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Bali dan 1965 

Ketika berbicara tentang Bali, orang pada umumnya tidak menghubungkan pulau itu 

dengan tragedi, apalagi pembantaian. Bali adalah tempat para dewata bersemayam, perempuan 

melenggang bak bidadari di pematang sawah terrasering, pantai menjelujur laut biru kehijauan, 

suaka bagi mereka yang penat dan gelisah. Orang Bali dikenal ramah-tamah, lugu, dan kreatif 

dalam berkesenian dan menyelenggarakan ritual adat istiadat mereka. Mungkin tak banyak 

orang, terutama wisatawan, yang pernah mendengar bahwa di balik seluruh keindahan dan 

keunikannya Bali menyimpan sejarah kelam tentang pemberantasan orang-orang yang dianggap 

anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) di penghujung 1965. Tak 

mengherankan. Selama lebih dari 40 tahun kisah-kisah memilukan tentang masa berdarah itu 

terlibas ketakutan akan berulangnya kekejaman dan kepatuhan pada kebijakan-kebijakan yang 

mengubah berhektar-hektar lahan pertanian menjadi ranah pelesiran.  

Seorang perempuan dari keluarga korban, Made Puspa, yang saya temui di sebuah desa 

di Klungkung masih berusia 9 tahun ketika serangan terhadap keluarganya terjadi di akhir 1965. 

Ayah, paman, kedua kakak laki-lakinya disergap di rumah, dibawa pergi, dan hanya satu yang 

tersisa hidup tapi dipenjarakan di LP Pekambingan, Denpasar, selama 12 tahun. Ibu Puspa tak 

keberatan menceritakan apa yang ia saksikan dan alami sebagai gadis kecil di tengah keluarga 

nelayan miskin. Bahkan ia dengan suara ringan dan jernih menggambarkan bagian-bagian lucu 

petualangannya mengantar ransum makanan untuk kakaknya di penjara. Tak ada tangis, tak ada 

kegeraman. Seakan-akan masa kecil yang terebut oleh keharusan membantu ibunya menjual ikan 

hasil tangkapan bukanlah penderitaan, tapi bagian dari permainan kanak-kanak. Yang menarik, 

ketika ditanyai apakah ia bersedia menceritakan pengalamannya di depan publik, ia balik 

bertanya, “Apakah sudah saatnya saya bercerita? Siapa yang mau dengar?”1  

Pertanyaan serupa muncul berulang kali, setiap kali saya bertemu keluarga korban di 

desa-desa di Bali. Mereka ingin bercerita, tapi tak yakin bercerita ada gunanya, kalau bukan 

malah akan timbulkan masalah. Seperti dikatakan seorang bekas penari janger di daerah 

Karangasem, Ibu Kadek Suwitra, yang ditangkap pada saat mengandung 2 bulan dan ditahan 

selama kurang lebih setahun, “Untuk apa sih cerita-cerita begini? Bikin sedih aja. Nanti diambil 

lagi saya.” Bayi pertamanya lahir di penjara, suaminya, seorang penabuh gamelan terkenal, 

dipaksa menceraikannya dan mengawini perempuan dari keluarga Tameng; sembilan anggota 

keluarga besarnya yang laki-laki diculik dan tak pernah kembali.2   

Tidak seperti di Jawa, tak banyak kesempatan dan ruang bagi para korban di Bali untuk 

berbicara tentang pengalaman mereka dan bertanya ‘mengapa kami dikorbankan,’ bahkan 

setelah terjadi perubahan politik pada pertengahan 1998 sekali pun. Segera setelah operasi 

pembersihan orang-orang yang dianggap komunis ‘tuntas sampai ke akar-akarnya’ seluruh sel 

 
* Direktur Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) 
1 Diambil dari ‘Catatan Anjangsana ke Bali,’ jurnal Lingkar Tutur Perempuan (LTP) yang tak dipublikasikan, 22 

Agustus 2005, Made Puspa adalah nama samaran.  
2 Idem., 23 Agustus 2005, Kadek Suwitra adalah nama samaran.  
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kehidupan masyarakat Bali digerakkan untuk pengembangan industri pariwisata. Bali, yang sejak 

zaman kolonial sudah menarik perhatian seniman, antropolog, dan wisatawan manca negara, 

didandani dan ditampilkan sebagai wajah manis pemerintah Orde Baru di mata internasional.3 

Tumbuhlah kesadaran di kalangan masyarakat Bali pada umumnya bahwa tugas utama mereka 

adalah menghias ‘rumah’ mereka seelok mungkin, mempertunjukkan kesenian dan kebudayaan 

mereka, menjaga ketenangan dan kenyamanan ‘rumah,’ serta melayani wisatawan dengan 

sebaik-baiknya. Bangkit pula kebanggaan bahwa orang Bali istimewa sehingga Bali lebih 

dikenal di dunia internasional ketimbang Indonesia sendiri. Politik, kemudian, hanya bermakna 

jika ia memastikan pemasukan valuta asing dan menjamin kelanggengan tatanan kerja hias-rias 

untuk penghiburan dan pelayanan wisatawan. Pembungkaman tidak semata-mata bergantung 

pada todongan senjata aparat keamanan. Masyarakat dibuat memilih untuk bungkam daripada 

dituduh mengguncang periuk nasi sesamanya.  

Padahal, berdasarkan laporan Komisi Pencari Fakta yang dibentuk atas perintah Presiden 

Soekarno jumlah korban yang terbunuh antara Desember 1965-Januari 1966 paling tidak 

mencapai 12.500 jiwa.4 Belum terhitung jumlah mereka yang diserang secara seksual, ditangkap, 

disiksa, dipenjarakan tanpa pengadilan, dipecat dari pekerjaannya, dan dirampas harta miliknya. 

Angka, tentu saja, tidak dengan sendirinya menentukan derajat kesengsaraan korban, apalagi 

menjelaskan pokok-pokok kebenaran suatu peristiwa. Tapi, temuan tersebut mencerminkan 

bahwa ruang-ruang sosial masyarakat Bali sebenarnya dipadati cerita, pertanyaan, mimpi buruk, 

dan, bukan tidak mungkin, dendam yang beranak-pinak. Sebagian besar korban dan keluarganya, 

misalnya, tak tahu-menahu soal penculikan dan pembunuhan para jendral Angkatan Darat oleh 

Gerakan 30 September (G30S). Kalau bukan karena film Pengkhianatan G30S/PKI dan 

pelajaran sejarah di sekolah, mereka tidak punya bayangan tentang Lubang Buaya. Jakarta begitu 

jauh dari keseharian mereka sebagai petani, buruh, penari, penabuh gamelan, perupa, atau pelajar 

di desa-desa terpencil.  

Bungkam tak berarti lupa. Kejayaan industri pariwisata tidak berhasil memupus ingatan 

sebagian orang Bali akan 1965 sebagai tahun malapetaka. Mereka menjadi korban penyerangan 

sekaligus saksi bagaimana anggota keluarga, kerabat dan kawan-kawan mereka dikejar-kejar, 

ditangkap, dan dibunuhi seperti tikus sawah; digiring ke pinggir laut dan dieksekusi secara 

massal; atau, bahkan diminta mati di merajan (tempat persembahyangan bagi leluhur keluarga). 

Setelah pembersihan fisik usai, mereka yang tersisa tidak  hidup nyaman dan tenang. Mereka 

mengalami pengucilan di lingkungan keluarga besar, banjar, dan desa; mereka tak beroleh 

 
3 Sejak 1966 Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Badan Pembangunan PBB (UNDP), dan kelompok 

negara pemberi bantuan bagi Indonesia, IGGI, memberi dukungan penuh pada rejim Soeharto untuk membangun 

industri pariwisata di Bali karena Indonesia membutuhkan mata uang asing segera dan turisme merupakan cara 

tercepat untuk memperolehnya. Lihat ‘Sisipan tentang Bali’ dalam Media Kerja Budaya (MKB), No. 5, 2001. Juga 

lihat ulasan antropolog Prancis Michel Picard, Bali: Cultural Tourism dan Touristic Culture, Singapore: 

Archipelago Press, 1998, terutama Bab I dan II.  
4 Laporan resmi pihak penguasa militer menyatakan 486 jiwa yang tewas, sedangkan yang tidak resmi 36.000. 

Komisi kemudian membandingkan dengan sumber lain dan menyimpulkan jumlah korban kira-kira 12.500 jiwa. 

Lihat ‘Laporan Fact Finding Commission Komando Operasi Tertinggi (KOTI)’ yang dipimpin Mayor Djendral TNI 

Dr. Soemarno Sosroatmodjo, Lampiran : C. Komisi ini dibentuk atas nama Presiden Soekarno oleh Mayjen Soeharto 

sebagai Panglima Besar KOTI pada 24 Desember 1965 untuk menyelidiki laporan tentang peristiwa-peristiwa 

kekerasan yang terjadi di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Komisi ini beranggotakan 5 orang 

menteri, Ketua Gabungan 5 KOTI, dan 3 wakil partai dan menyerahkan laporan mereka pada 2 Januari 1966 tapi 

tidak pernah dipublikasikan. Lihat penjelasan Oei Tjoe Tat, mantan Menteri Negara yang diperbantukan ke Kabinet 

Dwikora, salah satu anggota Komisi, dalam Pramoedya Ananta Toer dan Stanley Adi Prasetyo, ed., Memoar Oei 

Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno, Jakarta: Hasta Mitra, 1995, hal. 192. 
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kesempatan menyelenggarakan upacara pelebon (kremasi), sebagai bentuk penghormatan 

terakhir, bagi anggota keluarga yang telah dimusnahkan. Memang diantara para korban dan 

keluarganya ada yang memperoleh keuntungan dari industri pariwisata dan hidup cukup layak. 

Namun, ada saat-saat mereka harus berhadapan dengan para pelaku penganiayaan yang tidak 

jarang masih kerabat atau tetangga dekat. Kenangan tentang kengerian dan kepedihan pun 

meruap dalam beragam bentuk: pergunjingan di dalam keluarga, umpatan dalam diam, sampai 

kutukan agar si pelaku dan seketurunannya beroleh sial -- karmapala.5 

Konsentrasi masyarakat Bali pada pengembangan industri pariwisata juga sudah 

membatasi kegiatan-kegiatan aktifisme dan intelektual yang memungkinkan perbincangan politik 

yang berkaitan dengan soal-soal kemanusiaan dan keadilan. Informasi tentang berbagai upaya 

pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di masa 

pemerintahan Soeharto jarang mencapai komunitas korban. Dalam sebuah pertemuan dengan 

korban-korban perempuan dan keluarganya di Gianyar mereka bahkan tidak mengetahui bahwa 

serangan yang mereka alami juga terjadi di pulau-pulau lain.6 Seorang aktifis kemanusiaan yang 

kebetulan adalah cucu korban di Denpasar pernah bercerita, “Sulit sekali untuk menjelaskan 

kepada keluarga korban bahwa yang terjadi pada 1965 itu kekerasan negara. Mereka ngga 

mengenal konsep itu karena yang mereka lihat membunuhi orang bukan tentara, tapi bisa 

tetangga atau malah saudara sendiri.”7  

Dalam pemahaman korban apa yang terjadi pada 1965 adalah serangan membabi-buta 

oleh kaum ‘selem’ (hitam) di bawah panji-panji Tameng terhadap kaum ‘barak’ (merah) karena 

alasan-alasan yang tidak mereka ketahui dengan pasti. Mereka tidak selalu mengaitkan Tameng 

dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI), seperti mereka merasa bukan anggota PKI atau 

organisasi-organisasi yang dianggap berafiliasi dengan partai tersebut. Diantara mereka banyak 

yang menjadi anggota kelompok-kelompok kesenian, ikut pentas drama-tari janger kecak dalam 

acara-acara yang mereka sebut ‘peresmian’ di desa-desa. Diantara mereka banyak pula yang 

sekedar ikut menonton dan menjadi penggembira di acara-acara ‘peresmian.’ Apa sebenarnya 

yang dimaksud dengan ‘peresmian’? Belakangan baru mereka tahu bahwa keramaian yang 

mereka rayakan dan nikmati adalah bagian dari pembentukan ranting-ranting PKI di tingkat 

desa. Mereka juga kemudian menyadari bahwa persaingan yang mengasyikkan antar kelompok-

kelompok kesenian muda-mudi adalah turunan dari persaingan antara PKI dan PNI dalam 

memperoleh dukungan massa pedesaan. Yang tetap tidak mereka mengerti mengapa ruang-ruang 

gempita itu dalam semalam berubah menjadi ajang pembantaian.8 

Keterputusan pengetahuan sebenarnya sudah berlangsung sejak akhir 1965. Mereka yang 

tinggal jauh dari sumber informasi tidak mendengar atau menyaksikan bahwa gong penanda 

dimulainya operasi penumpasan kaum yang dianggap komunis ‘sampai ke akar-akarnya’ dipukul 

bersamaan dengan masuknya pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dari 

 
5 Diringkas dari ‘Catatan Anjangsana ke Bali,’ 21-25 Agustus 2005. Lihat juga esai-esai berikut untuk pembahasan 

lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan antara ‘korban’ dan ‘pelaku,’ Leslie Dwyer ‘Intimacy of Terror: 

Gender and Violence of 1965-66 in Bali.’ Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context, Issue 10, 

Agustus 2004 dan Leslie Dwyer dan Degung Santikarma. ‘Post-Traumatic Politics: Violence, Memory and 

Biomedical Discourse in Bali.’ Dalam Understanding Trauma: Integrating Biological, Clinical and Cultural 

Perspectives, diedit oleh Laurence Kirmayer, Robert Lemelson, dan Mark Barad, hal. 403-32. New York: 

Cambridge University Press, 2007. 
6 Korban-korban yang kami temui juga tidak pernah mendengar bahwa ribuan orang yang dianggap terlibat G30S 

dibuang ke Pulau Buru. Diambil dari ‘Catatan Anjangsana ke Bali,’ 21-25 Agustus 2005.  
7 Perbincangan dengan Ngurah Termana dari ‘Taman 65,’ Kesiman, Denpasar, Juni 2008 
8 Dirangkum dari ‘Catatan Anjangsana ke Bali’ dan perbincangan dengan aktifis di ‘Taman 65.’ 

http://wwwsshe.murdoch.edu.au/intersections/issue10/
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pantai Barat pada minggu pertama Desember 1965. Pimpinan dan kader-kader PKI dan ormas-

ormas sehaluan yang sebelumnya bertugas sebagai penyebar informasi kemungkinan tahu 

tentang pergerakan pasukan RPKAD yang sudah menebar kengerian dan maut di seantero Jawa 

sejak minggu ketiga Oktober 1965. Namun, demi alasan keamanan mereka sudah terlebih dahulu 

ditangkapi atau menyerahkan diri ke aparat kepolisian dan militer. Mereka mungkin juga tidak 

menduga bahwa kekejaman akan meluas ke Bali karena pimpinan sipil dan militer setempat 

masih berhasil menguasai keadaan dan meredakan letupan-letupan konflik akibat ketegangan 

politik di Jakarta. Laporan penelitian dan cerita dari para saksi dan korban yang bisa diandalkan 

juga menunjukkan bahwa sampai awal Desember 1965 tak terjadi pembunuhan yang sifatnya 

meluas dan massal.9  

Pembunuhan terarah baru terjadi setelah gubernur pada saat itu, Sutedja, dipanggil 

Presiden Soekarno ke Jakarta pada pertengahan November dan tak pernah kembali. Penguasa 

militer di tingkat lokal mulai mendapat tekanan dari Jawa untuk membuktikan institusi mereka 

bersih dari keterlibatan dengan kelompok Kolonel Untung dalam G30S. Penanda lain operasi ini 

yang juga tak bisa diabaikan adalah pengambilan tahanan sipil, terutama pimpinan dan tokoh 

PKI serta ormas-ormas sehaluan, dari penjara oleh kelompok-kelompok milisi dengan dukungan 

aparat militer dan kepolisian untuk dieksekusi secara kilat.10 Setelah itu, boleh dikatakan 

masyarakat Bali yang pada 1960an sebagian besar masih hidup di pedesaan dikepung, lalu 

disergap dalam gelap. Tak ada penjelasan, tak ada pula kepemimpinan politik yang 

mempersiapkan mereka menghadapi sebuah pergolakan di tingkat nasional. Yang kemudian 

hidup selama bertahun-tahun adalah cuplikan-cuplikan tafsir tentang penyebab suatu tragedi di 

lingkungan masing-masing – apakah itu karena persaingan pribadi antar individu, pertikaian 

antar klan, dadia, atau puri yang sudah berlangsung sepanjang sejarah Bali, atau perebutan 

kepemilikan tanah.11 

Penjelasan tentang peran aparat negara dalam menebar teror dan melancarkan rangkaian 

tindak kekerasan secara sistematis dan meluas tentunya tidak dimaksudkan untuk menafikan 

kenyataan bahwa ada masalah-masalah sosial politik spesifik di lingkungan masyarakat Bali 

sendiri. Yang menjadi soal adalah bagaimana negara yang seharusnya menjamin ketenangan 

warganya justru memanfaatkan konflik-konflik sporadis untuk menimbulkan ketegangan dan 

mempertajam perbedaan antara pihak-pihak yang bersitegang. Dengan satu premis umum yang 

dikawal serdadu bersenjata: komunis = atheis = penjahat segala tindakan untuk menghabisi ‘Si 

Komunis’ menjadi benar. Bahwa konsep ‘komunisme’ atau ‘atheisme’ itu sendiri hampir-hampir 

tak dikenal di masyarakat Bali yang lebih memuja leluhur ketimbang Tuhan yang tunggal 

menunjukkan betapa arbitrernya pengerahan mesin-mesin pembunuh demi ‘pemulihan keamanan 

dan ketertiban.’ Pihak-pihak yang berkepentingan maupun yang terpaksa membunuh pun 

berusaha menerjemahkan premis mematikan ini ke dalam ritual adat Bali. Maka, terdengarlah 

 
9 Studi tentang sistematisasi pemberantasan kaum kiri yang paling mendalam sampai saat ini adalah karya Geoffrey 

Robinson, The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali, Ithaca/London: Cornell University Press, 1995, 

terutama Bab 11, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul SisiGelap Pulau Dewata: Sejarah 

Kekerasan Politik, Yogyakarta: LkiS, 2005. Lihat juga Soe Hok Gie, ‘Disekitar Pembantaian Besar-Besaran di 

Bali,’ dalam Zaman Peralihan, Yogyakarta: Bentang, 1995 dan Robert B. Cribb, The Indonesian Killings: 

Pembantaian PKI di Jawa dan Bali, 1965-66, Yogyakarta: Mata Bangsa dan Syarikat Indonesia, 2003. 
10 Untuk argumen ini, lihat John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, 

Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2008, Bab Pendahuluan. 
11 Paragraf ini dan berikutnya ditulis berdasarkan catatan perbincangan dengan saksi dan korban di Badung, 

Gianyar, Klungkung dan Karangasem, serta dengan Degung Santikarma, Leslie Dwyer, dan aktifis ‘Taman 65’ 

dalam anjangsana-anjangsana ke Bali pada 2003, 2005, dan 2008.  
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cerita tentang jazad korban yang dimutilasi sebagai cara membersihkan Bali dari kekuatan jahat, 

penghancuran merajan untuk mendesakralisasi situs leluhur keluarga barak, atau pengorbanan 

anggota keluarga sendiri agar tak mencemari seluruh keluarga besar. Operasi ‘pemulihan 

keamanan dan ketertiban’ di Bali menjadi sedemikian mengerikan dan traumatik karena adat 

digunakan untuk mensakralkan pembunuhan antar sesama warga pulau ‘kahyangan’ ini. 

Mengungkap ritus kekejaman ini bukan perkara sederhana karena ia akan menyentuh sendi-sendi 

kehidupan masyarakat Bali yang selama lebih dari 40 tahun sudah menjadi modal utama roda 

perekonomian Bali: adat istiadat dan kesenian.   

 

Yang Mati Bicara 

Cerita-cerita kecil yang terkumpul dalam antologi ini bersuara seperti alunan suling yang 

menyelinap tajam di tengah jeda gemuruh gong kebyar. Masing-masing cerita berusaha 

menembus pembisuan menahun yang tidak kasatmata, terkelabui oleh gerak piawai masyarakat 

Bali untuk menapis mana yang pantas disajikan kepada para pelancong dan mana yang tidak. 

Para penulis, terutama yang pernah atau masih tinggal di Bali, mungkin sudah sering mendengar 

cuplikan-cuplikan cerita tentang tragedi 1965 lewat perbincangan sehari-hari. Mungkin juga 

mereka secara khusus mencari sumber cerita setelah mendengar atau membaca tentang 

kekejaman yang terpendam ini. Akan menarik untuk membincangkan bagaimana masing-masing 

penulis memperoleh cerita.  

Apapun, munculnya antologi ini patut dihargai sebagai salah satu langkah awal untuk 

melunasi ‘hutang sejarah’12 yang bertimbun: mempertanyakan dan mengungkap mengapa dan 

bagaimana tragedi memilukan itu bisa terjadi. Bercerita tentang masa lalu tidak seharusnya 

ditafsirkan sebagai upaya menguak luka-luka lama atau menyulut dendam kesumat, seperti yang 

ditakutkan kalangan tertentu. Dalam kenyataannya luka-luka itu tidak pernah sepenuhnya pulih, 

dan seperti bisul tua menunggu pecah, sedikit saja disentuh, timbulkan perih. Tanpa ruang-ruang 

aman dan nyaman untuk berbincang secara terbuka tentang suatu tragedi dan dampaknya bagi 

kehidupan kita di masa kini, kita semua justru menjadi ‘tawanan masa lalu.’13 Setiap kali satu 

kaki berniat melangkah ke depan, kaki yang satu tertahan di belakang. Atau, seperti digambarkan 

sastrawati Argentina, Luisa Valenzuela, orang bisa saja merasa sudah berjalan di tanah surga 

dengan luapan kebahagiaan sampai ia mencapai satu titik bertanda bahaya: ‘Awas, ranjau 

darat.’14 

Antologi ini juga berharga karena setiap penulis berusaha menjelajahi pengalaman 

memanusia orang-orang yang selama ini digambarkan secara karikatural sebagai setan-setan 

biadab, pembunuh jendral, atau pengkhianat negara. Apakah mereka menjadi korban pada saat 

operasi pembersihan berlangsung, atau menanggung beban menahun akibat operasi tersebut, 

mereka tampil sebagai manusia-manusia biasa yang memiliki rasa, kenangan, dan cita-cita. 

Mereka bukanlah segerombolan makhluk liar tak berwajah dan tak bernama yang hanya tahu 

 
12 Istilah yang digunakan Kamala Chandrakirana, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

(Komnas Perempuan), untuk menegaskan pentingnya memenuhi tiga hak paling dasar korban: pengungkapan 

kebenaran, penegakan keadilan, dan pemberian pemulihan sebagai acuan membangun konsensus baru dalam 

berbangsa dan bernegara. Disarikan dari ‘Notulensi Sarasehan Kebudayaan sebagai Negosiasi atas Masa Lalu,’ yang 

diselenggarakan oleh Elsam, ISSI, Ruang Rupa, dan Grafis Sosial, Jakarta, 1-2 April 2009.  
13 Pernyataan yang berulangkali diungkapkan mendiang F. Hardoyo, mantan Ketua Consentrasi Gerakan Mahasiswa 

Indonesia (CGMI) dan tahanan politik Orde Baru, saat ia mendukung pembentukan Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia.  
14 Dalam Kata Pengantar untuk buku The Art of Truth-Telling about Authoritarian Rule, diedit oleh Ksenija Bilbija, 

Jo Ellen Fair, Cynthia E. Milton, dan Leigh A. Payne, Madison: University of Wisconsin Press, 2005, hal. ix. 
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mengusung panji-panji PKI atau komunisme, melainkan individu-individu yang mampu merasa 

cemas, rindu, marah dan kecewa. Mereka adalah bagian dari keluarga kecil dan besar yang 

beribu, berbapak, bersaudara, berpasangan, dan beranak-cucu. Dan, ketika mereka dicerabut dari 

satuan-satuan terkecil dan terhangat itu yang tertinggal adalah ketakutan. Selama bertahun-tahun 

ketakutan itu diberi nama ‘bahaya laten komunisme’ oleh penguasa untuk mengembang biakkan 

ketakutan yang lebih luas, untuk mencegah sejarah korban bicara.  

Kisah-kisah di dalam antologi ini sedikit banyak menggambarkan bagaimana masa lalu 

yang tak terbicarakan sudah mengepung kehidupan bukan saja korban, tetapi juga pelaku dan 

masyarakat pada umumnya. Ada kebisuan yang memekakkan dan membatasi kemungkinan 

berimajinasi tentang dunia dan kehidupan yang lebih baik. Alhasil, yang dominan adalah 

bayangan tentang kematian. Mereka yang menghadapi kematian tubuh mencoba memilih cara 

mati yang paling terhormat, seperti digambarkan dalam ‘Bantiran’, ‘Warisan’, dan ‘Tumbang’. 

Sementara yang hidup dalam kematian jiwa mencari jalan menuju moksa melalui ketaatan 

terhadap ritual, seperti ‘Dadong’ dan ‘Mangku Mencari Doa di Daratan Jauh’, setia menunggu 

maut menjemput untuk menebus sesal dalam ‘Laki-laki Tua yang Ingin Mati’, atau melerai rindu 

dengan berbicara pada yang sudah tiada dalam ‘Menanti Tantri’ dan ‘Silsilah Merah’. Bahkan 

yang berada di pihak pemenang atau pelaku pun tak mampu lepas dari ingatan tentang 

pembantaian. Rasa benar yang dibangun melalui propaganda hitam tentang pentingnya membela 

negara dari ancaman pengacau terkalahkan oleh rasa salah setelah menghabisi yang tak berdaya. 

Kakek-kakek dalam ‘Ia Menangis di Depan Televisi’ dan ‘Pedang Samurai di Bawah Tempat 

Tidur’ hidup menunggu mati karena tak sanggup menanggung karmapala.   

Ketakutan terpendam mengambil bentuk-bentuk yang berbeda dan hidup dalam 

keseharian generasi yang lebih muda. Kisah ‘Made Jepun’ barangkali merupakan gambaran 

paling tragis dari hidup muda yang hancur oleh perkosaan dan trauma berkelanjutan yang 

dideritanya. Orangtua yang tak sanggup membicarakan masa-masa berdarah mewariskan ujaran-

ujaran penebar ketakutan kepada anak-anaknya sehingga kisah nyata berubah menjadi setengah 

dongeng seperti digambarkan dalam ‘Pemburu Buaya’. Anak-anak yang kebingungan mencoba 

memahami, lalu memaknai pengalaman orangtuanya, apakah mereka anak-anak korban atau 

pelaku, dengan cara mereka sendiri, seperti yang tampak pada ‘Kakek Perak’, ‘Cerita Galuh dan 

Wayan’, dan ‘Seonggok Daging Beku’. Mereka bergerak tanpa panduan, menemui banyak 

pertanyaan, tapi semakin jauh dari jawaban yang memuaskan. Mereka adalah anak-anak piatu 

yang dihantui sejarah yang pelik dan pedih.  

Kalau ‘Nyanyian yang Melintasi Pesisir Sampai Ke Bukit’ menggambarkan bagaimana 

tangisan korban menghantui kesurgaan Bali, ‘Bocah di Balik Pintu’, ‘Kerbau Bertanduk Emas’, 

dan ‘Jejaring Screening’ melacak jejak ingatan sampai pada mereka yang sudah tak tinggal lagi 

di Bali. Ternyata jarak dari tempat kejadian dan kehidupan yang lebih baik tidak banyak 

meredakan ketakutan; citra populer Bali sebagai tempat berlibur yang menyenangkan tak mampu 

menghapus bayangan pedih korban tentang penganiayaan yang dialami anggota keluarga 

mereka. Sebagai ‘tawanan masa lalu’ mereka memilih melihat Bali dari jauh dan memendam 

rindu pada segala yang pernah membuat mereka bangga menjadi orang Bali.   

Catatan tentang kekejaman yang terjadi di Bali boleh dikatakan sangat terbatas walaupun 

cerita dari mulut ke mulut hidup, bukan hanya di kalangan korban, dari masa ke masa. Secara 

umum hampir semua cerpen dalam antologi ini menyinggung berbagai bentuk serangan yang 

dialami orang-orang yang dianggap PKI/Komunis, tampaknya berdasarkan cerita-cerita yang 

sudah lama beredar tersebut. Lima cerpen: ‘Bantiran’, ‘Pidato’, ‘Menjelang Tidur Kupadamkan 

Lampu’, ‘Warisan’, dan ‘Tumbang’ mencoba menggambarkan dengan cukup detil apa yang 
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dialami korban-korban yang dibunuh. Pihak-pihak yang tak menginginkan tragedi 1965 

terungkap mungkin akan menganggap cerpen-cerpen ini semata-mata buah imajinasi penulis 

tanpa pijakan pada kenyataan. Antologi ini memang bukan laporan pelanggaran HAM, bukan 

pula kumpulan esai sejarah, yang bisa digunakan sebagai sumber bukti di pengadilan atau acuan 

utama untuk membangun argumen tentang suatu realita sejarah. Mungkin setiap cerpen 

berangkat dari rangkuman sejumlah cerita nyata atau perluasan dari cerita-cerita korban yang tak 

selesai. Kebenaran yang disampaikan adalah kebenaran memanusia: bagaimana para tokoh yang 

berbicara melalui cerpen-cerpen ini mempertahankan kemanusiaan mereka di tengah kebiadaban 

suatu tragedi.  

 

 

1965 sebagai Tragedi 

 Mengungkap apa yang terjadi pada 1965, apakah itu dalam bentuk laporan pelanggaran 

HAM, tulisan sejarah, atau karya sastra dan seni, tidak pernah mudah. Laporan pelanggaran 

HAM akan memilah-milah manusia yang terlibat ke dalam kategori korban, pelaku, dan saksi; 

menilai peristiwa demi peristiwa berdasarkan pelanggaran hak-hak tertentu: penangkapan dan 

penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan dan kekerasan seksual, penghilangan 

paksa, atau pembunuhan secara kilat; dan, menyimpulkan apakah secara keseluruhan peristiwa-

peristiwa yang terjadi bisa dianggap pelanggaran HAM berat atau kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Penulisan sejarah bertumpu pada pengumpulan data dan fakta yang harus dicek 

ulang dan silang, interpretasi terhadap data dan fakta yang ada, analisa tentang sebab dan akibat 

dalam kurun waktu tertentu, dan kadang-kadang juga melibatkan pengujian terhadap konsep atau 

kategori yang terlanjur dimistifikasi. Penelitian sejarah yang seksama akan memungkinkan 

gugatan terhadap dongeng dan mitos yang sengaja diciptakan penguasa untuk mengendalikan 

proses pemerolehan pengetahuan publik. Baik laporan pelanggaran HAM maupun tulisan sejarah 

tak akan mampu beri ruang pada bidang-bidang pengalaman manusia dengan nuansa yang sangat 

beragam dan gradasi perasaan yang tak bisa dengan tajam dipilah-pilah. Misalnya, kedua bentuk 

tulisan tersebut tak akan mampu mengangkat kerumitan yang terkandung dalam kata 

pengkhianatan atau kegetiran – berkhianat atau getir bukan pelanggaran HAM, bukan juga data 

sejarah. Hanya karya sastra dan seni lah yang memiliki kekayaan perangkat pengungkapan untuk 

menjembatani antara pengalaman-pengalaman individual yang paling personal dengan idealisme 

kemanusiaan yang universal.  

Kecenderungan umum dalam berbagai upaya menggambarkan peristiwa-peristiwa yang 

mengenaskan adalah orang terjerembab dalam melodrama atau pornografi kekerasan. 

Penggambaran tentang tragedi 1965 tidak terkecuali. Kata tragedi dengan segera ditampilkan 

dengan linangan airmata dan darah berceceran seakan-akan kegetiran yang mungkin timbul 

tanpa kulit tergores dan tangis berkepanjangan tak memenuhi syarat sebuah tragedi. Lepas dari 

niat baik para penulis, beberapa cerpen di dalam antologi ini masih bertumpu pada 

penggambaran kekerasan dan kepedihan yang mentah untuk membangun momen-momen 

dramatik. Menarik untuk diperhatikan bahwa cara korban bercerita jauh dari pemaparan yang 

sangat rinci dan kasatmata. Mereka sedemikian terlatih untuk memendam kepedihan dan menata 

ingatan mereka agar kewarasan terjaga sehingga acapkali yang muncul sebagai bagian paling 

memilukan justru saat mereka tak mampu bercerita dan memilih mengingat kisah-kisah konyol 

yang menyegarkan. Tak jarang pula korban menghindari kepiluan dengan bernostalgia tentang 

masa muda mereka, seperti yang tergambar dalam cerpen ‘Mengapa Cinta’, dan mencoba 

mengejar cita-cita mereka yang terpenggal. Tragedi pada akhirnya memang lebih banyak 
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menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang tak mungkin dijawab hanya dengan kronologi atau 

deskripsi peristiwa. Para korban, yang sudah berhadapan dengan kerapuhan hidup, bertahan 

dengan senantiasa bersiaga, sambil memberi makna baru pada keseharian mereka untuk melawan 

tirani ketakutan dan kegetiran. Adalah tugas sastra dan seni untuk terus-menerus melontarkan 

ribuan pertanyaan tentang hakekat kemanusiaan yang bergelantung di sekitar tragedi dan 

meluaskan imajinasi memanusia agar yang terwariskan ke generasi selanjutnya bukanlah sejarah 

kegagalan tetapi kemungkinan. *** 
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