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ABSTRACT
The national tragedy in 1965 claimed many victims, either parties related to the Movement of September
30th or their families. Yogyakarta is one of slaughtering acts of “left people” from other triangle areas,
Bantul and Gunung Kidul. This study aims to reveal the local events -the Movement of September 30th
1965 in Yogyakarta- by emphasizing oral history so that the substance of history writing at the local level
becomes more significant. This study uses qualitative analysis techniques and field research supported by
interviews. The result of this study indicates that the destruction of the Movement of 30 September 1965 in
Yogyakarta had begun since its inception, but it was still in the form of determination and enthusiasm, not
in the form of physical action. However, after ABRI which led by Mayjen Soeharto, succeeded in freeing
RRI, the destruction and pursuit of figures, actors, supporters and sympathizers of the Movement of 30th
September 1965 was began.
Keywords: Movement, communist, tragedy, rebellion, PKI, Yogyakarta
ABSTRAK
Tragedi nasional pada tahun 1965 menelan banyak korban, baik pihak-pihak yang terkait dengan Gerakan 30
September maupun keluarganya. Yogyakarta sendiri merupakan salah satu ladang pembantaian “orang-orang
kiri” dari daerah segitiga lainnya, Bantul dan Gunung Kidul. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan
peristiwa lokal –Gerakan 30 September 1965 di Yogyakarta– dengan menekankan kepada sejarah lisan
agar substansi penulisan sejarah di tingkat lokal menjadi signifikan. Penelitian ini menggunakan teknik
analisis kualitatif dan penelitian lapangan yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penumpasan Gerakan 30 September 1965 di Yogyakarta telah dimulai sejak awal kemunculannya,
tetapi masih berupa tekad dan semangat, belum berupa tindakan secara fisik. Namun, setelah pihak ABRI
yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto berhasil membebaskan RRI, dimulailah penumpasan dan pengejaran
terhadap tokoh, pelaku, pendukung, dan simpatisan Gerakan 30 September 1965.
Kata kunci: Gerakan, komunis, tragedi, pemberontakan, PKI, Yogyakarta

PENDAHULUAN
Produk yang menghasilkan sejarah
lisan telah dirintis oleh sejarawan Indonesia
yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI) sejak tahun 1970. Oleh
karena itu, langkah yang sangat positif itu
perlu ditindaklanjuti karena masih banyak
tokoh-tokoh pejuang yang belum terekam, baik
oleh eyewitness (saksi mata) maupun sebagai
remembered history (pengingat sejarah).
Dengan pendekatan sejarah lisan akan banyak

materi dari para pelaku sejarah yang tidak
disebutkan di dalam dokumen dapat diungkap.
Dokumen-dokumen
sejarah
hanya
meliputi bagian kecil dari sejarah perjuangan
kemerdekaan, sedangkan di balik itu segalanya
seolah-olah masih gelap. Oleh karena itu,
dengan pendekatan sejarah lisan akan
didapatkan banyak sekali keterangan baru
(sosiofact maupun mantifact) diungkapkan
oleh para pelaku sejarah, misalnya tingkah
laku pelaku sejarah, motivasi pelaku sejarah,
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konflik-konflik kejiwaan pelaku sejarah, dan
pandangan-pandangan hidupnya. Pengalaman
para pelaku sejarah di zaman revolusi Indonesia
dapat diutarakan dan diungkapkan melalui
sejarah lisan (Berkhofer, 1969:20-30).
Anton Lucas dari Flinder University
Australia (1981:10) mengatakan bahwa
penggunaan sumber-sumber lisan dari para
pelaku sejarah sangat bermanfaat untuk
memperkuat fakta sejarah dan lebih humanis
dalam pengembangan substansi penulisan
sejarah. Sejarah lisan memiliki sumbangan
yang besar untuk mengembangkan substansi
penulisan sejarah, terutama dalam mengkaji
sejarah kontemporer Indonesia periode
revolusi fisik. Dalam mendalami sejarah lisan
para sejarawan dituntut mewawancarai secara
kritis para pelaku sejarah agar kredibilitas
nuansa materi yang diungkapkan dapat
dipertanggungjwabkan. Sumbangan sejarah
lisan dalam penulisan sejarah akan tampak
lebih egalitarian, yaitu penulisan sejarah tidak
hanya memaparkan fakta-fakta saja. Namun,
juga lebih banyak menekankan kualitas sejarah
di tingkat eksplanasinya (Baum, 1979:3-15).
Tragedi Gerakan 30 September 1965
sendiri menimbulkan kekhawatiran akan
kehilangan momentum habisnya para pelaku
sejarah periode 1950-1965 karena sebagian
besar mereka berusia di atas 70 tahun. Hal
inilah yang menjadi motivasi tersendiri
untuk menyegerakan penulusuran jejak dan
kiprah mereka di masa lampau. Penelitian
yang berjudul “Gerakan Kiri di Yogyakarta
Tahun 1950-1960” ini menjadi penting karena
peristiwa ini mengakibatkan terbunuhnya
pahlawan revolusi dari Yogyakarta yang
bernama Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel
Sugiyono. Mereka termasuk pejuang yang tetap
ingin mempertahankan Pancasila. Hal tersebut
memiliki keterkaitan langsung antara paham
kebangsaan dengan ideologi nasional Pancasila.
Selain
meninggalkan
luka
yang
mendalam, tragedi Gerakan 30 September 1965
juga meninggalkan pertanyaan yang menarik
untuk dikaji. Salah satu pertayaan tersebut, yaitu

“Sudah layakkah orang-orang dan simpatisan
Partai Komunis Indonesia (PKI) diperlakukan
dengan begitu kejam oleh pemerintah Orde
Baru?”
Penelitian ini juga memiliki beberapa
tujuan, yaitu mengungkapkan peristiwa lokal
– Gerakan 30 September 1965 di Yogyakarta –
dengan menekankan kepada sejarah lisan agar
substansi penulisan sejarah di tingkat lokal
menjadi lebih signifikan; mendokumentasikan,
mencatat, dan merekonstruksi peristiwa
Gerakan 30 September 1965 di Yogyakarta
dalam kaitannya melengkapi penulisan sejarah
nasional; serta memberikan informasi dan
bahan bacaan, terutama generasi muda yang
mencintai sejarah, pemerhati sejarah, dan
masyarakat umumnya.
Pustaka pertama dalam penelitian ini
adalah literatur Aidit (1964). Dia mengatakan
bahwa gerakan kiri merupakan jalan terakhir
ketika jalan dialog dan musyawarah mengalami
kebuntuan. Seperti pemikiran kiri lainnya yang
memandang dinamika kehidupan masyarakat
dari perspektif pertentangan kelas, Aidit
berpandangan bahwa kelompok masyarakat
yang secara struktural berada dalam kelas
atas sebagian besar menindas kelompok yang
berada di bawahnya.
Pustaka kedua adalah dokumen Dinas
Sejarah TNI-AD (1985). Dalam buku
tersebut ditemukan fakta bahwa PKI berusaha
menanamkan pengaruhnya dalam Front
Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta karena
organisasi ini memiliki kedudukan politik
sedemikian rupa dan memungkinkan aksi
massa yang berpengaruh di bidang politik, baik
di tingkat nasional maupun internasional. Aksi
massa yang pernah digerakkan di Yogyakarta
oleh Front Nasional Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah pengambil alihan Gedung
Jefferson.
Pustaka terakhir adalah penelitian
bersama yang dilakukan oleh Mangunsarkoro
(2000). Buku tersebut menyebutkan bahwa awal
penumpasan Gerakan 30 September 1965 di
Yogyakarta telah dimulai sejak pihak Angkatan
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Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang
dipimpin oleh Mayjen Soeharto berhasil
membebaskan Radio Republik Indonesia
(RRI). Itulah awal dari penumpasan dan
pengejaran terhadap tokoh, pelaku, pendukung,
dan simpatisan Gerakan 30 September 1965.
Peneliti
merumuskan
beberapa
permasalahan-permasalahan, yaitu a) Apa
yang melatarbelakangi pemikiran gerakan kiri
secara umum? b) Apa yang melatarbelakangi
terjadinya Gerakan 30 September 1965 di
Yogyakarta dan sekitarnya? c) Bagaimana
tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam
penumpasan Gerakan 30 September 1965 di
Yogyakarta dan sekitarnya?
METODE
Sejarah sebagai ilmu adalah susunan
pengetahuan dalam suatu sistem tertentu (a
body of knowledge) yang disusun menurut
suatu metode khusus dengan tujuan untuk
memperoleh kebenaran tentang sesuatu.
Penelitian ini menggunakan metode historis
dengan unsur utama kajian pustaka atau studi
literatur, sehingga sumber sejarah berupa bacaan
atau literatur menduduki tempat yang penting.
Sumber-sumber yang dikumpulkan merupakan
bahan-bahan dalam penyusunan historiografi.
Data-data yang didapatkan tersebut kemudian
dianalisis
untuk
menghasilkan
sebuah
kesimpulan yang tepat (Ismaun, 1996:16).
Gottschalk
(1985:39)
menyatakan
bahwa metode sejarah adalah proses menguji
dan menganalisis secara kritis rekaman dan
peninggalan sejarah masa lampau, kemudian
merekontruksinya berdasarkan data yang
diperoleh agar dapat menghasilkan bentuk
historiografi. Informasi-informasi tersebut
didapatkan melalui studi pustaka, buku-buku
penelitian sejarah, dan wawancara dengan
narasumber sezaman.
Historiografi dalam penulisan “Gerakan
Kiri di Yogyakarta Tahun 1950-1965” ini
didekati dengan metode sejarah kritis. Hal ini
mengingat informasi yang akan direkonstruksi
merupakan peristiwa masa lampau. Oleh

Gerakan Kiri di Yogyakarta ... Galih

karena itu, langkah-langkah yang ditempuh,
yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan
historiografi.
Heuristik merupakan pengumpulan
sumber-sumber yang digunakan untuk
mendapatkan data-data atau materi sejarah.
Sumber-sumber yang didapatkan berupa arsip,
artikel, koran sezaman, dan buku-buku yang
berkaitan. Pengumpulan sumber tersebut
dilakukan di Badan Arsip Nasional Republik
Indonesia, Perpustakaan Nasional, Badan
Perpustakaan dan Arsip Kota Yogyakarta,
Perpustakaan BPNB (Balai Pelestarian Nilai
Budaya) Yogyakarta, dan Perpustakaan Graha
Tama Pustaka.
Tahap kedua adalah verifikasi, yaitu upaya
untuk mendapatkan otentitas dan kredibilitas
sumber. Pada tahap ini peneliti melakukan
perbandingan sejarah yang berbeda-beda.
Melalui perbandingan tersebut dapat diperoleh
persamaan dan perbedaan terhadap isi sumber
sejarah yang diteliti itu otentik atau palsu serta
dapat dipercaya kebenarannya atau tidak.
Tahap ketiga adalah interpretasi,
yaitu penafsiran yang menyangkut proses
seleksi sejarah. Pada tahap ini peneliti
melakukan penafsiran terhadap data-data yang
dimunculkan dari data yang telah terseleksi
guna mendapatkan fakta yang benar dan
diyakini. Tahap terakhir adalah historiografi,
yaitu proses akhir dalam penelitian sejarah
yang bertujuan untuk menciptakan keutuhan
rangkaian peristiwa sejarah yang sesungguhnya.
Pada tahap ini peneliti menceritakan rangkaian
fakta-fakta yang telah disintensiskan dalam
bentuk tulisan sejarah yang analitis.
Penelitian ini juga menggunakan
wawancara untuk memperkuat analisis dan
fakta yang didapatkan. Melalui wawancara
inilah peneliti menggali data, informasi, dan
kerangka keterangan dari subjek penelitian.
Teknik wawancara yang dilakukan adalah
wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan
yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman
wawancara dan dapat diperdalam maupun
dikembangkan sesuai dengan situasi dan
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kondisi lapangan. Wawancara dilakukan dengan
beberapa informan, yaitu Mursri Rusminoto
yang pernah menjadi anggota Pertahanan
Negara (Hanra) dan Subronto yang pernah
menjadi anggota CSS Gondowulung.

moril saja, tetapi juga meliputi material dan
kegiatan diplomasi. Suatu hal yang perlu
digarisbawahi adalah bagaimanapun besarnya
perbedaan di antara negara-negara komunis
dalam masalah tertentu, tetapi dapat dipastikan
bahwa gerakan tersebut akan mengambil sikap
memilih induknya, yaitu Tiongkok dan Rusia.
Selain itu, bagaimanapun loyalnya sebuah
gerakan komunis terhadap gerakan lainnya,
tetapi suatu saat gerakan komunis akan tampil
sebagai suatu gerakan yang ingin menguasai
seluruh keadaan (Suratmin, 2012:3).
Pemikiran
tentang
gerakan
kiri
mengalami perkembangan yang penting
setelah tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia
menjadikan perlawanan terhadap imperialisme
Barat dalam arti fisik tidak lagi relevan
untuk dipikirkan secara nasional. Pemikiran
kaum kiri lebih terarah pada pembongkaran
ketidakadilan struktural yang terdapat di dalam
masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu tokoh
yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap
gerakan kiri di Indonesia adalah Dipa Nusantara
Aidit. Posisinya sebagai Ketua CC PKI
menjadikan pemikirannya sebagai acuan utama
gerakan kiri, khususnya organisasi-organisasi
yang berafiliasi dengan PKI (Purwanta,
2014:360).
Pemikiran kiri lainnya yang memandang
dinamika kehidupan masyarakat dari perspektif
pertentangan kelas, Aidit berpandangan
bahwa kelompok yang secara struktural dalam
masyarakat Indonesia menindas sebagian besar
anggotanya. Kelompok penindas itu di daerah
perdesaan adalah tuan tanah, lintah darat, tukang
ijon, tengkulak, kapitalis birokrat, petani kaya,
bandit desa, dan penguasa desa yang jahat.
Adapun kelompok penindas di daerah pantai
adalah juragan perahu atau tuan nelayan.
Hasil riset yang dilakukan oleh Aidit
mengemukakan pola penindasan yang
dilakukan oleh para tuan tanah sebagai berikut.

PEMBAHASAN
Pemikiran Gerakan Kiri
Gerakan PKI pada dasarnya tidak berbeda
dengan berbagai kegiatan organisasi komunis di
negara-negara lain, khususnya di negara-negara
berkembang. Gerakan ini merupakan rangkaian
dari kegiatan komunis internasional. Gerakan
komunis di Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah,
sebagian Eropa, dan Asia Tenggara memiliki
komando yang sama dengan taktik dan strategi
yang sama pula. Gerakan-gerakan tersebut saling
berhubungan dan saling membantu satu sama
lain (Wawancara: Yogyakarta, 20 Mei 2015).
Gerakan Marxisme ditujukan ke seluruh
masyarakat internasional, sehingga bersifat
universal. Konsekuensinya, setiap organisasi
komunis harus saling mendukung perjuangan
organisasi komunis lainnya, baik secara terbuka
maupun secara rahasia. Organisasi komunis
internasional tidak segan-segan memberikan
dukungan kepada setiap gerakan revolusi yang
meletus di berbagai negara, walaupun gerakan
revolusi itu sebenarnya tidak ada sangkut
pautnya dengan garis perjuangan komunis.
Dalam hal ini, bantuan yang diberikan komunis
internasional meliputi hampir seluruh aspek
perjuangan dan atas sepengetahuan pimpinan
komiteren (Suratmin, 2012: 2-3).
Kegiatan
komunis
betapa
pun
sederhananya di berbagai dunia tetap
menjadi tanggung jawab organisasi komunis
internasional. Kerja sama dan bantuan yang
diberikan oleh organisasi komunis internasional
terhadap setiap gerakan komunis merupakan
suatu pola perjuangan yang sudah digariskan
dalam usaha memperluas pengaruh komunis di
seluruh dunia.
Bantuan negara-negara komunis terhadap
gerakan komunis tidak terbatas pada bantuan

Tuan tanah yang memiliki luas tanah
yang relatif kecil melakukan penghisapan
yang sama kejamnya seperti mereka yang
memiliki luas tanah yang besar. Ada
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kalanya justru karena pemilikan yang
kecil itu, penghisapan yang dilakukan
lebih kejam (Aidit, 1964:20).
Aidit memiliki dua strategi bagi
kelompoknya dalam rangka menghadapi para
penghisap, yaitu:
a. Pembinaan sikap mental yang perlu
dimiliki oleh para pemimpin dan anggota
gerakan kiri, yaitu lebih berani, lebih
pandai, lebih waspada, lebih gigih,
dan lebih tekun. Kelima sikap mental
tersebut menjadikan militansi yang tinggi
bagi para aktivis gerakan kiri dalam
membongkar penindasan yang terjadi di
desa (Aidit, 1964:54).
b. Metode
yang
ditempuh
dalam
menghadapi kaum penindas desa, yaitu di
bidang politik dan ekonomi.
- Gerakan kiri di bidang politik
diarahkan pada penguasa formal di
lingkungan desa. Metode gerakan
yang ditempuh adalah menelanjangi
perbuatan-perbuatannya yang antimanipol, yang menyabotase UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) dan
Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil
(UUPBH), yang menipu rakyat, yang
korup, dan sebagainya dalam rapat
desa (Aidit, 1964:45).
- Untuk melawan tuan tanah, Aidit
memberikan jalan bagi gerakan kiri,
yaitu menelanjangi tuan tanah jahat
sebagai penyabotase pelaksanaan
UUPA dan UUPBH, menelanjangi
perbuatan-perbuatan lainnya yang
korup dan menipu rakyat, menelanjangi perbuatan-perbuatannya yang
melanggar moral (biasanya banyak
sekali), dan menelanjangi kegiatan tuan
tanah jahat yang masih meneruskan
politik Masyumi-PSI yang sudah
dilarang serta hubungannya dengan
gerombolan Darul Islam/Tentara
Islam Indonesia (DI-TII) pada waktu
yang lalu atau dengan gerakan rasialis
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kontra-revolusioner
2014:361).

(Purwanta,

Berdasarkan penjelasan di atas dapat
diambil pemahaman bahwa gerakan aksi
sepihak merupakan jalan terakhir ketika
jalan dialog dan musyawarah mengalami
kebuntuan. Selain itu, gerakan aksi sepihak
merupakan usaha untuk mengawal UUPA dan
UUPBH diterapkan secara sungguh-sungguh
dan mencegah berbagai penyimpangan yang
mungkin akan terjadi.
Latar Belakang Gerakan Kiri di Yogyakarta
Tragedi nasional tahun 1965 membawa
banyak korban, baik berbagai pihak yang
terkait dengan Gerakan 30 September maupun
keluarganya. Banyak analisis disusun untuk
menjelaskan latar belakang meletusnya tragedi
ini. Nasution sebagai salah satu pemimpin
nasional Indonesia yang menjadi saksi dan
aktor politik pada saat meletusnya Gerakan 30
September merefleksikan peristiwa itu dalam
kaitan konstelasi internasional yang dikutip
oleh Purwanta sebagai berikut.
Penghancuran
PKI
yang
diikuti
dengan pembunuhan jutaan manusia
mendapatkan
dukungan
kekuatan
imperialisme internasional, terutama
Amerika Serikat yang mengklaim dirinya
sebagai negara demokrasi. Hal ini
merupakan bentuk penghancuran struktur
di suatu negara yang sangat besar sejak
Perang Dunia II. Kekejamannya tidak
pernah dibayangkan sebelumnya oleh
siapapun, termasuk oleh diri kita sendiri.
Peristiwa itu bukan hanya peristiwa intern
Indonesia saja, tetapi bagi Indonesia
dan dunia. Hal ini merupakan letupan
konflik yang sebenarnya sudah ada sejak
lama antara maha kuasa imperialisme
internasional dengan hak menentukan
nasib sendiri Bangsa Indonesia di
pihak lain. Indonesia hanyalah tempat
peristiwa, sedangkan karakternya bersifat
dunia. Ini sebuah tragedi yang secara
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moral merupakan kejahatan peradaban
umat manusia. Sebagai konsekuensi logis
dari peristiwa ini adalah memfasiskan
kehidupan negara yang bertentangan
dengan harapan dari ahli-ahli teori
modernisasi (Purwanta, 2014: 358).
Yogyakarta sendiri merupakan salah
satu ladang pembantaian “orang-orang kiri”
dari daerah segitiga lainnya bersama Bantul
dan Gunung Kidul. Di ketiga daerah ini ribuan
orang dibunuh, dihukum, dan ditahan atas
nama gerakan pemberantasan PKI dan antekanteknya. Meskipun tinggal sedikit, tetapi masih
terdapat orang-orang yang dahulu ditahan,
dihukum, dan di-“Pulau Buru” kan (Wawancara:
Yogyakarta, 12 Mei 2015). Tak terelakkan, di
berbagai wilayah terjadi aksi balas dendam PKI
atau mereka yang dicurigai sebagai simpatisan
PKI. Tidak jarang orang satu kampung digiring
dan ramai-ramai ditahan. Pembantaian besarbesaran pun tak dapat dibendung dan tidak
sedikit pula korban fitnah turut dihabisi tanpa
diberikan kesempatan untuk membela diri
(Wawancara: Yogyakarta, 18 April 2015). Oleh
karena itu, tidak mengherankan jika dulunya
di bekas Museum Benteng Vredeburg dan Gua
Grubug setiap hari dijumpai pemandangan
mengerikan berupa pembantaian manusia
(Wawancara: Yogyakarta, 12 Mei 2015).
Meskipun terjadi sekitar 50 tahun
yang lalu, cerita pembantaian pengikut dan
simpatisan PKI saat itu masih diingat oleh
beberapa orang. Salah satunya oleh Subronto
(71 tahun). Warga yang rumahnya berada di
Botokenceng RT 07, Wirokerten, Banguntapan,
Bantul tersebut mengaku masih ingat betul
para pengikut dan simpatisan PKI diberantas
dan diadili. Kakek satu anak ini menceritakan
bahwa pemberantasan dan pencidukan pengikut
PKI dilakukan pada malam hari. Setelah
operasi pemberantasan PKI dilaksanakan
oleh pemerintah, orang-orang yang menjadi
pengikut partai berpaham komunis tersebut
lantas ditangkapi oleh pasukan Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Setelah
tertangkap dan diadili, orang-orang PKI ini
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kemudian ada yang dibunuh dan dieksekusi
tanpa sepengetahuan keluarganya (Wawancara:
Yogyakarta, 18 April 2015).
Istilah “gerakan kiri” sendiri diasosiasikan
dengan gerakan melawan ketidakadilan.
Suratmin (77 tahun) menjelaskan berbagai
tradisi yang ditinggalkan oleh gerakan kiri
sebagai berikut.
Gerakan kiri yang tumbuh pada tahun
1950-1965 telah mengajarkan beberapa
tradisi penting, yaitu mengorganisir
serikat buruh, pemuda, petani, wanita,
seniman, pelajar, mahasiswa, dan lain
sebagainya). Mereka membentuk tradisi
intelektual dengan membentuk kelompokkelompok pelajar dan mahasiswa –
Corps Gerakan Mahasiswa Indonesia
(CGMI), lembaga-lembaga pendidikan –
Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI),
kelompok-kelompok tani – Barisan Tani
Indonesia (BTI), perkumpulan wanita –
Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani),
dan kelompok-kelompok kesenian dan
kebudayaan – Lembaga Kebudayaan
Rakyat (Lekra) (Wawancara: Yogyakarta,
20 Mei 2015).
Gerakan kiri sebenarnya dipandang
mewariskan tradisi organisasi dan intelektual
yang bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia.
Sayangnya, tradisi-tradisi semacam itu banyak
yang mati karena terlanjur dicap “kiri” atau
ateis. Tanpa bermaksud menyanggah pembelaan
kutipan di atas, pandangan yang lebih netral dan
akademis diberikan oleh Kuntowijoyo sebagai
berikut.
Gerakan kiri di Asia, Amerika Latin,
Afrika, dan Timur Tengah menjadi
terkenal karena program-program yang
mereka ajukan sangat relevan dengan
aspirasiaspirasi
pemerataan
dan
keadilan sosial. Partai-partai kiri dengan
analisis kelasnya memang sering cukup
berhasil merumuskan artikulasi politik
yang jelas dalam rangka menarik simpati
dan dukungan. Seringkali, realitas sosial
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obyektif di negara dunia ketiga berupa
kesenjangan kaya-miskin yang begitu
tajam, sistem politik yang represif dan
otoriter, atau mandulnya agama-agama
dalam merespons perubahan sosial
menyebabkan gerakan-gerakan kiri itu
begitu berhasil menghimpun kekuatan
rakyat (Kuntowijoyo, 2008: 498).
a. Kegagalan Pemberontakan Gerakan 30
September 1948
Aksi-aksi PKI berupa tindakan kekerasan
dan berbagai provokasi dalam rangka
pembentukan Negara Soviet Indonesia pada
gilirannya dengan serius ditanggapi oleh para
pemimpin negara. Presiden Soekarno yang
melihat kekacauan di dalam tubuh angkatan
bersenjata maupun rakyat akibat aksi-aksi
PKI menjadi geram. Kegeraman Soekarno
itu semakin memuncak ketika dalam suatu
penggerebekan di rumah Amir Syarifuddin
ditemukan dokumen-dokumen yang berisi
rencana jahat PKI untuk menghancurkan
Republik Indonesia (RI).
Menghadapi suasana yang demikian
itulah, Soekarno menegaskan sikap dengan
berpidato di RRI Yogyakarta tanggal 19
September 1948 yang isinya sebagai berikut.
Pada saat ini tanah air kita mengalami
suatu percobaan besar. Selagi kita
sedang bersengketa dengan Belanda
yang menghendaki persatuan rakyat di
belakang pemerintah supaya kedudukan kita dalam persengketaan ini
menjadi kuat. Selagi kepentingan negara menghendaki persatuan rakyat,
dipecahkannya persatuan oleh pengacaupengacau. Perjuangan politik yang
sehat memang menghendaki untuk
menyuburkan demokrasi kita. Pemerintah
dengan tegas melalui ucapan wakil
presiden dalam Badan Pekerja tanggal
16 bulan ini mengatakan bahwa
pemerintah menghormati segala macam
ideologi. Bahkan, bagaimanapun corak
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ideologi tersebut tidak akan ditindas oleh
pemerintah. Akan tetapi, tindakan anarki
dari manapun datangnya dan kekacauankekacauan yang membahayakan negara
dan mengganggu keselamatan umum
akan dibasmi. Pemerintah hanya akan
menunjukkan tindakan korektif kepada
pengacau-pengacau yang membahayakan
negara dan membahayakan keselamatan
umum. Tindakan pengacau itu tidak
sedikit terjadi pada waktu yang terakhir
ini. Nyatalah sekali bahwa tindakan itu
dikemudikan oleh lebih dari satu dalang
yang satu sama lain barangkali tidak ada
hubungannya. Akan tetapi, mereka bersatu
dalam tujuan merobohkan pemerintah RI.
Nyata sekali bahwa tujuan-tujuan
pengacau itu adalah menimbulkan
kegelisahan dalam masyarakat dengan
menggedor rakyat, memanaskan hati
rakyat, dan sebagainya supaya kepercayaan kepada pemerintah menjadi hilang. Alatalat kekuasaan pemerintah coba dihasut
dan dipengaruhi guna menyukarkan
kehidupan. Tentara hendak dipecahkan
supaya lumpuh supaya mereka gampang
merobohkan pemerintah... (Maksum, dkk,
1990: 89).
Penumpasan pemberontakan Gerakan
30 September 1948 dilakukan oleh pemerintah
Republik Indonesia sendiri tanpa bantuan
apapun dari siapapun. Dalam keadaan yang
begitu sulit pada waktu itu, Indonesia ternyata
sanggup menumpas suatu pemberontakan besar
oleh golongan komunis dalam waktu singkat,
sedangkan di negara-negara lain komunis
kelihatan seolah-olah tidak terkalahkan,
walaupun mereka memang tidak pernah meraih
kemenangan pula (Loebis, 1992:265).
Pemberontakan Madiun secara fisik
dapat diselesaikan dalam waktu 75 hari (18
September 1948 - 2 Desember 1948). Pada
4 Desember 1948, Amir Syarifuddin tiba di
Yogyakarta sebagai tawanan. Jumlah seluruh
tawanan + 30.000 orang yang ditempatkan di
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penjara militer maupun sipil atau kamp-kamp
tahanan lainnya (Suratmin, 2012: 92).
Pemerintah sebenarnya telah menunjukkan sikap tegas dengan menggelar operasi
militer
untuk
melumpuhkan
kekuatan
bersenjata yang dimiliki oleh PKI. Selain itu,
pemerintah juga membubarkannya, meskipun
keputusan tertulis mengenai hal itu tidak pernah
diumumkan. Sementara bagi orang-orang yang
terlibat dalam gerakan tersebut, baik langsung
ataupun tidak langsung, akan dituntut secara
hukum dan dipidana sesuai dengan hukum yang
berlaku (Dinas Sejarah TNI-AD, 1985: 158).
Kondisi negara yang dalam keadaan
genting membuat pemerintah terpaksa
menangguhkan tindakan-tindakan tersebut
karena perhatian pemerintah kemudian tersita.
Seperti yang telah kita ketahui bersama, tidak
lama setelah operasi militer di Madiun, Belanda
melancarkan Agresi Militer Kedua dengan
sasaran ibu kota RI yang saat itu berada di
Yogyakarta. Selain mendapatkan serangan
dari pihak luar, pemerintah juga disibukkan
dengan upaya-upaya memadamkan berbagai
pemberontakan yang berkobar di banyak
daerah, yaitu DI/TII di Jawa Barat, Aceh,
Kalimantan, dan Sulawesi; pemberontakan
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
(PRRI)/Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)
di Sulawesi; pemberontakan Republik Maluku
Selatan (RMS) di Maluku; dan beberapa
pemberontakan lain yang meletus pada tahuntahun tersebut (Dinas Sejarah TNI-AD, 1985:
158-159).
Penyerbuan Belanda yang hanya
berselang sebentar dari operasi penumpasan
pemberontakan Madiun ini dalam beberapa
hal merupakan berkah tersendiri bagi tokohtokoh komunis karena banyak di antara mereka
berhasil lolos. TNI sebagai tulang punggung
kekuatan negara tidak lagi mencurahkan
perhatiannya kepada orang-orang PKI –
pemberontakan dari dalam. Sebaliknya, segala
potensi dipusatkan untuk menghadapi Belanda
– musuh dari luar (Kartodirdjo, dkk, 1975: 59).
Kesempatan itu digunakan oleh para pemimpin

PKI untuk berlomba-lomba menghimpun dan
menyusun kekuatannya kembali (Wawancara:
Yogyakarta, 20 Mei 2015). Soekarno sendiri
tampaknya juga memiliki pertimbanganpertimbangan tertentu untuk tidak menumpas
sama sekali anasir-anasir komunis. Baginya,
persatuan dan keutuhan bangsa dalam
menghadapi imperialis Belanda merupakan hal
yang lebih penting (Suratmin, 2012: 94).
Penyelesaian politik dari mantan
pemberontakan PKI Madiun belum sempat
dipikirkan oleh pemerintah karena ancaman
Agresi Militer Belanda II sudah di ambang
pintu. Akibat langsung dari Agresi Militer
Belanda II ini adalah bebasnya tahanan-tahanan
komunis yang berpuluh-puluh ribu jumlahnya
tanpa melalui proses pemeriksaan sedikit
pun. Sebagian dari mereka yang bebas itu ada
yang ikut bergabung dengan pasukan gerilya
melawan Belanda, sedangkan yang lainnya lagi
membentuk pasukan sendiri. Oleh karena itu,
mereka dapat bercampur dengan para perjuang
gerilya maupun dengan rakyat umum.
Kader-kader komunis yang berhasil
menyusup dalam tubuh angkatan perang
(kecuali Brigade 29 yang jelas terlibat dalam
gerakan pemberontakan PKI Madiun), dengan
bebas ikut aktif melakukan perlawanan
terhadap Belanda. Kader-kader inilah yang
di kemudian hari mengambil peranan aktif
sebagai
Soemarsono-nya
pemberontakan
berdarah tahun 1965, yaitu Kol. Suhirman yang
merupakan Komandan Pleton dari Batalyon
Digdo dan Letkol Untung yang merupakan
Komandan Regu dari Yon Digdo. Mereka
tampil ke depan dalam melakukan coup
(kudeta) tanggal 30 September 1965 pada 17
tahun kemudian (Suratmin, 2012: 94).
Kekhilafan pemerintah yang cukup besar
waktu itu membuat orang-orang komunis selamat
dari jeratan hukum. Rupa-rupanya pemerintah
kurang tepat dalam memberikan keputusan
akhir bagi mereka yang telah berkhianat kepada
negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan
bahwa orang-orang PKI menyusup ke berbagai
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pihak dan menyusun kekuatan baru hingga
terulanglah peristiwa berdarah yang dilakukan
komunis dengan Gerakan 30 September 1965.
b. Awal Pemberontakan Gerakan 30
September 1965 di Yogyakarta dan
Sekitarnya
Menjelang pertengahan tahun 1960-an,
posisi PKI semakin kuat. Salah satu faktornya
adalah adanya perlindungan dari Soekarno.
Soekarno sendiri memakai PKI untuk
mengimbangi kekuatan TNI-AD. PKI mulai
melancarkan gerakan ofensif revolusionernya
dengan menuntut agar SOKSI (saingan
SOBSI-PKI) dilarang dan mendesak tentara
yang menjalankan program civic mission
merampingkan organisasi teritorialnya, khususnya yang ada di perdesaan. Sementara itu, elite
TNI-AD pun dituduh melakukan korupsi dan
mengulur-ulur waktu dalam kampanye antiMalaysia (Kasenda, 1991: 8-10).
Sikap PKI semakin agresif dari hari ke
hari. Para pimpinannya menyerukan kepada
kekuatan progresif revolusioner berporoskan
nasionalisme, agama, dan komunisme
(Nasakom) untuk meningkatkan ofensif
revolusioner sampai ke puncaknya. Melalui
rapat-rapat umum, kampanye pers dan radio,
serta kampanye poster dan papan-papan
propaganda, tokoh-tokoh yang mereka anggap
sebagai lawan dikutuk dan diserang dengan
menggambarkan mereka sebagai “setan desa,
setan kota, kapitalis birokrat, kontra revolusi,
dan agen neokolonialisme, kolonialisme,
dan imperialisme (Nekolim)” yang harus
dibunuh dan dibasmi. Doktrin Nasakom yang
dikembangkan oleh Soekarno memberikan
keleluasaan bagi PKI untuk memperluas
pengaruhnya. Usaha PKI untuk mencari
pengaruh didukung oleh kondisi ekonomi
bangsa yang semakin memprihatinkan. Dengan
adanya Nasakomisasi tersebut, PKI menjadi
salah satu kekuatan yang penting pada masa
demokrasi terpimpin bersama Soekarno dan
TNI-AD (Kartodirdjo, dkk, 1975: 119).
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Usaha mereka tidak terbatas kata-kata dan
gambar belaka. Pada akhir tahun 1963, mereka
sudah melancarkan gerakan aksi sepihak
dengan menghasut kaum buruh dan petani di
berbagai daerah di Yogyakarta agar merampas
tanah yang bukan haknya. Gerakan tersebut
dikenal dengan semboyan landreform. Gerakan
ini antara lain terjadi di Kabupaten Gunung
Kidul (Gading, Karangmojo, Panggang, dan
Paliyan), Kabupaten Bantul (Ngestiharjo,
Pundong, Kretek, dan Bambanglipuro),
Kabupaten Sleman (Mlati), dan Kabupaten
Kulon Progo (Sewu Galur). Para petani dan
buruh dengan dibantu oleh para kader PKI
mengambil alih tanah penduduk, melakukan
aksi demonstrasi, dan melakukan berbagai
pemogokan) (Wawancara: Yogyakarta, 22 Mei
2015).
PKI kemudian membentuk Biro Khusus
yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman.
Biro Khusus tersebut mempunyai tugas-tugas
sebagai berikut.
a. Menyebarluaskan pengaruh dan ideologi
PKI ke dalam tubuh ABRI, mulai dari
panglima angkatan dan polisi sampai
kepada kepala-kepala seksi staf di
komando-komando daerah.
b. Mengusahakan agar setiap anggota ABRI
yang telah bersedia menjadi anggota
PKI dan telah disumpah dapat membina
anggota ABRI lainnya.
c. Mendata dan mencatat para anggota
ABRI yang telah dibina atau menjadi
pengikut PKI agar sewaktu-waktu dapat
dimanfaatkan untuk kepentingannya
(Kartodirdjo, dkk, 1975: 120-121).
Tindakan yang dilakukan oleh PKI di atas
dimaksudkan untuk menguji kekuatan ABRI
karena satu-satunya kekuatan sosial-politik yang
terorganisir dan mampu menghalang-halangi
PKI dalam merobohkan Pancasila adalah ABRI.
Mereka belajar dari pemberontakan di Madiun
bahwa tidak cukup untuk menguasai pasukanpasukan tempur saja, melainkan secara mutlak
juga harus menetralisasi pimpinan angkatan
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bersenjata. Hal inilah yang membuat PKI
memusatkan perhatiannya untuk menguasai
ABRI dengan cara melakukan pembinaan
terhadap para anggota ABRI. Selain itu, PKI
juga menjelek-jelekkan dan memfitnah para
anggota ABRI yang gigih membela Pancasila.
Soekarno dalam pidato kenegaraan tanggal
17 Agustus 1964 kelihatannya membenarkan
kebijakan dan sikap yang diambil oleh PKI
tersebut (Kartodirdjo, dkk, 1975: 120).
Memasuki tahun 1965 pertentangan
antara PKI dengan TNI-AD semakin meningkat.
D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI beserta Biro
Khusus mulai meletakkan siasat-siasat untuk
melawan komando puncak Angkatan Darat.
Berikut ini siasat-siasat yang ditempuh oleh
Biro Khusus PKI.

TNI-AD dengan PKI semakin memiliki
banyak perbedaan. Soekarno di lain pihak
sering menegur dengan kata-kata keras. PKI
masih mencari-cari alasan berupa fitnah untuk
menghancurkan TNI-AD. Polemik melalui
media massa sering dilancarkan seolah-olah
ABRI sebagai bhayangkara bangsa dan negara
sudah tidak ada harganya sama sekali bagi PKI
(Soerojo, 1989:193). Situasi semakin memanas
ketika Harian Rakyat (surat kabar PKI) secara
terbuka mengecam kenaikan harga beras
yang distribusinya berada di tangan TNI-AD.
Kecaman tersebut diikuti dengan demonstrasi
besar-besaran yang digerakkan oleh Pemuda
Rakyat dan Gerwani. TNI-AD menjadi sasaran
massa demonstran karena dianggap bertanggung
jawab dalam pelaksanaan distribusi beras dan
bahan pokok lainnya. Keadaan ini semakin
menimbulkan dugaan, baik di kalangan PKI
maupun TNI-AD akan terjadi kudeta (Kasenda,
1991:11).
Ketegangan politik antara PKI dan TNIAD mencapai puncaknya setelah tanggal 30
September 1965 dini hari atau awal tanggal 1
Oktober 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan
terhadap para perwira TNI-AD. Hanya satu yang
lolos, yaitu Menko Hankam/KSAB Jenderal
A.H. Nasution. Meskipun demikian, putrinya
yang bernama Ade Irma Suryani dan ajudannya
yang disangka oleh PKI sebagai Nasution, Lettu
Piere A. Tendean, ikut menjadi korban.1
Pendapat umum yang menuduh PKI
sebagai dalang Gerakan 30 September, Menteri
Nyoto masih mengutarakan pendapatnya
bahwa peristiwa 1 Oktober 1965 merupakan
peristiwa intern TNI-AD. Dia mengusulkan
agar penyelesaiannya diserahkan kepada
Soekarno. Usul tersebut diterima oleh Soekarno
yang mengatakan bahwa peristiwa Gerakan 30
September merupakan peristiwa politik. Dalam
sidang kabinet 100 menteri, yang tidak dihadiri
oleh menteri-menteri pimpinan PKI (kecuali
Nyoto) mengambil keputusan sebagai berikut.

a. Memojokkan dan mencemarkan komando
TNI-AD dengan tuduhan terlibat dalam
persekongkolan (konspirasi) menentang
RI karena bekerja sama dengan Inggris
dan Amerika Serikat.
b. Menuduh komando puncak TNI-AD
telah membentuk “Dewan Jenderal”
yang bertujuan untuk menggulingkan
Soekarno.
c. Mengorganisir perwira militer yang tidak
mendukung adanya “Dewan Jenderal”.
d. Mengisolir komando TNI-AD dari
angkatan-angkatan lain.
e. Mengusulkan kepada pemerintah agar
membentuk Angkatan Kelima yang
terdiri dari para buruh dan petani yang
dipersenjatai (Kasenda, 1991: 9-10).
Biro Khusus untuk beberapa bulan
lamanya telah melancarkan kampanye fitnah
yang berisi isu seolah-olah pemimpin-peminpin
TNI-AD membentuk Dewan Jenderal yang
akan melakukan kudeta terhadap Soekarno.
Di dalam kampanye fitnah itu juga dikatakan
bahwa anggota-anggota Dewan Jenderal
seolah-olah merupakan agen dari Amerika
dan Inggris yang waktu itu dinyatakan sebagai
Nekolim (Kartodirdjo, dkk, 1975:121).

Ada berbagai penafsiran atas peristiwa tersebut.
Namun, versi resmi dari pemerintah adalah PKI yang
mendalangi peristiwa tersebut.
1
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a. Mengutuk pembunuhan terhadap perwiraperwira TNI-AD.
b. Menyatakan duka sedalam-dalamnya
atas gugurnya perwira-perwira TNI-AD
yang telah diangkat oleh Presiden/Pangti
ABRI/Pemimpin Besar Revolusi sebagai
pahlawan-pahlawan revolusi.
c. Tidak membenarkan pembentukan Dewan
Revolusi yang telah mendemisioner
Kabinet Dwikora.
d. Dibutuhkan suasana tenang dan tertib
untuk mengambil tindakan-tindakan
seperlunya terhadap oknum-oknum
dari semua pihak yang ikut serta dalam
Gerakan 30 September untuk mencari
penyelesaian politik.
e. Jangan kehilangan akal dan tidak tahu apa
yang harus diperbuat untuk melanjutkan
revolusi, khususnya terhadap ancaman
pihak Nekolim.
f. Jangan dikemudikan oleh perasaan,
tuduhan, dan saling menyalahkan yang
membuat bangsa Indonesia terpecah
belah. Agar ABRI tetap kompak
menghadapi musuh yang sudah di depan
mata. Menteri-menteri diinstruksikan
untuk bekerja seperti biasa (Soerojo,
1989:238-239).
Masyarakat mendapatkan kesan bahwa
Soekarno sengaja menutup-nutupi peranan
PKI dalam petualangan tersebut karena
selama sidang sama sekali tidak menyinggung
pihak-pihak yang ada di belakang peristiwa
pembunuhan para perwira TNI-AD. Dalam
amanatnya, Soekarno tidak setuju dengan
perkataan Gestapu – istilah yang dilemparkan
oleh Brigadir Jenderal Sugandhi. Soekarno
mengatakan bahwa gerakan tersebut lebih
cocok disebut dengan Gerakan Satu Oktober
(Gestok) karena peristiwa itu terjadi pada
tanggal 1 Oktober (Soerojo, 1989:239).
PKI di Jawa Tengah dan Yogyakarta
sendiri berusaha dengan keras untuk
menanamkan kekuatannya di kalangan
pemerintah dan berbagai instansi. Mereka
berhasil memengaruhi beberapa pejabat TNI
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Kodam VII/Diponegoro. Para pejabat TNI
Kodam/Diponegoro yang sudah terpengaruh
oleh PKI antara lain Kolonel Sahirman (Asisten
I Kas Dam VII Diponegoro), Kolonel Marjono
(Asisten III Kas Dam VII Diponegoro), Letnan
Kolonel Idris (Kas Resimen 73), Letnan Kolonel
Usman (Asisten VI Kas Dam VII Diponegoro),
Mayor Suherman (Asisten V Kas Dam VII
Diponegoro), Mayor Karsidi (Wakil Asisten
II Kas Dam VII Diponegoro), Mayor Kartawi
(Kepala Seksi II Resimen 72 Yogyakarta),
Mayor Mulyono (Kepala Seksi V Resimen
72 Yogyakarta), Mayor Subadi (Kepala Seksi
III Resimen 73), Mayor Wisnuraji (Danyon
L Kentungan), Kapten Bambang Supeno
(Perwira Seksi I Resimen 73), dan sebagainya.
Mereka bertindak sebagai gembong-gembong
pengkhianatan PKI di Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Dinas Sejarah TNI-AD,
1985:135).
Kedok
Mayor
Mulyono
sebagai
agen PKI di dalam Front Nasional Daerah
Istimewa
Yogyakarta
terbongkar
oleh
angkatan kepolisian. Dalam hal ini angkatan
kepolisian telah menemukan bahwa Mayor
Mulyono menjadi sumber perbuatan anarki
dan adu domba antar organisasi massa ketika
pelaksanaan Pendidikan Kilat Kader Nasakom.
Akibat dari tindakannya tersebut, Mayor
Mulyono terpaksa dikeluarkan dari pimpinan
kader. Usaha PKI untuk memengaruhi Front
Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata
mengalami kegagalan. Mereka tidak berpikir
adanya perlawanan dari kekuatan Pancasilais
dan Saptamargais di dalam tubuh Front
Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta itu
sendiri (Mangunsarkoro, dkk, 2000:17).
PKI berusaha menanamkan pengaruhnya
dalam Front Nasional Daerah Istimewa
Yogyakarta karena lembaga tersebut memiliki
kedudukan politik sedemikian rupa dan
memungkinkan aksi massa yang dilakukan
memiliki pengaruh politik, baik di tingkat
nasional maupun internasional. Aksi massa
yang pernah digerakkan oleh Front Nasional
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pengambil
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alihan Gedung Jefferson. Pada waktu itu,
masyarakat Yogyakarta mendengar berita
melalui surat kabar tentang tuntutan untuk
menutup USIS. Oleh karena itu, massa pemuda,
pelajar, dan mahasiswa menuntut pemerintah
untuk menutup dan mengambil alih Gedung
Jefferson. Hal itu disebabkan karena Gedung
Jefferson dibiayai oleh USIS. Melihat gelagat
aksi massa tersebut, Pimpinan Harian Pengurus
Daerah Front Nasional Daerah Istimewa
Yogyakarta memandang perlu untuk memimpin
agar tidak timbul kekacauan (Mangunsarkoro,
dkk, 2000: 17-18).
Sejak tanggal 14 Agustus 1964, Gedung
Jefferson ditutup dan dikuasai oleh pemerintah
serta dijaga ketat oleh aparat negara. Pada harihari berikutnya, Pimpinan Harian Pengurus
Daerah Front Nasional Daerah Istimewa
Yogyakarta menerima petisi dari berbagai
kalangan yang menyatakan dukungan terhadap
aksi tersebut dan berharap agar gedung
perpustakaan itu digunakan untuk kegiatan
revolusioner. Namun, pada 17 Agustus 1964
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
menerima kawat dari KOTI tertanggal 15
Agustus 1964 yang berisi pembiaran status quo
bagi Gedung Jefferson (Mangunsarkoro, dkk,
2000: 18).
Pemerintah Republik Indonesia lantas
memanggil
tenaga-tenaga
sukarelawan
Front Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam usaha pembelaan negara dan sebagai
tenaga cadangan untuk membantu ABRI.
Namun, gagasan pembentukan sukarelawan
itu kemudian dipengaruhi oleh situasi politik
dalam negeri. PKI menggunakan kesempatan
itu dengan mengarahkan anggota sebanyakbanyaknya dan berdalih latihan sukarelawan
Dwikora. Sejak bulan Agustus 1965, PKI
mengadakan latihan kemiliteran hampir di
setiap daerah. Adapun yang dilatih adalah para
anggota dari Pemuda Rakyat, SOBSI, dan
Gerwani (Mangunsarkoro, dkk, 2000: 19).
Untuk wilayah Kodam VII/Diponegoro,
latihan kemiliteran itu dilakukan di Gombong,
Surakarta, Yogyakarta, Wonosari, Klaten,

Boyolali, dan Purwodadi. Untuk latihan
kemiliteran di Kodya Yogyakarta berada di
Kotagede, sedangkan yang mensuplai bahan
pangan dalam rangka latihan tersebut adalah
personil-personil Pabrik Gula Madukismo yang
di kemudian hari terlibat dalam pemberontakan
PKI tahun 1965 (Mangunsarkoro, dkk, 2000:
19).
Pada 1 Oktober 1965 malam, RRI
Yogyakarta telah dikuasai oleh pemberontak.
Lewat corong RRI tersebut, Mayor Mulyono
mengumumkan bahwa Dewan Revolusi telah
dibentuk di Yogyakarta. Selain itu, dia juga
mengumumkan bahwa pimpinan Korem 072
berada di tangannya. Akan tetapi, pada malam
itu juga RRI Jakarta sudah dikuasai kembali
oleh pemerintah (dalam hal ini Kostrad) serta
diumumkan oleh Mayjen Soeharto bahwa
situasi keamanan dapat dikuasai oleh TNI-AD.
Dengan demikian, yang diumumkan oleh Mayor
Mulyono sudah tidak begitu diperhatikan oleh
rakyat. Rakyat yang memiliki ketajaman politik
cukup baik bahkan segera menyimpulkan bahwa
pengumuman dari Mayor Mulyono tersebut
digerakkan, didalangi, dan dikendalikan oleh
PKI (Wawancara: Yogyakarta, 12 Mei 2015).
Kekuatan PKI di Yogyakarta relatif besar
karena Yogyakarta dijadikan sebagai basis.
Sejak tanggal 1 Oktober - 4 Oktober 1965,
Dewan Revolusi dengan PKI-nya menguasai
Yogyakarta. Selama itu pula keadaan menjadi
tegang dan diliputi suasana menakutkan.
Masyarakat yang tidak menyetujui adanya
Dewan Revolusi hanya mempercayai beritaberita yang disiarkan oleh RRI Pusat Jakarta.
RRI Nusantara II Yogyakarta sendiri tidak
mau mereli RRI Pusat, bahkan masyarakat
diharuskan mendengarkan RRI Yogyakarta
mengingat – katanya – RRI Pusat adalah
pembohong (Mangunsarkoro, dkk, 2000: 20).
Pada 2 Oktober 1965, kelompok pemuda
komunis dan simpatisannya berdemonstrasi
di kota sambil meneriakkan yel-yel “Ganyang
Dewan jendral”, “Hidup Dewan Revolusi”,
Dukung Untung”, “Ganyang Nasution”, dan
lain sebagainya. Demonstrasi diterima oleh
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Mayor Mulyono yang menamakan dirinya
sebagai Ketua Dewan Revolusi. Dukungan
tersebut terus berlanjut dengan plakat-plakat
yang ditempelkan oleh kelompok komunis
(Mangunsarkoro, dkk, 2000: 20-21).
PKI juga berusaha untuk menguasai
bidang kebudayaan dan pers. Lembaga
Kebudayaan Rakyat (LEKRA) yang berafiliasi
dengan komunis merupakan salah satu alat
PKI untuk menguasai bidang kebudayaan
dan kesusasteraan di Indonesia. Semboyan
“politik adalah panglima” dirasakan oleh
para seniman dan cendekiawan merdeka
sebagai suatu ancaman terhadap kebebasan
menciptakan dan berpikir. Pada waktu itu,
keberadaan LEKRA sangat menakutkan semua
seniman non komunis. Mereka dengan beringas
menyudutkan para seniman non komunis dan
mematikan karya-karyanya.
LEKRA menuangkan arah dan tujuan
berkesenian secara jelas di dalam mukadimahnya,
yaitu membela buruh dan tani itu merupakan
hal yang berat karena tidak dapat asal-asalan.
Organisasi yang berdiri tanggal 17 Agustus 1950
di Jakarta ini memperoleh modal jaringan dari
kedekatannya dengan PKI yang muncul lagi di
pentas politik nasional setelah menempati posisi
keempat dalam Pemilu 1955. Usaha LEKRA
menjadi jembatan bagi para seniman untuk
“mencicipi” pengetahuan di luar negeri, terutama
ke Belanda (Zulkifli, dkk, 2014: 15-16).
Jejak LEKRA juga sampai di Yogyakarta.
Dalam buku “Lekra dan Geger 1965” yang
merupakan seri buku Tempo, seniman Sanggar
Seni Bumi Tarung bernama Djoko Pekik
mengatakan bahwa banyak seniman muda
Yogyakarta tertarik masuk LEKRA lantaran
tertarik pada ideologi kiri yang mengusung
kredo kerakyatan. Semangat perlawanan
terhadap kapitalisme dan neokolonialisme
membakar mereka yang kebanyakan merupakan
seorang mahasiswa baru. Sanggar Seni
Bumi Tarung miliknya pada awalnya hanya
terdiri dari 10 orang, tetapi secara perlahan
berkembang jumlah anggotanya menjadi 30
orang seniman. Sebagian besar di antaranya
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masuk ke dalam LEKRA, termasuk dirinya
sendiri. Para seniman Bumi Tarung yang masuk
ke dalam LEKRA tergiur oleh propaganda dan
agitasi kerakyatan. Selain berkarya atas nama
seni kerakyatan, mereka secara rutin juga turun
ke bawah bersama para buruh dan tani (Zulkifli,
dkk, 2014:13).
Pada
1963-1965,
LEKRA kerap
mengadakan
pagelaran
seni.
Mereka
mendominasi pentas drama, musik, paduan
suara, dan pameran seni rupa. Beragam atraksi
kesenian rakyat seperti sendratari, ludruk,
wayang kulit, dan reog hampir selalu dijejali
oleh penonton. LEKRA sangat berpengaruh
dan menguasai panggung kesenian waktu itu.
Biasanya, mereka mengambil momentum
peringatan hari kemerdekaan, ulang tahun
PKI, dan ulang tahun LEKRA. Di Yogyakarta,
LEKRA kerap mementaskan ketoprak tobong
dengan tempat pertunjukannya yang bersifat
darurat untuk mengisi acara seni di sekatenan.
Mereka berkeliling dari desa ke desa (Zulkifli,
dkk, 2014: 11).
Sebagai upaya untuk mengimbangi
seniman ketoprak yang tergabung dalam
Badan Kontak Ketoprak Seluruh Indonesia
(BAKOKSI) dan bernaung di bawah LEKRA,
beberapa seniman ketoprak dan kumpulan
ketoprak yang berhaluan nasional membentuk
Lembaga Ketoprak Nasional (LKN). Sebagai
reaksi atas teror PKI di bidang budaya dan
pers, sekelompok budayawan mengemukakan
pernyataan humanisme universal dalam
Manifes Kebudayaan, sedangkan kelompok
wartawan penerbit surat kabar membentuk
Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS). Kedua
kelompok tersebut dengan caranya masingmasing bermaksud memecahkan belenggu
absolutismre PKI yang mengekang kegiatan
kreatif mereka (Mangunsarkoro, dkk, 2000: 11).
c. Peristiwa Pembunuhan Danrem dan
Kasrem 72/Pamungkas
Gerakan 30 September di Yogyakarta
bergerak di bawah pimpinan Mayor Mulyono.
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Komandan Resimen 72 Kolonel J. Katamso
dan kepala Staf Resimen Letnan Kolonel
Ign. Sugiyono diculik dan dibunuh di Desa
Kentungan. Penculikan juga terjadi pada Kepala
Penerangan Korem 72 Kapten Rachmat, tetapi
dia beruntung dapat lolos dari pembunuhan
(Soerojo, 1989: 259).
Katamso sendiri diangkat menjadi perwira
diperbantukan pada Kodam VII/Diponegoro
sejak tanggal 1 Agustus 1963. Empat bulan
kemudian, dia dilantik sebagai Komandan
Resort Militer (Korem) 072/Pamungkas Kodam
VII/Diponegoro. Sebagai komandan daerah,
Katamso selalu berusaha untuk mendekatkan
diri dengan rakyat. Namun, tidak hanya rakyat
saja yang mengenalinya, orang-orang PKI juga
mengenalinya.
PKI saat itu adalah organisasi yang
memiliki sepak terjang berbahaya. Hal itulah
yang membuat Katamso berusaha memperkuat
Resimen Mahasiswa dengan memberikan
mereka pelatihan-pelatihan militer. Namun,
rencananya gagal ketika PKI sudah terlebih
dahulu mengumumkan terbentuknya Dewan
Revolusi melalui RRI. Cara yang dilakukan PKI
untuk merebut kekuasaan di Yogyakarta adalah
dengan menyingkirkan Katamso (Wawancara:
Yogyakarta, 12 Mei 2015).
Pada 2 Oktober 1965 sore, Kolonel
Katamso baru saja pulang dari Magelang. Di
Yogyakarta, dia dipaksa menandatangani surat
yang mendukung Dewan Revolusi. Katamso
pun segera memanggil para perwira dan stafnya
untuk mengadakan rapat. Rupa-rupanya,
para perwira tersebut sudah dipengaruhi oleh
PKI, sehingga kedatangan mereka ke rumah
Katamso bukanlah untuk melaksanakan rapat,
tetapi untuk menculiknya. (Mangunsarkoro,
dkk, 2000: 46).
Katamso dibawa ke Kompleks Batalyon
L yang berada di Desa Kentungan di bawah
todongan senjata. Seperti teman-teman perwira
tinggi lainnya di Jakarta, Katamso dieksekusi
dan dimasukkan ke dalam sebuah lubang.
Selain dirinya, Letnan Kolonel Sugiyono juga
turut dimasukkan ke dalam lubang tersebut.

Pencarian terhadap mayat kedua perwira
ini baru selesai tanggal 21 Oktober 1965.
Usai ditemukan, jenazah kedua perwira ini
dimakamkan di Taman Makam Pahlawan
Kusumanegara, Yogyakarta. Jasa-jasa Kolonel
Katamso dan Kolonel Sugiyono membuatnya
ditetapkan sebagai pahlawan revolusi dan
pangkatnya dinaikkan secara anumerta menjadi
Brigadir Jenderal (Mangunsarkoro, dkk, 2000:
46-47).
Penumpasan Gerakan 30 September 1965 di
Yogyakarta dan Sekitarnya
Penumpasan Gerakan 30 September
1965 di Yogyakarta telah dimulai sejak awal
kemunculannya, tetapi masih berupa tekad dan
semangat atau belum berupa tindakan secara
fisik. Hal ini disebabkan karena kekuatan pihak
yang tidak setuju dengan Gerakan 30 September
1965 belum terkoordinasi dan belum berani
bertindak terang-terangan. Mereka merasakan
bahwa kekuatannya belum mampu melawan
komunis karena Yogyakarta merupakan salah
satu basis utama PKI. Namun, setelah pihak ABRI
yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto berhasil
membebaskan RRI, dimulailah penumpasan dan
pengejaran terhadap tokoh, pelaku, pendukung,
dan simpatisan Gerakan 30 September 1965
(Wawancara: Yogyakarta, 12 Mei 2015).
Aksi-aksi yang ditujukan kepada orangorang PKI merata hampir di seluruh tanah air,
lebih banyak merupakan aksi balas dendam.
Aksi-aksi pengrusakan sampai dengan
pembakaran gedung-gedung serta harta benda
milik kantor atau milik orang-orang PKI yang
dimulai sejak usaha kudeta berhasil dipatahkan
oleh Mayjen Soeharto merupakan spontanitas
dari rakyat (Soerojo, 1989: 273).
Kota Yogyakarta
dapat
dikuasai
sepenuhnya oleh pemerintah yang sah pada
4 Oktober 1965. Sejak saat itu, masyarakat
merasa lega. Masyarakat non-komunis mulai
menyusun kekuatan dan rencana untuk
melancarkan gerakan penumpasan. Sebagian
besar kekuatan anti komunis berasal dari
kalangan pemuda yang dipelopori oleh H.
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Saebani, H.M. Jamhari, H.A. Basuni, Muhadi
Zaenal, dan lain-lain dengan tenaga pelaksana
dari kalangan Generasi Muda Islam (Gemuis)
dan kelompok nasionalis (Mangunsarkoro,
dkk, 2000: 50).
Selain dari kalangan umat Islam, kekuatan
anti komunis juga muncul dari kalangan Katholik
dan Kristen serta kalangan nasionalis yang belum
dipengaruhi komunis. Kalangan nasionalis
dipelopori oleh Yussac MR yang sejak tanggal
1 Oktober 1965 membentuk Komando Darurat
melawan PKI. Dalam perkembangannya,
Yussac MR memelopori pembersihan golongan
nasionalis di dalam tubuh PNI agar bebas dari
pengaruh komunis. Komando Darurat ini tidak
dapat menyebar dan berkembang ke daerah
lain. Hal ini berbeda dengan Gemuis yang
dengan cepat meluas ke seluruh pelosok Kota
Yogyakarta
hingga
kabupaten-kabupaten.
Sementara itu, setelah Kota Yogyakarta kembali
dikuasai oleh pemerintah yang sah diadakanlah
penyerahan Gedung Jefferson oleh pihak
Pelaksana Penguasa Perang (Pepekuper) Daerah
Istimewa Yogyakarta/Kedu (Mangunsarkoro,
dkk, 2000: 23).
Soekarno sendiri mengeluarkan perintah
agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenang,
meningkatkan kewaspadaan, dan menjaga
persatuan. Diumumkan pula bahwa pimpinan
TNI-AD untuk sementara waktu berada
langsung di tangan presiden sebagai Panglima
Tertinggi ABRI. Selain itu, Mayjen Pranoto
ditunjuk sebagai pelaksana tugas seharihari. Namun, pada saat yang sama – tanpa
sepengetahuan Soekarno – Mayjen Soeharto
mengangkat dirinya sebagai pimpinan TNI-AD
(Dinas Sejarah TNI-AD, 1985:130).
Pada 2 Oktober 1965, Soekarno
memanggil semua panglima angkatan ke Istana
Bogor. Dalam pertemuan tersebut Soekarno
mengemukakan masalah penyelesaian peristiwa
Gerakan 30 September 1965. Soekarno
menetapkan kebijaksanaan sebagai berikut.
a. Penyelesaian
aspek
politik
akan
diselesaikan sendiri oleh presiden.
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b. Penyelesaian
aspek
militer
dan
administratif diserahkan kepada Mayjen
Pranoto.
c. Penyelesaian militer teknis, keamanan,
dan ketertiban diserahkan kepada Mayjen
Soeharto (Abdullah, dkk, 2012: 119).
Pada tanggal 20 Oktober 1965 di
Lapangan Secodiningratan diadakan rapat
akbar 55 organisasi anti komunis. Dalam rapat
tersebut, PKI dinyatakan dilarang melakukan
kegiatannya di daerah Yogyakarta. Selain itu,
mereka juga menuntut agar pelaku Gerakan 30
September 1965 diadili. Pernyataan pelarangan
kegiatan PKI dan Baperki di wilayah Korem
72 tersebut dikeluarkan oleh Kolonel Widodo
selaku Danrem 72 dalam pidatonya di AlunAlun Utara Yogyakarta. Rapat akbar tersebut
memiliki nilai yang berharga karena keputusan
pelarangan kegiatan PKI dan ormasnya tersebut
merupakan yang pertama kali di Indonesia
(Abdullah, dkk, 2012:119-120).
Pihak PKI dan ormasnya setelah rapat
akbar secara beramai-ramai membubarkan diri
dalam suatu upacara. Meskipun pembubaran ini
hanya formalitas saja untuk sekedar memenuhi
ketentuan yang telah diputuskan oleh Danrem
72, tetapi secara tidak resmi mereka tetap
bekerja dan berusaha muncul kembali. Pihak
aparat keamanan pun bertindak dengan tegas dan
mulai mengadakan penangkapan-penangkapan.
Sebagian dari mereka langsung diamankan.
Aparat keamanan yang bertugas memulihkan
keamanan itu adalah pasukan RPKAD, Yon F,
dan beberapa anggota Korem 72. Penangkapan
semakin gencar setelah diberlakukan keadaan
perang. Seluruh wilayah Jawa Tengah dan
Yogyakarta dinyatakan sebagai daerah dalam
keadaan perang mulai tanggal 26 Oktober 1965
(Mangunsarkoro, dkk, 2000:39-40).
Gerakan komunis secara de facto sudah
tidak dapat bergerak sama sekali dan hanya
tinggal melakukan kerusuhan dan teror saja.
Oleh sebab itu, meskipun pasukan RPKAD
ditarik ke Surakarta, Boyolali, dan daerah
lainnya, tetapi rakyat Yogyakarta tidak gentar
lagi melawan PKI. Dari situlah terjadi titik
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balik, yaitu golongan komunis tidak berani lagi
mengakui dirinya sebagai komunis karena takut
ditangkap dan diamankan.

karena penelitian tentang gerakan komunis di
Yogyakarta sangat penting. Hal ini disebabkan
karena tidak sedikit dari para aktivis, baik
pihak komunis maupun non-komunis, telah
meninggal dunia. Apabila tidak segera diteliti
dan didokumentasikan, dikhawatirkan salah
satu episode sejarah Indonesia ini akan hilang
dan menjadikan sejarah nasional periode 19501965 ini menjadi semakin gelap.

PENUTUP
Gerakan kiri sebenarnya dipandang
mewariskan tradisi organisasi dan intelektual
yang bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia.
Gerakan ini merupakan jalan terakhir ketika
jalan dialog dan musyawarah mengalami
kebuntuan. Selain itu, gerakan aksi tersebut
merupakan usaha untuk mengawal UUPA dan
UUPBH diterapkan secara sungguh-sungguh
dan mencegah berbagai penyimpangan yang
mungkin akan terjadi.
Gerakan komunis di Yogyakarta dan
sekitarnya pada 1950-1960-an memang
kontroversial. Di satu sisi, berbagai pihak yang
berkuasa, baik secara politik maupun ekonomi,
merasa terusik dan terganggu oleh aksi
mereka yang tidak hanya melakukan teror dan
provokasi, tetapi juga melakukan penculikan
dan pembunuhan. Adapun di sisi lainnya,
beberapa kelompok seperti seniman dan
petani miskin yang secara struktural tertindas
memandang aksi gerakan komunis sebagai
penyelamat kehidupan mereka. Kontroversi
ini menjadi bagian dari ingatan sejarah yang
tak akan mampu dihapus dengan pembantaian
besar-besaran yang terjadi pada 1965.
Dampak sosial-politik akibat dari
peristiwa ini, yaitu lahir peta kekuatan baru
secara politik (TNI-AD), sampai bulan
Desember 1965 PKI telah hancur sebagai
kekuatan politik di Indonesia, kekuasaan dan
pamor politik Soekarno memudar, dan terjadi
penangkapan dan pembunuhan terhadap orangorang PKI atau “orang-orang yang dianggap
PKI” yang tidak semuanya melalui proses
pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak.
Penelitian ini merupakan sebuah langkah
awal. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai
penelitian lain untuk menemukan gambaran
gerakan kiri secara lebih komperhensif.
Salah satu saran penting dalam penelitian ini
adalah dilakukannya penelitian lebih lanjut
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