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Soeara Kita 
Untuk Kebenaran, Keadilan dan Kemanusiaan 

 

 
INVESTIGASI: Investigasi Kuburan Massal dilakukan YPKP 65 secara berkelanjutan 

dengan melibatkan langsung para korban, penyintas dan keluarganya di berbagai daerah. 
Gambar di atas diambil saat menziarahi lokasi kuburan massal di Pasarmiring Deliserdang 
(14/03), Sumatera Utara. Verifikasi temuan lokasi pembantaian dan kuburan massal ini, 
lebih dari fakta atas jejak kejahatan kemanusiaan rezim Orba di masa lalu; juga sebagai 

upaya merawat ingatan kolektif, terapi “trauma-healing” para korban [Foto: Humas YPKP 65]  
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EDITORIAL 

 

Investigasi Kuburan Massal, Sumbangan Penting Kemanusiaan 
 
Apa yang dilakukan YPKP 65 sebagai sebuah lembaga penelitian berfokus pada 
fakta spesifik korban genosida politik tragedi kemanusiaan 1965, yakni investigasi 
keberadaan lokasi pembantaian dan kuburan massal korban di seluruh pelosok 
Indonesia; dinilai sebagai langkah konkret serta sumbangan yang penting artinya 
bagi interest kemanusiaan. Penilaian ini diberikan oleh banyak saksi sejarah, para 
korban dan keluarganya.  
 
Investigasi lanjutan seperti ini bukan sekedar meladeni tantangan Menko Polhukam -
waktu itu- Luhut Panjaitan, setelah menerima data awal 122 titik lokasi kuburan 
massal yang kita laporkan terdahulu (2015). Sementara jumlah temuan yang 
dilaporkan daerah dan diverifikasi oleh tim terus bertambah jumlahnya, dari 136 titik 
menjadi 162 titik (November 2017) yang lokasi dan sebarannya makin meluas; serta 
telah pula dilaporkan ke Komnas HAM. Bahkan up-date hasil pendataan terakhir 
jumlah lokasi pembantaian dan kuburan massal korban 65 telah mencapai 221 
lokasi temuan! (Maret 2018).  
 
“Jumlah [lokasi kuburan massal_Red] ini bakal terus bertambah”, demikian Ketua 
YPKP 65 Pusat, Bedjo Untung selalu mengingatkan.  
“Temuan lokasi kuburan massal korban 65 adalah bukti adanya kejahatan HAM 
berat masa lalu di Indonesia”, sambung Bedjo Untung.   
 
Faktanya laporan daerah terkait temuan lama maupun baru ini terus mengalir. Dan 
meskipun menghadapi problem resources sumber daya, termasuk kendala biaya 
serta operasional lainnya; tim investigasi YPKP 65 tetap melanjutkan riset 
investigasinya. Banyak diantara temuan kuburan massal (mass-graves) sekaligus 
merupakan lokasi pembunuhan para Tapol 65 yang semuanya dilakukan rejim Orba 
tanpa prosedur hukum dan putusan pengadilan.    
 
“Seharusnya negara lah yang melakukan [verifikasi_Red] ini”, ujar salah satu 
relawan daerah yang dilibatkan dalam tim investigasi.  
 
Ya, mestinya memang demikian. Tetapi YPKP 65 tak bisa menunggu political-will 
pemerintah selain tak jemu-jemunya mendesak negara melalui berbagai cara. Kerja 
turba investigasi dan verifikasi kuburan massal korban Tragedi 65 ini dimaksudkan 
dapat memenuhi kebutuhan mass-graves data-base secara nasional. Namun juga 
pada kenyataan empiris di lapangan, disamping jauh dari maksud mengungkit luka 
lama; langkah ini dinilai menjadi terapi [trauma-healing_Red] psikologis bagi 
sebagaian besar korban genosida politik 65 yang nyaris putus asa.  
 
Semua ini merupakan sumbangsih bagi kemanusiaan. Karena kebanyakan korban 
memang telah memasuki usia renta bahkan banyak pula yang telah mati. Namun 
waktu tak boleh dibiarkan menggerusnya di jalan sunyi. Harus dibuka “Jalan 
Berkeadilan bagi Korban” dan negara tak boleh terus-terusan mengabaikannya. Atas 
nama kemanusiaan, tragedi yang masuk kategori genosida politik 1965 ini tak boleh 
jadi beban sejarah bangsa, sehingga harus dibuka seterang-terangnya... [Red]



3 
 

TOPIK UTAMA 

 

Kisah Adjie dan Supersemar 
 
Oleh: Hendi Jo* 

 
Presiden Sukarno memberikan mandat untuk mengatasi situasi kemananan kepada 
Letjen TNI Soeharto. Mayjen TNI Ibrahim Adjie memiliki versi sendiri mengenai 
peristiwa tersebut. 

 

Presiden Sukarno, Milica Adjie dan Ibrahim Adjie dalam suatu kegiatan kenegaraan.  
Foto: Dok. Kikie Adjie. 
 

JUMAT, 11 Maret 1966. Telepon di 
kediaman Mayjen TNI Ibrahim Adjie 
berdering siang itu. Begitu diangkat oleh 
Pangdam III Siliwangi tersebut, terdengar 
suara Letjen TNI Maraden Panggabean, 
deputi KASAD, di seberang sana. Dia 
memberi kabar bahwa Presiden Sukarno 
telah diamankan dari Jakarta ke Bogor, 
menyusul terganggunya sidang kabinet di 
Istana Negara karena kehadiran pasukan 
liar. 
 
Sekira jam 15.00, giliran Komandan 
Resimen Tjakrabirawa Brigjen TNI Moh. 
Sabur yang menelepon Adjie. Dia 
menyampaikan pesan dari Presien 

Sukarno agar Adjie menghadap ke Istana 
Bogor hari itu juga. 
“Dengan mengendarai jip, Bapak 
langsung berangkat dari Bandung untuk 
menghadap Bung Karno,” kenang Kikie 
Adjie, salah satu putra Ibrahim Adjie. 
 
Sampai di Istana Bogor jam 17.30, Adjie 
langsung menemui Sukarno yang baru 
selesai makan bersama tiga Wakil 
Perdana Menteri: Chairul Saleh, J. 
Leimena dan Soebandrio. Hadir pula di 
ruang makan tersebut Brigjen TNI M. 
Jusuf, Brigjen TNI Amir Machmud dan 
Mayjen TNI Basuki Rachmat. 
“Saya duduk di sebelah kanan Bung 
Karno, Leimena di sebelah kirinya. Di 
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hadapan Bung Karno di deretan dari kiri 
ke kanan duduk Chairul Saleh, Basuki 
Rachmat, Amir Machmud, Yusuf, 
sedangkan Soebandrio duduk di bagian 
lain di sebelah kiri Leimena,” ujar Ibrahim 
Adjie dalam Pikiran Rakyat, 7 Oktober 

1989. 
Bung Karno lantas membacakan Surat 
Perintah 11 Maret (Supersemar) dan 
meminta Chairul untuk mengikutinya. 
Begitu selesai, Si Bung menengok ke arah 
Adjie sambal berujar: “Nah, begitulah Djie 
… Perjuangan itu selalu tak ada hentinya, 
perjuangan itu lama. Tak ada hentinya.” 
 
Bubarkan PKI 

 
Begitu mendapatkan mandat dari 
Presiden Sukarno pada 11 Maret 1966, 
Letjen TNI Soeharto esok harinya 
membubarkan PKI (Partai Komunis 
Indonesia). Pembubaran tersebut 
disambut antusias oleh mahasiswa dan 
pelajar yang tergabung dalam KAMI 
(Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan 
KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia). 
“Jakarta diliputi oleh suasana pesta 
kemenangan, layaknya saat rakyat 
London merayakan kemenangan atas 
kekejaman Nazi Hitler,” ujar Yozar Anwar, 
aktivis KAMI, dalam Angkatan 66: Sebuah 
Catatan Harian Mahasiswa. 
Situasi sebaliknya terjadi di Bogor. 
Menurut AKBP Mangil Martowidjojo, 
komandan Detasemen Kawal Pribadi 
Resimen Tjakrabirawa, Presiden Sukarno 
yang baru saja terbangun dari tidur 
siangnya, terkejut kala mendengar PKI 
sudah dibubarkan. 
“Bapak sangat marah ketika beliau 
mendengar Jenderal Soeharto 
membubarkan PKI serta menafsirkan 
surat tugasnya secara keliru,” ungkap 
Mangil seperti dikutip Julius Pour 
dalam G30S: Pelaku, Pahlawan dan 
Petualang. 

Soeharto dianggap telah memanfaatkan 
surat perintah tugas untuk membuat 
keputusan politik. Kendati pada 2 Oktober 
1965, Bung Karno berkata kepada Ibrahim 
Adjie bahwa dirinya marah akan tindakan 
PKI dan akan “mempergunakan kata-kata 
yang keras” terhadap para tokohnya, 
namun membubarkan PKI tidaklah ada 
dalam pikirannya. 

“Kita tidak bisa menghukum suatu partai 
secara keseluruhan karena kesalahan 
beberapa orang,” kata Sukarno seperti 
dikutip sejarawan Asvi Warman Adam 
dalam Bung Karno Dibunuh Tiga Kali? 
Tragedi Bapak Bangsa Tragedi Indonesia. 

 
Surat Perintah Susulan 
 
Sehari sesudah Supersemar tersebar, 
pada 13 Maret 1966 Sukarno 
mengeluarkan surat perintah susulan, 
berupa Penetapan Presiden yang berisi 
perintah: “… untuk kembali kepada 
pelaksanaan Surat Perintah 
Presiden/Panglima Tertinggi/ Mandataris 
MPRS/Pemimpin Besar Revolusi dengan 
arti, melaksanakan secara teknis saja dan 
tidak mengambil dan melaksanakan 
keputusan di luar bidang teknis.” 
 
Menurut Julius Pour, surat ini disampaikan 
oleh Wapedam II J. Leimena langsung 
kepada Letjen TNI Soeharto di Markas 
Komando Kostrad dilengkapi pesan lisan 
yang kembali menegaskan: “…Jangan 
sekali-kali mengambil keputusan di luar 
bidang teknis militer.”  
Bagaimana reaksi Soeharto sendiri? Alih-
alih menyadari kekeliruannya dan 
meminta maaf, dia malah seolah 
menantang Sukarno. 
“Sampaikan kepada Bapak Presiden, 
semua tindakan yang saya lakukan 
merupakan tanggung jawab saya 
sendiri,”jawabnya. 
Soeharto bersikeras bahwa pembubaran 
PKI dasarnya jelas yakni perintah 
Presiden Sukarno dalam Supersemar:”… 
untuk mengambil segala tindakan yang 
dianggap perlu, demi tetap terjaminnya 
keamanan dan ketenangan serta 
kestabilan jalannya pemerintahan.” 
 
Namun, berbeda dengan Julius Pour yang 
menyebut pertemuan itu terjadi di Mako 
Kostrad, Ibrahim Adjie mengatakan 
pertemuan itu justru terjadi di kediaman 
Soeharto di Jalan Cendana. Adjie masih 
ingat bagaimana pada 13 Maret 1966 
tersebut, Soeharto memanggilnya ke 
Cendana. 
“Ketika sampai di sana ternyata sudah 
ada Leimena, sedangkan Soeharto sendiri 
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sedang terbaring karena sakit 
tenggorokan,” kenang Adjie. 
Begitu keluar dari ruangan Soeharto, 
Leimena sempat menyatakan kepada 
Adjie bahwa Bung Karno marah kepada 
Soeharto karena telah berani-beraninya 
membubarkan PKI yang sebetulnya 
merupakan wewenang sang presiden. 
“Kenapa harus marah? Siapa yang 
membubarkan PKI?”, tanya Adjie 
“Ya, Jenderal Soeharto,” jawab Leimena. 
“Lha bagaimana? Betul Soeharto yang 
membubarkan PKI tapi kan dia 

melakukannya berdasarkan Surat 
Perintah Sebelas Maret,” tukas Adjie. 
Dalam kesempatan tersebut, Leimena tak 
pernah mengatakan apapun mengenai 
surat perintah susulan kepada Adjie. Sang 
panglima hanya ingat, Leimena 
mengangguk-anggukan kepalanya saat 
mendengar dirinya menyatakan 
pendapatnya soal Supersemar. 
 
 
Sumber: Historia.Id  

 

 
 

 

PRESS-RELEASE 

No: 180501/YPKP/2018 
 

Peringatan 20 Tahun Reformasi 

Konsolidasi Neo-Orba dan Matinya Reformasi 
 

Harus diakui bahwa refleksi kita atas 20 tahun jalan Reformasi telah dihadapkan pada 
realitas terkonsolidasikannya kembali kekuatan anti reformasi itu sendiri. Agenda-agenda 
mendesak yang diamanatkan gerakan ini, dalam perjalanannya telah dimoderasi, atau 
bahkan ditelikung, sehingga kenyataannya berbanding terbalik dengan harapan kita semua 
mengenai perubahan signifikan.  

Rangkum agenda reformasi yang mengamanatkan amandemen UUD 1945, 
pemberantasan KKN, mengadili pelanggaran HAM, pencabutan dwi-fungsi ABRI, 
demokratisasi, dan otonomi daerah; jika mau dinilai secara jujur maka masih jauh dari 
harapan kita semua. Terlebih untuk agenda mengadili pelanggaran HAM Indonesia yang 
sama sekali telah menemui jalan buntu, meski telah ada UU sebagai payung regulasinya.   

Transformasi keadilan tak terjadi dan infrastrukturnya tak tersedia. Kalau pun telah ada 
lembaga yang berkaitan dengan itu tak berfungsi sebagaimana mestinya. Komnas HAM, 
Kejakgung, seakan lumpuh, meski ada lembaga seperti Wantimpres, KSP dan lembaga lain 
yang menyokongnya. UU KKR digugurkan Mahkamah Konstitusi namun tak jua ada reform 
UU penggantinya. Pengadilan Adhoc, komisi kepresidenan juga tak dibentuk spesifik untuk 
itu, padahal telah dkandung dalam amanat konstitusi.   

Pertanyaan besarnya: “Apa yang bisa diharapkan dari negara?”, 
Penuntasan kasus kejahatan kemanusiaan dengan jalan mengadili pelanggaran HAM masa 
lalu sebagaimana agenda mendesak reformasi; semakin jauh panggang dari api. Bahkan 
ingatan pemerintah akan janji Nawaksara seakan dicederai dan lalu tenggelam oleh 
munculnya kasus-kasus baru kejahatan HAM yang terus terjadi dan berakumulasi tiap hari. 
Negara memproduksi kekerasan –melalui aparatnya- dimana-mana. Kekerasan direproduksi 
tanpa henti. Dan kejahatan HAM masa lalu kemudian semata diposisikan menjadi masa lalu. 

Sehingga upaya untuk mengangkat kembali kejahatan atas kemanusiaan, khususnya 
tragedi 1965-66 dan setelahnya; ini dianggap sebagai mengungkit masa lalu atau mengorek 
kembali luka lama. Dan atas setiap upaya yang berkaitan dengan semua ini bahkan selalu 
dikonotasikan sebagai kebangkitan PKI. Kebohongan seperti ini pun terus dipelihara bahkan 
direproduksi menjadi hoax untuk dikelola menjadi alat bagi politik stigma yang bisa diviralkan 

menjadi pendorong tindakan persekusi massa. 
Dan sampai pada batas ini, Reformasi seakan telah mati.         

 

http://historia.id/modern/kisah-adjie-dan-supersemar
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NASIONAL 

 

Sejarah Indonesia 

Prijono: Menteri Kiri Berprestasi, Diculik Sebelum Mati 
Reporter: Iswara N Raditya*  
 

Prijono, Menteri RI yang mendapat Penghargaan Internasional Stalin untuk Memperkuat Perdamaian 
antar-Manusia dari pemerintah Uni Soviet. Simber Foto: Wikipedia 

 

Tanggal 16 Maret 1966 atau empat hari setelah Soeharto mengantongi Surat Perintah 11 
Maret (Supersemar) dari Presiden Sukarno, terjadi penculikan terhadap sejumlah menteri 
yang dianggap pro-kiri, salah satunya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. 
Prijono.  
 
Kala itu, situasi negara, khususnya 
ibukota Jakarta, memang sedang 
gonjang-ganjing setelah tragedi berdarah 
30 September 1965. Ganyang PKI 
menjadi tagline utama seiring 
digaungkannya Tritura (Tiga Tuntutan 
Rakyat) yang kian menggoyang kursi 
kekuasaan Bung Karno. 

Kendati tidak terlibat langsung 
dengan PKI, Prijono memang terindikasi 
kiri. Ia adalah tokoh penting Partai Murba 
yang didirikan Tan Malaka. Prijono juga 
penyokong utama Manipol/USDEK 
(Manifesto Politik/Undang-Undang Dasar 
1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi 
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan 
Kepribadian Indonesia) yang dicetuskan 
Presiden Sukarno.  
Tiga tahun setelah penculikan itu, Prijono, 
doktor lulusan Universitas Leiden, 

penerima Penghargaan Perdamaian Stalin 
dari pemerintah Uni Soviet, serta mantan 
menteri berprinsip teguh itu, meninggal 
dunia pada 6 Maret 1969, tepat hari ini 49 
tahun lalu. 

 
Rekam Jejak Memukau 

Prijono dilahirkan di Yogyakarta pada 20 
Juli 1905. Sebelum Indonesia merdeka, ia 
lebih banyak berada di Eropa, menempuh 
studi di Universitas Leiden. Prijono pun 
menyandang titel profesor setelah 
menerima gelar doktor dalam bidang 
sastra dan linguistik dari perguruan tinggi 
ternama di Belanda itu. 

Selain kuliah, menurut Harry A. Poeze 
dalam Di Negeri Penjajah: Orang 
Indonesia di Negeri Belanda 1600-
1950 (2008), Prijono aktif 

memperkenalkan kebudayaan Indonesia. 
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Ia turut mendirikan Studentenvereeniging 
ter Bevordering van Indonesische Kunst 
(SVIK) atau Persatuan Pelajar/Mahasiswa 
untuk Memajukan Seni Indonesia di 
Belanda dan menjadi anggota kehormatan 
pada Maret 1938 (hlm. 284). 

Di tanah air, Prijono menjabat sebagai 
Dekan Fakultas Seni Universitas 
Indonesia (UI). Capaian akademis itulah, 
seperti dikutip dari Culture, Power, and 
Authoritarianism in the Indonesian 
State karya Tod Jones (2013), yang 

menjadi pertimbangan Presiden Sukarno 
menunjuknya sebagai Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan sejak 14 Maret 1957 
(hlm. 98).  

Rekam jejak Prijono amat memukau. 
Tak hanya di level nasional, akan tetapi 
juga di tataran internasional. Ia adalah 
Ketua Asosiasi Persahabatan Indonesia-
Cina periode 1955-1957. Sebelumnya, 18 
Desember 1954, Prijono dianugerahi The 
International Stalin Prize for Strengthening 
Peace Among Peoples atau Penghargaan 
Internasional Stalin untuk Memperkuat 
Perdamaian antar-Manusia dari 
pemerintah Uni Soviet.  

Itu bukan prestasi sembarangan. 
Deretan tokoh besar dunia pernah juga 
mendapatkan penghargaan yang sejak 
1957 berganti nama menjadi The 
International Lenin Peace Prize ini, 
termasuk Pablo Neruda, Nikita 
Khrushchev, Fidel Castro, Rameshwari 
Nehru, Kwame Nkrumah, Pablo Picasso, 
Indira Gandhi, hingga Nelson Mandela. 
Bung Karno juga pernah memperolehnya 
pada 1960.  

Namun, segala prestasi yang pernah 
diraihnya dan jasa mengharumkan nama 
bangsa itu musnah begitu saja setelah 
peristiwa G30S. Soeharto memasukkan 
nama Prijono dalam daftar petinggi negara 
yang harus ditindak lantaran beraroma 
kiri, pendukung setia Sukarno pula. 
Perumus Kebudayaan Nasional 
Saat masih berkuliah di Belanda, Prijono 
berusaha keras memajukan seni dan 
budaya daerah Indonesia. Itulah yang 
kemudian terus-menerus dilakukannya 
selama menjadi menteri. Menurutnya, 
kebudayaan daerah yang berkualitas 
tinggi akan memperkaya kebudayaan 
nasional.  

Prijono menegaskan, kesenian 
bangsa Indonesia memang harus berupa 
kesenian nasional dalam rohnya, tetapi 
dalam bentuknya bisa berupa kesenian 
daerah (Pewarta PPK, 1958: 11). 
Rumusan Prijono ini menandai awal dari 
sebuah kebijakan yang menempatkan 
kesenian daerah sesuai dengan tujuan 
nasional dan perilaku masyarakat 
Indonesia.  

Terhadap budaya dan kesenian dari 
negara-negara Barat, Prijono tidak 
sepenuhnya menolak. Ia mengambil sisi 
positifnya, namun tetap berusaha 
membangun kualitas moral bangsa yang 
tinggi, termasuk dengan menangkal 
kesenian yang disebutnya “penuh nuansa 
seks” dan bermuatan karakter moral yang 
rendah. 
Selain itu, Prijono sangat menjunjung 
tinggi persatuan kendati menekankan 
kebudayaan daerah. Menurutnya, 
komitmen harus diarahkan untuk bangsa, 
bukan untuk suku tertentu. “Kita harus, 
jika mungkin, menghapuskan kesadaran 
kesukuan dan meningkatkan kesadaran 
manusia ke tingkat bangsa,” tegasnya 
dalam “Nation Building and Education” 
(Herbert Feith & Lance Castles, eds., 
Indonesian Political Thinking 1945-
1965, 1970: 328).  

Prijono adalah salah satu loyalis Bung 
Karno yang paling setia. Saat presiden 
mencetuskan Manipol/USDEK pada 17 
Agustus 1959 yang ditetapkan sebagai 
haluan negara, Prijono langsung 
merespons dan mengaitkan Manipol 
/USDEK dengan program-programnya di 
kementerian Kebudayaan bangsa 
Indonesia, menurut Prijono, merupakan 
sebuah sintesis dari berbagai unsur, 
mencakup Hindu, Islam, bahkan Barat, 
dan mengacu pada keberadaan 
kebudayaan daerah. Maka, lanjutnya, 
seperti dikutip Tod Jones, pembangunan 
bangsa memerlukan sintesis berbagai 
kebudayaan itu menjadi satu (hlm. 115).  

Dalam Musyawarah Besar 
Kepribadian Nasional yang digelar di 
Salatiga, Jawa Tengah, pada Agustus 
1960, Prijono menyatakan:  

“Kita bisa dan kita harus membentuk 
identitas Indonesia modern, yang saya 
rasa belum terbentuk sedalam dan seluas 
sebagaimana mestinya, dengan 
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menggunakan apa yang telah kita warisi 
dari nenek moyang kita, dengan cara yang 
konsisten, dengan Manifesto Politik dan 
USDEK” (Prijono, Sekitar Arti Kepribadian 
Nasional, 1960: 20).  

“Dengan cara ini,” tambahnya, 
“identitas Indonesia modern akan menjadi 
identitas nasional Indonesia yang 
karakteristiknya diterima secara luas dan 
yang jiwanya sosialis.”  

Di perjalanan karier politiknya, 
Prijono pernah bersinggungan dengan 
gerakan mahasiswa Islam sebelum G30S 
1965 terjadi. Ia disebut-sebut mendukung 
pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam 
(HMI) yang diserukan oleh petinggi PKI, 
D.N. Aidit.  
Dalam suatu forum terbuka di Senayan, 
dikutip dari buku Pemuda dan Politik: 
Pertanggungjawaban atas Agenda 
Reformasi terbitan DPD KNPI Sulawesi 
Selatan (2005), Aidit menyerukan:  

“Seharusnya tidak ada plintat-plintut 
terhadap HMI. Saya menyokong penuh 
tuntutan pemuda, pelajar, dan mahasiswa 
Indonesia yang menuntut pembubaran 
HMI, yang seharusnya sudah lama bubar 
bersamaan dengan bubarnya Masyumi” 
(hlm. 45).  

Seperti diungkapkan Sulastomo, 
Ketua Umum PB HMI saat itu, dalam Hari-
hari yang Panjang: Transisi Orde Lama ke 
Orde Baru (2008), HMI kemudian 

menggelar aksi unjuk rasa yang salah 
satu tuntutannya mendesak Sukarno 
untuk mencopot Prijono dari jabatan 
menteri. Bung Karno sendiri kemudian 
menolak pembubaran HMI, tetapi juga 
tidak mengganti Prijono (hlm. 85).  

Sejak saat itu, Prijono menjadi salah 
satu bidikan utama gerakan mahasiswa 
Islam, yang kemudian benar-benar 
dieksekusi beberapa bulan setelah seruan 
Aidit tersebut. Menteri Prijono diculik 
sekelompok aktivis mahasiswa Islam yang 
mendapat dukungan dari Soeharto. 
Diculik Mahasiswa Suruhan Tentara 
Tragedi G30S 1965 membalikkan arah 
angin politik nasional. Orang-orang kiri 
yang semula mendapatkan tempat di 
pemerintahan maupun sektor-sektor lain, 
citranya anjlok secara drastis, bahkan 
menjadi buruan Soeharto dengan 
berbekal surat saktinya, Supersemar.  

Ini berlaku pula bagi Prijono. Ia 
memang bukan anggota PKI, 
tetapi partainya yang sosialis, Murba, 
terlanjur dianggap pro-PKI. Terlebih lagi, 
citra PKI dan Murba lekat sebagai 
pendukung Sukarno. Maka, Soeharto pun 
memasukkan nama Prijono ke dalam 
daftar pejabat tinggi yang harus 
ditangkap.   

Pada 16 Maret 1966, Prijono dicokok. 
Harold Crouch dalam Militer dan Politik di 
Indonesia (1986: 215) menyebutkan, 

selain Prijono, ada tiga petinggi negara 
lainnya yang diciduk di hari yang sama, 
yakni Soedibjo (Menteri Negara Front 
Nasional), Astrawinata (Menteri 
Kehakiman), serta I Gusti Gede Subarnia 
(Ketua Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong 
Royong). 
 

 
 
Para pelaku penculikan itu adalah 
sejumlah mahasiswa anggota Kesatuan 
Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) 
dan Laskar Ampera Arief Rahman Hakim. 
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Laskar ini diambil dari nama seorang 
aktivis yang tewas tertembak saat aksi 
unjuk rasa Tritura pada 24 Februari 1966.  

Sebelum penangkapan, harus 
dilakukan "penciptaan kondisi" terlebih 
dulu. Untuk itu, Angkatan Darat di bawah 
kendali Soeharto meminjam tangan kaum 
muda, terutama dari gerakan mahasiswa 
Islam yang memang sangat vokal 
menuntut pembubaran PKI dan masih 
menyimpan “dendam” terhadap Prijono, 
untuk bertindak.  

Harold menyebut nama dua petinggi 
Angkatan Darat, Kemal Idris dan Sarwo 
Edhie Wibowo, berperan besar dalam 
mengorganisir mahasiswa untuk menciduk 
menteri-menteri Kabinet Dwikora yang 
dicap pro-kiri. Mereka yang diculik, 
termasuk Prijono, kemudian dibawa ke 
Mabes Kostrad (hlm. 215).  

Dua hari setelah penculikan Prijono, 
Soeharto baru mengeluarkan surat 
perintah resmi. Pada 18 Maret 1966, 
seperti dicatat Benny G. Setiono  
dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik  
(2008), pasukan RPKAD (Resimen Para 
Komando Angkatan Darat) dan tank-tank 
berjajar di jalan-jalan sekitar istana. 
Mereka ditugaskan untuk menangkap 15 
orang pejabat tinggi negara yang daftar 
namanya telah disiapkan oleh Soeharto 
(hlm. 961). 
Dengan surat resmi itu, status Prijono 
bukan lagi “korban penculikan”, tetapi 
sudah menjadi tahanan pemerintah. 
Meskipun Sukarno masih menjabat 
sebagai presiden, tetapi pengaruhnya kian 

meluruh. Sebaliknya, Soeharto semakin 
kuat setelah mendapatkan Supersemar 
yang kemudian ditetapkan sebagai Tap 
MPR.  

Sukarno murka atas tindakan 
Soeharto tersebut. Menurut Bung Karno, 
sebagaimana dicatat dalam Kontroversi 
Supersemar dalam Transisi Kekuasaan 
Soekarno-Soeharto (2007) terbitan 

Lembaga Analisis Informasi, Soeharto 
meminta izin kepadanya untuk mengawal 
sejumlah menteri yang diperkirakan akan 
menjadi sasaran demonstrasi. Namun, 
Soeharto justru menjebloskan menteri-
menteri itu ke bui (hlm. 31).  

Karier politik Prijono—anak bangsa 
yang pernah mengharumkan nama 
Indonesia dan turut membentuk identitas 
kebangsaan—dipastikan berakhir sejak 
saat itu. Begitu pula kehidupannya 
sebagai orang bebas, .   

Prof. Dr. Prijono meninggal dunia 
mendadak pada 6 Maret 1969. Sumber 
dari pemerintah Orde Baru menyebutnya 
terkena serangan jantung (S. Sumardi,  
Menteri-Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Sejak Tahun 1966, 1984: 

15).   
Mantan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan ini meninggalkan seorang 
istri, beserta anak semata wayangnya, 
yakni Lemboe Amiloehoer Prijawardhana 
atau yang nantinya lebih kondang dengan 
nama Ami Priyono. Ia adalah sutradara 
sekaligus aktor terkemuka pada era 1970 
hingga 1990-an.  

Sumber: Tirto.Id  

 

SKETSA 

 

 
 

https://tirto.id/prijono-menteri-kiri-berprestasi-diculik-sebelum-mati-cFJr
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KISAH TAPOL  

 

Menuju Pulau Buangan 

Penulis: Bedjo Untung, sebagaimana dikisahkan oleh Tuba*  
 

 
Tuba bin Abdurahim [Foto: Humas YPKP 65] 

 

Nama saya Tuba, ayah saya bernama Abdurahim. Dalam Kartu Tanda Penduduk, KTP 
-yang pernah ditandai “ET” itu- nama saya tertulis Tuba bin Abdurahim. Saya tidak 
tahu, mengapa ayah saya memberi nama “tuba” yang berarti zat atau racun herbal 

untuk membius ikan saat nelayan atau penduduk kampung akan mencari ikan. Racun 
herbal ini -sesungguhnya- tidak mematikan tapi membikin mahluk air, terutama ikan 

atau udang, seperti mabuk sehingga mudah ditangkap.  
                 

Pada  tahun 1965 sebelum apa yang 
disebut G30S meletus, saya masuk 
organisasi Pemuda Rakyat (PR). Sebagai 
seorang pemuda rakyat yang ingin 
mendarma-bhaktikan jiwa-raganya demi 
bangsa dan negara, saya mengikuti 
latihan sukarelawan Dwikora kala itu,  

Relawan yang dilatih dan 
dipersiapkan untuk dikirim ke medan 
tempur semasa “Konfrontasi Malaysia”. Ini 
kebijakan strategis Nasional presiden 
Soekarno yang anti Nekolim (neo-
kolonialisme dan imperialisme) 
menghadapi Malaysia, yang dinilai 
sebagai sebuah negara boneka bikinan 
imperialis Inggris yang oleh Bung Karno 
dinilai sebagai ancaman bagi Republik 
Indonesia. 

Namun, ketika peristiwa G30S 
meletus, saya malah menjadi korban 
persekusi, target pengejaran dan akhirnya 
saya ditangkap, disiksa dan ditahan untuk 
akhirnya dibuang ke Pulau Buru. 

Saya ditahan sejak 16 November 
1965 dan dibebaskan pada 13 November 
1979, lama dalam tahanan 14 tahun, 
tanpa pernah diadili di pengadilan 
manapun. Tempat-tempat  penahanan 
yang saya singgahi, diantaranya: Polres 
Brebes, Buterpra/ Koramil Sawah Besar, 
Kodim Jakarta Utara/Kota, Penjara RTC 
(Rumah Tahanan Chusus) Salemba, 
Kamp Kerja Paksa Tangerang, Penjara 
Permisan Nusakambangan, Limus Buntu 
Nusakambangan dan Kamp Kerja Paksa 
Pulau Buru 
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Penangkapan dan Interogasi 
 

Peristiwa 1 Oktober 1965 dimana 6 
jenderal dan 1 perwira menengah  
Angkatan Darat terbunuh oleh Operasi 
Penyelamatan Presiden RI Soekarno  oleh 
sekelompok militer Pasukan Pengawal 
Tjakrabirawa mengubah nasib jutaan 
putra-putri rakyat Indonesia yang tidak 
berdosa. Tidak kurang dari 500.000 – 
3.000.000 jiwa diprediksi terbunuh dan 
puluhan ribu orang-orang yang dituduh 
anggota PKI dan pendukung Sukarno  
ditahan di kamp-kamp konsentrasi. Tidak 
terkecuali, saya sendiri sebagai seorang 
pemuda desa yang ingin mengabdikan 
jiwa dan raga kepada bangsa dan negara 
tetapi justru saya ditahan dan mengalami 
siksaan di luar batas perikemanusiaan. 

Ketika  itu, saya ditangkap di Brebes 
pada 16 November 1965 lalu ditahan di 
Polres Brebes  selama satu hari satu 
malam, kemudian dibawa ke Jakarta 
dengan menggunakan mobil operasi 
militer. Tangan saya diborgol dengan 2 
orang  tahanan yang lain (satu borgol 
digunakan untuk 3 orang), masih 
diperkuat dengan tali yang melilit lengan 
tangan saya. Tentu saja, keadaan ini 
menyulitkan bagi saya untuk bergerak 
apalagi untuk makan dan minum. 

Perjalanan malam ke Jakarta berakhir 
jam 03.00 dini hari berikutnya, pagi itu 
saya diturunkan di Koramil Sawah Besar. 
Pada esok harinya setelah menginap satu 
malam di Koramil, saya dibangunkan 
dengan cara ditendang dan diinjak kepala 
saya oleh seorang tentara yang 
mengenakan sepatu lars, sambil 
membentak:  

“Bangun, kamu akan dibon”. 
Bon adalah istilah populer di kalangan 
tapol untuk “diambil secara paksa”, 

biasanya dihilangkan setelah itu. Saya 
berfikir negatif, saya akan dibunuh. Mobil 
yang membawa saya berputar ke arah 
Ancol, pengawal yang terdiri dari 4 orang 
tentara turun dari mobil dan seakan-akan 
mempersiapkan eksekusi buat saya. Saya 
tidak berdaya, lemas karena akan 
menghadapi maut dengan cara itu. 
Namun kemudian 4 orang pengawal 
segera melanjutkan perjalanan dan 
akhirnya saya dibawa ke Kodim Jakarta 

Utara (Kota Toea). Saya lega karena maut 
tidak terjadi menjemput. 
 
Interogasi itu Momok 
 

Saya dibawa masuk sebuah ruang di 
Kodim Jakarta Utara sekira jam 05.30 
pagi; saat itu keadaannya 
menyeramkan.Tapol sebanyak kira-kira 
1.000 orang, duduk melipat kaki di lantai. 
Ruang itu terasa penuh sesak. Masa ini 
memasuksi masa pemeriksaan, masa 
interogasi.  

Para tapol satu persatu diperiksa 

dengan cara diinterogasi, yang selalu 
disertai tekanan mental, dan terutama 
penyiksaan secara fisik. Ini berlangsung 
dari pagi sampai sore hari. Saya 
mendengar langsung jeritan dan raungan 
para tapol yang disiksa, ada yang diiris-iris 

badannya dengan menggunakan silet, ada 
yang diinjak kaki meja, ada yang disetrum 
dan ada pula yang dikupas kuku jarinya. 
Ada tangan tapol dipaksa menengadah 

untuk dijadikan asbak rokok sembari 
diinjak kakinya. Tim pemeriksa duduk di 
atas meja sambil memaksa tapol untuk 

menjawab sesuai kemauan interogator. 
Saya melihat sendiri, betapa kejam dan 
sadisnya pemeriksaan, setiap tapol 
selesai diinterogasi, bisa dipastikan ia 
dalam keadaan terluka berlumur darah, 
luka memar dan terkadang dipapah 
karena sudah tidak bisa jalan sendiri.  

Hari ke-4  berada di tahanan Kodim 
Jakarta Utara, barulah saya dapat giliran 
untuk diperiksa. Saya harus siap mental, 
apa pun akan saya hadapi. 

Pertama-tama saya harus menjawab 
pertanyaan, saya ada di mana pada 30 
September 1965.Saya harus pandai 
menjawab pertanyaan jebakan. Kalau 
saya menjawab yang sebenarnya pastilah 
akan menyulitkan saya, dan teman-teman 
saya,  bisa jadi akan mengalami siksaan 
lebih sadis untuk mengorek informasi 
lanjut dari saya.  

Karena  itu saya menjawab, saya 
menjadi tukang koran dan penjaga parkir 
mobil di Bioskop Cathay Gunung Sahari. 

Sebab memang itu adalah pekerjaanku 
saban hari sebelum melamar jadi 
sukarelawan Dwikora (Dwi Komando 
Rakyat) yang dikomando Bung Karno, 
dengan misi gagalkan pembentukan 
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proyek Nekolim Malaysia: Perhebat 
ketahanan revolusi Indonesia, Bantu 
perjuangan revolusioner rakyat Malaya, 
Singapura, Sarawak dan Sabah; untuk 
menghancurkan Malaysia. 

Siksaan seperti yang saya uraikan di 
atas juga terjadi pada diri saya: dipukuli, 
kaki diinjak di bawah kaki meja, 
sementara sang interogator duduk di atas 
meja, tangan saya menengadah dijadikan 
asbak. Kuku jari-jari tangan kiri dan kanan 
saya dipukuli menggunakan stik drum-

band sehingga kuku-kuku saya menjadi 
hitam, bengkak karena darah tidak keluar. 
Sampai sekarang hitamnya masih 
membekas. Hal ini dilakukan oleh sang 
interogator setiap kali selesai bertanya 
langsung memukuli jari- jari saya. Proses 
interogasi berlangsung salama 2 jam 30 
menit mulai jam 08.00 pagi sampai jam 
10.30 siang.  
 

 
Ilustrasi Rumah Tahanan Chusus (Rakhmat 
Tri/Indonews) 

 
Di Penjara Salemba 

 
Saya merasa lega karena masa 

interogasi yang mengerikan itu telah 
lewat. Interogasi adalah hal yang paling 
ditakuti bagi setiap tapol masa itu. 
Seminggu kemudian saya dipindahkan ke 
RTC (Rumah Tahanan Chusus) Salemba 
bersama 100 tahanan yang lain dengan 
menggunakan 3 truk, di bawah 
pengawalan ketat 4 orang tentara 
bersenjata lengkap bertanda pengenal 
CPM (Corps Polisi Militer) untuk setiap 
truk. 

Begitu turun di depan pintu utama 
Penjara Salemba, para tapol dipukul 
dengan rotan untuk segera meloncat turun 
dengan menghitung nomer urut yang 
diberikan oleh petugas. Saya mendapat 

giliran hitungan dengan pukulan rotan 
nomor urut 2.973. Berarti masuknya saya 
ke penjara Salemba sudah terisi sejumlah 
2.973 orang. 

Perlu saya terangkan, ketika para 
tapol dihitung dan dipukul rotan, tiap 
tahanan dalam posisi tangan di tengkuk 
sambil  kepala menunduk. Setelah 
dipanggil nomornya, saya harus  
menirukan nomornya sambil mengangkat 
tangan kanan kemudian kembali ke posisi 
semula tangan di kuduk dan kembali 
menunduk. 

Penjara Salemba adalah penjara 
yang sangat ditakuti, menyeramkan. 
Ketika saya tiba di Salemba pada akhir 
bulan November 1965, yang menjadi 
Komandan Kampnya adalah Sani Gonjo, 
seorang Mayoor berasal dari Aceh. 
Orangnya tinggi besar dan terkenal 
karena bengisnya. Dibantu oleh seorang 
Kepala Security namanya Letnan Satu 
Mardjuki, yang kemudian naik pangkat 
menjadi Kapten menggantikan Sani Gonjo 
pada tahun 1970 an.  

Banyak yang menginformasikan 
pencopotan Sani Gonjo karena ia 
mengeksploitasi Tapol Tangerang, Sani 
Gonjo menjalin suatu kerja sama dengan 
seorang sipil pengusaha yang bernama 
Badaruddin. Hasil dari proyek pertanian 
Kamp Kerja Paksa di Tangerang untuk 
memperkaya dirinya. 

Penjara Salemba  adalah bangunan 
kuno Belanda yang berbentuk huruf “U” 
kalau dilihat dari dalam penjara. Tetapi 
kalau dilihat dari luar, penjara ini memiliki 
sudut delapan atau berbentuk pentagon. 
Terdiri dari 17 Blok dengan  nama Blok A, 
B, C dan seterusnya sampai Blok R. 

Untuk menuju ke Kamar Sel yang 
dihuni tahanan harus melewati 7 pintu 
yang masing-masing pintunya dijaga ketat 
oleh petugas jaga militer. Ada pomeo 
candaan di antara para tahanan: 
“jangankan orang atau tahanan, setan pun 
tidak bakalan bisa lolos dari penjara” 
saking begitu berlapisnya penjagaan. 

Saya masuk ke penjara Salemba dan 
ditempatkan di “Blok K”. Semula blok ini 
dikhususkan untuk tahanan kriminal 
namun karena jumlah tapol semakin 
banyak dan kamar sel sudah penuh, maka 
Blok K ini dikosongkan untuk menampung 
Tapol baru yang terus berdatangan. 
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Sedangkan tahanan kriminal 
dipindahkan ke penjara lain.  

Kondisi makanan sangat buruk, saya 
diberi makan dua kali sehari namun 
jumlah nasi sangat sedikit kurang lebih 12 
sendok, kwalitas nasi penuh pasir, 
terkadang pecahan kaca dan nasi 
berwarna kuning karena berasal dari  
beras sweeping yang kotor. Menunya 

ditambah sayur bayam hasil tanaman 
tapol, tanpa bumbu atau pun garam 
ditambah lauk tempe atau tahu sebesar 1 
cm persegi, terkadang diselingi dengan 
lauk ikan asin yang busuk dan tak layak 
makan, sebesar jari kelingking.  

Menurut seorang teman dokter yang 
juga ditahan, dengan kondisi makanan 
rendah gizi seperti itu, para Tapol akan 
mati dalam tempo 3 bulan. 
 
Kerja Paksa di Kamp Tangerang 
 

Tidak lama saya di penjara Salemba, 
hanya satu bulan kemudian dipindahkan 
ke Kamp Kerja Paksa Tangerang bersama 
500 tahanan politik lainnya, menggunakan 
6 truk diisi tapol berjejal penuh sesak. 
Dengan pengawalan ketat dan bunyi sirine 
meraung-raung. Pemindahan ini diduga 
dalam rangka mengurangi populasi 
penjara Salemba yang sudah penuh 
sesak. Dan juga ada rencana jahat pihak 
militer untuk memanfaatkan tenaga tapol 

untuk dikerjapaksakan di lahan-lahan 
pertanian. Membuka sawah dan ladang, 
menanam padi, palawija, beternak kerbau, 
kambing, bebek, ayam, ikan, dan 
sebagainya; dimana hasilnya untuk 
kepentingan penguasa militer.  

Ketika saya pertama kali masuk ke 
penjara Tangerang, sudah ada tahanan 
politik sebelumnya yang berada di Blok C 
sebanyak 900 orang. Saya menempati 
Blok B bersama 500 tapol yang baru 

datang dari Salemba. Setelah saya 
berada di Tangerang  selama 90 hari 
jumlah tapol telah mencapai 1.800 orang.  

Kira-kira awal Februari 1966 
dimulailah Proyek Kerja Paksa di Penjara 
Tangerang itu.  

Medan yang akan dijadikan lahan 
pertanian berupa bukit-bukit tandus yang 
ditumbuhi ilalang dan rumput serta semak 
belukar berduri. Saya dipaksa untuk 
mencabuti rumput dan membabat belukar 

dengan alat yang tidak memadai, seperti 
sabit tumpul, rusak dan cangkul terbatas. 
Terkadang saya harus mencabuti rumput 
dengan tangan kosong sehingga 
berlumuran darah akibat tergores semak 
berduri. Ini dialami para tapol yang tidak 

kebagian alat. 
 
Penebang Kayu 

 
Setelah 3 bulan kerjapaksa di proyek 

pertanian untuk mempersiapkan lahan 
sampai ke penanaman padi, saya 
kemudian dipindahkan untuk kerja di 
bagian formasi dapur yang tugasnya 
disamping masak-memasak 
mempersiapkan rangsum tapol juga jatah 
makan para peleton pengawal (Tonwal) 
serta petugas sipir penjara. Bukan itu saja, 
saya juga ditugasi untuk mencari kayu 
bakar dengan cara menebang kayu ke 
perkebunan karet di daerah Serpong, 
Tigaraksa, Gunung Sindur, Ciseeng, 
Lengkong, Karawaci dan Kota Tangerang 
sendiri.  

Saya bersama dengan 25 orang 
anggota tim penebangan kayu yang dibagi 
dalam 2 kelompok, 10 orang penebangan 
kayu di dalam kota dan 15 orang untuk 
penebangan kayu di perkebunan karet. 
Saya termasuk yang ikut penebangan 
kayu  perkebunan. Ketika itu tidak 
menggunakan gergaji mesin tetapi hanya 
menggunakan alat-alat manual yang 
sangat menguras tenaga. Oleh teman-
teman saya dijuluki sebagai ahli memanjat 
pohon karena usia saya masih cukup 
muda dan punya tenaga agak kuat 
dibanding rata-rata tapol lainnya.  

Saya masih ingat, anggota tim 
penebang kayu antara lain Pak Darmadji 
dari Cirebon dan Pak Jaimin dari Pasar 
Minggu Jakarta serta Pak Samin bin Jebul 
dari Pasar Minggu yang ketiganya juga 
ahli memanjat pohon. Ia berani 
bergelantungan bagaikan monyet dengan 
menggunakan seutas tali di atas pohon, 
meloncat dari satu cabang ke cabang 
yang lain.  

Selama kerja sebagai tim penebang 
kayu, saya dikawal oleh seorang CPM 
bernama  Sersan Mayor Suatmadji dan 2 
orang Hansip Penjara yaitu Ohim dan 
Sudjono yang berkoordinasi dengan 
Babinsa setempat. Kemana pun pergi 
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saya dikawal ketat oleh petugas 
keamanan tersebut.  

Saya menjalani kerja paksa di kamp 
penjara Tangerang sampai tahun 1973 
selama 7 tahun dari tahun 1966. Untuk 
selanjutnya saya bersama 600 tapol dari 

kamp kerja paksa Tangerang dipindahkan 
ke penjara Salemba.  
 
Menuju Tanah Pembuangan   

 
Setelah  satu bulan berada di penjara 

Salemba -ternyata ini hanyalah tempat 
transit untuk sementara- dan selanjutnya 
saya bersama 1.000 tapol pindahan dari 
Tangerang dan tambahan dari Salemba 
diberangkatkan menuju ke suatu tempat 
yang dirahasiakan. Saya masih ingat kata-
kata  seorang perwira menengah militer 
CPM dalam suatu briefing sebelum 
pemberangkatan,  

“Kalian akan dipindahkan ke suatu 
tempat yang tidak jauh, kalau saya 
bohong, ludahi muka saya”  

Nampaknya sang perwira itu sengaja 
untuk menenangkan para tapol agar  tidak 

merasa takut maupun kecil hati. Namun 
sebagian besar tapol sudah  siap mental 
apa pun yang akan terjadi akan dihadapi. 
Ternyata omongan sang perwira itu 
bohong belaka. Tapol akhirnya dibuang ke 

Nusakambangan dan selanjutnya sebelum 
akhirnya dibuang ke Pulau Buru.  

Para tapol sudah menyiapkan 

perbekalan untuk mengantisipasi bila 
pada akhirnya akan dibuang ke tempat 
yang jauh dan tidak ada tanaman yang 
menghasilkan bahan makanan, dengan 
membawa bibit tanaman sayuran, 
kangkung, bayam, jagung, kedelai, sawi, 
kacang-kacangan, dan lainnya.  

Di hari pemberangkatan, kira-kira jam 
05.00 pagi, sejumlah 1.000 orang tapol 

yang sudah didaftar sebelumnya untuk 
diberangkatkan ke suatu tempat yang 
konon tidak jauh itu, dikumpulkan di 
lapangan dalam penjara Salemba. Saya 
ikut berbaris dengan membawa rangsel 
karung goni buatan sendiri untuk 
membawa perbekalan menuju Tanah 
Pembuangan. Tiba-tiba iring-iringan tapol 
diberhentikan di depan pintu 3, 
selanjutnya tiap-tiap tapol diperintahkan 

untuk membuka mulutnya lebar-lebar dan 
sang petugas dari militer melemparkan 

dua tablet yang saya tidak tahu namanya, 
kemudian saya menelan pil tersebut.  

Petugas yang lain membagikan 
sebuah ketupat ukuran kecil dengan lauk 
tempe orek dalam plastik kecil nampaknya 
untuk bekal dalam perjalanan.  

Sebanyak 20 kendaraan  truk militer 
ukuran besar sudah menunggu dan 
berbaris di depan penjara Salemba 
sepanjang jalan Percetakan Negara 
hampir sampai ke pintu Kereta Api.  
 
Satu per satu para tapol menaiki truk. 

Karena truknya tinggi para Tapol harus 
dibantu dengan bangku untuk naik, 
sementara itu bagi teman yang sudah di 
atas truk membantu menarik tangannya .  
Lagu-lagu perjuangan gubahan para tapol 
mengiringi keberangkatan. Lagu-lagu 
tersebut antara lain: Selamat Tinggal 
Jakarta Tercinta, Rangsel Goni (karya 
Karatem), Tikar Rombeng dan Lalap Daun 
Kenikir (karya Nur Jaslan). 
 
Lalap, lalap, daun kenikir 
Semangat, semangat 
Jangan dipikir 
Derita pasti berakhir 
 

Ada lagi sebuah lagu yang juga 
menyemangati Tapol  di dalam 
penderitaan dan penyiksaan di kamp 
konsentrasi  Kerja Paksa Penjara 
Tangerang yaitu   
 
Penebang Kayu 
 
Di kaki langit sebelah timur 
Sebelum yang merah merekah 
Aku dan Kawan telah bangun 
Bekerja 
Mandi keringat dan banting tulang 
Oh, sungguh berat Kawan 
Hidup sebagai Penebang Kayu 
Kelana 
Bukan untukmu dan untukku 
Tapi kuabdikan untuk kita semua 
Pemilik hari esok lusa 
Cemerlang!!! 
 

Iring-iringan truk militer yang mengangkut 
tapol mulai bergerak dengan pengawalan 
sirene militer meraung-raung, semua 
kendaraan berhenti  hanya iringan 
kendaraan tapol yang lewat. Sementara 
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itu orang-orang yang menyaksikan di 
pinggir jalan bagaikan patung 
menyaksikan iring-iringan  kendaraan 
militer yang sedang lewat, mengangkut 
tapol, dibawa ke mana; tidak ada yang 
tahu.  

Jalan yang dilaluinya ialah, jalan 
Gunung Sahari, belok kiri ke jalan Mangga 
Dua dan akhirnya sampai ke Stasiun Beos 
(Kota). Barulah saya menyadari bahwa 
saya dan teman-teman akan 
diberangkatkan ke suatu tempat dengan 
menggunakan kereta api!  
 
Naik Kereta Api 
 

Gerbong kereta sudah siap terbuka 
pintunya. Dengan cepat para tahanan  
diperintahkan naik dan masuk gerbong 
mencari tempat duduk masing-masing.  
Kereta api yang mengangkut  para 
tahanan terdiri dari 12 gerbong, cukup 
panjang. Petugas dari militer yang  
memakai tanda pengenal CPM melakukan 
pengecekan dengan menghitung, berkali-
kali sampai lima kali.  Setelah meyakini 
jumlah tahanan sesuai dengan manifest 
perjalanan, mulailah diberi aba-aba untuk  
berangkat.  

Kira-kira jam 17.00  pintu kereta 
ditutup dan dikunci,  masing-masing 
gerbong dijaga 4  militer, pintu depan dan 
pintu belakang. Peluit panjang dari Kepala 
stasiun Beos berbunyi  melengking  dan 
menandakan kereta segera 
diberangkatkan.  

Saya dan teman-teman mulai 
kepanasan karena kereta ketika itu tidak 
menggunakan penyejuk ruangan.Ada 
yang mulai membuka baju bahkan celana, 
sehingga mereka hanya pakai celana 
dalam saja.Saking panasnya udara di 
dalam kereta.Makanan  yang berupa 
ketupat dan tempe orek mulai dilahap 
karena perut sudah lapar.  Setelah 
beberapa menit  makan  dan karena 
sudah lelah, semua tapol tertidur lelap – 
ini karena pengaruh obat yang kita telan 
sebelum berangkat.  
 
Di Setasiun Kereta Api Cilacap   
 

Saya dan teman-teman tahanan 
terbangun kira-kira jam 06.00 pagi. Baru  
kita ketahui kalau sudah sampai di stasiun 

kereta api Cilacap Jawa Tengah. Saya 
mulai sadar bahwa saya dan tapol lain 
akan dibuang ke Pulau Nusakambangan  
di selatan Pulau Jawa.  

Para petugas keamanan CPM yang 
mengawal berteriak sambil menggedor 
pintu jendela kereta,   

“Bangun, Bangun, Bangun”   
“Cepat, Cepat, Cepat, Turun, Turun, 
Turun..!” 
“Siapkan barang-barangnya “  

Sebagian besar dari teman-teman 
saya, baru terbangun dari tidur lelap 
karena pengaruh obat bius yang ditelan 
sebelum keberangkatan. Dengan 
tergagap-gagap tidak mengetahui 
sekarang berada di mana. Para tapol 
secepatnya segera turun berikut rangsel 
perbekalan masing-masing.   

Saking terburu-burunya, ada di antara 
tapol yang masih mengenakan celana 
dalam dan tanpa mengenakan baju, harus 
segera turun dan berbaris di peron 
stasiun, dengan formasi 5 shaft ke 

samping, duduk jongkok dengan tangan di 
kuduk kepala menunduk, berbaris ke 
belakang menghadap ke arah pintu keluar 
khusus.   

Para tapol kemudian dihitung berkali-
kali oleh petugas. Inilah momen  
menghitung berulang kali yang sering 
melelahkan bagi saya dan teman tapol 
lainnya. Kami mirip binatang piara yang 
boleh diperlakukan dengan seenaknya.  

Di stasiun kereta api Cilacap sudah 
dalam keadaan konsinyier. Tak ada  

penumpang lain selain petugas militer 
yang jumlahnya diperkirakan satu SSK 
(sekitar 300 tentara) untuk mengawal 
1.000 tapol. Memang, saya perhatikan di 
dalam maupun di luar stasiun penuh 
dengan tentara berjaga-jaga dalam 
formasi siap tempur; bersenjata lengkap. 
Di seberang pintu ke luar sudah berderet 
truk-truk militer yang siap mengangkut 
para Tapol.  

Para Tapol kemudian diangkut  
dengan menggunakan truk yang sudah 
disiapkan menuju  ke arah selatan di 
pantai Dermaga Jayapura. Perjalanan 
menempuh waktu kira-kira 25 menit.  

Jam 12 siang saya bersama teman-
teman tapol lainnya sudah  sampai di 
dermaga Jayapura. Letaknya di pinggir 
pantai Cilacap. Tak jauh dari dermaga 
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telah nampak gugusan bukit karang 
berwarna putih kekuningan.  Nampak 
pulaa pos-pos jaga.  Itulah dia Pulau 
Nusakambangan yang telah menanti 
sebagai tempat pembuangan tapol tragedi 
1965. 
 
Ke Nusakambangan 
 

Setelah diapel, lagi-lagi, rutinitas yang 
sangat menjemukan, yang selalu dihitung 
dan dihitung bagaikan ternak yang 
dikuatirkan hilang. Saya kemudian 
diperintahkan untuk melompat ke kapal 
ferry penyeberangan berkapasitas 
terbatas hanya 100 orang. Itupun kapal 
terdiri dari 2 kapal yang disatukan. Jarak 
tempuh dari dermaga Jayapura menuju ke 
dermaga Sodong di Nusakambangan 
sekira 20 menit saja.  

Saya memperhatikan laut Samudera 
Indonesia yang begitu luas berwarna biru 
dan bergelombang besar bergulung-
gulung terkadang buih putih menerobos 
lubang goa di pantai Nusakambangan. Di 
lain sisi, gelombang dahsyat itu terpecah 
menabrak karang tepian pulau, memutar 
masuk ke Teluk Penyu dari sebelah timur 
Pulau Nusa Kambangan yang berdekatan 
dengan penjara Karang Tengah.  

Tidak terasa kami sudah sampai di 
dermaga Sodong. Dan diperintahkan 
melompat turun dengan hardikkan 
beberapa petugas militer,  

“Cepat, Cepat, Cepat, Turun !!!” 
Segera para tapol diperintahkan 

menunggu di depan Patung Selamat 
Datang di Nusakambangan.  Kira-kira 2 
jam kemudian 1.000 tapol telah selesai 

diseberangkan dari dermaga Jayapura ke 
Sodong. Para Tapol diperintahkan 
berbaris lima shaf ke belakang dalam 

posisi jongkok dan tangan di kuduk. 
Petugas kemudian menghitung berkali-kali 
dengan menggunakan tongkat kayu 
panjang, memukuli punggung tapol 
laksana kerbau piara. 

Semua petugas menghitung sampai 
berulang kali, tak ketinggalan dengan 
memukul tongkat ke punggung tapol. Para 
tapol terbiasa menghadapi situasi seperti 
ini. Namun, yang tidak bisa 
disembunyikan ialah perasaan lelah 
karena sejak keluar dari penjara Salemba 
hingga tiba di Sodong itu sudah  
memakan waktu tempuh 36 jam.   

Sepanjang perjalanan ini perut 
kosong, lapar karena hanya diisi satu biji 
ketupat kecil yang sudah habis dimakan 
saat dalam kereta api; dimana kami 
menhan haus karena cuaca amat 
panasnya. 
____ 
 
* Tuba, lahir 14 April 1944 di Brebes, Jawa 
Tengah.Sekembalinya dari Pulau Buru, kini 
tinggal dan menetap di Jembatan III, 
Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara. 
Eks Tapol 65 ditangkap dan dipenjarakan 
rejim orba di Brebes, dijebloskan ke RTC 
Salemba, penjara/ kamp kerjapaksa 
Tangerang, dikirim ke Nusakambangan dan 
akhirnya dibuang ke Pulau Buru. Saat 
peristiwa G30S, Tuba berada di Lubang Buaya 
sebagai Pemuda Rakyat yang tengah 
menjalani pelatihan relawan.  

 

Penulis:Bedjo Untung | Editor: Aris Panji
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REPORTASE 

 

Menelusuri Kuburan Massal Korban Tragedi 1965 

Oleh: Bedjo Untung  
 

 
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] 
 

Waduk  Nglangon Kradenan Purwodadi, Tempat  Eksekusi  Tapol  1965-1968 

 
Purwodadi – Di saat umat Tionghoa merayakan Imlek pada Jum’at (16/02/2018), Tim 

Investigasi YPKP 65 yang terdiri dari Bedjo Untung, Sumardi (Banser) dan Kandar Sumarno 
melakukan perburuan kuburan massal di wilayah Kradenan, Purwodadi Grobogan. 

 
Seorang saksi sejarah -sebut saja 

Karman- yang saat kejadian masih 
berusia 16 tahun, ia menyaksikan 
bagaimana puluhan bahkan 
ratusan tapol disiksa, disetrum sampai 

pingsan. Ia juga menyaksikan tentara 
sehabis melakukan penyetruman listrik 
kemudian memberi minum korbannya 
menggunakan air kendi dengan cara 
setengah menyiramnya. 

“Dengan cara mengintip dari balik 
celah pintu, saya menyaksikan semua itu”, 
terang Karman berkisah sambil menunjuk 
rumah di depannya. 

“Itu rumah dulunya (pada 
1968_Red) dijadikan markas tentara”. 

“Satu kompi tentara bersenjata 
lengkap layaknya perang, siap tempur”, 

terangnya mengenang. 
Tentara di desanya adalah satuan 

Batalion 430 yang didatangkan dari Blora. 
Tiap hari puluhan truk menderu-deru 
mengangkut orang-orang tangkapan yang 
ditengarai sebagai pengikut Bung Karno 
ataupun yang dituding orang komunis, 
kemudian dieksekusi di tengah hutan yang 
terpisah dari hunian namun tak jauh dari 
Waduk Nglangon di Kradenan. 
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MARKAS: Sebuah rumah yang pada masa terdahulu pernah digunakan sebagai markas tentara 

dalam apa yang disebut “Pembasmian PKI” di Purwodadi {Foto: BU] 
 

“Tiap pagi saya melihat tentara 
sedang menggosok-gosok lop lubang 
bedil”, demikian kata lelaki perokok berat 
kini. 

“Mobil yang dipakai mengangkut 
tahanan adalah truk milik pengusaha 
Tionghoa di Purwodadi, pada bak 
bertuliskan Moro Dadi hilir mudik tiap 
kali”. 

“Dan tentu saja, truk ini adalah 
dipaksa maunya tentara untuk 
mengangkut para tapol tangkapannya”, 
kenang Karman sambil kembali menyulut 
kreteknya. 

Pada suatu hari Karman dimintai 
tolong oleh seorang tentara untuk 
mengantarnya ke hutan. Diboncengnya 
serdadu itu dengan menaiki 
sepeda onthel. Sesampai di tengah hutan 

dekat waduk Nglangon, sang tentara itu 
menunjukkan sebuah lokasi. 

“Di sinilah para tahanan dieksekusi 
dan dikubur. Itu yang ada gundukan, dan 
sebagai tanda ditanami pohon pisang”, 

kata serdadu waktu itu, Karman 
menirukan kata-kata yang diingatnya. 
 

 
SAKSI SEJARAH: Seorang saksi tengah 

menunjukkan lokasi pembantaian dan kuburan 
massal tak jauh dari Wadul Nglangon di 

Kradenan, Grobogan [Foto: BU] 

 
 

Desa Pakis, Kradenan: Ladang 
Pembantaian Massal 

Penelitian berikutnya, tim investigasi 
mengarah ke Waduk Butak di desa Pakis, 
Kradenan. Waduk ini dibangun sejak 
jaman Belanda pada tahun 1901 dan 
memiliki volume daya tampung air 1,60 
juta meter kubik. 
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Dari tepian waduk ini tim berjalan kaki 
menyusuri jalan tanah sejauh 500 meter. 
Dan mendapati sebuah tempat 
pemakaman umum (TPU) desa Pakis. 
Orang menyebutnya Kuburan Beku. 

Penelusuran melewati kuburan dan di 
pinggir kuburan ujung sebelah selatan 
terdapat lahan seluas 400 meter persegi 
yang ditanami pohon  Kemuning. Pohon 
yang bila tiba musim bunga memancarkan 
wangi semerbak, terutama di malam hari. 
Nampaknya tanaman pohon ini 
dimaksudkan sebagai memorialisasi bagi 
keluarga yang meyakini tempat ini adalah 
tempat eksekusi tapol pada tahun antara 

1965-1968. 

Lokasi eksekusi biasanya memang dipilih 
di tengah hutan atau yang berdekatan 
dengan pemakaman umum karena 
sekaligus digunakan sebagai tempat 
mengubur mayat para tapol. Lagi kuburan 

itu letaknya jauh dari pemukiman 
penduduk, sepi dan menyeramkan. Nah, 
di desa Pakis inilah para tapol dieksekusi 

dan dikuburkan. 

Menurut penuturan saksi mata 
diperkirakan ada 75 orang yang dibunuh 
di sisi Kuburan Beku desa Pakis ini. 

 

 
DOA: Duka dan kepedihan yang mendalam 

kepada para Korban tragedy 1965 yang 
dieksekusi tanpa proses hukum di tempat ini. 
Semoga arwahnya memperoleh ketenangan 

dan damai abadi di alam baka. [Foto: BU] 
 

Di Sendang Tapak Ngrimpi 

Seorang Tapol Ditimbun Batu dalam 
Keadaan Hidup 

 Tim Peneliti YPKP 65 untuk investigasi 
Kuburan Massal Korban Trgaedi 65 
melanjutkan perburuannya. Kali ini ke 
dukuh Ngrimpi di wilayah Desa Plosorejo, 
Purwodadi Grobogan. Di daerah yang 
tergolong jauh dari keramaian penduduk, 
dengan kondisi jalan yang berkelok-kelok 
akhirnya sampailah di ujung jalan 
beraspal. Di situ ada tempat pemakaman 
umum Desa Ngrimpi. Masih harus 
berjalan kaki ke luar melewati areal 
pemakaman. 

 

 
 

SENDANG TAPAK: Sendang Tapak yang 
dipugar dengan cara dibeton [Foto: BU] 

 
 

Pohon Munggur besar berdiameter hampir 
2 meter berdiri di sana. Di dekatnya 
ada sendang atau kolam yang airnya tak 
kunjung kering meski di musim kemarau 
panjang. Kini sendang telah dipugar dan 
dibuat beton mirip sumur yang bundar. Di 
dekat sendang ini juga ada batu besar 
yang mirip tapak (telapak) karena itu 
sendang ini disebut Sendang Tapak. 

Di tempat inilah tapol korban tragedi 1965 

dibunuh. Apabila mengingat cerita-cerita 
bagaimana cara pembunuhan di tempat 
ini, sungguh mengerikan. Tak jauh dari 
sendang, di dekat 
pohon Munggur raksasa tadi, seorang 

tahanan dari warga keturunan Tionghoa 
dipaksa harus dikubur hidup-hidup karena 
dibunuh dengan segala cara, tidak mati 
juga. Akhirnya tubuh yang masih 
bernyawa itu harus dikubur dengan cara 
menindihi dengan batu-batu besar yang 
ditimpakan kepada sang korban. 
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Menurut kesaksian yang dihimpun tim, 
diperkirakan jumlah Korban di tempat ini 
berkisar antara 200-300 orang. 
Tempatnya kira-kira 100 meter dari lokasi 
ini. Pada tahun 1965 daerah ini 
merupakan hutan jati yang lebat dan 
menyeramkan. 

 

 
Istirahatlah dengan tenang dan damai para 

korban Tragedi 1965 yang dieksekusi di 
tempat ini. Engkau adalah korban kejahatan 
kemanusiaan oleh rejim diktator yang haus 

kekuasaan. [Foto: BU] 
 

SMK At-Thoat di Desa Ngemplak 

Tempat Pembuangan Mayat Tapol 1965 

 Masih di Hari Imlek (16/02/2018). Cuaca 

cerah sepanjang hari ini dan hangat 
padahal sejak seminggu sebelumnya 
setiap hari dirundung hujan lebat dan 
cuaca dingin disertai hembusan anginurah 
hujan pekan ini menyebabkan beberapa 
kota di Pantura Jawa dan berbagai tempat 

lainnya mengalami petaka banjir. Banjir 
juga melanda Jakarta, namun tidak di 
Purwodadi Grobogan. 

Tim peneliti YPKP 65 untuk perburuan 
kuburan massal terus melanjutkan 
pelacakannya. Dari pusat kota kecamatan 
Toroh arah ke selatan jalan  raya jurusan 
Purwodadi – Solo tidak jauh dari Kantor 
Kecamatan Toroh di sisi sebelah kiri jalan 
kita dapatkan SMK (Sekolah Menengah 
Kejuruan) At Thoat di desa Ngemplak. 
Pada 1965, di tempat  ini belum dibangun 
gedung sekolah. Lokasi tanahnya miring 
dan di bagian belakang bangunan sekolah 
itu terdapat jurang cukup terjal. Di situlah 
dijadikan tempat untuk 
mengeksekusi tapol yang dituduh anggota 

Partai Komunis Indonesia. 

Saksi mata menyebutkan tidak kurang dari 
100-150 orang dibunuh di lokasi ini. 
Umumnya tapol yang dibuang di tempat 

ini adalah yang mengalami penyiksaan di 
berbagai kamp penahanan di Purwodadi, 
di Polres Toroh, Kodim Purwodadi 
maupun yang disekap di Gedung Seng di 

pinggir kali Lusi serta di bekas gedung 
Baperki di kota Purwodadi yang kemudian 
disulap menjadi kamp penyiksaan. 

  

Pinggir Kali Mojo Legi Kecamatan 
Toroh 

Tempat Pembuangan Mayat 

 Sesudah melewati SMK At-Thoat tempat 
pembuangan jenasah korban tragedi 
1965, tim peneliti YPKP 65 untuk 
pelacakan Kuburan Massal kemudian 
bergerak ke arah selatan. Kira-kira 2 
kilometer mengambil belokan ke kiri 
menuju sebuah desa Mojolegi, desa yang 
masuk wilayah Kecamatan Toroh. 

Pada 1965 daerah ini ditumbuhi hutan jati 
yang lebat. Rumah masih jarang. Kira-kira 
1 kilometer dari jalan raya Purwodadi – 
Solo kita dapati jembatan kecil di mana di 
bawahnya mengalir sungai. Di tempat 
inilah banyak mayat tapol 1965 dibuang. 

Di tempat ini juga dijadikan sebagai 
tempat eksekusi. Saksi menuturkan tidak 
kurang dari 125 korban dieksekusi dan 
dibuang di tempat ini. Untuk mengenang 
arwah para korban, tidak lupa para peneliti 
mengheningkan cipta dan memanjatkan 
doa. Semoga arwah  Korban 65 mendapat 
tempat yang layak di alam baka. Mereka 
para Korban tidak bersalah, gugur sebagai 
pejuang kemanusiaan. 

 

Hutan Sanggrahan, Bukit Gundih, 
Kecamatan Toroh 
Tempat Eksekusi Tapol 1965 

Masih melanjutkan pelacakan lokasi 
pembunuhan massal tapol 1965 di wilayah 

Purwodadi. Dan ini adalah sesi terakhir 
sepanjang Hari Imlek 16 Februari 2018 
yang cerah. Salah seorang anggota tim 
berkelakar, ini adalah berkah mantan tapol 
65, sepanjang hari tidak diguyur hujan -

padahal sepekan sebelumnya nyaris 
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hujan tiada henti- sehingga penelitian bisa 
berjalan tanpa hambatan. 

Setelah selesai melacak tempat eksekusi 
di Mojolegi, tim kemudian bergerak ke 
arah selatan melalui jalur jalan raya 
Purwodadi – Solo. Kira-kira 3 kilometer 
kemudian kami berhenti di sebuah bukit. 
Orang menyebutnya Hutan Sanggrahan 
wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan 
KPH Gundih, Purwodadi, Grobogan. Kami 
harus berjalan kaki sepanjang 600 meter, 
jalannya mendaki, jalan setapak yang 
menguras tenaga. 

Banyak orang kampung yang 
mengendarai sepeda motor bersusah 

payah menerobos jalanan berupa tanah 
liat, serta berlubang bekas genangan air 
hujan. Di seberang bukit itu memang ada 
desa tempat bermukim penduduk. 

Pada tahun 1965 – 1968 bukit ini 
merupakan hutan jati yang lebat, gelap 
dan menyeramkan bila melalui tempat ini. 
Hampir tidak ada orang yang berani 
melalui hutan ini. Namun, kini bukit 
berubah menjadi gundul hanya ditanami 
pohon kayu putih yang masih muda. Dari 
kejauhan nampak bukit indah dan jalan 
raya Purwodadi – Solo berkelok-kelok 
meliuk mengelilingi bukit sekitar Hutan 

Sanggrahan. 

 

 

SANGGRAHAN: Hutan Sanggrahan di perukitan Gundih yang kini gundul [Foto: BU] 
 

Tidak menyangka, bahwa di tempat ini pada 1965-1968 dijadikan ladang pembantian 
dan pembuangan mayat para tapol yang dituduh sebagai pengikut PKI dan pendukung 

Bung Karno. Jumlahnya fantastis mencapai 400 orang. Tipografi bukit naik turun, di sela-
sela bukit ini ada sungai dan jurang yang curam, sehingga memudahkan para algojo 
membuang mayat serta menguburkan dengan cara membuangnya begitu saja. 

Seorang saksi menuturkan, cara pembunuhannya bermacam-macam ada yang 
ditembak dengan senapan laras panjang oleh tentara, ada pula yang dengan menggunakan 
kelewang atau pun golok yang terhunus tajam, serta ada pula yang dengan memukul 
dengan batangan besi. Ini biasanya dilakukan oleh algojo orang kampung setempat yang 
direkrut sebagai pembunuh bayaran. 
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Selanjutnya saksi menceritakan, pada suatu malam karena banyaknya tapol yang harus 
dibantai, ini menguras tenaga bagi sang algojo sehingga sabetan kelewangnya tidak 
sempurna menghabisi korban. 

“Saya masih hidup” demikian teriak sang korban. 

Kemudian sang algojo melihatnya ke lubang celah bukit tersebut, dan menjejakkan 
kakinya dengan harapan sang korban terjungkal ke dasar jurang. Namun malang bagi sang 
algojo. Sang Korban masih memiliki tenaga untuk berlawan, dipegangnya erat-erat kaki 
sang algojo, ditariknya sehingga kedua-duanya terjungkal ke dasar jurang. Seorang tentara 
yang melihat kejadian tersebut tidak mau ambil resiko, diberondongkan peluru bedilnya dari 
atas jurang dan kedua orang tersebut -seorang algojo dan tapol- mati bersama seketika.  

Dari perburuan lokasi kuburan massal terakhir ini, tercatat di wilayah Purwodadi – 
Grobogan mencapai 19 titik. Jumlah yang sangat fantastis. Tidak mustahil  jumlah korban 

memang bisa mencapai 20.000 orang.  
YPKP 65 mencatat jumlah seluruh Kuburan Massal yang pada 2016 telah dilaporkan ke 

Komnas HAM dan Menko Polhukam hanya 122 titik. Kini  dalam kurun waktu 16 bulan saja 
sudah bertambah menjadi 206 titik. Jumlah ini masih terus akan bertambah karena 
penelitian masih terus berlanjut.  Usaha pendokumentasian dan pencatatan kuburan massal 
ini adalah upaya untuk pencarian fakta dan bukti untuk pengungkapan kebenaran atas 
terjadinya kejahatan kemanusiaan, tragedi genosida selama 1965 dan tahun-tahun 
sesudahnya. [bju] 
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O P I N I 

 

CIA Menggulingkan Sukarno demi Emas di Papua 
 

 
Greg Poulgrain, sejarawan University of Sunshine Coast, Brisbane, Australia, dalam acara bedah bukunya, "The 

Incubus of Intervention", di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 5 September 2017.  

Foto: Nur Janti/Historia. 
Nur Janti* 
 

Untuk menguasai tambang emas di Papua yang dikeruk oleh Freeport, Amerika 
Serikat mendepak Belanda lalu menggulingkan Sukarno. 

 

Pada akhir Agustus 2017, pemerintah 
mengumumkan bahwa Freeport bersedia 
melepas 51% sahamnya. Keputusan ini 
disambut gembira. Namun, itu tidak akan 
menguntungkan Indonesia sampai 
Freeport sepakat untuk mengubah hal 
mendasar dalam pengawasan 
operasional. 

Hal itu disampaikan Greg Poulgrain, 
sejarawan University of Sunshine Coast, 
Brisbane, Australia, dalam acara bedah 
buku terbarunya, The Incubus of 
Intervention, di Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 5 
September 2017. 

Poulgrain mengatakan dengan 
perubahan mendasar dalam pengawasan 
operasional, Indonesia memiliki hak untuk 
mengaudit Freeport. “Hal ini harus 
diupayakan agar Indonesia bisa 
mengonfirmasi kekayaaan Freeport yang 
sebenarnya. Freeport tidak memberikan 

secara rinci kekayaannya ke Jakarta,” 
kata Poulgrain. 

Tambang emas di Papua yang 
dikuasai Freeport ditemukan oleh geolog 
Belanda, Jean Jacques Dozy bersama 
dua temannya pada 1936. Pihak Freeport 
mengaku memperoleh laporan penelitian 
Dozy dari perpustakaan di Leiden, 
Belanda. Dozy membantahnya. 

“Cerita bahwa Freeport menemukan 
laporan penelitian Dozy sebelum Perang 
Dunia II di perpustakaan merupakan 
kebohongan besar. Karena orang yang 
membuat Forbes Wilson (geolog pada 
Freeport Sulphur) tertarik dengan temuan 
Dozy adalah keluarga dekat Dozy,” kata 
Poulgrain. 

Poulgrain mewawancarai Dozy 
setelah 20 tahun menemukan Ertsberg di 
Papua. Dozy mengungkapkan bahwa dia 
menemukan gunung emas bukan gunung 
tembaga. “Ertsberg merupakan tambang 
emas terbesar di dunia dan Grassberg 
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yang berada di bawahnya ternyata lima 
kali lebih besar,” kata Poulgrain. 
 
Penemuan itu membuat Amerika Serikat 
memihak Indonesia dalam sengketa Irian 
Barat (kini Papua) dengan Belanda. 
Amerika mendorong Belanda untuk 
melepaskan Papua. Menteri Luar Negeri 
Belanda Joseph Luns mengatakan 
Amerika memaksa Belanda keluar dari 
Papua setelah menolak kerja sama 
penambangan sumber emas dan 
tembaga. Akan tetapi setelah berhasil 
mendepak Belanda dari Papua, Amerika 
juga tidak berhasil masuk lantaran 
kebijakan ekonomi Sukarno. Oleh karena 
itu, Direktur CIA Allan Dulles, berusaha 
menggulingkan Sukarno. 
 
Menurut Poulgrain, sejak lama Dulles 
mengetahui kekayaan alam di Indonesia. 
Ketertarikannya terhadap Indonesia 
dimulai pada 1928 ketika dia bekerja 
sebagai pengacara muda yang 
memenangkan kasus hukum melawan 
Henri Deterding dari Royal Dutch 
Petroleum Company yang berniat 
membangun industri minyak di Indonesia. 
“Dari sini dia memiliki akses untuk 
mengetahui tentang tambang di Hindia 
Belanda,” kata Poulgrain. 
 
Selain itu, Dulles menganggap 
pemerintahan Sukarno berbahaya dan 
cenderung mendukung komunisme. 
Sebaliknya, Presiden John F. Kennedy 
melihat Sukarno sebagai seorang 
nasionalis. Kennedy memberhentikan 
Dulles sebagai direktur CIA pada 1961 
karena CIA beroperasi di Indonesia 
selama enam tahun di antaranya 
mendukung PRRI/Permesta. 
 
Pada 22 November 1963, Kennedy 
dibunuh dalam kunjungan ke Dallas, 
Texas. Presiden Lyndon Johnson 
memasukan Dulles sebagai anggota 
Komisi Warren yang menyelidiki kematian 
Kennedy. Dulles menyimpulkan pelaku 
pembunuhan Kennedy adalah Lee Harvey 
Oswald 
 

Poulgrain justru menduga Dulles 
kemungkinan dalang pembunuhan 
Kennedy. Sebab, Kennedy percaya 
Sukarno bukan seorang komunis dan 
berusaha menjadi mediator konfrontasi 
Indonesia-Malaysia. 
 
“Kennedy dibunuh tahun 1963 agar tidak 
jadi datang ke Jakarta pada awal 1964. 
Bagi saya ini menarik. Karena Kennedy 
ingin menengahi masalah agar kedua 
belah pihak tidak kehilangan muka,” ujar 
sejarawan LIPI Asvi Warman Adam 
 
Menurut Poulgrain, bila Kennedy jadi ke 
Jakarta dan menjalin kerjasama dengan 
Sukarno, rencana Dulles menjatuhkan 
Sukarno bisa gagal dan posisinya akan 
lebih kuat. “Ketika politik Indonesia 
memanas dan perubahan haluan menjadi 
pro-Barat di masa Soeharto, Freeport 
berhasil masuk,” kata Poulgrain. 
 
Asvi mengeritik metode penelitian yang 
dilakukan Poulgrain yang mewawancarai 
Dozy setelah 20 tahun penemuannya atas 
gunung emas di Papua. “Sejarah lisan 
atau wawancara merupakan pelengkap 
kalau sumber-sumber tertulis tidak 
ditemukan. Sejarah lisan akan melengkapi 
itu supaya lebih sempurna. Sejarah lisan 
ini memiliki jebakan apalagi kalau 
dilakukan 20 atau 30 tahun sesudah 
peristiwa itu terjadi. Orang yang 
diwawancara atau pelaku sejarah itu 
punya kesempatan kedua untuk 
memperhebat dirinya atau mereduksi 
kesalahannya. Itu jebakan dari sejarah 
lisan,” kata Asvi. 
 
Asvi memberikan contoh Poulgrain 
menulis bahwa kematian Sekretaris 
Jenderal PBB Dag Hammarskjold 
merupakan siasat Allan. Dag dinilai ikut 
campur masalah Papua karena 
berkeinginan untuk membantu rakyat 
Papua dengan merencanakan program 
ekonomi. Hal ini dianggap akan 
mengganggu rencana Allan. “Tidak mudah 
untuk menyimpulkan bahwa Dag terbunuh 
karena urusan Papua,” tegas Asvi. 
 
Sumber  Historia 
 

http://ypkp1965.org/blog/2017/09/05/cia-menggulingkan-sukarno-demi-emas-di-papua/
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INTERNASIONAL  

 

Sepuluh Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang: 

Pengadilan Rakyat Internasional Kasus 1965 
 

Banyak kesalahpahaman terjadi terhadap Pengadilan Rakyat Internasional. Berikut 
sepuluh hal yang perlu diketahui tentang Pengadilan Rakyat Internasional 1965. 

 
 

 
 

1. Apa itu International People’s Tribunal? 

 
International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-
kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus-kasus pelanggaran 
HAM berat dan dampaknya. Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal 
seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kekuatannya berasal dari suara para korban 
dan masyarakat sipil, nasional dan internasional. 
 
2. Apakah People’s Tribunal sama dengan Pengadilan Internasional? 
 
Tidak. IPT berbeda dari pengadilan internasional seperti ICTR di Rwanda dan ICTY 
(Yugoslavia). Pengadilan internasional dibentuk Dewan Keamanan PBB atau Mahkamah 
Pidana Internasional (ICC). Otoritas IPT terletak pada landasan moralnya bahwa hukum 
adalah juga instrumen masyarakat sipil yang tidak dimiliki semata oleh kekuasaan negara. 
 
3. Kenapa People’s Tribunal harus diselenggarakan? 
 
Sebagai pengadilan rakyat, kekuatan Tribunal terletak pada kapasitasnya untuk memeriksa 
bukti-bukti, melakukan pencatatan sejarah yang akurat mengenai genosida dan kejahatan 
kemanusiaan yang telah dilakukan, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum kebiasaan 
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internasional pada fakta-fakta yang ditemukan. Selanjutnya, Tribunal ini melangkah 
memasuki kekosongan yang ditinggalkan oleh negara, tetapi tidak dimaksudkan 
menggantikan peran negara dalam proses hukum. 
 
4. Bagaimana mekanisme dan prosesnya? 
 
Tribunal memiliki format pengadilan HAM secara formal. Pada tahap awal, IPT membentuk 
Tim Peneliti profesional dan menyusun Dewan Hakim internasional. Tim peneliti bertugas 
menghimpun, meneliti, dan mengkaji data dan kesaksian, dan merumuskannya secara 
hukum dan menyerahkannya kepada Tim Penuntut/jaksa. 
Jaksa akan mendakwa negara, berdasarkan bukti-bukti yang disajikan tentang pihak mana 
yang bertanggung jawab atas genosida dan kejahatan kemanusiaan yang meluas atau 
sistematis yang dilakukan negara. Bukti yang disajikan terdiri dari dokumen, bahan-bahan 
visual (audio), keterangan-keterangan saksi, dan sarana hukum lain yang diakui. 
Berdasarkan bahan dan bukti tersebut, Dewan Hakim akan menimbang, merumuskan 
dakwaan, dan menjatuhkan sanksi-sanksi hukum kepada para tersangka, serta 
mengusulkan reparasi dan ganti rugi bagi para korban dan penyintas kepada negara yang 
harus menyelesaikannya secara hukum. 
Para hakim akan menghasilkan putusan berdasarkan materi yang disajikan dan memanggil 
negara terkait agar mereka menyadari bahwa sejauh ini mereka telah gagal untuk 
bertanggung jawab kepada para korban, baik secara hukum maupun moral. Putusan ini juga 
akan digunakan sebagai dasar untuk mengubah narasi sejarah; selain itu digunakan 
sebagai dokumen lobi untuk resolusi PBB mengenai kejahatan-kejahatan ini. 
 
5. Apa saja contoh kasus yang menggunakan mekanisme tribunal ini dan bagaimana 
hasilnya? 
 
Tokyo’s People Tribunal: The Women’s International War Crimes Tribunal for the Trial of 
Japan’s Military Sexual Slavery, Japan (TPT). TPT dibentuk tahun 2000 sebagai respon atas 

kejahatan seksual yang dilakukan Jepang pada Perang Dunia II. Tribunal ini bertujuan 
mengangkat “comfort system” agar menjadi perhatian komunitas internasional, menuntut 
keadilan terhadap mereka yang bertanggung jawab, serta dampak berkelanjutan dari 
impunitas tersebut yang dialami para korban. 

Russell Tribunal on Palestine (RtoP). RToP dibentuk tahun 2009 sebagai tindakan atas 

diamnya komunitas internasional terhadap berbagai pelanggaran hukum internasional yang 
dilakukan Israel. Tujuanya memobilisasi dan mendorong keterlibatan masyarakat sipil 
internasional dalam isu Palestina. Tribunal ini menyelidiki keberlanjutan pendudukan 
Palestina oleh Israel serta tidak dipenuhinya berbagai resolusi PBB, termasuk opini dari 
Mahkamah Keadilan Internasional (International Court of Justice) mengenai pembangunan 

tembok pemisah oleh Israel di wilayah Palestina. RToP juga menyelidiki tanggung jawab 
Israel dan negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan 
organisasi internasional terkait (PBB, Uni Eropa, Liga Arab). 
Nama Russel diambil dari nama filsuf Inggris Bertrand Russel yang pertama kali merintis 
penyelenggaraan tribunal dalam kasus kejahatan kemanusiaan Amerika dalam perang 
Vietnam. 
 
6. Apa saja contoh kasus-kasus kejahatan serius di negara lain yang belum 
terselesaikan? 
 
Di negara-negara lain, kasus-kasus kejahatan serius ada yang terselesaikan dan ada yang 
masih menuntut penyelesaian. Yang terselesaikan bisa dengan pendekatan keadilan yang 
retributif (retributive justice), misalnya melalui mekanisme pengadilan, atau melalui 
mekanisme restoratif (restorative justice) seperti rekonsiliasi, pemulihan dan kompensasi 

serta memorialisasi. Sementara itu beberapa kasus kejahatan serius yang pernah terjadi di 
dunia masih menunggu penyelesaian. Salah satu yang cukup terkenal adalah kejahatan 
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serius masa lalu yang terjadi di bawah kediktatoran Presiden Fransisco Franco di Spanyol, 
di mana lebih dari 100.000 orang dibunuh dan dihilangkan, 300.000 bayi diculik, serta 
ratusan ribu lainnya menjadi korban kekerasan. Hingga hari ini, pemerintah yang berkuasa 
di Spanyol masih belum menindaklanjuti tuntutan penyelidikan atas kejahatan serius ini. 
 
7. Apa tujuan IPT 1965? 
 
IPT bermaksud mendesak penyelesaian secara hukum dan berkeadilan oleh negara atas 
kasus-kasus pelanggaran HAM seputar pembantaian 1965 dan dampaknya yang selama ini 
terabaikan melalui pengadilan formal. IPT tidak dimaksud, dan tidak bertugas, menjadi 
pengganti (substitute) dari negara untuk menggelar pengadilan formal, menjatuhkan sanksi 
hukum, dan menjamin ganti-rugi dan reparasi bagi para korban dan penyintas. 
Sebagai sarana tekanan politik dan moral, IPT mendorong masyarakat, yaitu warga, partai 
politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, para korban dan penyintas, 
dan masyarakat internasional, negara-negara luar, lembaga PBB dan organisasi lain agar 
mendesak negara melakukan tugas peradilan formal, yaitu melakukan penelitian seksama, 
memeriksa kasus-kasus dan kesaksian korban dan penyintas, serta menyelesaikan kasus 
kasus tersebut secara hukum. 
 
8. Kenapa IPT diselenggarakan sekarang? 
 
Presiden baru, Joko Widodo, (sejak 20 Oktober 2014) berjanji selama kampanye 
pemilihannya untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu, termasuk yang terkait dengan 
1965. Namun, persoalan ini kemudian dikesampingkan dari daftar prioritas. Jaksa Agung 
yang baru, HM Prasetyo, menyatakan bahwa “solusi permanen” harus dicari untuk 
pelanggaran hak asasi manusia masa lalu termasuk “tragedi 1965” (The Jakarta Post, 22 

Mei 2015). Solusi ini akan dicari dalam upaya rekonsiliasi. Dengan demikian pemerintah 
mengabaikan fase pencarian kebenaran dan keadilan, padahal tanpa fase tersebut upaya 
rekonsiliasi tak banyak bermakna. Dari reaksi pemerintah saat itu telah jelas bahwa 
mekanisme domestik untuk dapat melaksanakan apa yang direkomendasikan laporan 
Komisi 2012 sama sekali tidak memadai. 
 
9. Mengapa Den Haag, Belanda, yang dipilih penyelenggaraan Tribunal? 
 
Tribunal akan diselenggarakan pada 10-13 November 2015 di Den Haag. Den Haag dipilih 
karena kota ini dikenal sebagai simbol keadilan dan perdamaian internasional. Peace 
Palace terletak di sana, sebagaimana juga Mahkamah Pidana Internasional. Beberapa 
pengadilan khusus dan penting diselenggarakan di sana atau memiliki sekretariat di kota 
tersebut, seperti Tribunal Yugoslavia. Tribunal Tokyo (Pengadilan Perempuan Internasional 
atas Kejahatan Perang karena Perbudakan Seksual Militer Jepang) menyelenggarakan 
sidang putusannya di Den Haag (2001). 
 
10. Apa hasil dan dampak yang diharapkan dari IPT 65 ini? 
 
a) Untuk pemerintah Indonesia. Hasil Tribunal ini memang tidak otomatis mengikat negara 
Indonesia secara legal-formal. Tetapi karena sifatnya sebagai mekanisme Pengadilan 
Rakyat di tingkat internasional, ia dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk 
menuntut negara agar menghadirkan keadilan pada tragedi 1965 sekaligus memutus 
impunitas para pelaku peristiwa 1965-1966. Hasil Tribunal kasus 1965 juga dapat menjadi 
sumber legitimasi bagi negara Indonesia untuk membuktikan diri sebagai negara yang 
mampu memenuhi pertanggungjawaban dan menjadi bagian dari komunitas internasional 
yang dihormati karena ketanggapannya dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di 
masa lalu. 
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b) Untuk masyarakat umum. Hasil Tribunal ini akan menjadi preseden yang baik dalam 
proses penyelesaian sejarah konflik politik Indonesia periode 1965-1966 secara lebih adil. 
Dengan demikian diharapkan berkontribusi pada penciptaan iklim politik Indonesia yang 
mengakui dan menghormati hak azasi manusia. Di masa depan, cara-cara berpolitik dengan 
menggunakan kekerasan (baik genosida maupun kejahatan kemanusiaan) tidak akan 
dengan mudah ditolerir, baik oleh negara maupun masyarakat. 
 
c) Untuk korban. Bagi para korban tragedi 1965-1966 dan keluarganya, hasil Tribunal ini 
dapat berkontribusi pada proses pemulihannya sebagai korban genosida dan kejahatan 
kemanusiaan. Sebab, proses Tribunal ini dipandang sebagai salah satu upaya pencarian 
kebenaran tentang peristiwa 1965 dan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi pada para 
korban (dan keluarganya). Adanya pengakuan dari negara bahwa telah terjadi ketidakadilan 
dan kekerasan yang sistematis dan meluas dalam bentuk genosida dan kejahatan 
kemanusiaan pada periode 1965-1966 merupakan kunci dari proses pemulihan para korban. 

Upaya-upaya pemulihan korban yang dimaksud di antaranya dengan proses 
rehabilitasi, reparasi, dan restitusi. Dampak lain yang diharapkan dari hasil Tribunal ini 
adalah menyurutnya stigmatisasi terhadap para korban dan keluarganya sebagai pihak yang 
memiliki kaitan, secara langsung maupun tidak langsung, dengan PKI. Menyurutnya 
stigmatisasi tersebut diharapkan akan berujung pada pulihnya kedudukan hukum para 
korban dan keluarganya di hadapan hukum. 

IPT juga ditujukan untuk mendapatkan pengakuan internasional atas tindak genosida 
dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan negara Indonesia pada “peristiwa 1965” dan 
setelahnya, juga atas keterlibatan negara Barat tertentu dalam kampanye militer terhadap 
mereka yang disebut-sebut sebagai pendukung Gerakan 30 September. 

Selain itu untuk menarik perhatian internasional yang berkelanjutan terhadap genosida 
dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan negara Indonesia pada peristiwa pembantaian 
1965 dan setelahnya; dan terhadap kelambanan negara untuk membawa pelaku ke 
pengadilan, antara lain dengan mengundang Pelapor Khusus Pelanggaran HAM di Masa 
Lalu ke Indonesia.* 
 
Sumber: Historia 
 
 
 
 

P O J O K  

 
 

 

 

Soeara Kita adalah media komunikasi antar korban pelanggaran HAM berat 1965/1966, dan 

merupakan sarana bagi pengungkapan sejarah Tragedi 1965. Media ini juga hadir untuk 
menyuarakan korban di tengah ruang publik yang didominasi oleh arus informasi yang 

diproduksi oleh media mainstream yang pro dengan kekuasaan Status-Quo dan 
kepentingan kaum pemodal kuat yang anti rakyat. 

Redaktur mengundang kawan-kawan untuk mengirimkan tulisan, artikel, karya seni, dan 

ilustrasi ke Soeara Kita. Selain itu, kami sangat berharap sumbangan dana dari pembaca 

yang dapat ditransfer ke Rek. No. 155 0000 494537 a/n YPKP 65 Bank Mandiri Cabang 

Cikokol, Tangerang; untuk kelangsungan dan peningkatan kualitas Soeara Kita.  

Terima kasih. 
 

 

 

http://historia.id/modern/sepuluh-hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-pengadilan-rakyat-internasional-kasus-1965
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GALERI  FOTO  

 
 

 
KAMISAN 533: Aksi “Payung Hitam” Kamisan secara rutin  digelar di seberang Istana Presiden di Jakarta (5/4) 
ini merupakan aksi Kamisan ke 533; sekaligus merupakan aksi paling konsisten yang rutin dilakukan [Foto: BU]  

 

 
DESA KOLAM: Tim Investigasi YPKP 65 mengunjungi Desa Kolam di Deli Serdang, Sumatera Utara; yang 
pernah “dibumihanguskan” rejim Orba pada Tragedi 65. Dalam kesempatan itu juga digelar diskusi informal, 

membahas perkembangan situasi dan tak lupa mendistribusikan majalah “Soeara Kita” ini. [Foto: Doc.]  
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TANJUNG KASO: Di lokasi eks kamp konsentrasi Tapol 65, terdapat 3 titik kuburan massal, salah satunya 

nampak rerimbunan pohon perdu dan puring berisi korban persekusi Tapol 65 yang mati akibat siksaan. Dua 
lainnya, masih di kompleks yang sama, berupa 2 sumur tempat mengubur mayat Tapol 65; satu diantaranya 

merupakan sumur yang dimatikan dan hampir tak terlacak tim investigasi.  [Foto: Humas YPKP’65]  

 

 

 
KUNINGAN: Suasana pasca pertemuan dengan para korban 65 di Kabupaten Kuningan. Selain membahas 

perkembangan situasi terkini dan bagaimana mengakses layanan medis-psikososial LPSK bagi korban 65 yang 
rata-rata telah lanjut usia; tim investigasi juga mendorong partisipasi aktif korban dan keluarganya dalam 

pendataan mass-graves Upaya demikian bisa dibilang menjadi terapi “Trauma-Healing” [Dok Humas YPKP 65]   


