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EDITORIAL 

 

INDONESIA MENJADI ANGGOTA TIDAK TETAP  DK-PBB 
 
Ada hal penting di tahun 2018 menandai 73 tahun Indonesia Merdeka, yang bakal 
jadi kalender kebangsaan kita, selain 17 Agustus peringatan kemerdekaan RI 
sebagai tonggak penting perjalanan kita menjadi bangsa yang merdeka. Pertama, 
kita akan memasuki tahun politik dimana hajat demokrasi Pemilu digelar untuk 
memilih Presiden. Kedua, dan untuk kesekilan kali*, Indonesia pada 2019  akan 
menduduki kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB; sebuah kedudukan 
terhormat bagi bangsa kita di mata internasional.  

Sebagai bangsa yang telah 73 tahun merdeka dan telah pula beberapa kali 
menggelar hajat demokrasi berupa Pemilu, tentu memiliki pengalaman cukup untuk 
menyikapinya dengan lebih beradab, lebih menghargai nilai-nilai demokrasi dan 
menghormati nilai kemanusiaan. Belum lama ini telah usai pula kita melaksanakan 
“pilkada serentak” di berbagai daerah tanpa gejolak yang berlebihan, meski pada 
masa sebelumnya kita mencatat pengalaman terburuk dalam konteks demokrasi 
elektoral; yakni Pilkada Gubernur DKI Jakarta.   

Dalam kaitan ini banyak fihak menyoroti adanya dinamika yang tidak sehat 
dari realitas berdemokrasi kita, dimana isu-isu dan sentimen SARA secara kasat 
mata mewarnainya. Sebegitu kuat sentimen SARA bermain untuk semata-mata 
pemenangan politik elektoral, sampai-sampai mengesankan hilangnya sikap tegas 
penegakan hukum, baik dalam sisi penindakan maupun dari aspek mitigasinya. 
Bahwa semua kegetiran politik elektoral ini pantas menjadi catatan krusial dan 
pengalaman penting agar kegetiran yang sama tak terulang buat yang kedua, itu lah 
kearifan yang harus dibangun bersama-sama ke depan.  
  Hal lainnya, bahwa mulai tahun 2019 Indonesia bakal menjadi anggota tidak 
tetap Dewan Keamanan PBB. Sebagian dari kita tentu saja boleh berbangga dengan 
status Indonesia di mata internasional ini. Tetapi di dalam kehormatan dan 
kebanggaan sebesar apa pun itu, adalah sebuah ironi yang sungguh getir, jika 
sebagai bangsa kita belum juga mampu dan -lebih tegasnya- belum mau mengakui 
dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against 
humanity) yang pernah terjadi di Indonesia; dimana peristiwa Tragedi 65 adalah satu 
di antaranya.  

Kenyataan ini seperti mimpi buruk yang selalu mengganggu, tetapi juga mirip 
hantu yang selalu direka-ulang kemunculannya. Setidaknya sekali pada setiap 
tahunnya, disebarkan hoax tentang bahaya latens komunis, tentang kebangkitan PKI 
dan propaganda bohong lainnya. Sebegitu besar amplifikasi hoax dan politik 
menebar kebencian ini bekerja, hingga memiliki kekuatan untuk “lolos” dari jerat 
hukum. Dan bahkan menjadi picu tindakan persekusi massa intoleran, sebagaimana 
yang secara kasatmata terjadi setahun lalu. Akan tetapi pada masa yang sama, 
intoleransi pun meruak di tengah kebinekaan yang dirawat puluhan tahun 
sebelumnya. Persekusi dan intoleransi telah menjelma menjadi bahaya yang kian 
nyata.    

Di sela mimpi buruk yang terus mengganggu hari tua para korban persekusi, 
penyintas tragedi kemanusiaan di tahun 1965, yang terburuk dalam sejarah itu, 
seakan perjalanan bangsa ini tengah diajak untuk tak lupa pada bahaya laten, 
sebagaimana direka-ulang oleh sisa Orba, tapi dibutakan dari munculnya intoleransi 
dan diskriminasi sebagai bahaya nyata yang nyata-nyata di depan mata..  [Red] 
  * Indonesia pernah 3 kali (1973-1974,1995-1996 dan 2007-2008) jadi anggota tidak tetap DK-PBB 
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TOPIK UTAMA 

 

BELAJAR 
 PROSES PERDAMAIAN  

dari KOREA  
Oleh: Saskia E. Wieringa* 

 

 
Jeju adalah pulau yang populer di selatan daratan Korea dan telah menjadi lokasi dari acara tingkat 
tinggi ini sejak tahun 2001, ketika peringatan satu tahun dari pertemuan antar-Korea yang pertama 

diperingati. (Shutterstock) 

 
Pada akhir Juni, saya menghadiri 2018 
Jeju Forum for Peace and Prosperity. Jeju 
adalah pulau yang populer di selatan 
daratan Korea dan telah menjadi lokasi 
dari acara tingkat tinggi ini sejak tahun 
2001, ketika peringatan satu tahun dari 
pertemuan antar-Korea yang pertama 
diperingati. Lebih dari 5.000 peserta 
menghadiri sesi dengan topik mulai dari 
ancaman perang dagang hingga 
kekerasan negara terhadap perempuan . 
 
Di antara para pemimpin dunia yang 
menghadiri forum itu adalah mantan 
presiden Indonesia Megawati 
Soekarnoputri dan Susilo Bambang 
Yudhoyono. Kali ini forum itu berlangsung 
dua minggu setelah pertemuan antara 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump 
dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. 
 
Banyak pembicara memuji peran penting 
Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in 
dalam membawa para pemimpin AS dan 
Korea Utara yang berperang menuju 
pertemuan tatap muka. Di Barat, 
skeptisisme berlimpah atas pembicaraan, 
tetapi di Jeju menjadi jelas betapa banyak 
harapan untuk perdamaian yang 
dihasilkan oleh diskusi ini, serta seberapa 
kuat keinginan untuk rekonsiliasi berada di 
jantung Korea Selatan. 
 
Tidak ada yang mengabaikan rintangan di 
depan atau catatan pahit hak asasi 
manusia dari para pemimpin Korea Utara 
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yang berturut-turut. Seperti yang 
dikatakan Ban Ki Moon, hak asasi 
manusia bersifat universal dan harus 
ditaati. Kata-kata mantan sekretaris 
jenderal PBB ini juga relevan untuk 
Indonesia, di mana para pemimpin sayap 
kanan kadang-kadang mengatakan hak  
asasi manusia hanyalah sebuah 
penemuan Barat. 
 
Terlepas dari harapan untuk rekonsiliasi di 
Semenanjung Korea, lokasi acara ini patut 
dipertimbangkan. Untuk Korea Selatan 
tidak hanya memerangi tetangga Korea 
Utara, ia juga memiliki sejarah 
peperangan internal, karena Indonesia 
pada sekitar 1965-1966 mengalami  
pembunuhan massal. Mengapa forum 
diadakan di Jeju? Ketika pada tahun 1945 
Korea dibebaskan dari pendudukan 
Jepang, negara itu tidak segera bersatu 
dan merdeka. 
 
Persaingan antara Rusia di utara dan 
Amerika di selatan mengakibatkan Perang 
Korea, menyegel pembagian antara dua 
bagian. 
 
Dalam bayang-bayang konflik global ini 
dan pada tahap awal Perang Dingin, Jeju 
menjadi panggung pembantaian. Pemuda 
nasionalis dan sosialis yang menginginkan 
kemerdekaan penuh bagi Korea yang 
bersatu dibingkai sebagai komunis. Ketika 
mereka bangkit pada 3 April 1948, sekitar 
30.000 orang dibunuh secara ekstra-
yudisial dalam apa yang dikenal sebagai 
pembantaian Jeju 4.3. 
 
Pasukan pendudukan AS, polisi Korea 
dan kelompok pemuda sayap kanan 
bertanggung jawab atas kejahatan 
terhadap kemanusiaan yang dilakukan 
antara 1948 dan 1954. 
 
Kesamaan dengan situasi Indonesia 
sangat jelas. Kedua negara mengalami 
perebutan kekuasaan setelah Jepang 
menyerah. Pada 1947, presiden AS Harry 
S. Truman mengumumkan doktrinnya 
untuk melawan pengaruh geopolitik Soviet 
Rusia. 
Di Korea, pasukan AS dapat langsung 
melakukan intervensi ketika mereka 
mendeteksi kemungkinan ancaman; 

sementara itu di Indonesia mereka 
mencoba mempengaruhi wakil presiden 
saat itu, Mohammad Hatta dan para 
jenderal yang berpikiran sama, salah satu 
faktor yang menyebabkan bentrokan 
tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur. 
 
Keterlibatan Amerika juga terbukti dalam 
pembunuhan massal dan kejahatan 
massal lainnya terhadap kemanusiaan di 
Indonesia setelah pembunuhan enam 
jenderal oleh perwira berpangkat rendah 
pada tahun 1965. 
 
Para hakim Tribunal Internasional 2015 
tentang kejahatan terhadap kemanusiaan 
tahun 1965 menemukan bukti yang cukup 
untuk menyimpulkan bahwa  ada 
pembunuhan massal genosida 1965 . Hal 
ini karena meskipun korban bukan dari 
agama tertentu, ras atau kelompok etnis, 
kejahatan meluas dan sistematis terhadap 
kemanusiaan oleh tentara dan milisi yang 
dilatih oleh mereka dimaksudkan untuk 
menghancurkan secara keseluruhan atau 
sebagian kelompok nasional - anggota 
dan simpatisan dari Partai Komunis 
Indonesia (PKI) dan pendukung setia 
Soekarno. 
 
Secara bersamaan  adalah penggunaan 
kelompok pemuda sayap kanan, yang 
didorong oleh unit-unit reguler, untuk 
membantu melaksanakan pembunuhan. 
Para  korban dan orang yang selamat 
telah lama distigmatisasi, anggota 
keluarga telah didiskriminasi, dianggap 
bersalah oleh institusi negara. 
  
Selama beberapa dekade, pembantaian di 
Jeju didiamkan, karena kekuasaan negara 
dikontrol oleh mereka yang memiliki 
hubungan dengan pembantaian itu. 
 
Semua ini terdengar sangat akrab di 
telinga orang Indonesia. Namun dari 
"pulau kematian", Jeju telah berubah 
menjadi "pulau perdamaian". Langkah 
besar pertama ditetapkan oleh presiden 
Kim Dae-jung, yang pada tahun 1998 
memerintahkan penelitian resmi tentang 
pembantaian tersebut. 
 
Dia menandatangani Undang-Undang 
Khusus untuk Pencarian Fakta dan 
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Pemulihan Kebenaran dan Rehabilitasi. 
Setelah laporan diumumkan, kemudian  
pemerintah/presiden saat itu, Roh Moo-
hyun meminta maaf  pada tahun 2003 
atas pembantaian tersebut. 
 
Indonesia belum mengambil langkah ini. 
Permintaan maaf Presiden Roh mengarah 
pada pendirian Jeju 4.3 Peace Park, 
Peace Memorial Museum, Peace Forum, 
dan Jeju 4.3 Research Institute.  
 
Sejak 2014, pembantaian itu setiap tahun 
diperingati, dengan program untuk 
mendidik pemuda dalam proyek 
perdamaian dan penelitian. Di seluruh 
pulau kenangan telah didirikan di mana 
korban diidentifikasi (diberi nama dan 
dicatat), kematian mereka tercatat. Di 
beberapa situs, jenazah manusia telah 
digali dan diberi penghormatan  yang 
tepat.  
 
Apa bedanya dari Indonesia. Saya hanya 
tahu satu kasus - Plumbon dekat 
Semarang, Jawa Tengah - di mana 
kuburan massal ditandai dan nama-nama 
korban dicatat secara terbuka. Korban 
yang selamat dan keturunan mereka 
masih hidup selalu diberi stempel/stigma, 
pertemuan-pertemuan yang 
diselenggarakan oleh para 
Korban/keluarga Korban  selalu 
dibubarkan oleh militer dengan 
menggunakan milisi sayap kanan. Karena 
iklim impunitas bagi para pelaku, 
kejahatan serupa terhadap kemanusiaan 
terus berlanjut, seperti laporan Amnesty 
International baru-baru ini yang direkam 
untuk Papua.  
 
Meskipun Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia telah mendokumentasikan 
pelanggaran hak asasi manusia 1965-
1966, negara belum mengambil tindakan 
lebih lanjut. Belum ada upaya  rekonsiliasi 

dan mengakui tanggung jawab negara 
atas kekerasan yang dilakukan atas  
komando angkatan bersenjata. 
Dibutuhkan keberanian dan visi untuk 
meminta maaf kepada para penyintas dan 
keturunan korban dan untuk mengambil 
langkah pertama menuju rekonsiliasi. 
Mengatasi perbedaan yang tampaknya 
tidak dapat didamaikan seperti antara 
Korea Utara yang komunis dan Korea 
Selatan yang berorientasi kapitalis juga 
menuntut keterampilan negosiasi yang 
tidak biasa.  
 
Betapa akan mengejutkan jika para 
pemimpin Indonesia juga akan terbukti 
memiliki kualitas yang ditunjukkan dalam 
upaya rekonsiliasi. Indonesia akan 
menduduki kursi non-permanen di Dewan 
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
pada 2019.  
 
Apa kesempatan yang lebih baik bagi 
Presiden Joko Widodo untuk meminta 
maaf atas pembunuhan massal dan 
kejahatan lain terhadap kemanusiaan 
yang dilakukan di bawah tanggung jawab 
negara? Ini mungkin berarti awal dari 
proses rekonsiliasi yang serius sementara 
para pemimpin Indonesia dapat dengan 
bangga dan penuh percaya diri 
menduduki tempat mereka di komunitas 
dunia.  
 

 Amsterdam, Kamis, 19 Juli 2018  
(Bahasa Indonesia diedit  
seperlunya oleh Tim Redaksi SK) 

 
*** 

Saskia E Wieringa, adalah Ketua 
Yayasan IPT 65, penyelenggara Tribunal 
Internasional tentang kejahatan terhadap 
kemanusiaan tahun 1965.  Tribunal 
diadakan di Den Haag, Belanda, pada 
bulan November 2015
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Di Taman Kenangan Korban Jeju 4.3 ( Jeju 4.3 Memorial Park) pada  03 April 2018 yang 
lalu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengungkapan rasa penyesalan dan minta maaf 
atas terjadinya genosida (pembunuhan massal)  yang menewaskan 30.000 – 40.000 rakyat 
pro demokrasi, golongan kiri/komunis  di Pulau Jeju Korea Selatan oleh aparat keamanan 
polisi dan tentara Korea Selatan dengan bantuan tentara Amerika Serikat. 
 
 

     PETA GENOSIDA 1965 INDONESIA 
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PRESS-RELEASE

 

KontraS, Imparsial dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu:  
 

        DEWAN KERUKUNAN NASIONAL BUKAN JAWABAN 
 

 
 

Komisi untuk Orang Hilang dan 
Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 
beserta sejumlah korban dan keluarga 
korban pelanggaran Hak Asasi Manusia 
(HAM) berat masa lalu mengecam keras 
upaya-upaya yang dilakukan oleh Menteri 
Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan 
(Menkopolhukam), Wiranto yang berusaha 
menghidupkan lagi diskursus 
penyelesaian kasus pelanggaran HAM 
berat masa lalu lewat mekanisme Dewan 
Kerukunan Nasional (DKN). 

Pembentukan DKN untuk 
menyelesaikan permasalahan 
pelanggaran HAM berat masa lalu dengan 
cara musyawarah mufakat dengan alasan 
proses penyelesaian di peradilan akan 
menyebabkan konflik dan tidak sesuai 
dengan budaya Indonesia, merupakan 
strategi Wiranto menghidupkan budaya 
Orde Baru yang ‘imun’ alias kebal 
terhadap pertanggungjawaban hukum 
atas tindak kejahatan. 

Patut diduga bahwa Wiranto memiliki 
agenda terselubung dengan dalil 
menggunakan kata ‘kerukunan’, seolah-
olah Wiranto ingin menunjukkan dirinya 
punya niat baik untuk menyelesaikan 
masalah pelanggaran HAM berat masa 
lalu. Padahal, gagasan pembentukan DKN 
terlihat jelas merupakan agenda ‘cuci 
tangan’ yang melanggengkan impunitas 
dan merupakan upaya ‘melarikan diri’ dari 
pertanggungjawaban hukum atas 
peristiwa pelanggaran HAM berat. 

Pemerintah bahkan masih terkesan 
inkonsisten perihal tujuan dari DKN. Saat 
pertama kali digagas oleh Wiranto pada 
tahun 2016, ia menjelaskan bahwa DKN 
bertujuan untuk menyelesaikan kasus 
pelanggaran HAM berat masa lalu lewat 
mekanisme non-yudisial.  
Akan tetapi karena tekanan dari 
masyarakat, Wiranto kemudian mengubah 
tujuan dari DKN bukan lagi berfokus pada 
penyelesaian kasus pelanggaran HAM 
berat masa lalu melainkan untuk 
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menyelesaikan konflik sosial di 
masyarakat.  
DKN ini menurutnya juga dapat 
menggantikan keberadaan Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 
pada 11 Desember 2006. 

Lebih jauh pembentukan DKN banyak 
mengandung penyelewengan mulai dari 
mal-administrasi wewenang, tidak 
dilibatkannya pihak yang akan mempunyai 
dampak yang besar atas kebijakan DKN, 
hingga yang paling fundamental adalah 
bahwa wacana DKN bersifat 
inkonstitusional. Hal-hal tersebut 
sebagaimana kami uraikan berikut: 
 
1. Terjadi mal-administrasi wewenang. 

Merujuk Perpres 7 Tahun 2015 dan 
Perpres 43 Tahun 2015, kewenangan 
Menkopolhukam hanya bersifat 
koordinasi, sehingga inisiatif dan 
keputusan penyelesaian pelanggaran 
HAM berat masa lalu melalui 
mekanisme DKN oleh 
Menkopolhukam melampaui 
wewenang dan cacat administrasi. 
Tindakan mal-administrasi tersebut 
merujuk pada: Pasal 1 angka (3) UU 
No. 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman:“Mal-administrasi adalah 
perilaku atau perbuatan melawan 
hukum, melampaui wewenang, 
menggunakan wewenang untuk 
tujuan lain dari yang menjadi tujuan 
wewenang tersebut, termasuk 
kelalaian atau pengabaian kewajiban 
hukum dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik yang dilakukan oleh 
Penyelenggara Negara dan 
pemerintahan yang menimbulkan 
kerugian materiil dan/atau immateriil 
bagi masyarakat dan orang 
perseorangan”. 

 
2. Mekanisme DKN yang akan hanya 

berupa proses musyawarah mufakat 
tanpa proses hukum, bertentangan 
dengan konstitusi seperti yang tertera 
pada Pasal 1 ayat (3) UndangUndang 
Dasar 1945 Amandemen Keempat 
Tahun 2002 menyatakan“Negara 
Indonesia adalah negara hukum.” 
Pasal 28 ayat (4) juga menegaskan 
bahwa “Perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak 
asasi manusia adalah tanggung 
jawab negara, terutama pemerintah.” 
Begitu pula Pasal 28 ayat (5) yang 
menegaskan cita-cita bangsa 
Indonesia yakni “Untuk menegakkan 
dan melindungi hak asasi manusia 
sesuai dengan prinsip negara hukum 
yang demokratis.” Serta pada Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945 memberikan 
jaminan hak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan kepastian 
hukum yang adil “Setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama 
di hadapan hukum.” 

 
3. DKN bertabrakan dengan UU No. 26 

Tahun 2000 Tentang Pengadilan 
HAM yang di dalamnya tidak 
mengatur sedikit pun mengenai 
wewenang Kemenkopolhukam dalam 
menyelesaikan kasus-kasus 
pelanggaran HAM. Dalam UU 
tersebut, kewenangan untuk 
menyelesaikan kasus-kasus 
pelanggaran HAM adalah mandat 
Komnas HAM sebagai penyelidik 
[Pasal 18 Ayat (1)] dan juga 
Kejaksaan agung sebagai penyidik 
dan penuntut [Pasal 21 dan 23]. 

 
4. Sulitnya penyelesaian pelanggaran 

HAM berat masa lalu lewat jalur 
yudisial karena tidak adanya 
rekomendasi dari DPR seperti yang 
kerap kali digaungkan oleh Wiranto, 
merupakan sebuah pengalihan 
(misdirection) dan juga sebuah cacat 
berpikir (logical fallacy). Hal ini 
terbukti, pada kasus penghilangan 
paksa 1997/1998 yang telah 
mendapatkan rekomendasi politik dari 
DPR pada tahun 2009, namun begitu, 
rekomendasi ini hanya dimaknai 
sebagai sebuah barang “mubazir” 
karena tidak pernah ada tindak lanjut 
dari pemerintah. Ataupun dalam 
kasus Wasior yang terjdi tahun 2001 
dan kasus Wamena yang terjadi 
tahun 2002 tidak membutuhkan 
rekomendasi DPR untuk dilakukan 
penyidikan dan penuntutan oleh 
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Jaksa Agung melalui Pengadilan 
HAM. 

 
Dengan demikian, DKN yang 
diwacanakan oleh Wiranto memiliki 
sejumlah cela, tidak kredibel dan 
melanggar aturan hukum di negeri ini. 
Lebih jauh, DKN yang digagas Wiranto 
makin nyata memperlihatkan adanya 
upaya praktik ‘cuci tangan’, mengingat 
latar belakang figur Wiranto yang 
merupakan salah satu aktor yang diduga 
bertanggung jawab atas peristiwa 
pelanggaran HAM yang berat masa lalu.  

Nama Wiranto disebutkan didalam 
laporan Komnas HAM sendiri: seperti 
peristiwa penyerangan 27 Juli, Tragedi 
Trisakti, Semanggi I-II, Mei 1998, 
Penculikan dan Penghilangan Paksa 
Aktivis 1997/1998, dan Biak Berdarah, 
juga di dalam laporan khusus yang 
dikeluarkan oleh Badan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandate 
Serious Crimes Unit, yang menyatakan 
bahwa Wiranto gagal untuk 
mempertanggungjawabkan posisi sebagai 
komandan tertinggi dari semua kekuatan 
tentara dan polisi di Timor Leste untuk 
mencegah terjadinya kejahatan terhadap 
kemanusiaan dan gagalnya Wiranto 
dalam menghukum para pelaku di dalam 
institusi TNI. 

Beberapa hari yang lalu, (dikutip dari 
"Wiranto: Jangan Anggap Kasus Dugaan 
Pelanggaran HAM Masa Lalu 
Dipetieskan" Kompas.com - 16/07/2018, 
18:13 WIB), Wiranto menyatakan bahwa 
pemerintah terus berupaya menyelesaikan 
kasus pelanggaran HAM berat masa lalu 
dan menolak anggapan bahwa kasus-
kasus tersebut “dibekukan”. Namun, 
penyelesaian tersebut ujarnya juga harus 
mempertimbangkan amanat UUD dan 
peraturan hukum yang berlaku.  

Pernyataan Wiranto di atas sangatlah 
menyimpang dengan gagasannya sendiri 
soal eksistensi DKN yang justru menabrak 
amanat UUD dan peraturan-peraturan 
hukum yang berlaku di Indonesia, serta 
berpotensi untuk menjauhkan korban dari 
nilai-nilai keadilan yang mencakup 
pengungkapan kebenaran (truth 
revealing), pemulihan hak-hak korban 
(remedy) dan juga jaminan 
ketidakberulangan (guarantee of non-

recurrence) yang mana merupakan syarat 
yang dipatok oleh standar hukum HAM 
internasional.  
Atas uraian di atas, Kami mendesak: 
 
Pertama, kepada Menkopolhukam agar 
segera menghentikan wacana dan 
diskursus soal pembentukan DKN sebagai 
sebuah mekanisme non-yudisial untuk 
menyelesaikan pelbagai pelanggaran 
HAM berat masa lalu di Indonesia dengan 
pertimbangan-pertimbangan di atas. 
 
Kedua, kepada Presiden Joko Widodo 
untuk menolak dengan tegas wacana soal 
DKN dan tidak menyerahkan dan 
membiarkan kendali penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM berat masa lalu kepada 
Menkopolhukam Wiranto, sebab Wiranto 
merupakan figur yang diduga kuat 
‘bermasalah’ secara hukum dan HAM, 
serta memiliki komitmen yang minim 
dalam upaya penyelesaian kasus-kasus 
pelanggaran HAM berat masa lalu. 
 
Ketiga, kepada Presiden Joko Widodo 
untuk segera membentuk Komite 
Kepresidenan – sebagaimana telah 
disebutkan di dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJMN) 2014-2019 – yang berada 
langsung di bawah supervisi Presiden dan 
bertanggung jawab sepenuhnya kepada 
Presiden, dibentuk melalui Peraturan 
Presiden dan diisi oleh figur-figur yang 
berintegritas, berpihak pada keadilan dan 
memiliki rekam jejak kredibel pada isu hak 
asasi manusia. Rumusan yang dihasilkan 
oleh Komite Kepresidenan harus 
ditindaklanjuti oleh Presiden dengan 
mengintruksikan instansi-instansi terkait di 
bawahnya untuk dikerjakan atau 
direalisasikan. 
 
Keempat, kepada Presiden Joko Widodo 
untuk mengintruksikan Kejaksaan Agung 
agar segera melakukan penyidikan 
terhadap sejumlah kasus pelanggaran 
HAM berat masa lalu pada tahun ini 
(2018). Jika dalam tahun ini Jaksa Agung 
tidak mengindahkan instruksi Presiden, 
maka sudah sepatutnya Presiden 
mengganti Jaksa Agung.  
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Kelima, kepada Komnas HAM sebagai 
penyelidik kasus-kasus pelanggaran HAM 
berat harus terus memastikan bahwa hasil 
penyelidikan Komnas HAM ditindaklanjuti 
sebagaimana aturan hukum yang ada. 
Lebih jauh Komnas HAM harus menjaga 

independensinya, dan bebas dari 
kepentingan politik apapun dalam upaya-
upaya penyelesaian masalah ini. 
  
Jakarta, 19 Juli 2018 
 

 

Yati Andriyani (KontraS), Bhatara Ibnu Reza (Imparsial), Maria Sumarsih (Jaringan Solidaritas Keluarga 
Korban), Darwin (Keluarga Korban Tragedi Mei 1998), Paian Siahaan (Keluarga Korban Penghilangan Paksa 
1997/1998), Wanmayetty (Keluarga Korban Tragedi Tanjung Priok), Bedjo Untung (Keluarga Korban Tragedi 

1965) 
 

NASIONAL 

 

Soeharto Dalang  
Pembantaian 1965-1966 

26 Juli 2018 | Nuraki Aziz 
 

 
Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Sukarno, diikuti Mayjen Soeharto mengumumkan 

Surat Perintah Sebelas Maret di Istana Bogor. | BERYL BERNAY/GETTY IMAGES 
 

Melalui sejumlah dokumen temuan 
seorang sejarawan terungkap bahwa 
operasi pembantaian orang-orang di 
berbagai pelosok Indonesia pada periode 
1965-1966 dikoordinir langsung oleh 
Mayor Jenderal Soeharto, yang kemudian 
menjadi presiden menggantikan 
Soekarno. 

Dokumen-dokumen itu dituangkan 
menjadi sebuah buku berjudul The Army 

and the Indonesian Genocide: Mechanics 
of Mass Murder atau 'Tentara dan 
Genosida di Indonesia: Tata Cara 
Pembunuhan Massal' oleh Jess Melvin, 
sejarawan dari Sydney Southeast Asia 
Centre. 

Menurutnya, berdasarkan beragam 
dokumen tersebut, dapat diketahui bahwa 
"militer mengaktifkan rantai komando 
militer yang telah dibentuk sebelum 

https://kebumenypkp65.blogspot.com/2018/07/soeharto-koordinir-operasi-pembantaian.html
https://kebumenypkp65.blogspot.com/2018/07/soeharto-koordinir-operasi-pembantaian.html
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tanggal 1 Oktober (1965) untuk 
melakukan apa yang digambarkan 
sebagai operasi pembasmian". 
"Keadaan darurat militer diterapkan di 
Sumatra, di mana komando ini beroperasi. 
Tanggal 4 Oktober, sekarang kita 
mengetahui militer melangkah lebih jauh, 
memerintahkan warga sipil untuk 
bergabung. Pada tanggal 14 Oktober, 
dibuat Ruang Yudha untuk meng 
koordinasikan operasi penumpasan ini.  

"Operasi pembasmian ini diterapkan 
lewat berbagai rantai komando secara 
territorial dan struktural seperti Kodam, 
KOTI, RPKAD dan Kostrad dikoordinir 
langsung oleh Soeharto di pusat," Jess 
menegaskan. 
 

 
Tentara mengangkut sejumlah orang diduga 
anggota Pemuda Rakyat pada tahun 1965. 

BETTMANN / GETTY IMAGE 
 

Selanjutnya lewat buku setebal 322 
halaman yang diterbitkan Routledge pada 
tahun 2018 tersebut, Jess Melvin 
menyatakan TNI melakukan operasi 
terencana untuk membunuh lawan 
politiknya. 

"Temuan pentingnya adalah sekarang 
kita memiliki pemahaman tentang 
komunikasi di dalam militer tentang apa 
yang terjadi, catatan, dan perintah-
perintah mereka. Sebelum saya 
menemukan dokumen-dokumen baru, 
satu-satunya bukti yang peneliti dapatkan 
adalah kesaksian korban selamat, 
pengumuman dari militer" 

"Sampai tahun 2010, tidak diketahui 
bahwa militer pada kenyataannya 
mengeluarkan perintah tertulis saat 
pembantaian, atau merekam apa yang 
terjadi."Sekarang kita mengetahui bahwa, 
ya militer memang mengirim perintah, 
menerapkan kampanye, operasi yang 
sangat agresif, secara sengaja untuk 
menghabiskan musuh politiknya." 

 

 
Seorang terduga simpatisan G30S diperiksa di 

bawah todongan senjata. 
Foto: BETTMANN / GETTY IMAGE 

 

Jess mendapatkan dasar 
kesimpulannya ini dari temuan sejumlah 
dokumen di Provinsi Aceh. 

"Saya mewawancara orang di Aceh. 
Korban selamat, saksi mata tetapi juga 
pelaku kekerasan. Dan kemudian saya 
mengetahui, terima kasih kepada rekan 
saya yang mempunyai dokumen KITLV, 
bahwa militer mengeluarkan berbagai 
perintah ini."Saya kembali ke Banda Aceh 
dan ke bagian arsip disana. Saya harus 
melihat dokumen yang mereka miliki. 
Saya tidak berharap akan diberikan 
dokumen, mungkin kalau beruntung, saya 
akan diberikan satu atau dua."Dan saya 
tidak mempercayai keberuntungan saya 
ketika saya diberikan satu kardus penuh 
dokumen yang menjelaskan secara 
sangat rinci tentang bagaimana 
penerapan operasi ini," tambah Jess yang 
mendapatkan gelar Ph.D nya tentang hal 
ini pada tahun 2015 di University of 
Melbourne. 
 

 
Serdadu mengawasi para tahanan yang 

diduga komunis di sebuah lokasi di 
Tangerang, Oktober 1965 Foto: GETTY 

IMAGE 
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Isi dokumen 
 
Lewat bukunya Jess Melvin menyertakan 
dua buah dokumen tentang operasi 
KODAM Aceh. Yang pertama adalah 
tentang kronologi kejadian dari tanggal 1 
sampai 6 Oktober 1965, terkait dengan 
Gerakan 30 September. 

Dimulai dengan perintah dari Menteri/ 
Panglima Angkatan Darat untuk tetap 
tenang, menjalankan tugas, disiplin dan 
menunggu perintah setelah terjadinya 
kudeta di bawah pimpinan Kolonel 
Untung. 

Dua hari kemudian terjadi 
demonstrasi tanpa izin yang telah 
digagalkan, tetapi sempat merusakkan 
toko. Tanggal 4 Oktober dilakukan rapat di 
kantor gubernur untuk menentukan sikap, 
dihadiri berbagai pihak di antaranya pihak 
pemerintah daerah dan militer. 
Sehari berikutnya pada sebuah briefing 
khusus disebutkan bahwa "perasaan anti-
PKI sudah sangat meluas dan dapat 
dibuktikan dengan adanya pamflet-
pamflet, spanduk-spanduk, coretan-
coretan dan teriakan-teriakan". 
 

 
Dokumen KODAM Aceh menyebutkan rapat 

penentuan sikap terkait Gerakan 30 
September. (Foto bagian pertama kronologi) 

JESS MELVIN. THE ARMY AND THE 
INDONESIAN GENOCIDE 

 

 
 

KODAM ACEH: Perasaan anti PKI sudah 
sangat meluas. Rapat memutuskan "Mengutuk 
Gerakan 30 September". (Foto bagian kedua 
kronologi) JESS MELVIN. THE ARMY AND 

THE INDONESIAN GENOCIDE 
 

Protes menentang PKI ini terus 
meningkat pada tanggal 6 Oktober sore 
dengan demonstrasi oleh PNI dan 
ormasnya, menuntut pembubaran PKI, 
setelah pada pagi harinya tujuh parpol 
menuntut pembubaran PKI dan mengutuk 
partai itu. 

Dukungan KODAM Aceh terhadap 
operasi penumpasan PKI dan 
pendukungnya semakin terlihat pada 
dokumen kedua di buku Jess Melvin. 

Angka dalam lingkaran Peta 
Kematian: 'Lampiran: Peta Intelijen 
menunjukkan 'pendukung PKI yang 
tewas'. Berdasarkan peta tersebut lebih 
2.000 orang terbunuh dalam operasi di 
daerah-daerah yang telah disusupi PKI, 
dimana ditemukan senjata gelap dan 
tindakan subversif. 
 

 
Peta Kematian: 'Lampiran: Peta Intelijen'. 

Angka dalam lingkaran menunjukkan 
'pendukung PKI yang tewas'. (Foto: bagian 
pertama peta) | JESS MELVIN. THE ARMY 

AND THE INDONESIAN GENOCIDE 
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Berdasarkan peta kematian pendukung PKI 
lebih 2.000 orang terbunuh dalam operasi 
daerah-daerah yang telah disusupi PKI, 

dimana ditemukan senjata gelap dan tindakan 
subversif. (Foto: bagian kedua peta) | JESS 

MELVIN. THE ARMY AND THE INDONESIAN 
GENOCIDE 

 

Pemaparan Jess Melvin ini dipuji 
Joshua Oppenheimer, sutradara yang 
masuk nominasi Piala Oscar atas 
karyanya, The Act of Killing (2012) 
dan The Look of Silence (2014). 

Oppenheimer menyebut penelitian 
Jess Melvin "monumental". 
"Dia menganalisa ribuan halaman 
dokumen rahasia dengan sabar dan 
kejelasan moral tanpa ragu. Hasilnya 
mengubah pemahaman kita tentang 
sejarah, identitas, dan politik 
Indonesia," sebut Oppenheimer. 
 
Konteks penting 

Salah satu pihak yang 
mempertanyakan pandangan sejarawan 
dari Australia ini adalah Letnan Jenderal 
(Purn) Agus Widjojo, Gubernur Lembaga 
Pertahanan Nasional, khususnya tentang 
konteks terjadinya peristiwa tersebut. 

"Itu kan sebuah peristiwa sejarah 
untuk menghadapi pada waktu itu untuk 
menghadapi bahwa pada waktu itu Bung 
Karno jatuh sakit dan kemungkinan 
hidupnya tidak akan lama lagi, dan di 
bawah penanganan tim ahli dokter dari 
Cina. 

Agus Widjojo yang juga ketua 
pengarah Simposium tragedi 1965 
menjelaskan lebih jauh tentang buruknya 
keadaan kehidupan dan kesombongan 
PKI. 

"PKI adalah partai komunis terbesar 
yang ada pada negara di luar negara 

komunis. Dan mereka itu dekat sekali 
dengan Bung Karno. Pada waktu itu 
ekonomi juga begitu merosot sampai 
kebutuhan bahan pokok itu harus dibagi. 
Nah PKI itu, dia arogan juga. 

Agus, yang ayahnya Mayor Jenderal 
(Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo adalah 
salah satu perwira yang diculik dan 
dibunuh, mengatakan sebagian unsur TNI 
sudah terpengaruh PKI atau memang 
tidak berpikir lebih jauh. 

"PKI pun sudah menyusupkan agen-
agennya untuk menggalang agar ada 
elemen-elemen ABRI yang bersimpati 
kepada PKI. Melihat ada yang 
berseragam hijau pakai sepatu boot, bisa 
saja itu adalah unsur ABRI yang sudah 
digalang untuk berpihak kepada PKI. 

"Di antara mereka juga ada elemen-
elemen mereka yang digunakan untuk 
menculik para perwira angkatan darat. 
Ada juga yang bloon, dia disuruh 
diperintah tetapi dia nggak tahu untuk 
siapa perintah itu." 
 

 
Sejumlah serdadu, tak jauh dari rongsokan 

sebuah mobil yang terbakar di hari-hari awal 
Oktober 1965, menyusul gagalnya G30S. | 

BERYL BERNAY/GETTY IMAGES 

 
Polisi dan ormas cegah Seminar 1965 
di LBH Jakarta 

Sejak tanggal 1 Oktober, Soeharto 
memegang komando KODAM, disamping 
sudah menguasai KOSTRAD (Komando 
Strategi Angkatan Darat), RPKAD 
(Resimen Pasukan Komando Angkatan 
Darat) sebelumnya, disamping juga KOTI 
(Komando Operasi Tertinggi) yang 
digunakan untuk menerapkan hukum 
darurat militer di Sumatra. 

"Yah sekarang kalau seandainya itu 
tidak terbalik, maka siapa yang akan 
membunuh dan siapa yang akan dibunuh, 
dikoordinasi. Kebencian masyarakat itu 
sudah begitu meluap. Siapa yang tidak 
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panas hatinya dengan melihat rekan-
rekannya itu dibunuh secara keji, 
dimasukkan ke dalam sumur tua di 
Lubang Buaya. Itu membuat darah 
mendidih, tahu," Agus menegaskan. 

Berbagai temuan ini dipandang 
mengubah pandangan selama ini yang 
menyatakan tewasnya ratusan orang 
tersebut tidak direncanakan. 

"Selama ini selalu dikatakan bahwa 
pembunuhan massal tahun 65-66 itu 
bersifat spontan. Jadi yang lebih banyak 
itu adalah konflik yang ada di tengah 
masyarakat."Temuan di dalam buku ini 
memperlihatkan bahwa semua itu diawali 
oleh operasi militer yang jelas 
perintahnya," kata Dr Asvi Warman Adam, 
sejarawan LIPI yang telah membaca 
bebagai artikel Jess Melvin terkait dengan 
hal ini. 
 

 
Simposium tragedi 1965 disponsori oleh pemerintah 

dan dihararapkan sebagai pintu awal untuk 
menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM peristiwa 

kekerasan pasca Oktober 1965 

 
Penyelidikan atau rekonsiliasi? 

Masalah yang terus ada di pemikiran 
banyak pihak ini memunculkan 
pertanyaan tentang apa yang sebaiknya 
dilakukan untuk menyikapinya. 

"Kita masuk kepada pertanyaan klasik 
antara peace versus justice (perdamaian 
dipertentangkan dengan keadilan). 
Kalau justice itu akan menguak kembali 
lubang luka lama, itu buat apa. Itu terjadi 
tahun '65. Berapa tahun dari sekarang ini. 
Sudah mati itu semua pelaku. Keadilan 
adalah rekonsiliasi, truth seeking, healing 
process(pencarian kebenaran, 
penyembuhan) untuk kita maju ke 
depan," kata Letnan Jenderal (Purn) Agus 
Widjojo yang pernah menjadi Kepala Staf 
Teritorial TNI. 

Sejak tahun 1980-an, para pengamat 
genosida telah menyatakan, di kulitnya, 

memang terjadi genosida, tetapi 
masalahnya adalah bagaimana 
membuktikannya. Asvi mengusulkan 
pembentukan penyelidikan yang dilakukan 
para sejarawan. 

"Dengan temuan, bukti-bukti baru dari 
buku ini, sebaiknya pemerintah Indonesia 
tidak langsung menyangkal tetapi lebih 
baik menugaskan kepada masyarakat  

sejahrawan Indonesia untuk 
menanggapi bahkan kalau perlu 
melakukan penelitian sendiri mengenai 
masalah 65," kata Dr Asvi Warman Adam. 
 

 
Mahasiswa Muslim di Jakarta menuntut 

pembubaran PKI pada bulan October 1965. GETTY 
IMAGES 

 

Dari tahun 2008 sampai 2012, 
Komnas HAM telah melakukan 
penyelidikan menyeluruh. Tahun 2012, 
laporan terjadinya kejahatan kemanusian 
berdasar kebijakan negara dan perlunya 
peran militer diselidiki, diberikan ke 
Kejaksaan Agung. 

Kemudian pada tanggal 1 Juni 2018 
Jaksa Agung yang baru Prasetyo kembali 
menegaskan penolakannya terhadap 
laporan investigasi Komnas HAM 
mengenai kasus 65 ini dengan alasan 
bahwa laporan Komnas HAM hanya 
berdasarkan opini dan asumsi. 

"Komnas HAM telah memberikan 
bukti yang mengisyaratkan penyelidikan 
ini harus dilakukan. Kita berharap 
pemerintah dapat secara lebih aktif 
mendorong dan melanjutkan proses 
investigasi yang telah dilakukan oleh 
Komnas HAM," tandas sejarawan Jess 
Melvin. 
Sumber: BBC Indonesia 
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POJOK 
 

Wajah Penanganan  Pelanggaran HAM Indonesia, Anggota 
DK-PBB, Antara Korea dan Indonesia dan Hoax 1965 
 
Selama hampir 53 tahun sesudah genosida 
1965  atau 20 tahun sesudah Reformasi 1998 
, tidak satu pun kasus pelanggaran HAM 
(masa lalu) diselesaikan. Ini karena tidak ada 
kemauan politik  (willingness) dan kemampuan 
(ability) dari apparat penyelenggara negara. 
Bahkan, alih-alih ingin menyelesaikan kasus 
pelanggaran HAM, justru para perpetrators 
(penjahat HAM) menduduki jabatan strategis 
di pemerintahan. Demikian kata para pakar 
hukum, aktifis HAM maupun sejarawan  dalam 
setiap diskusi. 
 
Solusi tepat dan bijaksana: Laksanakan 
Pancasila  dan UUD 1 Juni 1945 secara murni 
dan konsekwen.  Indonesia milik semua 
golongan bukan hanya untuk satu atau dua 
golongan saja yaitu untuk kaum Nasionalis, 
kaum Agamais dan kaum Sosialis (baca; 
Kaum Kiri). 
Juga, untuk para Korban pelanggaran HAM 
perlu ada perlindungan hukum. Maka,  
laksanakan UU HAM Nomer 39 Tahun 1999 
secara konsekwen, perlunya rehabilitasi dan 
pengungkapan kebenaran demi keadilan.. 
Para penjahat HAM harus juga 
mempertanggungjawabkannya di Pengadilan 
HAM ad hoc. Ini semua diatur dalam UU 
Pengadilan HAM Nomer 26 Tahun 2000. Gitu 
saja khok repot? 
 
Indonesia terpilih sebagai Anggota Dewan 
Keamanan Tidak Tetap PBB pada 2019 
khususnya  untuk mendorong tercapainya 
perdamaian dunia dan tidak adanya tindak 
kejahatan kemanusiaan/tindak pelanggaran 
HAM di Dunia.. Sebagai warga negara 
Indonesia  kita perlu acungkan jempol atas 
prestasi Indonesia. 
 
Namun, kita perlu prihatin, bagaimana akan 
memberi kontribusi untuk mendorong 
ketertiban/perdamaian dunia yang bebas dari 

pelanggaran HAM, lha wong di negerinya 
sendiri di Indonesia tercinta kasus 
pelanggaran HAM berat genosida 1965 yang 
tewaskan 500.000 – 3.000.000 jiwa saja 
belum diselesaikan. Semoga, dengan menjadi 
anggota DK-PBB Indonesia semakin sadar. 
 

Presiden Korea Selatan  Moon Jae-in  
mengungkapan rasa penyesalan dan minta 
maaf atas terjadinya genosida (pembunuhan 
massal)  yang menewaskan 30.000 – 40.000 
rakyat pro demokrasi, golongan kiri/komunis  
di Pulau Jeju Korea Selatan oleh aparat 
keamanan polisi dan tentara Korea Selatan 
dengan bantuan tentara Amerika Serikat. 
Ucapan maaf disampaikan pada upacara 
memperingati 70 tahun pembunuhan massal 
di Jeju pada 3 April 2018 di Memorial Park 
(Taman Kuburan Massal Jeju). 
 
Lain Jeju Korea Selatan dengan Indonesia. Di 
Indonesia  bukannya menyelesaikan kasus 
pelanggaran HAM, mengungkap kebenaran, 
membongkar kebohongan justru masih 
menyanyikan irama dendang lagu lama Orde 
Baru,  melanggengkan impunitas, sebarkan 
kebencian dan Hoax  serta berita bohong. 
 
 
Salam keprihatinan, 
 

Si Korbu 
 

(Si Korban Pembunuhan, meski dizholimi tapi 
masih tetap konsisten berjuang untuk 
Indonesia yang bersatu, berdaulat adil dan 
makmur serta menjunjung tinggi  keragaman, 
tegakkan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. 
 

 

 
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 kepentingan  korban.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.  
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KISAH TAPOL  

Kisah Kelam Jembatan Cindaga 

 
CINDAGA: Runtuhan Jembatan Cindaga yang ambrol pada 27 Juni 2011 kini tinggal puingnya. Tetapi jembatan 

ini menyimpan kisah tragedi pembantaian tak kurang dari 300-an Tapol 65 . Seseorang penyintas tragedi 65 
menunjukkan bekas lokasi hanyutnya mayat korban pembantaian [Foto: Humas YPKP 65] 

 
Senin, 27 Juni 2011 pagi itu cerah ketika Sumarno (kini 39 tahun) warga Banyumas asal Desa 
Rawalo berada di atas jembatan Serayu setelah memarkir motor Supra miliknya. Masa itu orang 
memanfaatkan bentang jembatan untuk menjemur padi atau jagung hasil panen, karena memang 
jembatan ini tak lagi diaktifkan. Namun lelaki ini tak menyangka bahwa 
sejurus kemudian fondasi jembatan di 
bawahnya itu roboh lalu diikuti runtuhnya 
bentang sekira 75 meter dari bagian badan 
jembatan. 

“Kejadiannya (waktu 
itu_Red) berlangsung sangat cepat”, tuturnya 
berkisah mengenang peristiwa sewindu yang 
telah lalu. Wajah Sumarno sobek terkena 
serpihan aspal dari titik patahan jembatan dan 
mendapat tiga jahitan setelahnya. Belang luka 
jahitan itu masih ada dan membekas di sana. 

 

 
CINDAGA RUNTUH: Jembatan Cindaga yang 
dibangun kembali 1993 hingga 1998 akhirnya 

runtuh pada Juni 2011 [Foto Kredit: 
KomikWordpress] 

 
Kisah Guru Ikatan Dinas 

Kabar runtuhnya “Jembatan Soekarno” 
Cindaga (27/6/2011) yang lokasi antara desa 
Rawalo dan Cindaga Kebasen di atas Sungai 
Serayu pada jalur selatan Bandung–
Yogyakarta ini, begitu mengusik ingatan 
Taslam (84) akan Peristiwa 1965 yang 
meruntuhkan penggal jalan hidupnya. Dia 
mengenang peristiwa itu sebagai sebuah 
tragedi besar yang mustahal, tetapi benar 
terjadi secara nyata. 

Saat itu, tanggal 5 November 1965 
Taslam diciduk dan kemudian dikeroyok oleh 
massa. Tapi dia tahu dari hari sebelumnya 
kalau massa ini tak bertindak sendiri. 
Kronologi kejadiannya dimulai saat ia baru 
saja tiba di SD Kedungrandu II untuk mengajar 
sebagai Guru Ikatan Dinas kala itu. Tiga orang 
pemuda menyusul ke sekolahnya saat Taslam 
hampir memulai mengajar pagi hari. 



17 
 

“Pak.. bapak diminta pulang karena di 
rumah lagi banyak tamu”,kata pemuda 
yang mendatangi sekolahnya. 

Bagi Taslam, kabar ini telah 
menggetarkan insting curiganya yang tak 
berharap datang tamu tak diundang 
menyela tugas paginya. Lagi, diingatnya 2 
hari lalu, rumah Djapon juga diserbu 
massa. Djapon adalah kolega terdekat 
Taslam, seorang guru bahasa yang cakap 
mengajar di sekolah yang berbeda. 

“Benar ternyata, rumah saya telah 
dikepung”, kisahnya mengenang. “Dan 
pada pagi itulah saya dihakimi massa, 
diseret dan ditetapkan sebagai tapol yang 
dibui hingga 14 tahun lamanya tanpa 
pernah diadili di pengadilan manapun”. 

Saat didatangi di rumahnya, mantan 
guru SD Kedungrandu II, Patikraja dan 
eks tapol Pulau Buru warga Desa 
Mandirancan Kebasen Banyumas ini tak 
bersela mengurai kisah hidupnya; 
manakala dia dibui selama 5 tahun di 
penjara Banyumas ditambah 40 hari di 
Nusakambangan. Dia masih harus 
menjalani 9 tahun di kamp Unit-8 
pengasingan Pulau Buru. Kisah kelam 
yang menjadi bagian paling gelap dari 
jalan sejarah bangsanya pada tahun 1965 
dan setelahnya. 
  
Jembatan Cindaga Tempat 
Pembantaian Tapol  

Jembatan Cindaga bagi sebagian 
warga masyarakat Kebasen tua 
menyebutnya dengan “Jembatan 
Soekarno” ini merupakan tinggalan 
sejarah. Pada masa Perang Dunia II, 
jembatan pernah dibom oleh Jepang tapi 
kemudian dibangun kembali. Awalnya 
dibangun pemerintah kolonial Hindia 
Belanda pada 1938 dengan 
rancangan bestek yang dibuat Soekarno.   

Dibangun tiga tahun setelah 
Soekarno lulus insinyur dari Technische 
Hochschule Bandung (sekarang 
ITB_Red) dan bertahan selama 65 tahun 
hingga 1993. 

“Soekarno itu seorang insinyur 
handal”, tutur Taslam di sela 
kisahnya. “Tetapi karya monumentalnya 
dikotori oleh tumpahan darah rakyat yang 
dibunuhi tentara”, sambungnya. 

Dan Taslam adalah bagian dari korban 
tragedi kemanusiaan 1965 yang dia 
sendiri terseret dan mengalaminya. 
 

 
JEMBATAN SOEKARNO: Penampakan 

Jembatan Cindaga dengan konstruksi baja 
hasil karya Ir. Soekarno (1939) [source: 

googling] 

 
Ihwal pembantaian massal para tapol 

oleh tentara di Jembatan Cindaga banyak 
dituturkan saudaranya di gunung 
Wilangan. Entah untuk alasan apa, ada 
permakluman dari aparat bagi masyarakat 
sekitar dibolehkan menyaksikan orang-
orang yang ditembak mati dari atas 
jembatan itu. Mayat orang-orang ini 
kemudian hanyut terbawa arus Sungai 
Serayu.  

Beberapa warga yang memiliki cukup 
keberanian melihatnya dari jarak cukup 
dekat, tapi sebagian lainnya hanya 
mengintip dari sela rumpun batang pisang 
yang banyak tumbuh di sekitar lokasi. 
 

 
TASLAM: Di usianya menjelang 85 tahun, Taslam, 
masih runtut menuturkan kisahnya yang dijebloskan 

penjara selama 14 tahun di masa Orba [Foto: 
Humas YPKP 65] 

 
“mBoten wonten pengadilan kangge 

tiyang-tiyang sing dipejahi niku”, tutur 
seorang saksi yang minta dirahasiakan. 
Tak ada pengadilan bagi orang-orang 
yang dibunuh di Jembatan Cindaga itu. 
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Menurut kesaksian, orang-orang yang 
dimaksud adalah para tapol yang diburu 
dan ditangkapi oleh tentara; entah berasal 
dari mana. Namun ada juga yang datang 
dari beberapa daerah di perbatasan Jawa 
Barat. Mereka diangkut dengan truk, baik 
truk tentara maupun truk milik warga yang 
tentunya; dengan pengawalan tentara. 
Muatannya bisa berisi antara 30-50 orang 
tiap kali ada eksekusi. Lazimnya para 
tapol yang dieksekusi di situ berasal dari 
luar, sedangkan tapol yang asalnya dari 
daerah setempat, dibawa dan dieksekusi 
di daerah lainnya. Ini seperti model yang 
dipola demikian. 

Harian Suara Merdeka kolom Suara 
Banyumas, 28 Mei 2011; sehari setelah 
runtuhnya jembatan ini pernah menulis: 
“Kasus Jembatan Cindaga konon menjadi 
tempat eksekusi bagi mereka yang terlibat 
Peristiwa G30S tahun 1965. Banyak tokoh 
partai yang akhirnya dilarang itu, tewas 
dan dihanyutkan dari atas jembatan ini. 
Namun tidak pernah ada dokumen resmi 
yang mengungkap peristiwa jembatan 
Cindaga tersebut”. 
 
*** 
Dua Orang Lolos dari Pembantaian 
Massal Cindaga 
 
 
 

 
 
Saksi dari Medan menunjukkan Sungai 
Ular, di sinilah para tahanan politik, orang-
orang yang dituduh sebagai anggota PKI 
dan Pendukung Sukarno dibunuh dan 
mayatnya dibuang di Sungai Ular. 

 
 
 
 

 
Menelusuri jejak kuburan massal di 

daerah Kabupaten Galang di wilayah 
Sumatera Utara. Dalam gambar tampak 
peneliti YPKP 65 Eddi Sugiyanto meniti 
jembatan bambu.(Foto Dok. YPKP65) 

 
 
 

 
 

Pak Tuba dan Bedjo Untung sedang 
menjelaskan kamp konsentrasi di 

wilayah Tangerang kepada wartawati  
majalah Tempo . Di tempat inilah tak 
kurang dari 1500 Tapol dipekerjakan 

secara paksa. 



 

 

SERIAL PENCERDASAN BANGSA 

 
MENGURAI KRISIS, MELEPAS BELENGGU DAN 

MERAJUT CITA-CITA KEMERDEKAAN 
Oleh:Eddy Sugianto 

 

 
Penulis (Eddi Sugianto) nomor 4 berdiri dari kiri bergambar bersama korban 65/YPKP 65  Kabupaten 

Kuningan, Jawa Barat di rumah Pak Keto 

 
 
PENGANTAR. 
 
Kekuatan gerakan perjuangan bangsa ada pada kebangkitan bangsanya, sedangkan faktor 
kelemahannya terletak karena kurangnya inisiatif dari kekuasaan negara dalam 
membumikan Pancasila. 
 
Mengurai krisis dan melepas belenggu demi terbinanya kembali persatuan dan kesatuan 
bangsa adalah kewajiban bagi setiap Pancasilais, termasuk seluruh alat kekuasaan negara 
dalam merajut kembali cita-cita kemerdekaan, Indonesia yang merdeka,  
bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia,  
- 
Pancasila pada awalnya sebatas  angan-angan bung Karno yang dipidatokannya pada 
tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia) dan dalam prosesnya mampu meyakinkan anggota dewan bahwa 
Pancasila merupakan solusi terbaik untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Muncul 
kesepakatan luhur bangsa dalam sidang BPUPKI, Pancasila disepakati menjadi dasar bagi 
Indonesia merdeka. 
 
Peristiwa tersebut menjadikan kedudukan Pancasila berubah dan berkembang dari sebatas 
angan-angan bung Karno menjadi suatu filosofi bagi terwujudnya Indonesia merdeka yang 
hasil rumusan konstitusinya kemudian dikenal dengan istilah UUD 1945. 

 



 

 

Dalam perkembangan selanjutnya, sehari 
setelah Proklamasi Kemerdekaan, 
rumusan UUD 1945 dalam sidang PPKI 
(Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia) ditetapkan sebagai 
Perundangan Dasar bagi Indonesia 
merdeka. 
 
Pancasila berkembang tidak hanya 
sebatas cabang dari disiplin ilmu filsafat, 
yaitu suatu ilmu dan metode berpikir untuk 
memecahkan problem-problem yang 
muncul, tetapi sifat dan kedudukan 
Pancasila telah mengikat semua anak 
bangsa, karena Pancasila telah berubah 
menjadi sebuah filosofi bangsa, berarti 
problem-problem yang terkait dengan 
proses kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara harus 
dipecahkan hanya melalui jalan filosofi 
Pancasila 
 
Sedangkan pengertian ideologi bangsa 
adalah konsep yang terkait dengan 
tatanan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara yang 
terkandung dalam UUD 1945 harus 
diperjuangkan perwujudannya oleh 
seluruh anak bangsa. 
 
Oleh karenanya krisis-krisis yang muncul 
sebagai dampak dari beda pandang 
dalam proses kehidupan berbangsa dan 
bernegara dari perspektif Pancasila, 
mestinya ditempatkan sebagai romantika 
dan dinamikanya proses perjalanan 
sejarah bangsa dalam usaha mewujudkan 
masyarakat Pancasila seutuhnya, karena 
hasil kajian dan simpulan Pancasila dalam 
mengungkap kebenaran bukan untuk 
mendikotomi bangsa. 
 
Mengungkap kebenaran terkait dengan 
seluruh kehidupan proses perjalanan 
bangsa dari perspektif Pancasila, 
hanyalah untuk satu 
tujuan,menyempurnakan hal-hal yang 
belum atau yang tidak sempurna, karena 
metode yang demikianlah Pancasila 
dikenal sebagai alat pemersatu. 
 
Tetapi sayang, pada periode Otoritarian 
Pancasila disalah artikan dan disalah 

gunakan. Pancasila digunakan untuk 
suatu kepentingan aliran kelompok bukan 
untuk pengabdian dan kepentingan 
bangsa dan negara. 
 
Keberagaman diartikan sebagai 
keseragaman, Pancasila yang merupakan 
alat pemersatu bagi yang berbeda, 
dijadikan alat dikotomi untuk yang 
berbeda, malah menjadi alat pentungan 
bagi yang berbeda pandang. 
 
Dampak setelah Reformasi, Pancasila 
terabaikan dan tidak terlihat secara nyata 
kekuasaan negara membumikan 
Pancasila, yang terkait dengan filsafat dan 
ideologinya, dengan konsep 
demokrasinya, dengan konsep 
ekonominya maupun konsep pola 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara, padahal Pancasila sebagai 
falsafah dan ideologi negara merupakan 
pedoman segala kegiatan dan aktivitas 
hidup dan kehidupan bagi setiap insan 
individu tersebut, termasuk langkah 
kebijakan dari kekuasaan negara. 

Bagi bangsa Indonesia, karena 
Pancasila merupakan ideologi bangsa dan 
negara yang  kumpulan konsepnya telah 
dituangkan dalam UUD 1945, maka  
menjadi  kewajiban bagi seluruh anak 
bangsa untuk ambil bagian aktif dalam 
mewujudkan Masyarakat Pancasila 
seutuhnya.  

Sedangkan untuk mewujudkan cita-
cita proklamasi kemerdekaan,Indonesia 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil 
dan makmur serta keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran 
kekuasaan negara merupakan 
keniscayaan tetapi bukan dalam kerangka 
tindak otoritarian dalam mengurai krisis, 
melepas belenggu dan merajut kembali 
cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, 
melainkan peran Pancasila sebagai 
solusinya, dengan menempatkan seluruh 
peristiwa politik yang terkait dengan 
kehidupan berbangsa dan bernegara 
dalam bingkai sebagai romantika dan 
dinamikanya proses perjalanan sejarah 
bangsa.  (Bersambung) 
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O P I N I 

 

“Pernyataan Masyarakat Sipil Terkait Pemilihan 
Indonesia sebagai UNSC Non-Permanent Member” 

 
Tanggal 8 Juni 2018, di New York, 

merupakan pemilihan Anggota Tidak 
Tetap Dewan Keamanan (DK) 
PBB/ United Nations Security Council 
(UNSC) Non-Permanent Member pada 
Sidang Umum Majelis PBB/ United 
Nations General Assembly (UNGA).  
Sepuluh Anggota Tidak Tetap DK PBB 
terdistribusi secara regional sebagai 
berikut: 3 untuk negara-negara di Afrika, 2 
untuk negara-negara di Asia-Pasifik, 2 
untuk negara-negara Amerika Latin dan 

Karibia, 1 untuk negara di Eropa Timur, 
dan 2 untuk negara-negara Eropa dan 
lainnya. Setiap tahunnya UNGA selalu 
memilih lima dari total sepuluh negara 
Anggota Tidak Tetap DK PBB yang 
berjangka waktu dua tahun.  

Pada 2018, enam negara diusulkan 
untuk mengganti lima kursi yang dihuni 
oleh Etiopia, Kazakhstan, Bolivia, Swedia, 
dan Belanda. Keenam negara tersebut 
adalah Afrika Selatan (Afrika), Republik 
Dominika (Amerika Latin dan Karibia), 

http://www.ypkp1965.org/


 

 

Belanda dan Swedia (Eropa), sementara 
Indonesia dan Maladewa memperebutkan 
satu kursi yang mewakili Asia-Pasifik. Dan 
Indonesia telah berhasil untuk menduduki 
kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB 
dengan dukungan sebanyak 144 suara 
bersama dengan Afrika Selatan, Belgia, 
Republik Dominika dan Jerman. 

Di atas kertas, Indonesia memenuhi 
syarat dan lebih diunggulkan untuk 
menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB. 
Secara historis Indonesia memiliki 
keunggulan dibandingkan Maladewa 
karena Indonesia pernah menjadi Anggota 
Tidak Tetap PBB pada tiga periode 1973-
1974, 1995-1996, dan yang paling terakhir 
2007-2008. Selain itu, sedari 2016, 
Indonesia sudah aktif melakukan 
kampanye terbuka dalam berbagai 
kesempatan pertemuan bilateral dan 
multilateral atau pun di dalam forum 
internasional. Setidaknya dalam dua 
minggu terakhir, Indonesia sudah melobi 
Amerika Serikat (AS), Guyana, Argentina, 
dan Peru. Retno Marsudi, Menteri Luar 
Negeri Indonesia, juga melobi Duta Besar 
untuk PBB dari negara Grenada, Burkina 
Faso, Togo, dan Gabon. Indonesia juga 
mendapatkan dukungan dari negara-
negara anggota Organisation of Islamic 
Cooperation (OIC) dan Gerakan Non-Blok 
(GNB).  

Ditinjau dari konstelasi politik 
internasional dan secara prosedural, 
Indonesia memang memenuhi syarat dan 
lebih diunggulkan untuk menjadi Anggota 
Tidak Tetap DK PBB. Namun, modal 
konstelasi politik global dan prosedural 
yang dimiliki Indonesia tidak berbanding 
lurus dengan kondisi faktual yang terjadi di 
dalam negeri, karena sebetulnya 
pemerintah Indonesia masih memiliki 
banyak pekerjaan rumah yang harus 
dibenahi terlebih dahulu, terkhusus dalam 
bidang HAM. Hal ini harusnya menjadi 
rujukan sekaligus uji keyalakan bagi 
Indonesia untuk terpilih sebagai Anggota 
Tidak Tetap DK PBB. 

Satu permasalahan yang belum 
pernah bisa diselesaikan oleh pemerintah 
Indonesia adalah terkait pelanggaran 
HAM berat masa lalu. Padahal, komitmen 
untuk menyelesaikan kasus-kasus 
pelanggaran HAM berat masa lalu sudah 
terurai pada “Nawa Cita” yang merupakan 

dokumen visi misi Joko Widodo-Jusuf 
Kalla. Namun, komitmen tersebut ternyata 
terpatahkan, hal ini ditunjukkan dari 
distribusi kekuatan politik hari ini, di mana 
Presiden Joko Widodo memilih beberapa 
terduga pelanggaran HAM masa lalu 
seperti Wiranto untuk menempati posisi 
strategis dalam pemerintahan. Hal lain 
ditunjukkan dari pernyataan Jaksa Agung, 
H. M. Prasetyo, pada 1 Juni 2018 (sehari 
setelah Presiden memerintahkan Jaksa 
Agung berkoordinasi dengan Komnas 
HAM terkait penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM masa lalu), yang 
bersikukuh mengatakan bahwa kasus 
pelanggaran HAM masa lalu ini sulit 
diselesaikan secara yudisial.  

Solusi kilat yang ditawarkan oleh 
Wiranto, yakni Dewan Kerukunan 
Nasional (DKN) pun tidak memenuhi 
standar UU Pengadilan HAM No. 26/2000. 
Selain itu, Indonesia masih enggan untuk 
meratifikasi Statuta Roma pun juga perlu 
menjadi catatan tersendiri bagi UNGA 
bahwa 20 tahun semenjak Reformasi, 
problematika domestik Indonesia tidak 
beranjak dari isu HAM. 

Situasi lain yang perlu dijadikan 
bahan pertimbangan adalah terkait praktik 
hukuman mati di Indonesia. Di dalam dua 
tahun pertama rezim Presiden Joko 
Widodo, tercatat 18 eksekusi mati telah 
dilakukan. Ironisnya, pemerintah hari ini 
menganggap angka ini sebagai sebuah 
pencapaian. Pada 2017-2018, Indonesia 
menahan eksekusi terhadap terpidana 
mati, namun sesuai dengan pernyataan 
Jaksa Agung di Rapat Kerja Komisi III dan 
Jaksa Agung RI pada Maret 2018, yang 
menyatakan bahwa upaya Indonesia 
untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK 
PBB memengaruhi tatanan hukum 
Indonesia yang masih menganut hukuman 
mati. Hal ini menunjukkan bahwa eksekusi 
mati di Indonesia yang terhenti selama 
2017-2018 dilatarbelakangi oleh alasan 
yang sangat politis, dan bukan karena 
argumentasi yang konstruktif. Pekerjaan 
rumah lain yang harus perlu digarisbawahi 
adalah banyaknya kasus unfair trial di 
Indonesia. Mulai dari kasus Yusman 
Telaumbanua, Christian, warga negara 
asing seperti Rodrigo Gularte, dan kasus-
kasus lainnya yang terlalu banyak untuk 
dipaparkan. Kasus-kasus ini menunjukkan 



 

 

bahwa criminal justice system di 
Indonesia, dari hulu sampai hilirnya masih 
carut marut. 

Selain itu, menyikapi isu terorisme 
yang tengah menguat saat ini di tingkat 
nasional dan internasional, Pemerintah 
Indonesia menegaskan bahwa dalam 
pemberantasan terorisme Indonesia selalu 
memperhatikan prinsip HAM dan rule of 
law yang sesuai dengan hukum nasional 
dan kewajiban hukum internasional. 
Namun, pada praktiknya masih banyak 
sekali kasus-kasus penangkapan dan 
penahanan sewenang-wenang yang 
mengakibatkan penyiksaan dan kematian 
kepada para terduga teroris yang 
dilakukan oleh Densus 88. Terlebih lagi, 
Indonesia baru saja mengesahkan UU 
Anti Terorisme baru yang dapat 
memberikan kewenangan kepada TNI 
untuk ikut aktif berpartisipasi dalam 
memberantas terorisme. 

Catatan penting lain yaitu terkait 
kebijakan HAM luar negeri Indonesia 
dalam menjaga perdamaian di level 
internasional. Di dalam rules of procedure 
General Assembly of the United Nations 
Bab XV Pasal 143 tentang Kualifikasi 
Keanggotaan (Tidak Tetap DK PBB), 
menyebutkan salah satunya bahwa calon 
anggota DK PBB harus memerhatikan 
kontribusinya dalam rangka menjaga 
perdamaian dan keamanan internasional. 
Melalui pernyataan Menteri Luar Negeri, 
Indonesia memang berdalih bahwa 
Indonesia menghuni peringkat 9 dari total 
125 negara yang menjadi penyumbang 
tentara terbanyak untuk berbagai Misi 
Kemanusiaan PBB. Namun, hal ini tidak 
berbanding lurus dengan sikap Indonesia 
yang ditunjukkan dalam voting di UNGA 
terkait kasus-kasus pelanggaran HAM di 
negara-negara yang dilanda konflik, 
seperti Suriah, Palestina, dan juga kasus 
Rohingya di Myanmar. Voting Indonesia 
untuk Suriah banyak diisi dengan suara 
abstain, kecuali di tahun 2017, yang mana 
suasananya sangat politis jika kita 
menaruh situasi ini dalam konteks 
Indonesia yang tengah berusaha menjadi 
Anggota DK PBB. 

Dalam Aide Memoire (rancangan teks 
perjanjian dan negosiasi) yang dibuat 
untuk kepentingan ini, Pemerintah 
Indonesia telah menyampaikan komitmen 

terhadap penegakan dan perlindungan 
hak asasi manusia sebagai kebijakan 
prioritas di nasional. Indonesia 
berkomitmen melanjutkan komitmen HAM, 
transparansi, keterbukaan, dan 
akuntabilitas pemerintahan, termasuk pula 
memajukan situasi perempuan di bidang 
sosial, ekonomi, dan politik. Di tingkat 
regional, Indonesia berjanji untuk 
memajukan perdamaian, stabilitas, 
prinsip-prinsip demokratis, serta pemajuan 
dan perlindungan HAM kawasan ASEAN. 
Rekomendasi-rekomendasi pada UPR 
yang diterima oleh Indonesia masih belum 
menunjukkan sebuah perkembangan yang 
signifikan, dari catatan kami dalam 
beberapa aspek yang disebutkan diatas – 
Indonesia masih bergerak perlahan, salah 
satunya adalah terkait komitmen 
Indonesia untuk meratifikasi beberapa 
Konvensi Internasional yang masih belum 
masuk pada catatan Prolegnas.  

Kedua, dalam konteks komitmen 
pada mekanisme treaty bodies – 
Indonesia masih belum taat untuk 
memberikan laporan periodik kepada 
treaty bodies, salah satunya ialah kepada 
Committee Against Torture yang 
pelaporan terakhirnya dilakukan pada 
tahun 2002. Ketiga, pelanggaran hak 
asasi manusia pada LGBT, kelompok-
kelompok minoritas agama dan pembela 
hak asasi manusia (anti korupsi, 
lingkungan dan perempuan) masih terjadi 
dan pemerintah lamban meresponnya. 

Kami berharap, dari paparan panjang 
kami diatas Indonesia dapat memegang 
teguh komitmen yang tertera pada Aide 
Memoire yang diberikan dalam 
pencalonan sebagai Anggota Tidak Tetap 
DK-PBB tidak hanya untuk terus 
membangun pencitraan yang baik di 
forum internasional, namun juga untuk 
meningkatkan kualitas hak asasi manusia 
di Indonesia sesuai dengan komitmen-
komitmen yang telah disebutkan pada 
dokumen-dokumen dalam skala nasional 
maupun internasional. 

Ekspektasi untuk menjadi Anggota 
Tidak Tetap DK PBB tidak hanya untuk 
menaikkan posisi tawar Indonesia di 
kancah internasional, namun menjadi 
tantangan bagi Indonesia untuk 
menghormati standar hukum internasional 



 

 

dan secara substantif memperbaiki situasi 
HAM. 
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Menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB: 
Apa Manfaatnya untuk Indonesia? 

 

 
Foto: Kemenlu-RI 

 
Indonesia saat ini tengah mengajukan diri untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan 

Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Pemilihan akan dilakukan pada bulan 
Juni 2018. Jika terpilih, Indonesia akan menjabat selama dua tahun untuk periode 2019-

2020. 
Apa sebenarnya arti penting bagi Indonesia menjadi anggota DK PBB? Apa saja yang bisa 

dilakukan Indonesia di badan yang paling berpengaruh di dunia tersebut? 
 
DewanKeamananPBB:  Superbody atau 
Macan Ompong? 

Dewan Keamanan adalah satu dari 
enam organ di bawah PBB. Lima yang 
lainnya adalah Majelis Umum, Dewan 
Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, 
Mahkamah Internasional, dan Sekretariat 
Jenderal. 

Sesuai Piagam PBB, fungsi utama 
Dewan Keamanan adalah menjaga 
perdamaian dan keamanan dunia. 
Sederhananya, DK PBB bertanggung 
jawab untuk menyelesaikan konflik atau 
peperangan antarnegara. 

Dewan Keamanan sering dianggap 
sebagai badan PBB yang paling 

berpengaruh. Lima anggota tetapnya yaitu 
Amerika Serikat, Rusia, RRT, Inggris, dan 
Perancis, atau yang dikenal sebagai P-5, 
sekaligus merupakan negara-negara 
pemilik senjata nuklir. 

Keputusan atau resolusi DK PBB 
harus dilaksanakan oleh semua negara 
anggota PBB tanpa terkecuali. Ini berbeda 
misalnya dengan keputusan Majelis 
Umum PBB. Meskipun mewakili seluruh 
negara anggota dan dianggap sebagai 
parlemen dunia, keputusan Majelis Umum 
hanya mengikat secara moral dan politis. 

Dewan Keamanan juga bisa 
mengeluarkan sanksi kepada negara 
anggota yang dinilai melakukan tindakan 

http://kebumenypkp65.blogspot.com/2018/03/menjadi-anggota-dewan-keamanan-pbb-apa.html
http://kebumenypkp65.blogspot.com/2018/03/menjadi-anggota-dewan-keamanan-pbb-apa.html


 

 

yang mengancam perdamaian 
internasional. Bentuknya macam-macam, 
bisa sanksi ekonomi, embargo senjata, 
atau larangan bepergian (travel bans). 

Nah, yang paling menjadikan DK PBB 
berpengaruh adalah kewenangannya 
untuk menggunakan kekuatan militer 
untuk memulihkan perdamaian dan 
keamanan internasional. Ini merupakan 
pilihan terakhir jika cara-cara non-militer 
sudah tidak lagi efektif. 

Meskipun sangat powerful, DK PBB 
justru sering dikritik tidak bisa 
menjalankan tugasnya dengan baik. 
Sebabnya, keputusan DK PBB harus 
disetujui oleh kelima negara anggota 
tetapnya. Jika salah satu saja menolak, 
atau memveto, maka keputusan tersebut 
tidak akan berlaku. 

Seringkali perbedaan kepentingan 
antara negara-negara P-5 membuat DK 
PBB tidak bisa berbuat apa apa ketika 
dihadapkan pada situasi konflik. Hal inilah 
yang menjadikan DK PBB seperti macan 
ompong. 
 
Indonesia dan DK PBB: Ikatan Sejarah 

Jika terpilih, keanggotaan pada DK 
PBB periode 2019-2020 akan menjadi 
keempat kalinya Indonesia menjadi 
anggota DK PBB. Sebelumnya, Indonesia 
menjabat pada periode 1974-1975, 1995-
1996, dan 2007-2008. 

Indonesia memiliki ikatan sejarah 
yang cukup panjang Dewan Keamanan 
PBB. Konflik bersenjata antara Indonesia 
dan Belanda pasca Proklamasi 17 
Agustus 1945 merupakan salah satu isu 
pertama yang ditangani oleh DK PBB. 
Berkat campur tangan dan tekanan DK 
PBB pula akhirnya Belanda terpaksa 
mengakui kemerdekaan Indonesia. 

Pada tahun 1957, untuk pertama 
kalinya Indonesia bergabung dalam misi 
pemeliharaan perdamaian PBB. Kala itu, 
Kontingan Garuda yang pertama dikirim 
ke Sinai, Mesir, untuk mengawasi 
gencatan senjata pasca perang antara 
Mesir dan Israel. 

Sejak saat itu, Indonesia secara 
konsisten mengirim personel untuk 
membantu misi PBB mengatasi konflik di 
berbagai belahan dunia. Bahkan saat ini 
Indonesia I menjadi salah satu dari 
sepuluh negara yang paling banyak 
mengirimkan pasukan dalam misi 
pemeliharaan perdamaian PBB. 
 
Peran Indonesia 

Keanggotaan di DK PBB akan 
menjadi kesempatan yang langka bagi 
Indonesia untuk berperan lebih besar 
dalam menciptakan perdamaian dunia. 

Sebagai anggota DK PBB, Indonesia 
akan terlibat langsung membahas 
berbagai konflik dan krisis di berbagai 
belahan dunia. Dengan kata lain, suara 
Indonesia akan turut menentukan 
perdebatan dalam badan paling 
berpengaruh di DK PBB. 

Indonesia juga memiliki peluang untuk 
mendorong DK PBB lebih memainkan 
peran dalam menyelesaikan konflik yang 
menjadi perhatian Indonesia. Contohnya 
konflik di Palestina, Irak, Suriah, 
Afghanistan, bahkan mungkin konflik di 
Rakhine, Myanmar. 

Sebagai negara yang dikenal memiliki 
prinsip politik luar negeri yang 
independen, Indonesia memiliki modal 
cukup besar untuk menjembatani 
perbedaan kepentingan negara-negara 
anggota DK PBB. 

Selain itu, Indonesia juga dapat 
mendorong agar DK PBB bekerja lebih 
transparan dan demokratis. Hal in dapat 
membantu mengurangi kesan elitis dan 
eksklusif dari badan PBB ini. 

Semua peran tersebut tentu hanya 
bisa dilakukan melalui suatu kerja kreatif 
mesin diplomasi Indonesia. Kreatif dalam 
melakukan terobosan, kreatif dalam 
mencari solusi bagi permasalahan dan 
tantangan global. 
 
*** 
Sumber: Kumparan

 

“Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. 
Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini?” 

Pramoedya Ananta Toer 



 

 

 

 
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. 
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ANEKA KEGIATAN YPKP 65 DI BERBAGAI 
DAERAH 

 
YPKP 65: Pertemuan YPKP 65 Cabang Brebes digelar di Dusun Cisadap (2/9/2018) Desa Buara, 

Ketanggungan. Pertemuan diisi dengan diskusi dan sharing perkembangan bersama Ketua YPKP 65 
Pusat. Nampak Ketua YPKP 65, Bedjo Untung memberi dan menyerap masukan dalam rangka 

konsolidasi organisasi korban/ penyintas Tragedi 65  di daerah [Foto: Humas YPKP 65]  
 
 



 

 

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia 
akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah” 

(Rumah Kaca, h. 352)” 
Pramoedya Ananta Toer 

 

 
SENTOLO: Pertemuan informal YPKP 65 Yogyakarta digelar di Sentolo, Wates (15/7/2018) 

sekaligus sebagai persiapan membenahi kinerja organisasi korban Tragedi 65 di wilayah 
Yogyakarta dan sekitarnya. [Foto: Humas YPKP 65]  

 

 
Di hutan Jati di daerah Grobogan ini banyak ditemukan lokasi Kuburan massal. 

Sampai Agustus 2018 tidak kurang dari 216 titik mass graves diketemukan di seluruh Indonesia. 
Jumlah masih terus akan bertambah karena penelitian YPKP 65 masih terus berlangsung 

 
 



 

 

 

 
LAMPUNG TIMUR: Meski usia telah menua, rata-rata di atas 70 tahun; para korban Tragedi 

65 Lampung Timur masih bersemangat menggelar pertemuan (14/9/2018) di Rajabasa 
Lama dan bahkan pemetaan kuburan massal di wilayahnya [Foto: Humas YPKP 65] 

 
 

 
KAMISAN: Aksi “payung hitam” Kamisan merupakan aksi damai yang paling konsisten 

digelar tiap hari Kamis sore di seberang Istana Merdeka, Jakarta. Aksi yang telah 
berlangsung selama lebih 10 tahun ini mengusung tema hak asasi manusia (HAM) dan 

kemanusiaan. [Foto: Humas YPKP 65]  
 



 

 

  
PAMERAN: YPKP 65 berpartisipasi dalam Pameran dan Bursa Buku serta Diskusi 

Pluralisme di Gedung Perpustakaan Nasional (20/7/2018). Dalam kesmpatan ini juga digelar 
acara bedah buku [Foto: Humas YPKP 65]  

 
 

 
Pak Kandar Sumarno Korban 65 dari Grobogan sedang diperiksa kesehatannya oleh Tim Dokter 
LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Tidak kurang dari 2000 Korban 65 di seluruh 

Indonesia telah memperoleh pelayanan medis/psikososial dari LPSK secara gratis dengan pelayanan 
prima, namun akhir-akhir ini  kwalitas pelayanan menurun karena terkendala kurangnya dana. 
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