan penolakannya atas tantangan Gatot. 
  
Fiksionalisasi sejarah 

Bagaimana kita memahami 
pernyataan Gatot? Benarkah upaya-upaya 
itu merupakan upaya PKI bangkit 
sehingga perlu dicegah dengan 
mengingatkan kekejaman PKI melalui film 
yang dikesankan Gatot sebagai film 
dokumenter sejarah? 

Guna menjawabnya, saya akan 
mengulas film G30S/PKI, menunjukkan 

kebijakan pemerintahan-pemerintahan 
pasca-Soeharto, dan mengetengahkan 
kesimpulan. 
Film Pengkhianatan G30S/PKI adalah film 
garapan sutradara Arifin C Noer yang 
dibuat secara lebih dramatis berdasarkan 
sejarah resmi Orde Baru yang ditulis oleh 
Nugroho Notosusanto pada 1966. 

Film ini semula berjudul Sejarah Orde 
Baru. Diproduksi pada 1981, disetujui 



32 
 

Presiden Soeharto pada 1983, dan 
ditayangkan resmi lewat televisi nasional 
sejak 1984 hingga 1997. 
Berkisah tentang percobaan PKI dalam 
mengudeta Soekarno dan membunuh 
tujuh perwira militer, film yang 
memahlawankan Soeharto dalam 
menumpas PKI dipakai untuk 
mengingatkan masyarakat Indonesia 
betapa sadis dan brutalnya PKI 
(perempuan PKI) dalam membunuh dan 
betapa heroistiknya militer (Soeharto). 

Telah banyak kritik ilmiah ditujukan 
atas versi sejarah yang menuduh PKI 
sebagai satu-satunya dalang pembunuhan 
perwira militer dan kejatuhan Soekarno. 

Jika pada awal Reformasi terdapat 
setidaknya lima versi sejarah (Zurbuchen, 
2002),kini terdapat delapan versi (Reeve, 
2015). Mulai dari menyimpulkan peristiwa 
itu sebagai hasil pertarungan internal 
angkatan bersenjata, manuver Soeharto 
atau setidaknya manipulasi peristiwa itu 
untuk kepentingannya sendiri, politik 
keseimbangan Soekarno yang 
memperburuk dinamika pertarungan 
internal angkatan bersenjata, hingga 
operasi intelijen asing untuk 
menggulingkan pemerintahan Soekarno 
yang dianggap kiri. 

Penelitian mereka sangat bermanfaat 
bagi generasi muda dalam memahami 
dengan baik peristiwa yang terjadi pada 
30 September maupun sesudahnya. 

Di kalangan eksponen 1998, 
penjelasan kedua lebih mendominasi 
perbincangan. Alih-alih bertahan dari 
kudeta PKI, mereka menunjuk akhir cerita 
dari tragedi itu adalah berakhirnya 
kekuasaan Soekarno dan bermulanya 
kekuasaan Soeharto. Mereka meyakini 
film ini bukanlah film dokumenter, 
melainkan sebuah fiksi yang dicampuri 
dokumen pemberitaan sejarah sehingga 
membentuk alat propaganda politik untuk 
melegitimasi naiknya kekuasaan Soeharto 
yang ditopang militer, melegitimasi 
pembunuhan massal atas kaum komunis, 
dan menanamkan ideologi antikomunis 
kepada seluruh warga Indonesia. 
 
Inilah yang juga hendak diklarifikasi ketika 
gerakan mahasiswa melahirkan Reformasi 
1998 melalui penyelesaian kasus-kasus 
pelanggaran HAM, mulai dari Tragedi 

1965, Tanjung Priok 1984, Talangsari 
1989, hingga politik represi mahasiswa 
dan kerusuhan rasial pada 1998. 
Memaksakan sejarah masa lalu Orde 
Baru diterima secara tunggal oleh 
masyarakat melalui film G30S/PKI, hanya 
memundurkan jarum jam Reformasi. 
  
Klarifikasi reformasi 

Lalu bagaimana pemerintahan 
semasa Reformasi menyikapi sejarah 
versi penguasa Orde Baru? Semasa 
kepresidenan BJ Habibie, sejarah versi 
Orde Baru yang dituangkan dalam 
buku/film G30S/PKI mulai ditinjau. 

Menteri Pendidikan Juwono 
Sudarsono membentuk tim khusus untuk 
mengevaluasi semua buku sejarah dalam 
versi G30S/PKI. Menteri Penerangan era 
Habibie pula, yaitu Jenderal (Purn) Yunus 
Yosfiah, menghapuskan pemutaran 
tahunan yang wajib atas film 
Pengkhianatan G30S/PKI. 

Ini adalah bentuk keberanian 
pemerintahan saat itu. Kebijakan 
semacam itu mencerahkan pemahaman 
masyarakat bahwa sejarah versi 
penguasa sebelumnya adalah kekeliruan 
yang harus dihentikan. 

Pada masa pemerintahan Presiden 
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 
langkah-langkah pemerintahan Habibie 
dilanjutkan dengan pembebasan tahanan 
politik PKI. Presiden Wahid selanjutnya 
mengusulkan pencabutan TAP 
MPRS/1966 tentang larangan ajaran 
Marxisme/Leninisme. Wahid juga 
menyatakan permintaan maaf atas tragedi 
1965, mengupayakan rekonsiliasi akar 
rumput, hingga merehabilitasi nama baik 
Soekarno dan orang-orang yang pernah 
diperlakukan sewenang-wenang dengan 
tuduhan PKI. 

Sayang, elite-elite konservatif ketika 
itu, seperti Ketua MPR Amien Rais dan 
Menteri Hukum dan Perundang-undangan 
Yusril Ihza Mahendra, menentang langkah 
Presiden yang dikenal sebagai ulama 
karismatik Islam. 

Di era kepresidenan Megawati 
Soekarnoputri, elite-elite konservatif 
mengesahkan UU yang melarang orang 
PKI untuk memilih dan dipilih dalam 
pemilihan umum pada 2003. Setahun 
setelah itu, Mahkamah Konstitusi menilai 
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UU tersebut dibatalkan karena dinilai 
menyimpangi UUD 1945, sebuah 
perkembangan politik berharga yang 
mempersamakan derajat warga negara. 
Meski mantan PKI dibolehkan mengikuti 
pemilihan legislatif, masih saja kerap 
terjadi diskriminasi, terutama karena 
masih berlakunya Keputusan Presiden 
Soeharto No 28/1975 tentang Perlakuan 
atas Tahanan Politik PKI Golongan C. 

Konservatisme politik dalam 
mempertahankan sejarah versi Orde Baru 
berkembang di era kepresidenan Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY). Muncul 
tekanan-tekanan massa yang 
mengatasnamakan Islam memaksa 
pembatalan suatu pertemuan korban, 
seminar, hingga pergelaran seni 
kebudayaan dengan tuduhan PKI. 

Jika awalnya aparat keamanan 
terkesan tak dapat berbuat apa-apa, 
akhirnya kita melihat pemerintahan ini 
menolak revisi sejarah. 

Pada 2007, misalnya, Menteri 
Pendidikan Bambang Sudibyo menarik 
buku-buku sejarah hasil perbaikan 
pemerintahan sebelumnya dan melalui 
Kejaksaan Agung mereka membakar 
buku-buku itu. Sebuah tindakan tak 
mendidik dan tak berkebudayaan. 

Meski kekuasaan eksekutif jelas 
konservatif, kekuasaan kehakiman 
Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011 
berpendapat perlunya rehabilitasi untuk 
mereka yang diduga terlibat secara tak 
langsung dalam peristiwa 30 September 
1965. Pendapat ini ditujukan agar Keppres 
No 28/1975 tentang Perlakuan terhadap 
Mereka yang Terlibat G30S/PKI Golongan 
C dicabut sehingga mantan tahanan politik 
PKI atau pegawai-pegawai negeri yang 
diberhentikan karena tuduhan PKI 
diberikan rehabilitasi. 

Selain mengabaikan MA, 
pemerintahan SBY justru mengupayakan 
seorang aktor kunci penumpasan PKI, 
yaitu mantan Komandan RPKAD Sarwo 
Edhie Wibowo, mertua SBY, menjadi 
pahlawan nasional. Upaya ini gagal 
menyusul protes masyarakat seperti 
penggalangan petisi daring oleh seorang 
anak tahanan politik 1965 yang menetap 
di Eropa, Soe Tjen Marching. 
 

Presiden Joko Widodo sempat 
berusaha melanjutkan upaya koreksi 
kebijakan pemerintahan Orde Baru. Pada 
awal 2015, Menkumham Yasonna Laoly 
dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto 
menyiapkan peraturan presiden untuk 
mencabut Keppres No 28/1975 sehingga 
diskriminasi atas mantan PKI bisa 
berakhir. Sayang, elite-elite konservatif 
melontarkan kampanye insinuatif-
manipulatif bahwa rencana tersebut 
adalah rencana meminta maaf pada PKI. 

Propaganda hasil indoktrinasi anti-PKI 
era Orde Baru membuat tekanan massa 
selaras dengan resistensi elite militer 
seperti Gatot akhirnya membatalkan niat 
pemerintah. Yang terjadi selanjutnya 
adalah turunnya jaminan kemerdekaan 
berpikir, berpendapat, dan berkumpul; 
pelarangan film soal 1965 di Ubud Writers 
Film Festival, pelarangan karya pers 
mahasiswa Lentera hingga pelarangan 
Jakarta Art Festival di Taman Ismail 
Marzuki menjelang akhir tahun. 

Tahun ini Amnesty International 
menyesalkan betapa penyintas 
mengalami pelecehan, intimidasi, dan 
ancaman dalam mengungkap kejahatan 
massal 50 tahun silam. 
Kontestasi dan kontroversi seputar tragedi 
G30S berlanjut. Dua jenderal militer dan 
satu jenderal polisi senior (Luhut Binsar 
Pandjaitan, Agus Widjojo, dan Sidarto 
Danusubroto) memprakarsai sebuah 
simposium nasional, April 2016, yang 
dihadiri pihak-pihak yang merasa dirinya 
menjadi korban kekerasan militer maupun 
korban PKI. 

Sejumlah pejabat, dari Luhut yang 
menjabat Menko Polhukam, Kapolri 
Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, hingga elite 
partai politik, seperti Romahurmuzy (Ketua 
Umum PPP) dan Idrus Marham (Sekjen 
Golkar) ikut menghadiri. Sejumlah 
ilmuwan melihatnya sebagai kesempatan 
terakhir Indonesia untuk bersikap jujur 
pada sejarahnya sendiri. Sayangnya, 
prakarsa ditolak elite-elite militer 
konservatif, seperti Kivlan Zen dan Kiki 
Syahnakri, melalui pengerahan massa 
dan simposium tandingan. Jenderal Agus 
Widjojo, yang jelas-jelas menjadi korban 
karena ayahnya ikut dibunuh dalam 
peristiwa G30S, dituduh sebagai ”jenderal 
PKI”, sebuah tuduhan yang didaur ulang 
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untuk menjatuhkan integritasnya sebagai 
sosok kritis dan cerdas. 

Tahun lalu, semasa Panglima TNI 
Gatot Nurmantyo, terdapat kelompok 
masyarakat yang terpengaruh oleh isu ini 
sehingga terlibat penyerangan Kantor 
Yayasan LBH Indonesia. Ini adalah bentuk 
intimidasi terhadap aktivis. Brutalnya 
tindakan pelaku membuat kewalahan 
aparat keamanan, baik anggota Polri 
maupun prajurit TNI yang mengamankan. 
Beberapa petugas kepolisian bahkan 
mengalami luka-luka. Pelakunya tidak 
dihukum. Tahun lalu pula, Budi Pego, 
seorang petani yang memprotes tambang 
emas di Banyuwangi, dituduh PKI dan 
divonis penjara dengan pasal 
antikomunisme. 

Meski survei-survei berskala nasional 
tetap menunjukkan sedikitnya kelompok 
masyarakat yang percaya akan 
bangkitnya PKI (SMRC 2017, 2018), tetap 
saja politisasi ini terus didaur ulang 
sehingga memicu ketegangan antar-elite 
dan kekerasan vigilante akar rumput. 
Terakhir, tak lama setelah Gatot kembali 
membuat pernyataan anti-PKI baru-baru 
ini, sekelompok massa membubarkan 
Aksi Kamisan di Malang, 27 September 
lalu, dengan menuduh peserta aksi yang 
menolak kabar bohong atas tragedi 1965 
sebagai ”antek PKI”. 

Sampai di sini dapat ditarik 
kesimpulan. Pertama, politisasi isu anti-
PKI melalui pemaksaan menonton film 
G30S/PKI adalah upaya memundurkan 
agenda Reformasi termasuk 
profesionalisme internal TNI ke belakang 
dan mengembalikan TNI sebagai pembela 
penguasa Orde Baru. 

Kedua, politisasi anti-PKI adalah 
upaya menarik TNI ke dalam penyudutan 
tokoh politik yang bersaing di Pemilu 
2019, merepetisi cara-cara licik di Pemilu 
2014. 

Ketiga, menghidupkan stigma negatif 
pada penyintas tragedi 1965 untuk 
menggagalkan rehabilitasi dan 
penyelidikan pembunuhan massal terkait 
30 September 1965. 

Keempat, politisasi anti-PKI dipakai 
demi meredam suara kritis yang 
mengganggu kepentingan politik dan 
bisnis besar. 

Kelima, politisasi anti-PKI tidak 
membawa pengetahuan baru apa yang 
sebenarnya terjadi dalam G30S dan jauh 
dari upaya mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Seluruh politisasi anti-PKI diikuti 
retorika adu domba komunis/China versus 
agama, pengerahan massa, dan 
intervensi hukum. 

Seorang prajurit militer disebut 
”pemberani” atau ”penakut” bukan dengan 
memaksakan bawahan untuk menerima 
sejarah versi tunggal penguasa, yang 
kebenarannya diragukan, melainkan 
dengan mempersilakan prajurit untuk 
mempelajari beragam khazanah 
pengetahuan akan sejarah bangsanya 
sendiri. Barangkali dengan pengetahuan 
sejarah yang lebih adil di kalangan militer, 
agenda pengungkapan kekerasan negara 
pada masa lalu tak akan lagi terhambat, 
apalagi terulang. Wallahualam. 
__________ 
*Usman Hamid, Pengajar Sekolah Hukum 
Indonesia Jentera dan Direktur Amnesty 
International Indonesia 
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INTERNASIONAL  

 
Militer Korea Selatan Mohon Maaf ke Ratusan Korban Pemerkosaan 
 
Reporter: Non Koresponden | Editor: Maria Rita Hasugian 
Rabu, 7 November 2018 17:48 WIB 
 

 
Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo membungkuk untuk memohon maaf kepada 
ratusan perempuan korban pemerkosaan tentara saat unjuk rasa di Gwangju Mei 1980. [Yonhap] 

 
Jakarta - Kementerian Pertahanan Korea Selatan secara resmi menyatakan permintaan 
maaf atas pemerkosaan lebih dari 200 perempuan termasuk gadis remaja saat berlangsung 
unjuk rasa besar-besaran kelompok pro demokrasi di Gwangju pada tahun 1980. 
 

"Atas nama pemerintah dan militer, 
saya membungkuk dan menyampaikan 
maaf untuk yang tak terkatakan, bekas 
luka yang dalam dan luka yang dialami 
para korban tak berdosa," kata Jeong 
Kyeong-doo, Menteri Pertahanan Korea 
Selatan dalam konferensi pers di kantor 
nya di Seoul, Rabu, 7 November 2018, 
seperti dikutip dari Yonhap News. 

"Para korban termasuk remaja dan 
perempuan muda, termasuk pelajar 
perempuan dan wanita hamil yang bahkan 
tidak ikut berunjuk rasa," kata Jeong.    

Selama konferensi pers yang 
ditayangkan secara nasional di televisi 
Korea Selatan, Jeong berjanji akan 
memulihkan harga diri korban dan 

mencegah peristiwa pahit ini agar tidak 
terulang kembali. Militer juga diingatkan 
untuk mendukung warga negara, bukan 
mereka yang berkuasa.  

Sehari sebelum Kyeong-doo 
sampaikan permohonan maaf, Perdana 
Menteri Lee Nak-yon sudah lebih dahuku 
menyatakan maaf kepada para 
perempuan yang menjadi korban 
serangan seksual pasukan militer pada 
1980. 

"Ketidakadilan menggerakkan 
kekuasaan negara untuk menginjak-injak 
hidup para perempuan... saya merasa 
sedih tak terkatakan dan menyesal," kata 
Nak-yon. 

http://kebumenypkp65.blogspot.com/2018/11/militer-korea-selatan-mohon-maaf-ke.html
https://www.tempo.co/tag/pemerkosaan
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Pernyataan maaf Jeong disampaikan 
seminggu setelah tim pencari fakta 
pemerintah mengumumkan ada 17 kasus 
penyerangan seksual oleh tentara saat 
darurat perang dipicu unjuk rasa besar-
besaran di Gwangju. 

Menurut data resmi pemerintah, lebih 
dari 200 orang tewas dan hilang dalam 
unjuk rasa menolak pemerintahan yang 
dipimpin jenderal Chun Doo-hwan. 

Unjuk rasa berdarah Gwangju terjadi 
saat kudeta militer di Korea Selatan pada 
Desember 1979. Jenderal Chun Doo-
hwan merebut kekuasaan. Ribuan orang 
menjadi korban dalam kudeta militer. 

Seperti dikutip dari Channel News 
Asia, para pengunjuk rasa di kota di 
selatan kota Gwangju dan orang-orang 
yang melintas dipukuli hingga tewas, 
disiksa, dan ditusuk bayonet dan tubuh 
mereka ditembus peluru tajam. 

Kelompok konservatif menuding para 
pengunjuk rasa sebagai pemberontak 
Komunis. 

Seorang pengunjuk rasa bernama 
Kim Sun-ok dalam satu wawancara di 

televisi mengaku telah diperkosa oleh 
penyelidik pada tahun 1980. Saat itu 
aparat melakukan investigasi kasus 
pemerkosaan yang terjadi pada saat unjuk 
rasa. Hasilnya, penyelidik mendata terjadi 
17 kasus pemerkosaan yang dialami 
perempuan Korea Selatan pada unjuk 
rasa tahun 1980. Namun Kim menolak 
permintaan maaf tersebut. 

"Saya tidak mendengarkan itu karena 
pengalaman traumatis saya. Jutaan maaf 
tidak ada artinya kecuali mereka 
penanggung jawab dibawa ke pengadilan 
dan dihukum," ujar Kim. 

Isu tentara pendukung jenderal Chun 
memperkosa para perempuan saat unjuk 
rasa besar-besaran di Gwangju lama 
disimpan di balik karpet sementara trauma 
para korban terus diabaikan. Presiden 
Moon Jae-in membongkar 
peristiwa pemerkosaan hingga muncul 
permohonan maaf secara resmi dari 
pemerintah dan militer Korea Selatan. 
 
Sumber: Tempo.Co 

 
 

 

GALERI  FOTO  

 
 

 
MASS-GRAVES: Waduk Nglangon di Kradenan, Purwodadi, Grobogan. Keindahannya menyimpan 

beban dan hutang sejarah lantaran pernah digunakan militer orde baru untuk membunuh dan 
membuang mayat tapol dalam Tragedi paska Oktober 1965. Pembunuhan terbesar terjadi terutama 

pada tahun 1965-1969 [Foto: BU] 

https://www.tempo.co/tag/pemerkosaan
https://dunia.tempo.co/read/1144052/militer-korea-selatan-mohon-maaf-ke-ratusan-korban-pemerkosaan
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SINDANGHEULA: Pertemuan YPKP 65 Cabang Brebes di Desa Sindangheula, digelar dalam rangka  

pelantikan Pengurus YPKP 65 Cabang Brebes yang mulai ditransformasi pada relawan angkatan 
muda dibawah koordinasi Ketua terpilih ibu Sahiroh Sayudi .[Foto: Humas YPKP 65]  

 
 

 
GENOSIDA KOREA: Di dalam museum Jeju4.3 terpelihara sisa situs Kuburan Massal korban 
Genosida 1948-1952 dimana pada masa itu seperlima penduduk Pulau Jeju menjadi korban 

pembantaian massal oleh rejim militer melalui aksi polisionil dibawah supervisi tentara Angkatan 
Darat Amerika Serikat [Foto: Humas YPKP 65]  
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MUSEUM: Sebuah serambi lainnya di dalam museum dapat dijumpai dokumentasi sejarah lengkap 

atas tragedi genosida sehingga dapat dijadikan pelajaran sejarah masa lalu bangsa Korea agar 
tragedi kemanusiaan serupa tak terulang di masa mendatang [Foto: Humas YPKP 65] 

 
 

 
MEMORIAL: Peserta Konferensi Internasional dalam rangka peringatan 70 Tahun Genosida Jeju 4.3 
mengunjungi bekas lokasi pembantaian massal terhadap anak-anak dan perempuan penduduk Pulau 

Jeju yang turut menjadi korban pembasmian massal [Foto: Humas YPKP 65] 


