
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Sebelum Dieksekusi, Korban Kuburan 

Massal Sempat Mengaji Satu Jam 

1 Desember 2014 12:22 WIB Category: Semarang Metro 

SEMARANG, suaramerdeka.com –Pegiat HAM dan mahasiswa kembali menemukan saksi 

penting kasus kuburan massal korban Tragedi 1965 di Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota 

Semarang. Saksi itu adalah Mbah Supar (79), merupakan orang yang dahulu membawa 

lampu senter saat dilakukannya eksekusi. 

Mbah Supar saat ini tinggal di RT 6 RW 7 Kampung Dukuh Kelurahan Wonosari, Kecamatan 

Ngaliyan,Kota Semarang. “Waktu itu saya masih remaja. Saya diminta dua eksekutor 

menyalakan lampu senter waktu itu,” ujar Mbah Supar saat menerima kunjungan sejumlah 

pegiat HAM dan mahasiswa yang melaporkan masalah kuburan massal tersebut ke Komnas 

HAM. 

Menurut Mbah Supar, dirinya saat itu diajak Kasmijan, tokoh masyarakat di Wonosari saat 

itu,tapi tidak paham maksud tujuannya. “Saya lupa bulannya, yang jelas waktunyatidak jauh 

setelah Peristiwa G30S. Waktu itu musim hujan, barangkali masih ditahun 1965 bulan-bulan 

November-Desember,” katanya dengan bahasa Jawa yangkental. 

Mbah Supar masa itu menunggu di lokasi yang sekarang adalah di sekitar sekolah Taman 

Kanak-kanak Tunas Rimba I Mangkang, hampir tengah malam. Ia bersama Kasmijan 

(almarhum) kemudianberjalan kaki menuju hutan jati dekat Kampung Plumbon Kelurahan 

Wonosari,berjalan kaki. 

Di sana sudah ada tiga lubang yang disiapkan untuk kuburan massal. “Kata Kasmijan, 

mereka ini adalah anggota PKI (Partai Komunis Indonesia,Red),” ujar dia. 

Berbeda dengan kesaksian warga Kampung Plumbon umumnya yang menyebut jumlah 

korban adalah24 orang, Mbah Supar mengatakan korban saat itu ada 12 orang. Korban 

diminta duduk-dudukdi bibir kuburan massal, mata tertutup, dan pada berdoa. 

“Mungkin saat itu pukul 23.30. Para korban sempat mengaji sekenanya, sehapalnya mereka, 

sekitarsatu jam. Yang hapal Yasis ya yasinan, yang hapal Tahlil ya tahlilan, yanghapal Al 

Fatihah ya baca itu berulang-ulang. Jadi mengajinya tidak seragam, yasekenanya, sebisanya 

ayat suci mana mereka hapal ya mereka lafalkan masing-masing. Yang perempuan 

qiraahnya bagus sekali, dia satu-satunya perempuan di situ,” tuturnya. 

http://berita.suaramerdeka.com/


Dibanding korban lainnya, korban perempuan terlihat merupakan orang berada bila 

dilihatdari dandanannya. “Mengenakan baju merah muda, dan jarik. Gelang, kalung, 

dancincin yang dipakainya menampakkan kalau ia ini orang berada.” 

Sedianya, ujar Mbah Supar, eksekusi direncanakan pukul 01.00 dini hari. Namun 

lantaranpukul 00.30 sudah sangat mendung, eksekusi dimajukan. “Saya sempat 

menolehkarena tidak tega, tapi dibentak dan diminta melihat. ”Korban dieksekusi dua 

eksekutor dengan senapan brem, dan langsung jatuh ke lubang kuburan massal. Setelah itu 

hujan amat deras, dan korban ditinggal begitu saja, tidak diuruk tanah. 

“Sayamencari warga yang mungkin bisa membantu mengubur tapi tidak berhasil. Saat itu 

hujan menjadi amat deras. Lantas saya diajak makan oleh yang mengeksekusi itu di dekat 

pasar. Tapi saya tidak doyan makan sampai dua hari gara-gara melihat kejadian itu,”  

katanya. 

Menurutnya,kalau pagi hari warga yang menguruk kuburan massal itu mengira urukan 

tanahnya tidak rata, sebetulnya itu adalah tanah galian di bibir kuburan massal yangjatuh ke 

lubang kuburan massal lantaran terbawa air hujan yang deras. 

“Yangperempuan itu tidak langsung meninggal, badannya masih gerak-gerak waktu kami 

tinggalkan.” Menurut saksi lain, Mbah Sukar (81), warga Kampung Plumbon, Kelurahan 

Wonosari, yang menguruk tanah kuburan massal, pagi hari pascaeksekusi ia dan warga yang 

menata tanah mendapati badan korban perempuan masih gerak-gerak.  

“Karena kasihan, kami langsung menguburnya,” kata dia. (Yunantyo Adi/CN19/SMNetwork) 

Sumber: http://berita.suaramerdeka.com/sebelum-dieksekusi-korban-kuburan-massal-

sempat-mengaji-satu-jam/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guru Besar Unnes Apresiasi Pengungkapan 

Kasus Kuburan Massal Semarang 

2 Desember 2014 9:16 WIB Category: Semarang Metro 

SEMARANG, suaramerdeka.com – Guru besar sejarah Universitas Negeri Semarang(Unnes) Prof 

Wasino mengapresiasi pengungkapan kasus kuburan massal anggota/simpatisan Partai Komunis 

Indonesia (PKI) di Kampung Plumbon, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, 

yangdilakukan pegiat hak azasi manusia, pegiat sejarah, mahasiswa, dan pers. 

Menurutnya, peran pers dalam hal ini menjadi sangat penting,sebagai wahana edukasi publik perihal 

peristiwa Tragedi 1965. “Hal itu pentingmengingat selama ini masyarakat masih takut akan stigma 

komunis sebagai pihakyang diberangus dalam tragedi kelam pada masa itu,” ujar dia. 

Selain media, lanjut dia, pemerintah juga sudah semestinya turut andil dalam upaya edukasi itu. 

”Karena masa-masa itu merupakan usaha penghilanganintelektual, apa pun yang berseberangan 

seakan layak untuk dimusnahkan,” tuturnya. 

Namun, Wasino menekankan jika pemberitaan terkait kejadianketika itu jangan mengarah kepada 

pencarian kebenaran secara subjektif.”Berita harus mengarah kepada tujuan kemanusiaan,” ujar dia. 

Menurutnya, taksedikit para aktivis kemanusiaan di sejumlah kota yang takut dengan usaha serupa. 

“Mereka takut karena mungkin nanti bisa jadi tertuduh. Tapi sekarang zaman sudah berubah, semua 

serba terbuka dan tidak bisa ditutupi,” katapenulis buku Modernisasi di JantungKebudayaan Jawa 

itu. Wasino juga menyambut positif upaya penguburan ulang yang digagas pegiat hak asasi manusia 

dan mahasiswa. 

Menurutnya, penghormatanterhadap mereka yang meninggal tidak memandang dosa, kesalahan, 

apalagi agamaapa yang dianut oleh jenazah. ”Kalau sudah meninggal, jangan bicara lagi soaldosa, 

tapi hormati mereka sebagai sesama makhluk.” 

Pengajar mata kuliah Sejarah Sosial itu juga mengingatkan bahwa tidak semua orang yang terbunuh 

dalam tragedi tersebut murni terlibat dan memahami ideologi. Dia menjelaskan, pada masa itu 

situasi serbasulit dan kacau. ”Kalau saya tak senang pada seseorang, bisa asal nunjuk dan 

mengatakan diasebagai anggota PKI.” (Yunantyo Adi, Dhoni Zusdiyantoro/CN19/SMNetwork) 

Sumber: http://berita.suaramerdeka.com/guru-besar-unnes-apresiasi-pengungkapan-kasus-

kuburan-massal-semarang/ 

 

 

http://berita.suaramerdeka.com/guru-besar-unnes-apresiasi-pengungkapan-kasus-kuburan-massal-semarang/
http://berita.suaramerdeka.com/guru-besar-unnes-apresiasi-pengungkapan-kasus-kuburan-massal-semarang/
http://berita.suaramerdeka.com/


 

 
 

Romo Budi Aloysius Ingin Gandeng 

Wali Kota dan NU 
Pemakaman Ulang Korban Peristiwa 1965 

17 Desember 2014 12:12 WIB Category: Semarang Metro 

SEMARANG, suaramerdeka.com - Tokoh agama dan pegiat sosial Romo Budi Aloysius dari 

Gereja Katedral Kebon Dalem Semarang menyatakan menyambut baik upaya pemakaman 

ulang jenazah anggota/simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) korban Peristiwa 1965 di 

situs kuburan massal korban yang terletak di Kampung Plumbon Kelurahan Wonosari 

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

Ia menyatakan bahwa sejak awal Peristiwa 1965 memakan korban manusia berupa 

pembunuhan massal, pemindahan paksa, penahanan massal, pemerkosaan, penyiksaan 

massal dan sebagainya terhadap orang yang dicap anggota/simpatisan PKI, gereja Katolik 

secara institusi menyatakan secara berpihak kepada korban tanpa memandang agama dan 

ideologinya apa, dengan dasar kemanusiaan. 

“Sikap itu disampaikan gereja Katolik mau secara tertulis maupun lisan. Oleh sebab itu, 

secara agama korban Peristiwa 1965 yang dibunuh tanpa proses pengadilan ini layak untuk 

dimakamkan kembali secara layak,” ujar Romo Budi Aloysius dalam diskusi “Misteri Kuburan 

Plumbon –Menguak Tabir Kuburan Massal Eks-PKI”di Gedung Pusat Informasi Publik (PIP) 

Balai Kota Semarang, Selasa (16/12). 

Lebih lanjut Romo Budi Aloysius menegaskan, gereja Katholik sikapnya jelas 

prokemaanusiaan. 

Dalam perspektif itulah dirinya sambut baik apa yang diupayakan pegiat sosial, pegiat hak 

azasi manusia, dan mahasiswa di Kota Semarang untuk memperlakukan jenazah-jenazah 

korban Peristiwa 1965 yang meninggal dunia dengan cara yang tak sepantasnya itu. “Lha 

wong kita punya binatang peliharaan aja dikubur dengan baik,” ucapnya. 

Ia menegaskan, jika perlu masyarakat NU dan pimpinan Kota Semarang, dalam hal ini Wali 

kota Semarang Hendrar Prihadi atau akrab dipanggil Hendi akan diajaknya untuk melakukan 

upaya penguburan kembali anggota PKI yang menjadi korban Tragedi 1965 itu. 

http://berita.suaramerdeka.com/


Untuk teman-teman NU, kata dia kalau perlu nanti tahlilan di sana, bersama kami kaum 

Katolik ikut berdoa bersama rekan-rekan NU di sana. Upaya pemakaman ulang secara layak 

ini perlu direspons secara positif dan harus ditindaklanjuti. 

Itu pandangan saya sampaikan terkait apa yang terjadi. 

“Apalagi sudah ada contoh-contoh reparasi terhadap korban Peristiwa 1965 di tempat lain 

yang berjalan. Saya berharap di Semarang, Mas Hendi (wali kota Semarang) dalam hal 

kemanusiaan dia mendukung. Serta akan saya komunikasikan dengan beliau. Untuk saya 

lebih cepat lebih baik jangan sampai arwah-arwah itu dibiarkan begitu saja,” tutur pegiat 

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang ini. (Lanang Wibisono/ CN26 / 

SM Network) 

Sumber: http://berita.suaramerdeka.com/romo-budi-aloysius-ingin-gandeng-wali-kota-dan-

nu/ 
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NASIONAL 

Kuburan Massal Tragedi 1965 di Semarang 

Akan Diberi Nisan 

Pemerintah Kota Semarang sudah memberikan restu 

Jum'at, 27 Februari 2015 | 17:30 WIB 

VIVA co.id - Kuburan massal korban tragedi 1965 di Semarang, Jawa Tengah yang mulai 

terungkap akhir-akhir ini segera diberi nisan. Langkah ini bisa dilakukan setelah pegiat 

hukum dan hak asasi manusia (HAM) Semarang mendapatkan persetujuan dari Pemerintah 

Kota (Pemkot) Semarang. 

 

Pertemuan antara jajaran pemkot serta para pegiat hukum dan HAM berkenaan situs 

bersejarah kuburan massal tahun 1965 itu berlangsung di Balaikota Semarang, Kamis, 26 

Februari 2015. 

 

"Pada intinya, Pemkot merestui rencana para pegiat hukum dan hak asasi manusia (HAM) 

untuk bisa memasang nisan di situs bersejarah kuburan massal korban Peristiwa 1965 yang 

terletak di Dusun Plumbon, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang," ujar 

aktivis Komunitas Pegiat Sejarah (KPS) Semarang, Yunantyo Adi kepada VIVA.co.id, Jumat 27 

Februari 2015. 

 

Yunanto mengatakan, pertemuan yang membahas situs bersejarah itu diikuti juga para 

aktivis dari Perkumpulan Masyarakat Semarang untuk HAM, Satjipto Rahardjo Institute, dan 

aktivis mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, dan pemimpin Gereja Kebon Dhalem 

Semarang, Romo Aloys Budi Purnono. 

 

Rombongan aktivis diterima Sekda Kota, Asisten I Eko Cahyono, Kepala Kesbangpolinmas 

Kuncoro Himawan, Camat Ngaliyan Heroe Soekandar, Lurah Wonosari, Kecamatan Ngaliyan 

Sulistiyo dan sejumlah elemen lain. 

 

http://www.viva.co.id/


Rencananya, pemasangan nisan di makam yang biasa disebut Kuburan Plumbon diiringi 

ritual doa lintas agama. Itu dimaksudkan sebagai upaya memanusiakan jenazah yang 

dikuburkan secara massal 50 tahun silam itu dapat lebih layak.  

 

"Saat ini, kami masih menunggu kajian Komnas HAM perihal pemakaman secara layak ini," 

ujar dia. 

 

Selain itu, dia melanjutkan, audiensi dengan Pemkot Semarang itu dimaksudkan untuk 

meminta saran sekaligus izin memasang nisan. Sekaligus rencana jangka panjang terkait 

upaya pemakaman ulang secara layak. 

 

"Kami bersyukur karena Pemkot Semarang mengapresiasi upaya kami untuk 

memperlakukan korban di kuburan massal secara layak," kata Yunanto. 

 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Adi Tri Hananto, mengungkapkan, 

pemerintah kota telah mendapat pengajuan dari pegiat HAM di Semarang untuk mereka 

bisa memasang nisan di situs kuburan massal dalam waktu dekat. 

 

"Para aktivis juga mengajukan permohonan supaya bisa mendapat restu bila ke depan ingin 

melakukan pemakaman ulang secara layak pada korban," tutur Tri Hananto. 

 

Ia menuturkan, kegiatan kemanusiaan untuk memperlakukan kuburan korban secara layak 

tersebut dinilai positif dan pantas untuk didukung. 

 

"Hanya saja, menurut para pegiat hukum dan HAM, masih harus menunggu petunjuk 

Komnas HAM. Mereka sudah melaporkan dan meminta petunjuk masalah kuburan massal 

ini ke Komnas HAM," kata Tri Hananto. 

 

Bila memang suatu saat ada petunjuk dari Komnas HAM atau KKR perihal pemakaman 

ulang, pemkot akan membantu teknis penguburan secara layak itu secara lebih detail. 

 

"Intinya kami akan membantu semaksimal mungkin,” kata dia. 

 

Untuk diketahui, sedikitnya ada 24 korban tragedi 1965 yang diketahui dikuburkan di 

sebuah pekarangan milik warga di Dusun Plumbon, Kelurahan Wonosari, Kecamatan 

Ngaliyan, Kota Semarang. Mereka diduga adalah orang yang dituduh sebagai anggota Partai 

Komunis Indonesia atau organisasi sayap partai tersebut yang dibantai secara keji pasca 

peristiwa Gerakan 30 September 1965. 

 

Keberadaan makam di Kampung Plumbon atau biasa disebut "Kuburan Plumbon" itu 

sebagai kuburan massal anggota PKI itu sudah diketahui banyak pihak, termasuk masyarakat 



sekitar. 

 

Menurut kesaksian warga setempat yang dihimpun oleh sejumlah aktivis, setidaknya ada 

tiga versi jumlah korban yang dikuburkan secara massal di tempat itu, yakni versi pertama 

24 orang, kemudian 21 orang, dan 12 orang.  

Sumber: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/595497-kuburan-massal-tragedi-1965-

di-semarang-akan-diberi-nisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pemkot Semarang Izinkan Pemasangan Batu 

Nisan Kuburan Massal Plumbon 

Muhammad Dasuki - Sabtu, 28-02-2015 10:35 

Semarang, Aktual.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akhirnya merestui para aktivis 

hak asasi manusia (HAM) untuk bisa memasang nisan di situs bersejarah kuburan massal 

korban Peristiwa ’65 yang terletak di Dusun Plumbon Kelurahan Wonosari, Kecamatan 

Ngaliyan, Kota Semarang. 

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Adi Tri Hananto mengungkapkan, pihaknya telah 

mendapat pengajuan dari penggiat HAM di kota ini untuk mereka bisa memasang nisan di 

situs kuburan massal dalam waktu dekat. Selain itu, kata Sekda Kota, para pegiat HAM juga 

mengajukan permohonan supaya bisa mendapat restu bila ke depan ingin melakukan 

pemakaman ulang secara layak pada korban. 

 

“Hanya saja, menurut para penggiat hukum dan HAM, masih harus menunggu petunjuk 

Komnas HAM. Mereka sudah melaporkan dan meminta petunjuk masalah kuburan massal 

ini ke Komnas HAM. Bila memang suatu saat ada petunjuk dari Komnas HAM atau KKR 

perihal pemakaman ulang, Pemkot akan membantu semaksimal mungkin,” jelas Tri 

Hananto. 

 

Ia berujar, kegiatan kemanusiaan untuk memperlakukan kuburan massal secara layak 

tersebut dinilai positif oleh Pemerintah Kota dan pantas untuk didukung. Pertemuan antara 

jajaran Pemkot dengan para pegiat HAM berkenaan situs bersejarah kuburan massal 

tersebut telah berlangsung pada hari Kamis (26/2) di Ruang Rapat Wali Kota, kompleks Balai 

Kota Jl Pemuda Semarang. 

 

Hadir dalam kesempatan tersebut para aktivis dari Perkumpulan Masyarakat Semarang 

untuk HAM, Satjipto Rahardjo Institute, dan aktivis mahasiswa dari Universitas Negeri 

Semarang, dan pemimpin Gereja Kebon Dhalem Semarang Romo Aloys Budi Purnono. 

Rombongan aktivis diterima Sekda Kota, Asisten I Eko Cahyono, Kepala Kesbangpolinmas 

Kuncoro Himawan, Camat Ngaliyan Heroe Soekandar, Lurah Wonosari Kecamatan Ngaliyan 

http://www.aktual.co/


Sulistoiyo, dan lainnya. 

 

Koordinator PMS-HAM, Yunantyo Adi, mengatakan rencana pemasangan nisan di makam 

yang biasa disebut Kuburan Plumbon diiringi ritual doa lintas agama itu dimaksudkan 

sebagai tahap awal upaya memanusiakan jenazah-jenazah korban sembari menunggu 

petunjuk Komnas HAM kaitannya pemakaman ulang secara layak. PMS-HAM tidak berani 

membongkar makam mengingat makan itu merupakan barang bukti yang harus dilakukan 

forensik oleh Komnas HAM. 

 

Oleh karena itu, pihaknya beraudiensi dengan Pemkot Semarang untuk meminta saran 

sekaligus izin untuk memasang nisan terlebih dahulu, agar rencana itu bisa dijalankan 

dengan tanpa gangguan. “Kami berkoordinasi dengan Pemerintah Kota sebab pelaksanaan 

pemasangan nisan ini membutuhkan kenyamanan. Kita bersyukur karena Pemkot Semarang 

mengapresiasi upaya kita untuk memperlakukan korban di kuburan massal secara layak,” 

ujar dia. 

 

Di kuburan massal Plumbon, menurut kesaksian warga disinyalir ada 24 korban. Namun ada 

pula saksi lain yang menyebutkan jumlah korban yang dimakamkan sebanyak 12 orang. 

Sejauh ini setidaknya telah didapatkan sebanyak delapan identitas korban yang dimakamkan 

di Kuburan Plumbon dari hasil penyelidikan yang dilakukan pegiat HAM dalam kurun 

Januari-Februari 2015. 

 

Delapan korban yang diketahui identitasnya ini merupakan warga Kabupaten Kendal sebab 

saat peristiwa terjadi Dusun Plumbon secara administratif memang masuk wilayah 

Kabupaten Kendal. Kedelapan korban yang diketahui identitasnya itu adalah Mutiah 

(dulunya guru TK), Soesatjo (dulunya pejabat teras Kendal), Sachroni, Darsono, Yusuf 

(dulunya Carik), Kandar (Carik), Dulkhamid, dan Surono. 

 

Romo Aloys Budi Purnomo mengatakan, kegiatan HAM berkaitan kuburan massal itu 

menantang aspek kemanusiaan masyarakat sekarang ini untuk memberikan penghormatan 

yang sepantasnya. 

 

"Ya, harus menata kembali, menata kuburan massal itu agar menjadi tempat yang pantas 

kepada mereka. Tujuan teman-teman ini adalah pemakaman ulang secara layak, kalau 

sementara baru bisa dilaksanakan pemasangan nisan lantaran masih menunggu petunjuk 

Komnas HAM mengingat kuburan itu merupakan barang bukti yang tidak bisa diperlakukan 

sembarangan, ini sudah tahapan yang baik karena Pemerintah Kota ternyata juga mau 

peduli," katanya. (Uki) 

Sumber: http://www.aktual.co/nusantara/pemkot-semarang-izinkan-pemasangan-batu-

nisan-kuburan-massal-plumbon 

http://www.aktual.co/nusantara/pemkot-semarang-izinkan-pemasangan-batu-nisan-kuburan-massal-plumbon
http://www.aktual.co/nusantara/pemkot-semarang-izinkan-pemasangan-batu-nisan-kuburan-massal-plumbon


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sabtu, 25 April 2015 | 08:40 WIB 

Perhutani Izinkan Lahannya untuk Makam 

Korban 1965 

 

Tumiso bersama korban pelanggaran HAM tahun 1965/66 lainnya melakukan aksi di pelataran gedung Komnas 

HAM, Jakarta Pusat, (4/6). Mereka mendesak Komnas HAM untuk menyatakan peristiwa 1965/66 sebagai 

pelanggaran HAM berat, serta mengumumkan hasil penyelidikannya. ANTARA/Fanny Octavianus 

TEMPO.CO , Semarang- Perhutani perwakilan Mangkang memberikan izin sebagian lahan 

miliknya untuk mengubur korban kekerasan tahun 1965. Perhutani beralasan makam di 

kampung Plumbon, kelurahan Wonosari, kecamatan Ngalian, Jawa Tengah itu sudah ada 

sejak lama dan berada di kawasan hutan jati milik perhutani Kesatuan Pemangku Hutan 

Kendal. 

 

"Di situ sudah ada makam sejak dulu yang berada di hak kawasan hutan negara, jadi tak apa 

kalau memang untuk pemakaman," kata Rosi Tri Kuntoro, wakil kepala Perhutani perwakilan 

Mangkang, Jumat, 24 April 2015. 

 

Rosi mengaku telah mendapatkan surat izin dari Perkumpulan Masyarakat Semarang untuk 

Hak Asasi Manusia (PMS-HAM) yang isinya permohonan izin pemberian nisan makam 

korban kekerasan 1965 di sebuah lahan milik perhutani di kampung Plumbon, kelurahan 

http://www.tempo.co/
http://www.tempo.co/politik/


Wonosari, kecamatan Ngalian, Kota Semarang. "Kami tindak lanjuti dengan survei tempat 

dan tanya warga sekitar," kata Kuntoro. 

 

Menurut dia, lembaganya tak mempersoalkan pemberian nisan dan penataan sebuah kuburan 

massal dengan luasan lahan lima kali 10 meter persegi itu. Selain pemberian nisan aktivis 

Perkumpulan Masyarakat Semarang untuk Hak Asasi Manusia (PMS-HAM) juga memasang 

paving di lingkaran lahan makam sebagai tanda tepat itu pernah dimakamkan sejumlah 

korban kekerasan 1965.  

 

Penemuan kuburan massal di kampung Plumbon berawal dari penelitian kampus Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang, penelitian keberadaan kuburan massal dilanjutkan oleh 

Perkumpulan Masyarakat Semarang untuk Hak Asasi Manusia (PMS-HAM) dengan cara 

wawancara dengan sejumlah warga di kampung setempat maupun sejumlah saksi yang 

terlibat menguruk dua lubang usai eksekusi pada tahun 1966. 

 

Perkumpulan Masyarakat Semarang untuk Hak Asasi Manusia (PMS-HAM) sebelumnya 

telah melaporkan temuan kuburan massal yang diyakini menjadi tempat pemakaman korban 

tragedi 1965-1966 ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kuburan masal 

itu diperkirakan digunakan mengubur 24 jenazah dalam dua lubang. 

 

"Laporan ke Komnas HAM untuk berkonsultasi apakah jenazah-jenazah dalam kuburan itu 

dapat dikuburkan kembali secara layak," kata pegiat PMS-HAM, Yunantyo Adi. 

 

Menurut Yunantyo, tujuan melapor ke Komnas HAM untuk memenuhi hak korban tragedi 65 

untuk dimakamkan sesuai dengan agama yang dianut oleh para mendiang saat masih hidup. 

Langkah yang dilakukan itu juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan upaya saling 

memaafkan luka-luka bangsa. Apa lagi, kata dia, pemerintah pernah menggelar rekonsiliasi 

antara putra-putri tokoh terkait peristiwa gerakan 30 September 1965 di era zaman Presiden 

Abdurahman Wahid. 

 

"Itu dilakukan oleh putra putri Pak Harto, Jenderal A Yani, Jenderal Naustion, dan DN Aidit, 

terkait Tragedi 1965 yang patut apresiasi dan dilanjutkan," kata Yunantyo. 

EDI FAISOL 

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2015/04/25/078660749/Perhutani-Izinkan-

Lahannya-untuk-Makam-Korban-1965 

Catatan: Ada kekeliruan penulisan nama narasumber pada berita di atas, nama yang benar 

harusnya Rovi, tetapi tertulis Rosi.  
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