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Abstraksi

Pendahuluan

Sejak Soeharto diturunkan pada tahun 1998 ada kesempatan baru untuk memeriksa versi

sejarah Orde Baru, terutama tentang waktu Soeharto mengambil kekuasaan dari Sukarno di

Indonesia. Pada waktu itu PKI (Partai Komunis Indonesia) dikambinghitamkan untuk

pertengkaran militer yang disebutkan sebagai G-30-S (Gerakan Tiga Puluh September). Soeharto

membuat kampanye propaganda di media rhassa berdasarkan kebohongan tentang seks dan

kejahatan "anti-Tuhan" khusus untuk membuat marah masyarakat Indonesia dan membenarkan

pembunuhan massal PKI. PKI dipakai sebagai alat oleh Soeharto untuk menyingkirkan Sukarno.

Oleh karena Sukarno tidak mengutuk PKI, popularitas dan kekuasaannya terkena keras waktu PKI

disalahkan untuk G-30-S oleh Soeharto. Legitimasi Orde Baru berdasarkan Soeharto

"menyelamatkan Indonesia dari situasi kacau menyebabkan oleh PKI". Sebetulnya, Soeharto

menyebabkan kekerasan dan kekacauan sendiri, dan kekerasan tersebut dilakukan kepada PKI,

bukan melakukan oleh PKI.

Tujuan Penelitian

Tujuan saya semester ini adalah menjawab pertanyaan ini. Mengapa pembunuhan massal

ini terjadi? Siapa yang menjadi korban dan berapa jumlah korban? Siapa yang membunuh orang

tersebut dan apa alasan-alasannya? Bagaiman cara-cara pembunuhan ini terjadi dan siapa yang

memperbolehkan atau mendorong proses pembunuhan tersebut? Mengapa pembantaian sepihak

terjadi dan bukan perang saudara? Bagaimana dampak langsung Peristiwa '65/'66 dan bagaimana

dampak Peristiwa '65/'66 yang masih ada di masyarakat Indonesia sampai saat ini? Apakah

Peristiwa '65/'66 semacam pemberontakan populer secara spontan atau pembantaian yang diatur?

Bagaimana persepsi rakyat Indonesia kini mengenai Peristiwa c65/*66? Terus, mengapa banyak

orang berbicara tentang tragedi pembunuhan 7 jenderal malah pembunuhan sekitar setengah juta

orang PKI? Dan bagaimana situasi sekarang? Apakah ada organisasi yang mempeijuangkan



untuk meluruskan sejarah yang sudah "dibelokkan ke kanan" oleh Soeharto dan Orde Baru? Ada

yang mempeijuangkan untuk mengambilkan hak-hak sipil mantan Tapol (tahanan politik) dan

keturunannya?

Untuk mencapai tujuan tersebut, saya memakai tiga metode, yakni, wawancara,

pengamatan dan dokumentasi. Pertama, saya menyiapkan sendiri oleh membaca beberapa buku

dan artikel mengenai bermacam-macam aspek Peristiwa'65/'66. Kemudian saya mewawancarai

banyak orang yang berbeda-beda. Biasanya saya memakai wawancara tidak terstruktur, supaya

saya dapat menggunakan pedoman wawancara yang sesuai dengan responden. Misalnya,

pertanyaan yang dipakai untuk wawancara dengan mantan tahanan politik umurnya 70 tahun pasti

berbeda dengan pertanyaan dipakai untuk wawancara dengan mahasiswa dan mahasiswi di

universitas sekarang. Saya sudah mewawancarai orangorang yang terkena keras oleh Peristiwa

'65/'66 dan orang-orang yang tidak tahu terlalu banyak tentang Peristiwa '65/'66. Semuanya

perspektif sedikit atau jauh berbeda, bisa menginformasi, dan menarik untuk dibandingkan. Saya

juga mewawancarai beberapa tokoh dari organisasi yang meneliti tentang Peristiwa '65/'66. Di

samping itu, saya datang ke beberapa tempat berkaitan dengan Peristiwa '65/'66 misalnya

"Museum Pengkhianatan PKI" dan tempat kuburan massal.

Perumusan Permasalahan

Soalnya, kebanyakan pembunuhan dilakukan di desa dan alasan untuk konflik di desa

berbeda-beda tergantung pada lokasi di Indonesia. Semua pola pembunuhan mempunyai

kecualian. Di samping itu, ada banyakorang yangbukanPKI dibunuhjuga. Kebanyakan adalah

anggota organisasi yang berkaitan dengan PKI seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerakan

WanitaIndonesia (Gerwani) atau LembagaKebudayaan Rakyat (Lekra). Sebenarnya, ada bahaya

untuk semua orang yang mempunyai pikiran yang bisa dianggap "kiri", dan orang Cina juga

karena hubungan PKI waktu itu semakin akrab dengan Cina. Walaupun demikian, juga ada

banyak orang bukan sama sekali PKI dibunuh karena situasi kacau. Mereka dibunuh oleh orang

yang menyalahgunakan dan memanfaat kesempatan yang ada untuk membunuh orang siapapun

waktu banyak orang dibunuh oleh karena G-30-S. Sepanjang laporan ini, kalau saya mengutakan
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Peristiwa '65/'66, pembunuhan massal PKI atau pembantaian PKI yang menyusul G-30-S,
maksud saya adalah semua orang yang dibunuh, bukan hanya orang PKI.

Penelitian saya bisa dibagi menjadi 5bagian. Yaitu, latar belakang, pembunuhan massal,
dampakataukonsekwensi, situasi sekarangdankesimpulan.

Latar Belakang

* Perspektif Internasional

- Perang Dingin

- Sukarno dan anti-imperialisme ("Go to hell America with your aid")

- Konfrontasi dengan Malaysia

- Politik luar negri Indonesia "bebas-aktif, Gerakan Non-Blok, dan pandangan Sukarno
tentang negara-negara NEFOS dan OLDEFOS (New Emerging Forces dan Old Established

Forces)

- Indonesia dicabut dari PBB oleh Sukarno pada ta.nggal 1Januari, 1965

*Suasana politik diIndonesia pada dekade 60-an

- PKI semakinpopuler

- "AngkatanKelima"

- "Dewan Jenderal"

- Suasanapolitik/sosial sangat tegang

- NASAKOM, bukanNASAKOMIL

*Situasi ditingkat lokal sangat tegang oleh karena

-Aksi sepihak

-Inflasi yang luarbiasatinggi

-Tingkat kemiskinan semakin meningkat

*Gerakan Tiga Puluh September - diputaibalikkan dari pertengkaran militer menjadi Gerwani

(perempuan Komunis yang "jahat") menyiksakan jenderal secara seksual

Pembunuhan Massal PKI

*Kampanye propaganda untuk membenarkan pembantaian massal langsung dimulai
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- 7 jenderal, Gerwani dan Lubang Buaya

- Serangan oleh PKI "yang akan datang"

- Pembunuhan massal PKI sebagai "jihad" atau kewajiban agama

* Bagaimana pembunuhan dilaksanakan?

- Perbedaan daerah

* Siapamenjadi korban?

- Masalah perklraan jumlah korban

* Siapaadalah pembunuh?

- Siapa mendorong proses?

- Koordinasi dari 3 tingkat - lokal, nasional dan internasional

* Kasus-kasus yang palingjelek

* Masalah pembuang mayat - sungai tersumbat

* Konflik kelas atau konflik agama atau apa?

* Spontan atau diatur?

* Mengapa tidak menjadi"Perang Saudara?"

* Komentar dari pejabatAmerica Serikat

Dampak/Konsekwensi

* Banyak korban dibununuh, dipenjarai (Amnesty International berpendapat "sekitar sejuta orang"

dipenjarai) danhak-hak sipilnyadirugikan

* 30 tahun lebih kediktatoran militer Soeharto - Sukarno diturunkan

* PKI dihancurkandan terlarang secararesmi

* Politik luar negri Indonesia tidak "bebas-aktif lagi - Indonesia mendapat bantuan dan investasi

asing dari AS, sumber daya Indonesia dirampok dan rakyat Indonesia dieksploitasikan

* Tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN) semakinbesar

* Propaganda tentang "hantu Komunisme" terus-menerus - saksikan "Museum Pengkhianatan

PKT' di Lubang Buaya, Jakarta

* Strategis sekali untuk menyalahkan "hantu Komunisme" untuk apapun (misalnya pemogokan

atau demonstrasi) kalauKomunisme disalahkan - semuaorangyang adasekarang tidak disalahkan
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* Koalisi AS dan AD Indonesia bekerja saina lagi untuk menghancurkan "hantu Komunisme" di

Timor Timur

*Semua orang hams memilih satu dari lima pilihan agama setelah Peristiwa '65/'66

Situasi Sekarang

* Ada beberapa organisasi sedang meneliti Peristiwe- '65/'66, mempeijuangkan untuk hak-hak

sipil korban Peristiwa'o5/'66 dan keturunannya, dan sedang mengusahakan mengubah versi

sejarah Orde Baru (keturunan PKI merasa difitnah)

* Bagaimana pandangan rakyat Indonesia tentang Peristiwa '65/'66 kini?

* "Hantu Komunisme" masih menghebohkan suasana politik sampai sekarang - misalnya, waktu

Gus Dur inginmintamaaf atas namaNadhatul Ulama

Kesimpulan

* Tidak penting tindakan Soeharto dan AS sebelum G-30-S - yang penting adalah tindakannya

setelah G-30-S
>

* Soal pei-salahan PKI?

* Soeharto mengambinghitamkan PKIuntuk pertengkaran militer (G-30-S)

* G-30-S menjadi picu untuk pembunuhan massal

* Ironis jahat - korban disalahkan terus

> PKI disalahkan untuk KuDeTa oleh orang yang melaksanakan KuDeTa benar yang

menggulingkan Sukarto - yaitu Soeharto

> PKI dan Gerwani disalakan untuk penyiksaan, penyiksaan secara seksual dan perkosaan

jenderal-jenderal tetapi ternyata semua tuduhan kebohongan. Sebaliknya, PKI dan

Gerwani benar-benar disiksa dan diperkosakan.

> PKI yang tidak bersalah dinamakan "Gestapu" oleh orang yang sedang melaksanakan

pembunuhan massal seperti Hitler

Pada pokok pembahasan, PKI menginginkan merombak masyarakat dan ekonomi

Indonesia untuk menolong orang miskin. Oleh karena itu orang yang berkuasa di tingkat lokal

(pemilik tanah - sering kali orang Islam santri) membenci PKI karena kalau PKI berhasil ada



kemungkinan pemilik tanah tersebut dirugikan dan kekuasaan dikurangi. PKI semakin populer
dengan rakyat Indonesia dan Sukarno. Oleh karena itu, kekuasaan yang ada di tingkat nasional,
yaitu AD dan tokoh agama dan politik juga membenci PKI karena alasan yang sama - uang dan
kekuasaan. Oleh karena Sukarno orang nasionalis (sebenaraya bukan Komunis) dan menolak

rencana AS untuk Indonesia, AS membenci Sukarno, tetapi kalau PKI berkuasa di Indonesia itu

lebih buruk lagi untuk AS, dan hasil ini semakin mungkin terjadi. Waktu G-30-S terjadi, apakah

itu direncanakan oleh Soeharto dan AS atau tidak, G-30-S memberi Soeharto kesempatan untuk

mengambil kekuasaan. Inflasi yang luar biasa tinggi, tingkat kemiskinan semakin meningkat,

harapan yang tidak jadi dari kemerdekaan dan suasana politik yang sangat tegang membuat

masyarakat. Indonesia siap untuk menerima sebuah kambing hitam. Soeharto

mengambinghitamkan PKI untuk pertengkaran militer (G-30-S) dan PKI melanjutkan

dikambinghitamkan sepanjang zaman Orde Baru, sungguhpun kebanyakan sudah dibunuh atau

dipenjarai. Musuh-musuh PKI mengambil kesepakatan untuk memanfaatkan G-30-S untuk

menumpas PKI. Perintah atau keizinan untuk membunuh berasal dari kekuasaan yang paling

tinggi di seluruh dunia, pemerintah AS kepada Soeharto, Soeharto menuruskan perintah untuk

membunuh PKI kepada pemimpin agama dan politik. Mereka menuruskan perintah tersebut ke

gerakan pemuda dan bersenjata yang melaksanakan kebanyakan pembunuhan massal. Bagaimana

semuanya bisa terjadi? Melalui kampanye propaganda berdasar seks dan anti-Tuhan khusus

diciptakan untuk membuat marah penduduk Indonesia - kebanyakan Muslim dan konservatif.

Waktu kombinasi otoritas lokal, nasional dan intemasional tiba-tiba melawan PKI, tidak mungkin

PKI bisa bertahan hidup, dan banyak orang yang tidak bersalah sama sekali dibunuh dan mereka

tidak tahu mengapa.
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Kata Pengantar

Topik peneletian seperti ini pasti tidak mungkin diteliti oleh orang Australia atau
siapapun dalam 5tahun yang lalu. Waktu saya memililih topik ini saya sedikit khawatir tentang
beberapa 'hal. Temyata, tidak ada alasan untuk khawatir, dan ada banyak sekali orang yang
membantu saya semester ini. Akan tetapi, tidak mungkin bahwa semua orang dapat disebut satu

per satu. Pada khususnya saya harus mengucapkan terima kasih kepada:

* Dr. H. A. Habib dan DrGerry van Klinken - pengurus program ACICIS di Malang

* Semua orang dari YPKP di Jakarta - terutama Ibu Sulami, Ibu Sri Sucipto, Ibu Mohayati dan

Ibu Uji.

* Femi

* Berti untuk pengeditan

Saya mengakui bahwa ada banyak kekurangan dalam penelitian ini, akan tetapi mudah-

mudahan penel'tianini dapat bermanfaat.

Sean Reardon, 2002
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Penelitian saya semester ini tentang pembunuhan massal PKI (Partai Komunis
Indonesia) yang dilaksanakan pada tahun 1965-66 oleh Angkatan Darat Indonesia - terutama
Regimen Para Komando Angkatan Darat yang diperintah oleh Soeharto. Pembunuhan tersebut
juga dilaksanakan oleh beberapa bagian rakyat Indonesia (biasanya kelompok agama dan politik)
yang dipengaruhi dan diperbolehkan oleh Soeharto dan tentara-tentara tersebut. Menurut pendapat
saya, Peristiwa '65/'66 merupakan peristiwa yang paling penting dalam seluruh sejarah Indonesia,
selain kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Peristiwa '65/'66 adalah salah-satu pembunuhan massal

yang paling besar dari abad ke-20 dan yang luar biasa - semua korban adalah orang Indonesia
yang dibunuh oleh orang Indonesia sendiri. Ada banyak aspek mengewi Peristiwa '65/'66 yang
menarik, dan ada banyak aspek yang misterius. Tujuan saya adalah mengambil pendapat sendiri

tentang beberapa isu kontroversial yang berkaitan dengan Peristiwa '65/'66. Terutama saya ingin

tahu apa yang terjadi. Saya juga mau mengerti faktor-faktor yang menyebabkan Peristiwa '65/'66

dan dampak dan konsekwensinya. Selain itu, saya ingin tahu pandangan masyarakat Indonesia

kini tentang Peristiwa '65/'66, dan pendapatnya tentang beberapa hal yang berkaitan dan

alasannya untuk pendapatnya.

Latar Belakang

Untuk mengerti mengapa Peristiwa '65/'66 terjadi, sebelum kita memeriksa sebuah

peristiwa yang sering berkaitan dengan Peristiwa '65/'66 - yakni Gerakan 30 September atau G-

30-S - kita harus memeriksa latar balakang suasana politik di Indonesia pada dekade enam

puluhan. Di samping itu, kita harus mengerti semua kejadian politik di Indonesia pada waktu itu

dalam konteks internasional - yaitu Perang Dingin.

Ada banyak orang yang sudah berkata tentang segitiga kekuasaan di Indonesia pada

waktu itu, terdiri dari Angkatan Darat Republik Indonesia, Partai Komunis Indonesia dan

penyeimbangnya adalah Presiden Sukafno. Pandangan ini mengabaikan umat Islam yang sangat

penting dan memang berperan dalam Peristiwa 465/'66. Tetapi, yang penting di suasana politik di

Indonesia pada waktu itu adalah sikap Sukarno yang sangat anti-kolonialisme, anti-imperialisme



dan semakin dianggap sebagai «kiri". Politik -negri di bawah Sukarno bernama "bebas-alct.r.
"Bebas-aktif bermaksud bahwa politik luar negri Indonesia pada waktu itu tidak mendukungUm
Soviet atau Amerika Serikat -dua pihak yang saling melawan Perang Dingh, Indonesia di bawah
Sukarno sudah pernah punya hubungan dengan Amerika Serikat dan sudah pernah diberi bantuan
dari AS. Namun dimikian, pada dekade enam puluhan Indonesia iebih dekat Uni Soviet (yang •
membantu Indonesia melawan Belanda di Irian Jaya), lalu Cina. Pada tanggal 1Januari, 1965,
Sukarno mencabut Indonesia dari PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dan mengatakan kalimat .
yang terkenal -"Go to hell America with your aid". Kemudian. Sukarno membuat AS marah lagi
karena dia mengakui Front Pembebasan Nasional Vietnam Selatan atau "Viet Cong" dan
menghentikan hubungan Indonesia dengan Saigon.

Sukarno juga membuat marah suatu negara Ba^at lain di samping AS, yakni Inggris.
"Konfrontasi" dengan Malaysia juga memberikan Inggris sebuah motif untuk menyingkirkan
Sukarno. Sebenamya, Sukarno membagi dunia sehabis Perang Dunia ke-2 menjadi negara-negara
NEFOS dan OLDEFOS (atau New Emerging Forces dan Old Established Forces) adalah sangat

tidak strategis untuk Inggris, tetapi lebih tidak strategis lagi untuk AS yang sedang berusaha
menguasai seluruh dunia untuk tujuan-tujuan kapital global di bawah perlindungan Perang Dingin.
Menurut pendapat saya, Peristiwa W66 harus dimengerti dalam konteks internasional - yaitu
Perang Dingin. Walaupun barangkali orang Indonesia yang miskin atau orang biasa di desa
mungkin tidak begitu tahu atau peduli tentang Perang Dingin itu, kalau tidak ada Perang Dingin
waktu itu, pembantaian massal yang terjadi pada tahun '65/'66 pasti tidak akan terjadi sampai

jumlah sedemikian besar. Mengapa tidak?

Sebelum Oktober 1965 ada keseimbangan kekuasaan di antara PKI dan musuh-

musuhnya di Indonesia. Memang ada beberapa korban dari kedua belah pihak dan hal itu seperti

biasa dalam sejarah Indonesia. Sampai Oktober 1965, secara umum, masih ada hukuman untuk

orang-orang yang menjadi pembunuh. Tetapi, segalanya berbeda setelah pagi Tanggal 1Oktober.

Saat itu, suatu proses dimulai oleh Soeharto yang berakibat tidak adanya hukuman lagi buat orang-

orang yang membunuh PKI. Sebenamya dia mendorong pembunuhan PKI sampai ada suasana



yang sangat sulit untuk banyak orang membuktikan bahwa mereka bukan PKI kecuali kalau
mereka melawan PKI sendiri. Mengapa Soeharto melakukan ini?

G-30-S merupakan pengusahaan yang sangat berhasil oleh Soeharto untuk menciptakan

sebuah kambing hitam serba guna yang disalahkan untuk masalah-masalah terbesar dan

perpecahan di masyarakat Indonesia. G-30-S memberikan Soeharto alasan untuk "membersihkan"
kemudian menyatukan Angkatan Darat (AD), dan menyalahkan masalah-masalah ekonomi di

Indonesia kepada PKI. Yang paling penting buat Soeharto - G-30-S juga menjadi suatu alat untuk

menyingkirkan Sukarno dari kekuasaan dan akhirnya kepresidenan. Soeharto langsung memulai

kampanye propaganda yang berpengaruh sekali dan memang dipenuhi dengan kebohongan -

terutama tentang apa yang terjadi di Lubang Buaya (saya akan menjelaskan hal itu nanti). Sebab

Sukarno tahu propaganda itu salah dan juga tahu PKI sebagai partai politik yang legal bukan

dalang di balik G-30-S, dia secara benar tidak akan mengutuk PKI. Oleh karena itu, Sukarno

digambarkan sebagai simpatisan PKI, dan di lingkungan yang diciptakan oleh Soeharto pada

waktuitu,posisi Sukarno menjadi semakin lemah.

Bagaimana Soeharto bisa melaksanakan proses tersebut? Ambisi-ambisi politik

. Soeharto sangat sesuai dengan ambisi-ambisi Perang Dingin AS, yaitu, menggeser Kaum Merah
t

dari kekuasaan dengan cara apapun - lebih baik dibunuh. Atau lebih tepat lagi, menggeser

pemimpin atau partai politik siapapun yang tidak mematuhui perintah dari pemerintah AS dan
v,

lembaga-lembaga berkaitan seperti Bank Dunia dan Dana Keuangan Internasional waktu mereka

berusaha menguasai seluruh dunia sehabis Perang Dunia ke-2 atasnama Demokrasi Liberal (atau

Kapaitalisme Global). Jadi, walaupun Sukarno adalah pemimpin Nasionalis, bakan Komunis, dia

dianggap sebagaiKomunisoleh AS karenadia tidakbisa dikuasai.

Tetapi, bagaimana AS bisa mempengarui kejadian-kejadian di pihak lain dunia?

Sebenamya yang dilakukan oleh AS dan Soeharto adalah cuma memperbolehkan dan mendorong

musuh-musuh PKI di Indonesia untuk menghancurkan PKI tanpa dihukum. Sebetulnya, sebagian-

sebagian masyarakat Indonesia sendiri bertanggung jawab untuk pembantaian PKI. Di samping

Angkatan Darat, juga ada organisasi Islam yang paling bertanggung jawab yaitu, Nadhatul Ulama



dan kaum muda bersenjata namanya Ansor dan Banser, dan partai politik lain - terutama Partai

NasionalisIndonesia dan kelompok bersenjata namanya Tameng Marhaenis.

Jadi, dengan cara ini, ada koordinasi dari tiga tingkat untuk menghancurkanPKI, yaitu,

tingkat internasional, tingkat nasional dan tingkat lokal, dan semua tingkat harus diperiksakan jika

kita ingin mengerti bagaimana Peristiwa'65/'66 bisa terjadi, dan memang betul, interaksi dari tiga

tingkat tersebut menarik sekali. Tetapi, mengapa semua orang ini mau membunuh orang PKI -

semuanya yang setia kepada pemimpin Indonesia, yakni Sukarno? Kalau di tingkat lokal,

terutama di Jawa Timur, ada fenomena namanya "aksi sepihak".

Apaitu"aksi sepihak"? Aksi sepihak itubiasanya dilaksanakan olehBTI (Barisan Tani

Indonesia), sebuah organisasi tani yang berafiliasi kepada PKI. Kalau ada aksi sepihak banyak

sekali orang tiba-tiba datang ke tanah atau sawah dan langsung menggarap tanah tersebut secara

terpaksa, yaitu tanpa izin dan tanpa diketahui pemiliknya. Sering kali, tanah yang menjadi sasaran

dimiliki oleh Tuan-tanah yang Muslim dan santri atau AD. Mengapa PKI dan BTI berpendapat

bahwa mereka punya hak untuk redistribusi tanah sendiri? Karena pada tahun 1960 ada undang-

undang "land reform" dan sampai tahun 1963 UU tersebut masih belum dilaksanakan. "Aksi

sepihak" merupakan suatu cara untuk memberi tekanan kepada birokrasi yang terlambat, sering

kali karena ada banyak orang di birokrasi tersebut yang lebih suka status quo.

Mungkin "aksi sepihak" itu faktor yang paling penting di tingkat lokal, dan

menyebabkan konflik-konflik di tingkat lokal dianggap "konflik kelas" atau "konflik golongan".

"Aksi sepihak" itu merupakan salah satu strategi PKI yang paling menakutkan dan membuat

marah musuh-musuh PKI karena "golongan atas" atau Tuan-tuan tanah tersebut berpendapat

bahwa "aksi sepihak" akan merugikannya. Akan tetapi, "konflik kelas" itu kurang cukup untuk

menjelaskan konflik di tingkat lokal. Konflik tersebut bukan hitam-putih, dan sebetulnya sangat

rumit. Ada banyak orang golongan bawah atau orang miskin yang melawan PKI dan BTI. Juga

ada orang golongan masyarakat tertinggi yang mendukung PKI. Sering kali, konflik di desa waktu

itu dienggap sebagai sebagai konflik agama, yaitu, konflik di antara orang Islam santri dan

abangan. Kalau misalnya di Kediri, Jawa Timur, itu tempat yang pada waktu bersamaan punya

banyak sekali anggota Nadhatul Ulama dan PKI juga. Kedua kelompok ini saling melawan sejak



awalnya, tapi pada dewarsa enam puluhan "aksi sepihak" atau "land reform" dan serangan balasan

oleh Tuan-tuan tanah Muslim pada tahun 1963-64 menjadi semakin keras dan dipenuhi dengan

kebencian. Juga ada hubungan "patron-client", dan ini merumitkan tingkat lokal lagi. Sering kali,

kesetiaan dari klien kepada patron membesarkan jumlah orang yang merasa takut karena "aksi

sepihak". Misalnya, kalau buruh tani krasan dan sudah kerja lama untuk pemilik tanah, mungkin

dia juga takut kalau pemilik baru tidak memperbolehkan dia kerja di situ lagi. Faktor ini juga

menjelaskan bagaimana konflik bisa meledak di antara orang miskin sendiri tentang "land reform"

pada waktu semuanya bukan pemilik tanah.

Konflik-konflik yang ada di tingkat lokal juga dilukiskan sebagai bukan konflik kelas

atau konflik agama, tetapi konflik di antara orang-orang yang mendukung "status-quo" dan

pendukung-pendukung perubahan radikal. Sering kali, terutama di Jawa Timur, tiga kategori

sejalan, misalnya seseorang adalah orang Muslim abangan, adalah orang golongan bawah atau

bukan pemilik tanah dan juga mendukung perubahan radikal. Atau dengan kata lain, seseorang

adalah pemilik tanah atau anggota kelas atas, juga orang Muslim santri, dan juga mendukung

"status-quo".

Yang penting, alasan-alasan untuk konflik yang spesifik berbeda-beda tergantung pada

lokasi di Indonesia. Misalnya, aliran-aliran santri dan abangan pasti tidak penting di pulau Bali.

Tetapi, sesudah ledakan Gunung Agungpada tahun 1963 yang menhancurkan 62.000 hektar tanah

produktifdi Bali (Robinson, 1995), ada banyak dukungan untuk kebijakan "land reform" yang

mengusulkan 2 hektar sawah minimal untuksetiap rumah petani. Walaupun tidakada cukuptanah

di Bali untuk meneapai keinginan tersebut, kemungkinan bahwa sedikit tanah diberikan kepada

orangbiasa dan buruh tani di Bali merupakan faktor penting untuk kesuksesan PKI dan BTI di

Bali, dan memang betul, aksi sepihak dan konflik kelas merupakan alasan besar untuk

pembantaian massal di Bali pada tahun'65/'66 setelah G-30-S. "Sebenamya, tingkat kekerasan

sehabis G-30-S di Bali temyata seimbang dengan sukses dan radikalisme kampanye land reform

dua tahun sebelumnya" (Robinson, 1995).

Jadi, konflik di tingkat kabupaten dan desa sangat berbeda dari konflik di tingkat

nasional dan terutama tingkat internasional, tetapi masih sangat berkaitan. Perjuangan di desa



yang sangat menakutkan kekuasaan-kekuasaan yang ada di desa juga memberi kekuasaan kepada

PKI di Jakarta dan jangan lupa PKI adalah partai Komunis yang paling besar di seluruh dunia

selain partai Komunis Rusia dan Cina.

Di dalam konteks nasional di Indonesia, Sukarno mencoba menguasai keseimbangan

kekuasaan pada situasi politik di Indonesia di antara PartaiNasionalis Indonesia (PNI), PKI dan

Islam diwakili oleh Nadhatul Ulama (NU) melalui kebijakan NASAKOM (nasionalisme, agama

dan komunisme) tetapi yang penting adalah AD menolak secara keras percobaan Sukarno untuk

membuat AD sebagian NASAKOMIL (yaitu nasionalisme, agama, komunisme dan militer)

(Utrecht, 1975). Ini signifikan karena tindakan ini oleh militer menunjukan secara jelas jumlah

kekuasaan yang dimiliki oleh militerwaktu itu. Sukarno bisa memasukkan semua lembagapolitik

yang berkuasa di Indonesia dalam satu lembaga dan menguasai mereka dan mendorong mereka

untuk bekerja sama - semuanya kecuali lembaga yang paling berkuasa, yaitu militer. Dan

kemandirian militer strategis sekali karena waktu G-30-S terjadi, militer siap untuk menindak

sendiri, tanpa memperhatikan keinginan Sukarno.

Dalam konteks internasional, konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok,

"konfrontasi" dengan Malaysia (yang dilawan oleh AD) dan penarikan Indonesia dari PBB dan

sikap Sukarno kepada AS secara umum menyebabkan pemberhentian berangsur-angsur bantuan

flnansial dari AS ke Indonesia pada tahun 1962 sampai 1965. Walaupun demikian, bantuan dari

AS kepada militer Indonesia dinaikkan, sama dengan jumlah perwira dilatih di AS - juga

dinaikkan dari 500 sampai tahun 1962 ke 4000 sampai tahun 1965 (Scott, 1975). Mengapa AS

mau melatih militer dari negara yang punya hubungan yang semakin buruk dengan mereka?

Mungkin mereka sudah tahu ada sesuatu akan terjadi...Hal ini tidak harus mengherankan kita

kalau kita lihat bagaimana AS campur tangan dengan urusan-urusan banyak negara di seluruh

dunia. Hal ini tidak harus mengherankan kita lagi kalau kita mengingat bahwa ada banyak

gosip/isu pada waktu itu yang mengatakan bahwa Sukarno sakit dan semakin lemah. Kalau kita

memikir secara logika tentang hal tersebut, itu memang luar biasa kalau militer Indonesia -

lembaga yang paling berkuasa di Indonesia - dan pemerintah AS - lembaga yang paling berkuasa

di seluruh dunia - tidak mempunyai suatu rencana untuk mengambil kekuasaan di Indonesia kalau



Sukarno meninggal dunia atau kesempatan lain terjadi. Dan kita jangan lupa, AS dalam rupanya

CIA sudah campur tangan dalam urusan Indonesia sebelum tahun 1965. CIA menyalahgunakan

konflik antara pemerintah Sukarno dan gerakan-gerakan di Sumatera dan Sulawesi Utara untuk

mendukung pemberontakan PRRI/Permesta pada tahun 1957/58. Dan sebelum itu, waktu ada

pemilihan umum pada tahun 1955, CIA memberi sejuta dolar AS kepada partai yang paling anti-

Komunis - yakni Masyumi. Ini cukup lucu karena cobalah bayangkan AS memberi uang kepada

kelompok Islam ekstrem kanan hari ini...

Latar Belakang Peristiwa 65/ '66

Sampai sekarang saya sudah coba menggambarkan suasana politik yang ada di

Indonesia secara umum pada dekade 60-an. Tetapi, ada beberapa hal yang terjadi pada tahun 1965

langsung sebelum G-30-S yang menghebohkan suasana politik di Indonesia lebih jauh lagi. Ada

banyak desas-desus tentang keadaan "Dewan Jenderal". Katanya kelompok jenderal-jenderal yang

tertinggi itu mau mengambil kekuasaan dari Sukarno waktu ada kesempatan yang cocok. Terus,

pada tanggal 5 Augustus Sukarno jatuh, dan hal ini menyebabkan banyak desas-desus lagi tentang

kesehatan Sukarno semakin buruk. Hal in menyebabkan dua pihak - AD dan PKI - menyiapkan

sendiri kalau Sukarno meninggal dunia. Walaupun PKI semakin berpengaruh, sukses dan akrab

dengan Sukarno, mereka juga semakin takut karena kalau Sukarno meninggal dunia, siapa yang

akan melindungi mereka dari musuh-musuhnya, yaitu AD dan pemilik tanah Muslim yang mau

membunuh mereka? Oleh karena itu, PKI mengusulkan suatu "angkatan kelima". Mereka ingin

melatih dan mempersenjatai petani dan buruh tani di desa. Hal ini membuat AD marah yang pasti

tidak mau musuhnya, yaitu PKI menjadi bersenjata atau dilatih untuk bela diri atau berkelahi.

Salah satu alasan AD ingin memperhentikan "konfrontasi" dengan Malaysia adalah PKImemakai

"konfrontasi" dan bahaya dari "imperialisme" sebagai alasan untuk membuat "angkatan kelima"

tersebut. Selain itu, waktu AD tidak berhasil dalam "konfrontasi" dengan Malaysia, itu

memperkuatsaran PKI tentang"angkatan kelima" itu.

Kemudian, ada bagian militer yang mempunyai "pikiran kiri" sendiri, dan juga ada

dukungan dalam beberapa bagian militeruntuk PKI. Yang penting, ada kelompok perwira muda



dan kurang tinggi yang marah kepada pimpinan AD di Jakarta. Kelompok perwira mudah

menganggap jenderal-jenderal tersebut sebagai orang yang terlalu kaya, tidak bermoral dan sedang

memanfaat korupsi. Pimpinan AD di Jakarta atau "Dewan Jenderal" tersebut jugasemakin marah

kepada Sukarno karena 2 hal. Yang pertama, Sukarno semakin akrab dengan PKI dan

mendukungnya, bukan AD. Yang kedua, AD tidak mau "konfrontasi" dengan Malaysia lagi,

tetapi, waktu masih ada Sukarno, mereka tidak mempunyai pilihan.

Jadi, "konfrontasi", "dewan jenderal" dan kelompok perwira yang lebih muda, tingkat

kesehatan Sukarno dan terutama usulan dari PKI "angkatan kelima" - hal-hal ini semuanya

menyebabkan situasidi Jakarta menjadi sangatberbahaya pada tahun 1965.

G-30-S

Sekarang saya mau menceritakan secaraumum tentangG-30-S. Tidakada waktudalam

karangan ini untuk menceritakan sampai mendetil, tetapi kejadian-kejadian yang dilaksanakan

pada pagi 1 Oktober sangat berkaitandenganPeristiwa '65/'66. Memang, G-30-S menjadi suatu

pemicu untuk melalukan pembantaian massal yang laiigsung menyusul G-30-S, dan merupakan

alasan yang paling sering dipakai untuk pembunuhan tersebut. Sebenamya, pembunuhan enam

jenderal oleh G-30-S dan pembunuhan massal berikutnya sering dianggap sebagai satu peristiwa.

Kalau saya mengatakan sesuatu kepada orang di jalan tentang pembunuhan massal yang terjadi

pada tahun 1965/66, kebanyakankali orang-orang menjawab "Oh ya, G-30-S/PKT, andaikata dua

peristiwa adalah satu peristiwa

Apa itu G-30-S? G-30-S adalah singkatan dari Gerakan Tiga Puluh September, suatu

kelompok militer yang menculik dan membunuh enam jenderal yang dianggap sebagai "dewan

jenderal" yang tersebut trdi. G-30-S terdiri dari pasukan Cafcrabirawa, beberapa divisi

Diponegoro (AD) dan Angkatan Udara. Sasarannya adalah tujuh jenderal tetapi salah satunya -

Nasution - meloloskan diri, dan perwira lain ditangkap sebagai pengganti, dan anak Nasution

tertembak dalam prosesnya.

G-30-S menguasai beberapa lokasi yang strategis di pusat kota, misalnya Lapangan

Merdeka dan Radio Republik Indonesia. Dari lokasi itu pada tanggal 1Oktober sekitar jam 7 pagi,



ada siaran radio yang melaporkan bahwa pasukan-pasukan di bawah pimpinan Letuan Kolonel
Untung sedang melindungi Presiden Sukarno dari KuDeTa yang didukungi oleh CIA dan
direncanakan untuk 5Oktober oleh "dewan jenderal" itu. Ada kemungkinan besar bahwa mereka
hanya mau menculik jenderal-jenderal yang dianggap anggota "dewan jenderal" dan pengkhianat
Sukarno dan Indonesia, dan membawa mereka untuk menghadap Sukarno dan mungkin nanti
jenderal-jenderal dipecat atau dipenjarakan. Tetapi, G-30-S diatur dan dilakasanakan secara
sangat kacau dari permulaan. Yang pertama, mereka meloloskan Nasution dan tidak coba mencari
dia lagi. Terus, mereka menembak anak Nasution dan menculik Letnan Tendean sebagai
pengganti. Ini sulit untuk dipercaya karena Nasution mungkin orang militer yang paling terkenal
di seluruh Indonesia pada waktu itu. Tetapi faktor yang paling penting adalah dari tujuh orang

yang diculik, ada tiga yang langsung ditembak sampai mati waktu masih ada di rumah di
rumahnya oleh tentara-tentara G-30-S yang menjadi gugup waktu jenderal-jenderal melawannya.

Mulai dari saat itu, proses G-30-S tidak bisa dikuasai lagi.

Sebelum jenderal-jenderal dibunuh, masih ada kemungkinan bahwa nanti G-30-S akan

digambarkan sebagai pahlawan yang melindungi Sukarno dan Indonesia dari pengkhianatan.

Tetapi karena tiga jenderal langsung dibunuh, dan empat orang (tiga jenderal dan satu letnan yang

sangat tidak beruntung) juga dibunuh dan dimasukkan ke Lubang Buaya esok pagi di Halim
(pangkatan Angkatan Udara dan markas besar G-30-S) Sukarno pasti tidak bisa mendukung G-30-
Syang sudah menjadi pembunuh. Faktor ini bahwa G-30-S membunuh jenderal-jenderal dan oleh

karena itu. Sukarno tidak bisa mendukung mereka, merupakan kesempatan buat Soeharto untuk

menguasai situasi dari saat itu, dan menggambarkan dia sendiri sebagai pahlawan yang

menyelamatkan Indonesia dari darurat nasional.

Sebenamya, waktu Sukarno sendiri datang ke Halim dia memerintah G-30-S untuk

menghentikan semua kekerasaan lagi. Jadi, tanpa dukungan Sukarno G-30-S pasti gagal.

Kemudian, setelah pembunuhan pimpinan tertinggi AD, suasana politik di Jakarta berbefca selama-

lamanya. Waktu itu, Soeharto sudah Panglima Kostrad (Komando Strategik Angkatan Darat), dan

waktu dia tahu enam atau tujuh jenderal diculik, dia langsung mengambil keputusan sendiri untuk

menjadi pimpinan AD dan melawan G-30-S. Bagaimana Soeharto bisa menjadi pimpinan AD



tanpa izin dari Sukarno? Dari tanggal 1Oktober Soeharto mulai menentang perintah Sukarno,
memakai samaran darurat nasional. Perebutan kekuasaan antara Soeharto dan Sukarno pasti sudah

datang. Misalnya, di Halim, Sukarno mengambil keputusan untuk memberikan kepimpinan AD
kepada Pranoto Reksosamudro, bukan Soeharto. Sukarno mengirim ajudannya ke markas besar
kostrad untuk memerintah Pranoto mengikuti ajudannya ke Halim. Sebelumnya, Sukarno sudah

memerintah perwira yang bernama Umar pergi ke Halim. Kedua tentara ini dihalangi oleh

Soeharto untuk mengikuti Sukarno ke Halim. Tindakan ini pasti merupakan pendurhakaan secara

terbuka oleh Soeharto kepada Sukarno. Mulai dari saat itu, Sukarno dan Soeharto, keduanya pasti

tahu bahwa mereka sudah mulai rebutan kekuasaan dan nasib Indonesia bergantung pada hasilnya.

Akan tetapi, masa itu sangat integral dan tegang lagi karena bukan Sukarno atau

Soeharto cukup berkuasa untuk melawan yang lainnya secara langsung dan umum. Sebelum G-

30-S, walaupun AD telah melawan kampanye "konfrontasi" secara tersembunyi, masih sangat

susah untuk membayangkan Soeharto tidak mematuhi perintah langsung dari Bapak pendiri

Indonesia. Dan G-30-S menyedia Soeharto dengan suasana kacau yang memungkinkan dia untuk

mengimprovasi masa depan dia sendiri dan sekaligus seluruh Indonesia juga. Dan pada akhirnya,

siapa yang berkuasa di negara apa saja? Tentu saja siapapun yang bersenjata, atau siapapun yang

mengendalikan orang-orang bersenjata, dengan kata lain, AD. Tetapi, pada masa itu, pertanyaan

yang paling penting itu adalah AD itu bersedia kepada siapa? Kepala negara atau kepala AD?

Atau jenderal yang sedang memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menguasai AD dan

Indonesia sendiri?

Sebenamya, masih ada satu jenderal lagi yang lebih tinggi daripada Soeharto (dan juga

sangat anti-Komunis) yaitu Nasution yang lolos semalam sebelumnya oleh G-30-S. Waktu dia

muncul di markas besar Kostrad dan mencoba menguasai situasi, dia diabaikan oleh Soeharto dan

kelompoknya. ladi, Soeharto dalam satu hari mengabaikan perintah dari 2 orang atasannya - pro

dan anti Komunis. Waktu Soeharto berhasil mendapat dukungan dari Kolonel Sarwo Edhie, dia

menguasai RKPAD juga dan kelihatannya sangat berhasil didukung oleh kebanyakan ABRI.

Sejak saat itu, pasti ada kelihatan yang berbahaya sekali untuk siapapun yang tidak mendukung
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Soeharto. Kelihatan Soeharto bertekad bulat untuk melawan G-30-S dan tidak menerima perintah
i

dari siapapun - pro atau anti komunis - kecuali mungkin AS. * t
#

G-30-S ineninngalkan pusat kota Jakarta dan dikalahkan sebelum malaml Oktober. dari'

meninggalkan Halim yang dikuasai lagi oleh Sarwo Edhie dan RKPAD pada jam enamIpagi'

tanggal 2 Oktober. G-30-S hilang secepat mereka muncul, dan AD mulai memeriksa Jakarta

untuk anggota PKI dari saat itu.

Bagian ini yang terakhir memberikan suatu penjelasantentang G-30-S itu, yang menjadi

picu untuk memperlancar serangan kepada PKI. Bukan tujuan esai ini untuk membongkar misteri

sekitar G-30-S, tetapi, ada beberapa pertanyaan yang harus dikemukakan. 1) Apakah "dewan

jenderal" itu sebenamya akan menjalankan KuDeTa didotong oleh CIA yang akan melawan

Sukarno pada tanggal 5 Oktober, atau tidak? 2) Apakah PKI itu dalang, terlibat atau setidak-

tidaknya sudah tahutentang G-30-S atau tidak? 3) Apakah Soeharto sendiri terlibat dalam G-30-

S? (Kalau pertanyaan ini kurang jelas, ada banyak orang yang berpendapat bahwa Soeharto

sebenamya terlibat dan mendukung G-30-S dan oleh karena itu Soeharto tidak menjadi sasaran G-

30-S dan markas besar Kostrad juga diabaikan oleh G-30-S. Dalam pandangan ini, Soeharto

menyalahgunakan G-30-S untuk menghapuskan saingannya di AD, menyediakan alasan untuk

mengganyang PKI, menyingkirkan Sukarno, dan karena diasudah tahu rencana G-30-S, diasangat

berhasil melawan mereka dan menggambarkan dia sendiri sebagai pahlawan yang menyelamatkan

Indonesia dari "pengkhianatan"). Terus, 4) Kalau Soeharto tidak terlibat, mengapa dia tidak

menjadi sasaran G-30-S? dan pertanyaan yang menarik sekali, 5)Mengapa Kolonel Latief, salah

satu pemimpin G-30-S mengunjungi Soeharto di rumah sakit waktu Soeharto sedang mengunjungi

anaknya- Tommy- pada malam30 September? *

Semua pertanyaan tersebut memang menarik sekali danada kemungkinan besarbahwa

kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Tetapi, yang kita tahu pasti adalah sekitar setengah juta

orang yang tidak tahu apapun tentang G-30-S dan bersedia kepada presidennya dibunuh secara

jahat sekali oleh karena peristiwa ini. Menurut pendapat saya, apa yang dilakukan oleh Soeharto

(atau AS) sebelum G-30-S tidak begitu penting. Yang penting adalah apa yang terjadi sesudah G-

30-S. Itu pasti menarik untuk mempertimbangkan apakah Soeharto bersekongkol dengan AS atau
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G-30-S, tetapi sebenamya, tidak apa-apa (sungguhpun kalau kita lihat fakta-takta, itu sangat luar
biasa kalau Soeharto tidak tahu apapun tentang G-30-S sebelum itu terjadi). Yang penting adalah
tindakan-tindakan Soeharto (dan AS) setelah G-30-S, yaitu menyalahkan PKI tanpa bukti dan
membuat suasana dengan propaganda dan kebohongan yang menyebabkan setengah juta orang
dibunuh. Dalam kasus AS, Sekretaris Kedutaan Besir AS di Jakarta juga memberi uang, nasi dan
alat-alat komunikasi untuk memperlancar proses pembunuhan PKI (Tempo, 2001). Ada banyak
orang yang berpendapat bahwa AS juga memberi senjata apa kepada pasukan Soeharto pada waktu
itu, tapi hal ini lebih susah dibukti. Kalau Soeharto dan AS menyebabkan G-30-S atau tidak, tidak
apa-apa. Mereka masih memanfaatkan G-30-S dan menyalahkan orang yang tidak bersalah dan
membunuh banyak orang dan anak yang pasti tidak bersalah. Soeharto dan AS menyalahgunakan
dan memanfaatkan perebutiui militer untuk menghapuskan lawan politiknya, yaitu PKI, dan
membunuh pendukungnya untuk memastikan proses penghancuran.

Menurut pendapat saya tujuan Soeharto, AD dan AS adalah menghancurkan PKI
sebelum mereka menjadi bersenjata, yaitu sebelum mereka menjadi suatu "angkatan kelima" dan
sebelum mereka berhasil mengambil kekuasaan politik secara resmi di parlemen a*u kabinet.
Jangan lupa, PKI itu partai Komunis yang paling besar di sehoruh dunia yang tidak berkuasa. Itu
masuk akal bahwa lawan PKI menghancurkan mereka sebelum PKI berkuasa di Indonesia dan
terutama sebelum PKI menjadi bersenjata, dan hal ini memang terjadi. Tetapi, pernyataan ini tidak
harus menghebohkan kita karena PKI masih dibunuh kalau pertanyaan tersebut benar *au tidak,
lagipula pertanyaan tersebut tidak bisa dibuktikan benar atau salah, sama dengan banyak hal
berkaitan G-30-S. WaUupun begitu, ada banyak kutipan dari pejabat-pejaba, AS yang menuju
keterlibatan dan kerjasama antara AS dan AD.

Pada tahun 1965 Presiden Nixon sedang berkampanye untuk mengebom V.etiuun Utitra
karena "potensi mineral yang besar sekali di Indonesia harus dilindungi" (Scott, 1975) dan
langsung sebelum G-30-S dia memperingatkan setidak-tidaknya s.tu para hadirin di AustraHa
bahwa bangsa^bangsa bebas di dunia "tidak bisa memperbolehkan Indonesia u«uk menjadi negara
Komunis lebih dari Vietnam" (Scott, ,975). Memang, Peristiwa W66 merupakan salah-satu
peperangan Perang Dingin yang paling berhasil untuk AS. Mengapa? Karena kaum Komunis
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dihapuskan secara total, pasukan AS tidak perlu ikut, Indonesia menjadi langsung terbuka untuk
investasi asing, dan Peristiwa W66 tidak menjadi terkenal sekali seperti Perang Vietnam -

memang, Peristiwa '65/'66 jarang masuk media Barat dan kebanyakan masyarakat di Dunia Barat

tidak tahu apapun tentang Peristiwa '65/'66. Kalau Peristiwa '65/'66 masuk media Barat pada

waktu itu, hal itu dianggap sebagai "kabar yang paling baik untuk Dunia Barat selama banyak

tahun di Asia" (Cribb, 1990).

Sebenamya AS sangat berbahagia dengan apa yang terjadi di Indonesia pada waktu itu

bahwa sekitar empat tahun lagi, AS membentuk kebijakan baru namanya "Doktrin Nixon".

"Doktrin Nixon" itu merupakan pengusahaan oleh AS untuk menggantikan pasukan AS dengan

tentara asii di negara di mana-mana waktu Perang Dingin. Dengan kata lain, Nixon berusaha

membuat orang Asia melawan orang Asia. Kalau begitu, pasukan AS tidak harus ambil risiko.

Walaupun Peristiwa '65/'66 sekitar 4 tahun "Doktrin Nixon" itu, Peristiwa'65/'66 merupakan

aplikasi yang tepat "Doktrin Nixon" dan ada kemungkinan besar bahwa Peristiwa '65/'66 menjadi

bagian besar inspirasi untuk "Doktrin Nixon" tersebut. Di samping itu, AS dianggap Peristiwa

'65/'66 sebagai pengesahan atau konfirmasi kehadiran AS di Vietnam. AS menganggap Perang

Vietnam sebagai suatu perisai di belakang Peristiwa '65/'66 dan kegiatan lain yang pro-AS bisa

berkembang.

Mengenai hal daftar nama tokoh PKI atau "daftar kematian" yang diberi kepada ajudan

Adam Malik oleh Sekretaris Pertama Dubes AS di Jakarta - Robert Martens, Martens berkata

secara terus-terang tentang peranan AS, "Mereka (tentara Indonesia) mungkin telah membunuh

banyak orang dan mungkin tangan saya sendiri telah tercemar darah, tetapi ini tidak selamannya

buruk. Ada saatnya Anda harus memukul sangat keras pada saat yang tepat" kata Martens

(Tempo, 2001). Beberapa hari sesudah G-30-S, CIA yang bertugas di Jakarta mengirim telgram

kepada Rumah Putih yang berkata "AD harus bergerak dengan cepat jika mereka mau

memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyerang PKT (Robinson, 1995). Dua hari lagi CIA

di Jakarta mengirim telgram kepada Gedung Putih lagi - "Kedutaan Besar AS berpendapat bahwa

ada bahaya AD mungkin menerima hukuman untuk orang yang terlibat secara langsung dalam

pembunuhan jenderal-jenderal" (Robinson, 1995). Duta besar ASyang bertugas di Indonesia pada
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tahun 1965 namanya Marshall Green sudah banyak kali berkata kepada para hadirin di Australia

bahwa di "rangkaian kejadian yang aneh" sekitar tanggal 30 September 1965 di Indonesia "kita

melakukan yang harus kita lakukan dan lebih baik kalian senang karena kalau kita tidak lalukan

itu, Asia akan menjadi suatu yang berbeda hari ini" (Scott, 1975).

Jadi, walaupun susah untuk membuktikan AS berperan atau tidak dalam kejadian-

kejadian langsung sebelum G-30-S terjadi, itu sangat nyata bahwa AS memperbolehkan,

mendorong, mendukung dan membantu Soeharto untuk menghancurkan PKI di Indonesia waktu

G-30-S menyediakanpicu untuk mereka.

Pembunuhan Massal

Sampai sekarang, saya hanya menceritakan sedikit tentang latar belakang Peristiwa

'65/'66 dan menjelaskan faktor-faktor yang memungkinkan pembunuhan massal untuk terjadi.

Sekarang saya mau menceritakan sedikit tentang pembunuhan massal itu sendiri yang langsung

berikut G-30-S.

Tidak ada orang yang tahu secara komplit tentang pembantaian massal di Indonesia

yang menyusul G-30-S. Sebab pembantaian itudilaksanakan di banyak tempat di Indonesia oleh

banyak orang sekaligus dalam waktu sempit, tidak ada orang yang menyaksikan semuanya.

Akademikus dan wartawan Barat yabgberada di Indonesia waktu itu sedikit sekali, dan waktu itu

AD menguasai situasi secara total. Tetapi faktor yang paling penting adalah rezim yang

melakukan pembantaian massal pada tahun 1965/'66 masih berkuasa di Indonesia sampai tahun

1998! Sampai waktu itu, Soeharto dan Orde Baru menguasai semua informasi tentang Peristiwa

'65/'66, dan masuk akal bahwa tidak ada banyak orang yang mau menyangkol versi Orba waktu

Soehartomasih berkuasa atau mungkinmerekamenjadi satu korban lagi.

Jadi, apa itu Peristiwa '65/'66? Apa yang terjadi? Secara umum, sekitar pertengahan

Oktober, pembantaian massal mulai di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sekitar tanggal 7 atau 8

Desembermulai di Bali. Jawa Tengah, Jawa Timurdan Bali merupakan tempat yang kena paling

kejam, tetapi ada banyak tempat dan pulau lain terkena juga. Di kebanyakan tempat, AD dan

kelompok-kelompok pemuda yang bersenjata bertanggungjawab bersama-sama atas pembunuhan.
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Dalam kebanyakan kasus di Jawa, kelompok pemuda yang melakukan pembunuhan bernama
Ansor dan Banser, keduanya sebagian organisasi Islam namanya Nadhatul Ulama (NU). Kalau di
Bali, kelompok pemuda yang bersenjata yang paling sering terUbat dalam pembantaian di sana
bernama Tameng Marhaenis atau Tamin, dan mereka berafiliasi dengan Partai Nasionalis
Indonesia (PNI). Katanya, kebanyakan pemuda tersebut memakai parang, pisau atau pedang,
tetapi juga ada pemuda yang pakai tombak, alat pemukul dan senjata api. Kadang-kadang AD itu
membunuh korban sendiri, tetapi, lebih sering mereka menyediakan senjata, melatih dan

mendorong keras kepada kelompok pemuda atau preman yang melakukan pembantaian itu.
Kebanyakan korban dibunuh dari bulan Oktober 1965 sampai Januari 1966, tetapi masih ada
pembunuhan sampai Maret 1966 dan juga ada pembunuhan yang berkaitan sampai tahun 1969.

Siapa yang menjadi korban? Biasanya siapapun yang bisa dianggap sebagai orang

"kiri" pasti berada di situasi yang berbahaya, yaitu anggota PKI dan organisasi berafiliasi. PKI

menuntut 3juta orang, BTI sekitar 8juta, Gerwani menuntut 9juta pada tahun 1961. Di samping

itu juga ada Pemuda Rakyat, Lekra dan Sobsi (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).

Jumlah semua organisasi ini sudah pernah diperkirakan 23 juta, tetapi lebih sering diperkirakan

sekitar 18 atau 20 juta. Selain banyak orang dari organisasi ini dibunuh, mereka juga sering

ditangkap.

Berapa orang menjadi korban? Pertanyaan ini sulit sekali dan sering dijawab dengan

banyak variasi. Ada satu hal yang bisa diketahui dengan pasti, yaitu, tidak ada orang yang tahu

jumlah sesunguhnya. Semua jawaban adalah hasil perkiraan. Dan tergantung pada motivasi orang

yang memperkirakannya, sangat mudah untuk dibesar-besarkan atau dikecil-kecilkan. Ada banyak

yang berpendapat bahwa jumlah korban kurang dari setengah juta. Kolonel Sarwo Edhie yang

memimpin RKPAD yang melaksanakan operasi-operasi di Jawa dan Bali dan ensiklopedi

Britanica, keduanya setuju ada 3juta korban. Kedutaan Besar AS memperkirakan 300 ribu korban

atau kurang (Forum, 2000). Kalau saya menanyakan kepada orang-orang sendiri, jawaban yang

paling besar itu 3setengah juta. Menurut pendapat saya, jumlah korban Peristiwa '65/'66 antara

250.000 dan 800.000, mungkin sekitar setengah juta. Mengapa saya berpendapat sekitar setengah

juta? Sebenamya karena saya dipengaruhi oleh artikel oleh akademikus Australia namanya Robert
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Cribb (2001). Artikel tersebut menjelaskan masalah dan kesulitan tentang percobaan perkiraan

pembunuhan massal dan menjelaskan beberapa metode yang bisa dipakai.

Pertama, memperkirakan dari catatan yang ditulis oleh pelaku. Dalam hal ini, tidak ada

alasan yang baik untuk mempercayai laporan Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan

Ketertiban) kalau laporan tersebut sudah diumumkan atau belum. Ada kecenderungan untuk

mempercayai perkiraan oleh pemerintah Indonesia kalau perkiraan itu besar. Mengapa kita harus

mempercayai perkiraan yang besar oleh Kopkamtib dan sekaligus tidak percaya perkiraan oleh

KOTI (Komisi Pencari Fakta) yang kecil? Carakedua adalahmenghitung mayat. Masalah dengan

cara ini adalah banyak korban sudahdibakar atau dimasukkan ke laut. Jugasulit untuk tahu lokasi

kuburan dan yang penting di Indonesia, masih ada banyak oposisi kepada orang-orang yang mau

membongkar kuburan massal. Teknik ketiga adalah tanyakan saksi mata, yaitu orang yang

selamat, pelaku, dan orang yang berdiri dekat. Proses ini sangat sulit untuk dimulai lebih dari 35

tahun sesudah Peristiwa'65766 terjadi.

Ada dua teknik lagi. Demografi dan intuisi. Kalau demografi, jumlah penduduk

sebelum malapetaka dibandingkan dengan jumlah penduduk setelah malapetaka selesai. Tetapi

karena jumlah penduduk Indonesia besar sekali, sekitar seratus juta pada waktu itu dan sensus

tidak begitu akurat, metode ini kurang berguna juga. Jadi, yang terakhir itu intuisi, dan memang

kita tidak mempunyai pilihan lagi karena semua metode tersebut kurang cocok dengan situasi di

Indonesia. Terus, apakah perkiraan setengah juta sesuai dengan lingkungan sosial dan politik yang

ada waktu pembunuhan terjadi? Konflik di desa, tegangan yang ada di suasana politik Indonesia

waktu akhir Demokrasi Terpimpin dan tujuan Soeharto untuk menghancurkan PKI memang

menciptakan situasi yang memungkinkan pembunuhan massal bisa terjadi. Walaupun PKI

mempunyai tiga juta orang, ada persepsi bahwa anggota yang paling aktif berjumlah sekitar

setengah juta orang. Ada sejumlah pembunuhan sampai adas kekurangan guru di Jawa dan

kekurangan pengukir kayu di Bali (guru sering adalah PKI dan pengukir kaya sering anggota

Lekra). Juga ada desa-desa yang tidak mempunyai laki-laki dewarsa sama sekali, dan memang,

saya sudah diceritakan tentang satu desa yang semua penghuni sampai anak kecil dibunuh. Tetapi

Peristiwa '65/'66 tidak begitu luas bahwa ada banyak tempat yang kosong.
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Akhirnya, itu temyata bahwa Indonesia masih merasa trauma. Banyak orang takut

waktu Soeharto jatuh, bahwa mungkin ada kekerasan lagi seperti waktu dia menjadi penguasa.

Sebenamya, itu lebih mudah bagi saya untuk mempercayai perkiraan akademikus yang tidak

mempunyai motivasi untuk bohong daripada perkiraan pemerintah Indonesia atau anggota

keluarga korban atau mantan tapol (tahanan politik) yang pasti membenci orde baru dan mungkin

mempunyai kecenderungan untuk membesar-besarkan jumlah korban ditangkap. Walaupun begitu,

saya harus mengakui bahwa saya masih kurang yakin dan kadang-kadang saya berfikir setengah

juta itu perkiraan terlalu kecil, tetapi soalnya sampai sekarang tidak ada bukti.

Bagaimana pembantaian '65 dilaksanakan? Apa itu semacam pemberontakan populer

secara spontan seperti sering digambarkan atau pembunuhan yang diatur. Dalam kebanyakan

kasus tidak ada siapapun yang dibunuh sampai AD datang dan memulai pembunuhan sendiri atau

memperbolehkan, mendorong, menyediakan persenjataan, dan melatih orang-orang untuk memulai

pembunuhan. Faktor ini sangat penting dalam kasus Bali yang sering digambarkan sebagai pulau

yang bergolak waktu itu. Kalau Bali bergolak mengapa orang diasana menunggu tentara datang

dengan daftar kematian untuk memperbolehkan pembunuhan terjadi? Kalau orang Bali

dikendalikan oleh kemauan secara spontan untuk mempertahankan keseimbangan dan

keharmonisan di desa atau dipaksa oleh kejahatan PKI sampai mereka mengamuk. Mengapa

mereka menunggu sampai dua bulan setelah pembunuhan masal sudah mulai terjadi di pulau

Jawa? Ya, karena pembantaian massal di pulau Bali (sekitar 80.000 korban) bukan hasil dari

imbalan harmonis atau alasan kebudayaan lain, itu hasil dari kesepakatan antara otoritas-otoritas

poTitik dan agama di Bali untuk menghancurkan PKI di pulau Bali, sama dengan apa yang terjadi

di Jawa, dan kalau RPKAD tidak datang untuk mengatur proses, hal itu pasti tidak terjadi. Di

Jembrana ada banyak laporan tentang lusinan truk AD penuh dengan orang komunis semuanya

berjalan secara rapi dan pelan di jalan besar selama beberapa hari. Waktu sampai ke gedung besar

tahanan diturunkan satu demi satu, dimasukkan ke gudang, tangannya diikatdan ditembak dengan

senjata otomatis. Kebanyakan mayat dimasukkan ke laut atau kuburan massal.

Untuk melaksanakan pembantaian masal itu, ada perasaan kerjasama yang kuat antara

militer dan otoritas-otoritas agama dan politik. Kadang-kadang desa diperintah oleh militer
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"membersihkan diri dari komunisnya". Kemudian desa itu akan mengumpulkan semua

komunisnya di satu tempat dan membunuh mereka dengan pisau atau alat pemukul. Kadang-

kadang tentara akan mengembalikan orang PKI yang ditangkap tadi. Kemudian orang-orang desa

diperintah untuk membunuh mereka. Juga di Bali banyak pembunuhan dilaksanakan oleh

kelompok pemuda bersenjata Nahdatul Ulama namanya Ansor yang datang dari Jawa Timur

waktu mereka sudah membunuh banyak orang di Jawa.

Tapi walaupun poia pembunuhan kadang-kadang sama di tempat yang berbeda selalu

ada perkecualian. Misalnya di Aceh, daerah yang mempunyai keyakinan Islam yang kuat,

pendukung PKI-nya kecil sekali dan biasanya hanya ada di kota. Waktu G-30-S terjadi dan

propaganda sudah mulai, anggota-anggota PKI dan keluarganya langsung dibunuh dengan cepat

pada awal Oktober. Jadi kasus ini merupakan kasus dimana tentara-tentara harusdatang sebelum

pembunuhan dimulai. Di Jawa Barat jauh lebih sedikit korban dibandingkan di Jawa Timur dan

Jawa Tengah. Ini karena di Jawa Barat ada gerakan Darul Islam dan AD di sana sudah melawan

mereka sejak 14 tahun. Waktu G-30-S terjadi, AD di Jawa Barat pasti tidak mau mendorong

kelompok-kelompok pemuda Islam untuk menangani hal-hal politik secara keras sendiri atau

mungkin nanti merekatidak bisa dikuasai lagi. Walaupun begitu masih adakorban di Jawa barat.

PKI makin kuat di daerah miskin bernama Indramayu. Ada aksi sepihak di hutan jati disana, ada

rebutan dan satu orang polisi meninggal dunia. Oleh karena itu pembantaian besar disana

dilaksanakan olehanggota-anggota angkatan polisi yang melakukan pembalasan dendam.

Kalau di pulau Lombok, katanya ada sekitar 50.000 korban pada awal tahun 1966.

Biasanya pembunuhan disana dilaksanakan oleh orang Sasak yang beragama Islam dan

kebanyakan korban orang Bali dan orang Cina. Walaupun pembunuhan di Lombok rasanya terjadi

karena adanya perbedaan bangsa, mungkin alasan lebih tepat karena orang Bali sudah lama atasan

yang berkuasa di bagian barat Lombok dan orang Cina sudah lama menguasai bagian

perdapangan. Ini merupakan faktor yang penting sekali dan harus diperiksa. Kalau satu suku

bangsa membunuh suku bangsa yang lain bukan berarti permasalahannya adalah kesukuan. Juga,

karena dua pihak dalam satu konflik sering dianggap sebagai Islam santri dan Islam abangan atau

lebih jahat lagi ateis, tidak berarti bahwa konflik itu terutama tentang agama. Memang agama itu
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sangat penting untuk mengerti mengapa peristiwa '65 bisa terjadi, tetapi faktor-faktor yang lebih

penting adalah faktor ekonomi dan faktor politik. Menurut pendapat saya, agama sering

disalahgunakan oleh otoritas yang ada, dan dalam peristiwa '65, agama disalahgunakan oleh

Soeharto dan militer, partai politik lain yang ingin menghancurkan PKI misalnya PNI di Bali,

ulama-ulama Islam seperti dari NU yang memiliki banyak tanah di Jawa Timur. Oleh karena

faktor ekonomi dan politik dan karena mereka semua mau mencegah PKI dari menjadi partai yang

berkuasa, mereka memakai alasan agama untuk membuat marah pendukungnya, dan secara ironis

agama menjadi alasan yang sangat tepat untuk membunuh manusia. Untuk mencapai sasaran itu,

PKI semuanya digambarkan sebgai ateis dan anti agama, dan orang-orang yang sudah menghina

Tuhan. Faktor ini sangat berkaitan dengan kampanye propaganda yang berdasar kebohongan

tentang apa yang dilakukan di Halim oleh Gerwani. Kiai-kiai NU dan Muhammadiyah di Jawa dan

PNI di Bali menyatakan bahwa pembunuhan PKI adalah "jihad" dan keinginan Allah. Konsep

"tugas agama" untuk membunuh PKI dipakai oleh pimpinan-pimpinan agama Islam, Kristen,

Katolik dan Hindu dalam pembunuhan PKI.

Contoh lain agama disalahgunakan untuk menyebabkan pembunuh-pembunuh untuk

merasa tidak berdosa waktu itu muncul di Bali. Di Bali, kadang-kadang ada pilihan diberi kepada

korban-korban untuk "nyupat" atau mati sengaja. Sering dikatakan secara serius di Bali bahwa

seseorang tidak hams bilang tentang pembunuhan, tetapi nyupat, yaitu perpendekan hidup

seseorang untuk membebaskan mereka dari penderitaannya dan memberi kesempatan kepada

mereka untukbereinkarnasi menjadi orang yang lebih baik. Kalau pilihnyupat berarti korban sesal

dan memberikan jaminan bahwa orang itu tidak lahir lagi sebagai orang yang lebih rendah atau

harus hidup lagi di akhirat yang seperti neraka. Biasanya orang yang menguasai pembunuhan

(biasanya tentara) mengatakan "siapa mau nyupat ?". Orang-orang yang mau nyupat biasanya

dibawa ke bagian lain tempat pembunuhan dan dibunuh bersama-sama dengan orang lain, yaitu

ditembak, dipotong kepala atau ditikam sampai mati. Hanya sedikit mendapat kuburan atau

pembakaran mayat yang sesuai denganadatBali (Robinson, 1995).

Jadi agama itu bukan hanya merupakan alasan untuk membunuh manusia, lebih ironis

lagi, pembunuh-pembunuh memakai agama agama sebagai alasan supaya tidak merasa bersalah

19



dan berdosa waktu mereka membunuh. Karena kalau ada "jihad" orang-orang boleh membunuh

musuh Islam. Hal ini tidak menjelaskan bagaimana pemimpin-pemimpin agama lain bisa

mendorong "jihad" yang melawan PKI, tapi hal tersebut sering terjadi. Juga di Bali ada cerita

tentang desa katolik di Bali barat yang menolak diperintah dari militer untuk membunuh orang

komunis di desa hindu di sebelah. Walaupun pasti ada keterlibatan dari keiompok-kelompok

Kristen dalam pembunuhan PKI, juga ada laporan yang lebih baik tentang lembaga kristen

misalnya gereja katolik di Flores, walaupun tidak dekat dengan PKI, melarang pendukungnya

untuk mengikuti pembunuhan PKI walaupun mereka sudah diperintah oleh militer untuk ikut serta.

Dalam suasana yang ada pada waktu itu, pasti merupakan tindakan yang berani sekali. Juga di Bali

ada cerita tentang desa katolik di Bali barat yang menolak perintah dari militer untuk membunuh

orang komunis di desa sebelah. Kalau di Timor, bagian-bagian gereja protestan mendukung

petani-petani mengenai land reform dan oleh karena itu banyak orang protestan langsung menjadi

sasaran waktu pembunuhan mulai terjadi di sana. Ada pengikut-pengikut agama tradisi yang

mengaku kepada militer bahwa mereka bukan pengikut agama resmi dan oleh karena itu mereka

dianggap sebagai orang komunis dan dibunuh. Kadang-kadang waktu anggota PKI dibunuh,

semua anggota keluarganya juga dibunuh termasuk anak-anak kecil dan bayi, katanya untuk

mencegah peinbalasan dendam nanti. Ada kemungkinan itu memang betul, tetapi pasti ada

motivasi lain untuk membunuh orang PKI dan keluarganya yaitu motivasi untuk mencuri tanah

yang dimiliki, perusahaan, rumahdan barang-barang.

Ada satu alasan besar yang sering dipakai untuk menjelaskan mengapa PKI harus

dibunuh, yaitu PKI mempunyai rencana untuk menyerang musuhnya menyusul G-30-S. Rumor ini

merupakan- bagian penting kampanye propaganda Soeharto. Serangan itu yang akan datang

setelah G-30-S merupakan bagian yang penting kampanye propaganda Soeharto. Tetapi apakah

serangan oleh PKI benar-benar direncanakan untuk menyusul G-30-S ? Sebenamya, kebanyakan

fakta-fakta menunjukkan bahwa PKI tidak tahu mengenai apapun tentang serangan yang akan

menyusul G-30-S atau "G-30-S" sendiri. Pertama, mengapa PKI akan merencanakan serangan

waktu senjata kecil dari Cina untuk"Angkatan kelima" belumdatang ? Dan mengapa dari semua

operasi-operasi RPKAD di seluruh Jawa Tengah dan Bali hanya duakorban dari RPKAD muncul
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dan berdosa waktu mereka membunuh. Karena kalau ada "jihad" orang-orang boleh membunuh

musuh Islam. Hal ini tidak menjelaskan bagaimana pemimpin-pemimpin agama lain ,bisa

mendorong "jihad" yang melawan PKI, tapi hal tersebut sering terjadi. Juga di Bali ada cerita

tentang desa katolik di Bali barat yang menolak diperintah dari militer untuk membunuh orang

komunis di desa hindu di sebelah. Walaupun pasti ada keterlibatan dari kelompok-kelompok

Kristen dalam pembunuhan PKI, juga ada laporan yang lebih baik tentang lembaga kristen

misalnya gereja katolik di Flores, walaupun tidak dekat dengan PKI, melarang pendukungnya

untuk mengikuti pembunuhan PKI walaupun mereka sudah diperintah oleh militer untuk ikut serta.

Dalam suasana yang ada pada waktu itu, pasti mempakan tindakan yang berani sekali. Juga di Bali

ada cerita tentang desa katolik di Bali barat yang menolak perintah dari militer untuk membunuh

orang komunis di desa sebelah. Kalau di Timor, bagian-bagian gereja protestan mendukung

petani-petani mengenai land reform dan oleh karena itu banyak orang protestan langsung menjadi

sasaran waktu pembunuhan mulai terjadi di sana. Ada pengikut-pengikut agama tradisi yang

mengaku kepada militer bahwa mereka bukan pengikut agama resmi dan oleh karena itu mereka

dianggap sebagai orang komunis dan dibunuh. Kadang-kadang waktu anggota PKI dibunuh,

semua anggota keluarganya juga dibunuh termasuk anak-anak kecil dan bayi, katanya untuk

mencegah pembalasan dendam nanti. Ada kemungkinan itu memang betul, tetapi pasti ada

motivasi lain untuk membunuh orang PKI dan keluarganya yaitu motivasi untuk mencuri tanah

yang dimiliki, perusahaan, rumah dan barang-barang.

Ada satu alasan besar yang sering dipakai untuk menjelaskan mengapa PKI hams

dibunuh, yaitu PKI mempunyai rencana untuk menyerang musuhnya menyusul G-30-S. Rumor im

mempakan bagian penting kampanye propaganda Soeharto. Serangan itu yang akan datang

setelah G-30-S mempakan bagian yang penting kampanye propaganda Soeharto. Tetapi apakah

serangan oleh PKI benar-benar direncanakan untuk menyusul G-30-S ?Sebenamya, kebanyakan

fakta-fakta menunjukkan bahwa PKI tidak tahu mengenai apapun tentang serangan yang akan

menyusul G-30-S atau "G-30-S" sendiri. Pertama, mengapa PKI akan merencanakan serangan

waktu senjata kecil dari Cina untuk "Angkatan kelima" belum datang ?Dan mengapa dari semua

operasi-operasi RPKAD di seluruh Jawa Tengah dan Bali hanya dua korban dari RPKAD muncul
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dari operasi-operasinya tersebut yang melawan PKI ?Temyata PKI tidak begitu siap untuk perang

saudara. Menurut pendapat saya, daftar kematian anti komunitas ditemukan hampir di semua

daerah yang pembunuhan massal PKI nanti terjadi tidak benar tapi juga mempakan bagian penting

kampanye propaganda Soeharto. Faktor ini tidak hanya membuat suasana "membunuh atau

dibunuh" tapi juga mempakan alasan supaya orang-orang yang membunuh PKI tidak merasa

berdosa. Mengenai G-30-S, tidak ada satu orang yang saya wawancara yang tahu G-30-S PKI akan

terjadi. Itu sangat nyata bahwa PKI sebagai partai politik tidak tahu apapun tentang G-30-S

sebelum itu terjadi, tetapi saya sudah pemah membaca buku tentang keterlibatan Aidit - pimpinan

PKI.

Ada banyak alasan mengapa Aidit tidak hams menjadi terlibat dalam peristiwa seperti

G-30-S terutama PKI semakin berhasil tanpa kudeta dan mengapa Aidit hams mengambil resiko

kudeta waktu partainya mulai berkembang ?Tapi walaupun Aidit terlibat atau tidak hal itu sangat

nyata bahwa agggota PKI semuanya.tidak terlibat dan tidak bersalah sedikit pun. Di samping itu

ada banyak faktor yang menunjuk bahwa G-30-S dilaksanakan oleh sebagian militer yang benar-

benar berpendapat bahwa kudeta oleh dewan jendral akan datang pada "Hari angkatan bersenjata"

tanggal 5 Oktober. Sebab G-30-S dilaksanakan secara sangat kacau mpanya mereka tidak punya

cukup waktu untuk merencanakan kudeta pencegah yang baik. Sebenamya kebanyakan pasukan

G-30-S di lapangan merdeka menyerah karena mereka tidak punya minuman atau makanan.

Dengan kata lain itu nyata bahwa G-30-S pasti bukan langkah awal dalam rencana merebut

kekuasaan negara oleh sebagian militer atau oleh sebagian militer dan PKI. Dan tidak ada bukti

selain daftar kematian palsu yang dibuat oleh militer bahwa PKI mau menyusul G-30-S dengan

serangan yangakanmelawan musuh-musuh PKI.

Faktor lain yang memperkuat teori saya bahwa PKI tidak terlibat G-30-S dan juga tidak

punya rencana untuk menyerang musuh-musuhnya setelah G-30-S adalah fakta bahwa peristiwa

'65/66 yaitu pembunuhan massal PKI tidak menjadi perang saudara. PKI dan organisasi yang

bekerja sama dengan PKI berjumlah sekitar 20 juta. Kalau PKI benar-benar punya rencana untuk

menguasai negara dan membunuh musuh-musuhnya. Mengapa hanya dua tentara RKPAD mati

sepanjang mereka menyerang PKI ? Mungkin jumlah perlawanan PKI sedikit diabaikan oleh
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karena kebanyakan PKI yang diserang tidak berhasil bertahan hidup. Walaupun begitu memang

ada laporan-laporan tentang perlawanan - perlawanan keras di beberapa tempat oleh PKI dan juga

ada laporan bahwa militer hams ikut kelompok muda yang bersenjata karena kelompok bersenjata

itu tidak bisa mengalahkan PKI tanpa dukungan militer, tapi laporan-laporan seperti itujuga
dibesar-besarkan oleh militer untuk menakuti masyarakat. Jadi, mengapa perang saudara 'tidak

terjadi ?Pertama anggota PKI tidak punya alasan untuk mempercayai bahwa mereka akan menjadi

sasaran pembunuhan massal. Selain itu mereka sudah terlambat untuk menyiapkan perlawanan.

Kedua, kekuatan yang melawan PKI terlalu besar. Keseimbangan kekuasaan di tingkat lokal cepat

dihancurkan waktu kekuasaan yang ada di tingkat nasional dan tingkat internasional mengambil

keputusan untuk melepaskan tali musuh-musuh PKI di tingkat lokal. Tidak mungkin PKI tidak

siap untuk diserang bisa bertahan hidup waktu tokoh-tokoh agama dan politik dan pendukungnya

serta angkatan darat yang didorong oleh AS kerjasama sekaligus untuk mnghancurkan mereka.

Perusahaan-perusahaan dari tiga tingkat -lokal, nasional, dan internasional- sekaligus bekerjasama

untuk menghapuskan PKI dan tidak mungkin PKI dapat bertahan hidup.

Ada satu faktor lagi presiden Sukarno tidak pernah memerintah pendukungnya untuk

melawan kudeta yang sedang dilaksanakan kepada kepresidenannya. Maksud saya, kudeta oleh

Soeharto yang menggulingkan Sukarno adalah kudeta yang benar bukan G-30-S. Dan sepanjang

selumh proses kudeta yang melawan dia, waktu ada banyak orang yang mendukungnya sedang

diabantai oleh militer yang melaksanakan kudeta itu. Sukarno tidak pernah memerintah

pendukungnya untuk melawan AD yang sedang berkudeta. Sukarno pasti tahu kalau dia

memerintah pendukungnya untuk melawan, pasti ada lebih banyak orang Indonesia mati dari dua

pihak. Malah, dia mencoba untuk mengabaikan kejadian-kejadian dari permulaan. Misalnya,

Sukarno sering dikritik karena dia melukiskan pembunuhan jenderal-jenderal oleh G-30-S sebagai

riak dalam samudera revolusi. Memang tidak enak kedengarannya bagi saya, tetapi menurut

pendapat saya dia sudah tahu situasi yang sangat berbahaya sudah datang dan dia sedang mencoba

mendinginkan situasi sebagaiman Soeharto berusaha untuk membesar-besarkan situasi. Tetapi

kebohongan yang paling penting untuk propaganda Soeharto adalah kebohongan tentang apa yang
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terjadi kepada jenderal-jenderal di Lubang Buaya yang terletak di base angkatan udara di Halim
yang menjadi markas besar untuk G-30-S, sebelum itu cepat gagal.

Yang pertama G-30-S dinamakan "Gestapu" mpanya untuk membandingkan mereka
dengan kejahatan Hittler dan Nazinya pada waktu Perang Dunia ke-2. G-30-S jauh lebih sesuai
daripada "Gestapu" karena Gestapu adalah singkatan yang tidak cocok dan salah dengan kata-kata
G-30-S. Hal itu nyata bahwa penggunaan Gestapu adalah propaganda dan juga membuat sangat

jelas bagi rakyat Indonesia bahwa mereka seharusnya membenci G-30-S dari permulaan dan
orang-orang yang disalahkan untuk G-30-S yaitu PKI dan organisasi yang berhubungan. Salah satu
organisasi yang sangat dekat dengan PKI tetapi tidak berhubungan secara resmi adalah Gerakan
Wanita Indonesia atau Gerwani. Penggunaan Gerwani sebagai sasaran propaganda Soeharto

memungkinkan Soeharto untuk memasukkan isu morcl dan seksual yang sangat penting untuk
membuat marah dan menghebohkan orang dimana-mana, terutama orang Islam di Indonesia. Juga,

jangan lupa Soeharto sudah melarang semua pers kiri sebelum malam tanggal 1Oktober. Oleh
karena itu tidak ada sebagian pers untuk mengoreksikan kebohongan Soeharto. Laporan-laporan

yang muncul di koran-koran Angkatan Darat cepat ditirukan oleh lainnya. Pada pokoknya semua
laporan mengatakan bahwa jendral-jendral tersiksa oleh anggota-anggota Gerwani dan Pemuda
Rakyat. Katanya, jendral-jendral tersiksa secara seksual dan diperkosa oleh anggota-anggota
Gerwani, oleh mereka jendral-jendral tersebut kemaluannya disayat kemudia dipotong dan

matanya dicongkel.

Selain itu untuk melukiskan perempuan-perempuan yang dekat PKI sebagai perempuan-

perempuan yang tidak berakhlak dan banyak cerita tentang "pesta pedang" atau orgy yang terjadi
setiap hari dan setiap malam setelah tari yang teramat berdosa bernama "tarian harum bunga".
Koran-koran AD juga melaporkan bahwa setiap wanita hams melakukan hubungan seks dengan
tiga atau empat pria setelah tarian tersebut. Katanya ada 200 wanita dan 400 laki-laki yang ikut
pesta pedang ini. Ada pengakuan jujur dari seorang wanita saksi mata yang dilukiskan sebagai
Srikandi lubang buaya namanya Djamilah, berusia 15 tahun dan sudah hamil 3bulan. Dia dilatih
bersama-sama 500 orang, 100 orang perempuan Gerwani untuk menghancurkan Kabir (kapitalis

birokrat) dan Nekolim (Neo Kolonial ImperiaUs). Kemudian salah satu jendral dimasukkan dan
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tangannya diikat. Anggota-anggota Gerwani dibagi-bagikan pisau kecil dan pisau silet dan
sebanyak seratus perempuan menusuk-nusukkan pisau pada kemaluan orang-orang itu sampai
mereka mati. Tentu saja sumber cerita atau pengakuan jujur ini adalah AD dan cerita ini
diumumkan sekurang-kurangnya melalui empat koran dengan susunan kata tepat sama untuk
semuanya. Tentu saja AD tidak memperbolehkan "Djamilah" untuk menceritakan langsung
kepada media. Itu sangat nyata bahwa AD menciptakan tokoh Djamilah dan ceritanya untuk
proses propaganda. Ada banyak cerita dengan tema sama dan bervariasi waktu itu di media massa
yang tfkuasai secara komplit oleh Soeharto. Cerita-cerita tersebut mengenai penyiksaan jenderal-
jenderal adalah kebohongan semuanya. Bagaimana saya bisa tahu ?Saya sudah membaca laporan
autopsi atau pemeriksaan mayat yang diperintah oleh Soeharto sendiri waktu mayat-mayat jendral
ditarik dari Lubang Buaya (Anderson, 1965).

Yang pasti mereka semua masih punya mata dan semuanya masih punya alat kelamin ^
dan masih komplit tidak ada bekas tusukan dan penyiksaan sama sekali. Oleh karena Soeharto
memerintahkan kepada dokter-dokter untuk melaksanakan autopsi tersebut, tidak mungkin dia
tidak mengetahui hasilnya secara langsung setelah dokter-dokter selesai. Sukarno memohon rakyat
Indonesia untuk tidak mempercayai kebohongan Soeharto, tetapi proses propaganda tidak bisa
dihentikan. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) memulai
kampanye propaganda untuk membuat mereka tidak mungkin untuk orang-orang biasa untuk tetap
netral mengenai PKI. Kalau orang tidak langsung mendukung Kopkamtib dan militer secara
komplit, artinya mereka mendukung G-30-S dan PKI. Tidak ada posisi yang netral.

Juga ada beberapa koran yang muncul hanya beberapa hari setelah G-30-S dipenuhi
dengan propaganda dan kebohongan bernama Api Pancasila. Api Pancasila tiba-tiba hilang setelah
kedudukan Indonesia dibuat situasi yang menegangkan untuk memungkinkan atau menyebabkan
kematian setengah juta jiwa. Di samping itu ada artikel yang muncul di harian Rakyat - koran PKI
yang menjadi bukti untuk menyalahkan PKI untuk G-30-S. Bahwa artikel tersebut di koran PKI
setelah AD menguasai semua koran di Jakarta adalah aneh sekali. Kemunculan tiba-tiba api
pancasila dalam artikel tersebut di Harian Rakjat menyebabkan banyak orang menuduh CIA
terlibat. Benedict Anderson berpendapat bahwa kampanye propaganda yang langsung
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dilaksanakan setelah G-30-S terlalu maju untuk AD Indonesia waktu itutidak bisa dilakukan oleh

AD tanpa bantuan (Robinson, 1995).

Jadi, bagaimana hasil kampanye propaganda yang melawan PKI oleh Soeharto dan

militer dan pemimpin-pemimpin politik dan agama ? Hasil yang paling nyata adalah kematian

sekitar setengah juta korban dan pemenjaraan orang, ada yang masih dipenjara lebih dari 25 tahun

setelah G-30-S. Tetapi kampanye propaganda berdasarkan perkosaan seks, penyiksaan, serangan

oleh PKI yang akan datang, ateisme, dan penghinaan terhadap Tuhan dilakukan oleh PKI dan

menimbulkan dampak yang berat sekali. Maksudnya f»da banyak kasus pembunuhan yang kejam

sekali. Kasus yang sulit untuk dipercayai. Saya tidak mau menceritakan terlalu banyak tentang

aspek ini karena itu jahat dan menyedihkan sekali, tetapi itu nyata dan tugas saya memang tentang

pembantaian massal '65/'66 dan tugas ini tidak selesai kalau saya tidak menjelaskan tentang

tingkat kekejaman yang ada di Indonesia waktu itu oleh karena suasana diciptakan oleh Soeharto

dan pemimpin-pemimpin agama dan politik yng saling kerjasama untuk menumpaskan PKI dan

pendukungnya di Indonesia.

Ada banyak laporan tentang perempuan-perempuan yang diperkosa sebelum mereka

dibunuh, biasanya oleh Ansor. Juga ada banyak laporan tentang bagian-bagian badan-badan

korban diperlihatkan dimana-mana. Kalau laki-laki, batang kemaluan lelaki dipotong dan

dipakukan ke dinding mmah juga. Kalau perempuan buah dadanya dipotong dan dipamerkan di

mmah juga. Laki-laki dan perempuan keduanya kepalanya dipotong dan dipamerkan di atas

pancang bambu di pinggir jalan atau digantungkan di pohon-pohon. Banyak perempuan ditikam di

Hang peranakan sampai pemtnya tertusuk dan mati. Ada laporan dari Banyuwangi tentang korban-

korban yang diikat dan didorong dimasukkan ke jurang di siram dengan bensin dan dibakar sampai

mati. Ada cerita dri Blitar tentang orang dibunuh dan dipotong dan bagian-bagian badannya

digantung di rumah-rumah temannya. Juga ada perempuan tokoh Gerwan: di Blitar yang diperkosa

oleh banyak orang Ansor, kemudian dia dipotong dari buah dada sampai liang peranakannya.

Sering kali perempuan diperkosa sebelum dibunuh dan sering kali diperkosa terns menerus oleh

banyak orang sebelum dibunuh. Banyak sekali laki-laki dipukul dan ditikam sampai tidak sadar

lagi sebelum dibunuh. Ada cerita dari Jember tentang perempuan yang minta ijin untuk mencium
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anaknya sebelum dibunuh. Dia tidak diperbolehkan dan langsung dibunuh. Mungkin cerita yang

paling jelek dari Kediri. Gum-gum waktu itu sering berkaitan dengan PKI atau organisasi lain

yang dekat dengan PKI. Oleh karena itu, gum-gum juga sering menjadi sasaran waktu

pembunuhan dimulai. Ada gum di Kediri dan istrinya sedang hamil sembilan bulan. Waktu

mereka pulang, mereka ditangkap oleh Ansor kemudian dipukul sampai tidak sadar lagi. Lalu,

kepala suaminya dipotong, perut istrinya disayat dan bayinya dikeluarkan lalu dicincang. Anak-

anak pasangan suami istri tersebut masih ada 5orang. Anak yang paling besar berumur 11 tahun.

Tetapi, tidak ada orang yang mau memelihara mereka karena Ansor sudah memperingatkan

tetangga-tetangganya bahwa kalau mereka membantu anak tersebut, mungkin nanti mereka juga

dianggap sebagai PKI. Yang menyolok adalah sifat seksual banyak pembunuhan tersebut dan

menurut pendapat saya kampanye kebohongan berdasarkan perempuan-perempuan Gerwani. dan

seks perkosaah dan penyiksaan seksual pasti bertanggung jawab sampai tingkat tertentu.

Masalah pembuang mayat

Ada orang yang tinggal dekat belokan sungai di Sungai Progo. Setiap pagi selama tiga

bulan, dia memakai galah bambu untuk mendorong mayat sekitar seratus yang terdampar di

belokan sungai untuk terns hanyut lagi. Seratus mayat, setaiap pagi selama tiga bulan di satu

belokan sungai. Juga di Kulon Progo ada jembatan. Oleh karena keluhan dari pemilik sawah

bahwa sawahnya menjadi merah oleh karena kebanyakan darah di sungai, jembatan tersebut

dipakai untuk proses kematian. Orang PKI digantung dari puncak jembatan kemudian dijatuhkan

ke sungai di bawah. Waktu kepalanya terkena batu mereka langsung mati, tetapi ada jauh lebih

sedikit darah daripada kalau mereka ditembak atau ditikam. Sangat dekat Candi Prambanan, di

Kali Wedi, Klaten, ada kuburan massal digalikan oleh tahanan politik untukkorban yang bamsaja

dibunuh. Tahanan politik tersebut diambil oleh AD setiap malam untuk menggali lagi dan

masukkan mayat lagi. Kuburan massal itu 2 meter lebar dan 2 meter dalam, dan panjangnya

ditambah lagi setiap malam sampai mencapai satu kilometer. Biasanya mayatnya dimasukkan

berdampingan, tetapi kadung-kadung dimasukkan secara bersusunan ke dalam lubang tersebut.
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Dampak/Konsekwensi

Sampai sekarang saya menjelaskan latar belakang peristiwa '65 dan tentang peristiwa '65 sendiri,
sekarang saya ingin menjelaskan dampak atau konsekuensi peritiwa '65, yaitu akibat jangka
pendek dan jangka panjang. Disamping pembunuhan setengah juta orang dan ada banyak orang
dipenjara. Ada banyak variasi dengan perkiraan jumlah orang dipenjara. Satu sumber mengatakan
ada seperempat juta orang, tetapi jumlah yang sering diperkirakan sekitar tiga perempat juta.
Peristiwa '65 melahirkan orde bam - selama 30 tahun lebih kediktatoran oleh Soeharto dan segala

hal yang berkaitan dengan orba - dwifungsi, Golkar, KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dan

semua orang Indonsia terpaksa untuk memilih satu dari lima pilihan agama.

Setelah G-30-S dan pembunuhan massal yang berikutnya, Soekamo diintimidasi dan ..

ditipu oleh Soeharto yang memakai pasukan RPKAD tanpa identifikasi dan jendral-jendral yang

setia pada Soeharto untuk memaksa Soekamo untuk memberi kekuasaan berupa surat perintah

kepada Soeharto. Surat ini namanya surat perintah Sebelas Maret atau Supersemar. Dari saat itu

Soeharto berkuasa secara resmi. Tindakan pertama adalah di langsung melarang PKI secara resmi.

Satu tahun kemudian Soekamo diturunkan dari kepresidenan dan kekuasaan Soeharto menjadi

komplit. Hadiah Soeharto untuk menggulingkan Soekamo adalah bantuan AS dan investasi asing.

Soalnya, bantuan tersebut biasanya dipakai untuk membangunkan prasarana supaya sumber daya

Indonesia bisa dipakai lebih cepat oleh perusahaan asing. Soekamo sering dikritik karena selama

demokrasi terpimpin ekonomi Indonesia rusak. Tetapi, waktu Soeharto digulingkan, hutang umum

Indonesia berjumlah $ 152 milyar AS (Pettifor, 2002). Hari ini pemerintah Indonesia hams

mengeluarkan jauh lebih banyak untuk membayar kembali hutang asli atau "bantuan", daripada

jumlah uang yang bisa dipakai untuk air bersih., kesehatan, dan pendidikan untuk masyarakat

Indonesia. Sebagian besar dari hutang tersebut untuk peralatan militer yang dibeli pada rezim

Soeharto.

Pasti peralatan militer tersebut dipakai di Timor Leste. Soal ini juga berkaitan dengan

peristiwa '65/66. Sebab koalisi Soeharto dan AS sangat berhasil menghancurkan komunis di

Indonesia pada tahun 1965, pasti mereka kerja sama lagi waktu ada kemungkinan pemerintah yang

dianggap kiri akan dibangunkan di Timor Leste pada tahun 1975. Soalnya Indonesia, AS, dan
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Australia tidak mau pemerintahan di Timor Leste yang bebas aktif atau pemerintah yang tidak

akan mendukung AS secara total, seperti Indonesia dan Australia. Dengan kata lain, Indonesia,

Australia dan yang terpenting AS tidak mau Timor Leste menjadi Kuba di Asia Tenggara. Jadi,

"hantu komunisme" dipakai lagi dan Timor Leste diserang oleh Indonesia dan seperti di Peristiwa

'65, AS tidak hams memakai tentara-tentara AS. "Hantu komunisme" tersebut masih sering

dipakai sampai sekarang. Soalnya strategis sekali untuk menyalahkan komunisme untuk masalah

apapun karena kalau begitu, artinya semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut tidak terkena.

Maksudnya, tidak ada orang yang disalahkan. Tidak ada orang tersinggung. Ya, strategis sekali

untuk menyalahkan komunisme saatini

Propaganda tentang komunisme, PKI dan G-30-S memang berlangsung sampai

Soeharto diturunkan. Rupanya, kesan kebanyakan orang muda dari film yang berjudul .

"Penghianatan G-30-S/PKI" percaya terhadap apa yang diceritakan dalam film itu. Film ini diputar

ulang setiap malam tanggal 30 September dari tahun 1984 selama orde bam. Mungkin film tersebut

mempakan metode propaganda yang paling sering dilihat. Tetapi cara propaganda yang paling

mengagumkan dan sangat luar biasa adalah "Museum Penghianatan PKI" di Lubang Buaya.

Sejumlah legitimasi terhadap rezim orde bam berdasarkan pada pembunuhan yang benar dan

penyiksaan seksual yang tidak benar sampai anda menyaksikan Monumen Pancasila, terletak

disamping Lubang Buaya. Propaganda seperti yang bisa dilihat pada "Museum Penghianatan

PKT, "Lubang Buaya", "Monumen Pancasila", dan dalam film "Penghianatan G-30-S PKT

temyata berhasil sekali karena walaupun ada banyak orang yang berpendapat Soeharto adalah

pembohong besar, orang-orang masih tidak tahu bahwa PKI dan Gerwani tidak melakukan G-30-S

atau melakukan apapun di Lubang Buaya. Sebetulnya kebanyakan orang yang saya kenal tidak

begitu peduli. Orang-orang tersebut berpendapat bahwa peristiwa '65 terjadi terlalu lama, dan

tidak begitu penting lagi. Kalau orang-orang yang tahu sedikit tentang politik ada sikap bahwa

konflik-konflik misalnya di Aceh atau diPapua jauh lebih penting karena konflik-konflik tersebut

dari zaman sekarang dan peristiwa '65 sudah masuk sejarah. Tetapi, hal itu penting. Bagaimana

sejarah PKI,G-30-S dan pembunuhan massal yangmenyusul?
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Situasi Sekarang

Banyak orang yang bertahan hidup dari PKI, BTI, Gerwani, Lekra, Sobsi dan

sebagainya yang dikambinghitamkan pada tahun '65 sampai sekarang merasa difitnah oleh

Soeharto, Orde Bam dan masyarakat Indonesia secara umum. Juga ada banyak orang yang belum

lahir pada tahun 1965 yang masih terkena dampak karena orang tuanya "terlibat" pada tahun 1965,

yaitu orang tuanya dikambinghitamkan. Yang sulit untuk dipercayai oleh anak cucu mereka adalah

bahwa masih tidak bisa mendapat kesempatan yang adil dalam hidupnya karena mereka berasal

dari keluarga yang "tidak bersih lingkungan". Untuk orang-orang tersebut peristiwa '65 belum

masuk sejarah dan masih berlangsung sekarang. Orang-orang yang dianggap "terlibat" dalam G-

30-S dan keturunannya seringkali dipecat dari kerja atau dikeluarkan dari sekolah atau universitas

dan tidak boleh menjadi gum, wartawan, tentara, pegawai negri, politikus, dosen dan lain

sebagainya. Disamping itu, pegawai negri tidak boleh menikah dengrn anak-anak PKI. Juga,

mereka tidak boleh memilih dalam pemilihan umum sendiri. Pelanggaran hak-hak sipil tersebut

bisa dilaksanakan karena orang PKI dan sebagainya hams mebawa KTP yang punya dua huruf ET

atau eks Tapol. Kalau dibeberapa daerah hal ini masih terjadi sampai sekarang.

Walaupun begitu perubahan sudah mulai ada sejak Soeharto mulai ditumnkan.

Misalnya, Abdurrahman Wahid sudah minta maaf atas nama NU dan sudah mencoba untuk

membatalkan undang-undang yang melarang komunisme. Kedua tindakan tersebut menghebohkan

suasana politik di Indonesia (Stanley, 2000). Tetapi mungkin tidak begitu banyak berubah.

Walaupun film penghianatan G-30-S/ PKI tidak diulangi setiap tahun lagi sejarah yang dipelajari

di sekolah masih versi orde bam.

Walaupun demikian, ada beberapa organisasi dan banyak orang yang sedang bekerja

keras untuk "meluruskan sejarah yang sudah dibelokkan kekanan". Organisasi-organisasi tersebut

mau menetapkan jumlah korban, mengumpulkan cerita-cerita, penelitian, dan informasi dari waktu

itu dan mau membangunkan kesadaran rakyat mengenai pentingnya proses rekonsiliasi. Penulis

yang terkenal seperti Pramudya Ananta Toer juga sudah melakukan banyak hal untiik

membangkitkan kesadaran orang-orang Indonesia dan seluruh dunia tentang apa yang terjadi pada

tahun 1965/66, temtama kehidupan tapol-tapol di pulau Bum. Pada waktu itukejahatan Pramudya
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Ananta Toer adalah dia anggota Lekra. Sekarang, dia salah satunya pendiri penelitian korban

pembunuhan 1965-66 atau YPKP. Ada pendiri YPKP lagi bernama Ibu Sulami dan pada waktu itu

dia tokoh Gerwani. Oleh karena kejahatan itu dia ditangkap pada tahun 1967 dan dipenjara selama

20 tahun. Saya sudah berkenalan dengan banyak orang dari YPKP yang dipenjara diantara 12 dan

15 tahun. Juga ada banyak yang dapat pekerjaan, kemudian dipecat karena "tidak bersih

lingkungan", dapat pekerjaan lagi dan dipecat lagi terns menerus. Peristiwa '65 masih mempakan

isu hari ini untuk orang-orang tersebut. Juga ada organisasi bernama Syarikat atau masyarakat

santri untuk kajian dan advokasi rakyat. Mereka ingin tahu mengapa NU menjadi pembunuh pada

tahun 65/66 ? Ini menarik sekali karena organisasi ini adalah organisasi kelompok muda NU

sendiri. Mereka mau tragedi kemanusiaan 65/66 menjadi wacana publik. Syarikat juga mau

mendorong proses rekonsiliasi di akar rumput dan sekarang sedang mengadakan penelitian tentang

apa yang terjadi pada tahun 65/66 itu. Pokoknya, organisasi-organisasi seperti YPKP dan Syarikat

mau mebuka debat tentang peristiwa 65/66, dan lagipula mau menentang versi resmi sejarah yang

diciptakan oleh Soeharto. Dari orang-orang YPKP tersebut ada yang berpendapat bahwa orang-

orang Islam yang membunuh PKI cuma disalahgunakan oleh Soeharto dan sebenamya tidak

bersalah. Juga ada orang dari YPKP yang diingatkan teror yang ditebarkan di desanya kalau dia

mendengar azan.

Ada satuhal lagi dari zaman sekarang yang mungkin bisa diakibatkan oleh peristiwa 65.

Yaitu tanpa hubungan Indonesia dan AS. Sebelum Megawati Sukarnoputri dilantik sebagai

presiden RI sebuah dokumen dari badan intelegen Amerika (CIA) yang kini telah berumur 30

tahun lebih dibuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Freedom of Info Act tiba-tida ditarik

kembali oleh CIA begitu Megawati dilantik sebagai presiden RI. Dokumen yang memuat kisah

penggulingan Sukarno ini dianggap bisa merusak hubungan Amerika dengan Megawati. Bagian

rawan yangdimaksud adalah bab"CoupandCounterreaction" (Tempo, 2001).

Kesimpulan

Sebelum saya selesai, saya mau mempertimbangkan mengenai kesalahan PKI. Saya

sudah mendengar cerita dari seseorang yang ikut aksi sepihak bahwa aksi tersebut hanya
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dilaksanakan kepada pemilik tanah yang jahat. Oleh karena itu, proses aksi sepihak tidak legal atau

resmi, ada kemungkinan besar bahwa pemilik tanah yang mendukung PKI tidak menjadi sasaran

untuk aksi sepihakdan hanya pemilik tanah yang melawan PKI yang dianggap jahat. Proses yang

tidak adil pasti membuat marah banyak orang, walaupun aksi sepihak menjadi proses dilaksanakan

oleh BTI dan petani-petani sendiri, tanpa izin dari pimpinan PKI. Walaupun begitu, kampanye aksi

sepihak seringkali dianggap sebagai kegagalan pada akhir tahun 1964. Oleh karena serangan

kembali tuan-tuan tanah, aksi sepihak itu tidak bisa dianggap sebagai isu yang paling penting

dalam peristiwa '65/66.

Tetapi isu pemilikan tanah dirumitkan lagi karena kadang-kadang pemilik tanah yang

muslim dan kaya mendermakan tanah kepada pesantren atau masjid tetapi masih menguasai tanah

tersebut sendiri. Oleh karena itu, mereka sering menjadi sasaran aksi sepihak. Faktor ini

menyebabkan konflik tentang tanah dianggap sebagai konflik agama. Juga ada laporan-laporan

tentang pesantren-pesantren yang diserang oleh PKI, BTI, Pemuda Rakyat dan sebagainya.

Memang betul PKI sudah menyebabkan kematian dalam perjuangan di desa-desa untuk tanah,

sama dengan beberapa orang PKI sudah mati sebelum peristiwa '65 mulai. Hal ini, seperti biasa

dalam hal-hal politik di Indonesia. Soalnya, sebab ada banyak sekali propaganda tentang tindakan-

tindakan PKI, sangat sulit untuk membedakan yang benar dan yang palsu. Mungkin kejahatan

terbesar PKI adalah keinginan mereka untuk merombak masyarakat Indonesia di atas nama

kebanyakan orang Indonesia yang miskin sekali, dan memang, PKI sudah memulai perombakan

tersebut dengan sistem agraria atau land reform. Walaupun PKI kurang berhasil, mereka cukup

berhasil menakuti dan membuat marah orang-orang yang memanfaatkan status quo yang ada.

Kemudian orang-orang tersebut sudah tahu bahwa PKI semakin populer dan semakin berkuasa dan

mungkin nanti mereka berhasil melaksanakan perombakan tersebut. Oleh karena itu PKI sangat

dibenci oleh pemilik tanah, kepala-kepala agama politik dan militer semuanya yang sering kali

pemilik tanah juga.

Jadi, apakah PKI bisa disalahkan untuk mencoba menyiapkan untuk serangan yang

diduga untuk datang oleh musuh-musuhnya ? Dan temyata, PKI menduga benar dan memang

dibunuh. Jadi apakah pengusahaan oleh PKI untuk menciptakan angkatan kelima atau mendekati
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simpatis-simpatis dalam militer sangat luar biasa atau masuk akal saja? Memang betul, PKI itu

tidak tanpa kesalahan apapun seperti semua parta* politik, tetapi debat-debat tentang serangan yang

akan datang oleh PKI dan PKI sedang mempengaruhi bagian-bagian militer diakui oleh orang

yang anti PKI untuk membenarkan pembantaian massal. Jauh terlalu sering soal kesalahan

menuduh kepada PKI yang membunuh sedikit sekali orang (sama dengan kelompok politik dan

agama lain) dan tidak ada orang yang mau debat tentang kesalahan orang-orang yang membunuh

setengah juta laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak bersalah. Konsentrasi pada sesuatu

yang tidak terjadi yaitu serangan oleh PKI, dan mengabaikan pembunuhan massal yang

sesungguhnya terjadi adalah perusahaan untuk memutarbalikkan sejarah. Sama dengan banyak

orang konsentrasi kepada pembunuhan 7 jenderal dan sekaligus mencuekkan pembunuhan

setengah juta orang yang jauh lebih banyak lagi PKI sering disalahkan untuk pembunuhan massal

PKI sendiri. Proses ini namanya "menyalahkan Korban"

Sebagai penutup izinkanlah saya menunjukkan berbagai hal mengenai peristiwa '65

yang dipenuhi dengan ironi jelek atau jahat. Pertama, PKI dikambinghitamkan untuk kudeta (G-

30-S )oleh Soeharto, tetapi PKI tidak bersalah untuk G-30-S. Sebetulnya orang yang melakanakan

kudeta yang benar adalah Soeharto yaitu untuk menggulungkan Sukarno. Soeharto memakai PKI

sebagai alat untuk meyakinkan Sukarno, dengan cara menciptakan suasana kebencian kepada PKI

dengan kampanye kebohongan dan karena Sukarno tidak akan mengutuk PKI, Sukarno juga

dihancurkan sebagaimana PKI. Kedua, PKI dan Gerwani tidak melakukan penyiksaan, penyiksaan

secara seksual atau perkosaan, tetapi sebaliknya PKI dan Gerwani temyata disiksa secara seksual

dan diperkosa oleh orang-orang yang menuduh mereka. Ketiga, PKI disalahkan untuk G-30-S

yang dinamakan "Gestapu" oleh Soeharto dan tentara-tentaranya. Ironis sekali, karena waktu

Soeharto menamakan orang lain Gestapu dia langsung melaksanakan pembunuhan massal

sehingga begitu besar dan cepat bahwa dia adalah salah satu dari sedikit sekali pemimpin di

selumh dunia yang bisa dibandingkan secara benar dengan Hittler dan orang-orang Nazi. -

Keempat, Soeharto dan AD melukiskan sendiri sebagai penyelamat Indonesia dari kekerasan dan

kekacauan padahal mereka yang menyebabkan kekerasan tersebut. Legitimasi orde bam

berdasarkan Soeharto menyelamatkan Indonesia dari situasi kacau disebabkan oleh PKI, padahal
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Soeharto menyebabkan kekerasan dan kekacauan sendiri, dan kekerasan tersebut dilakukan kepada

PKI, bukan dilakukan oleh PKI. Kelima, PKI dianggap oleh musuh-musuhnya bersekongkol

dengan kekuasaan asing yang imperialis, yaitu Cina. Tetapi sejarah memperlihatkan bahwa

i Soeharto dan Orde bam yang bersekongkol dengan kekuasaan asing imperialis yang paling besar,

yaitu AS.

Sekarang, saya akan membuat penjelasan terakhir. Pada pokok pembahasan, PKI ingin

merombak masyarakat dan ekonomi Indonesia untuk menolong orang miskin. Oleh karena itu

orang-orang yang berkuasa di tingkat lokal (pemilik tanah seringkali orang Islam santri) membenci

PKI karena kalau PKI menang ada kemungkinan dirugikan dan kekuasaannya dikurangi. PKI itu

semakin populer dengan penduduk Indonesia dan dengan Sukarno. Oleh karena itu kekuasaan

yang ada di tingkat nasional yaitu AD dan partai-partai politik lain juga membenci PKI karena

alasan yang sama - uang dan kekuasaan. Oleh karena Sukarno orang nasionalis (sebenamya bukan

? komunis) dan menolak rencana AS untuk Indonesia, AS membenci Sukarno tetapi kalau PKI

berkuasa di Indonesia itu lebih buruk lagi bagi AS dan hasil ini semakin mungkin terjadi. Waktu

G-30-S terjadi apakah itu direncanakan oleh Soeharto dan AS atau tidak G-30-S memberi Soeharto

kesempatan untuk mengambil kekuasaan. Inflasi yang luar biasa tinggi, tingkat kemiskinan

semakin meningkat harapan yang tidak kesampaian dari janji kemerdekaan dan suasana politik

yang \sangat membuat masyarakat Indonesia siap untuk menerima sebuah kambing hitam.

Soeharto mengkambinghitamkan PKI untuk pertengkaran militer G-30-S dan PKI melanjutkan

pengkambinghitaman tersebut sepanjang jaman orba, walaupun kebanyakan sudah dibunuh atau

dipenjarakan. Musuh-musuh PKI mengambil kesepakatan untuk menciptakan atau memanfaatkan

G-30-S untuk menumpas musuhnya yang paling besar yaitu PKI. Perintah atau izin untuk

membunuh berasal dari kekuasaan yang paling tinggi di seluruh dunia. Pemerintah AS kepada

Soeharto. Soeharto meneruskan perintah untuk membunuh PKI kepada pemimpin-pemimpin

agama serta politik dan media massa. Mereka meneruskan perintah tersebut ke dalam kelompok-

kelompok muda yang bersenjata dan semua penduduk Indonesia melalui kampanye kebohongan

berdasarkan seksdan anti Tuhankhususdiciptakan untukmembuat marah pemduduk yang muslim

dan konservatif. Waktu kombinasi otoritas lokal, nasional dan internasional tiba-tiba melawan

4
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PKI, tidak mungkin PKI bisa bertahan hidup dan banyak orang yang tidak bersalah sama sekali

dibunuh dan mereka tidak tahu mengapa.
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