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PADA hari kedua Simpusium Nasional Tragedi 1965 yang diselenggarakan Pemerintah 

RI dll., 19 April 2016, di Jakarta, saya sebagai peserta simposium berkesempatan berbicara 
perihal memanusiakan kuburan massal korban kekerasan dalam Peristiwa 1965 yang ada di 
Semarang, dan masalah Peristiwa Madiun 1948 yang selalu dikait-kaitkan dengan Peristiwa 
1965. Seharusnya ada banyak hal ingin saya sampaikan dalam simposium, tetapi pendeknya 
waktu yang diberikan pemandu diskusi, saya hanya berkesempatan berbicara mengenai dua 
hal itu saja secara singkat. Paparan yang akan saya sampaikan dalam seminar ini hanya akan 
mengulas perihal Peristiwa Madiun, guna menjelaskan apa yang pernah saya sampaikan 
dalam ‘Simposium 1965’. Pembahasan mengenai masalah ‘Madiun’ ini memang dirasakan 
perlu, mengingat tiap kali pembahasan masalah korban kekerasan 1965 selalu saja ada 
pihak-pihak yang selalu mengulang masalah ‘Madiun’, di mana gambaran yang diangkat 
tentang ‘Madiun’ selalu saja sisi yang menyudutkan warga eks PKI, tidak berimbang.3 
Demikian juga waktu ‘Simposium 1965’ berlangsung selama dua hari, pengkaitan model itu 
pun terjadi. Ada narasumber-narasumber yang berbicara masalah ‘Madiun’, bertujuan 
untuk menyudutkan warga eks PKI yang menjadi korban kekerasan tahun 1965-1966.  

Perlu saya jelaskan, ada dua hal utama yang saya kemukakan kaitan Peristiwa Madiun 
1948 saat berkesempatan berbicara dalam ‘Simposium 1965’ tersebut. Pertama, bahwa 
yang selalu dikemukakan banyak orang akhir-akhir ini sehubungan ‘Madiun’ adalah 
kekerasan terhadap ulama yang ditersangkakan terhadap warga PKI. Selalu saja PKI 
dikepung wacana yang menyudutkan, bahwa Peristiwa Madiun 1948 merupakan peristiwa 
“pemberontakan” yang disertai pembantaian terhadap para kiai. Saya tegaskan dalam 
forum simposium itu, padahal yang terjadi pada ‘Madiun’, faktanya kekerasan itu menimpa 
bukan hanya lawan-lawan PKI, tetapi juga menimpa warga PKI. Ada yang menyebut warga 
eks PKI yang menjadi tewas saat itu mencapai 8.000-10.000. Adapun warga PKI yang tewas 
sebelumnya juga mengalamai kekerasan-kekerasan tidak berperikemanusiaan, demikian 
juga tawanan yang masih hidup mengalami kekerasan serupa. Kedua, bahwa sekeras apa 
pun yang terjadi sehubungan Peristiwa Madiun 1948, faktanya setahun kemudian bisa 
terjadi penyelesaian secara politik dan hukum di tingkat parlemen waktu itu –Komite 
Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, sekarang bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau 
DPR— dan eksekutif. Presiden Soekarno bersama Alimin, tokoh tua PKI waktu itu, tidak lain 
adalah guru politik Soekarno, memprakarsai adanya usaha-usaha untuk ada penyelesaian 
secara politik kaitan Peristiwa Madiun,4 yang kemudian berlanjut pembahasannya hingga ke 
parlemen dan Kementerian Kehakiman.  

Perdebatan keras di level KNIP akhirnya memutuskan memberi hak hidup kepada PKI, 
dan PKI diminta turut mempertahankan Republik dari gempuran kolonialis Belanda yang 
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ingin bercokol lagi di Tanah Air. Keputusan KNIP itu akhirnya diiringi dengan keputusan 
hukum yang diterbitkan Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo tanggal 7 September 
1949, isinya: Pemerintah tidak akan menuntut PKI, tetapi warga PKI juga tidak boleh terlibat 
tindakan kriminal.5  

Sekeluar dari simposium, sebagian rekan menanyakan penyelesaian negara atas 
‘Madiun’ itu kepada saya. Saya katakan kepada rekan-rekan bahwa, terlepas dari dinamika 
pelik yang terjadi pascapenyelesaian secara politik dalam Peristiwa Madiun itu, era-era itu 
Indonesia menjadi contoh terbaik bagi dunia, di mana di sebuah negara yang baru berdiri 
dalam waktu tidak terlalu lama negara mampu move on dari pertikaian nasional atau tragedi 
yang baru saja dialami. PKI pascaperistiwa itu juga dibebaskan mengemukakan versinya ke 
muka umum secara merdeka.6 Sementara dalam hal lain, kekerasan Peristiwa 1965-1966 
saja hingga lebih dari 50 tahun negara tak mampu menyelesaikannya secara kenegaraan 
sama sekali. Sampai sekarang ini masyarakat pun tidak bebas membicarakan masalah 
kekerasan dalam Peristiwa 1965. Namun pada era Presiden Soekarno, kekerasan yang 
terjadi di tahun 1948 yang sama-sama memakan korban bagi masing-masing pihak bertikai, 
dalam waktu sekitar setahun mampu diselesaikan pihak-pihak yang bertikai itu secara 
kenegaraan di tingkat parlemen dan eksekutif.7  

Tetapi perlu saya jelaskan di sini juga, penyelesaian secara negara sehubungan 
Peristiwa Madiun itu berbeda dengan penyelesaian yang diharapkan Komnasham maupun 
IPT 1965 sehubungan masalah kekerasan Peristiwa 1965. Penyelesaian dalam Peristiwa 
Madiun itu adalah penyelesaian secara politik yang dibicarakan di parlemen oleh pihak-
pihak yang bertikai, kemudian ada hasilnya yang menyatakan untuk bekerja sama kembali 
demi menjaga Republik, dan Pemerintah RI melalui Menteri Kehakiman menerbitkan surat 
menyatakan tidak akan menuntut PKI. boleh dikatakan, penerbitan surat oleh Menkeh 
waktu itu merupakan sebuah produk hukum. Jadi produk hukumnya bukan berupa putusan 
pengadilan HAM di dalam negeri atau internasional, jadi tidak ada namanya putusan 
Pengadilan HAM yang isinya menyatakan menuntut pemerintah memberikan rehabilitasi, 
reparasi, kompensasi, dll, terhadap korban. Melainkan produk hukumnya adalah berupa 
keputusan parlemen untuk bekerja sama kembali dan keputusan eksekutif untuk tidak 
menggugat pihak yang sebelumnya bertikai dengan pemerintah.  

Sejarah mencatat, dinamika politik yang berkembang belakangan, juga PKI sendiri 
mengambil sikap yang kritis terhadap pemerintah, akhirnya memengaruhi usaha-usaha 
penuntasan problem yang timbul dari Peristiwa Madiun. Masing-masing kubu pada tahun-
tahun berikutnya akan melakukan pembelaan sendiri-sendiri sebagaimana versinya, sama-
sama membuat peringatan peristiwa sebagai korban, sama-sama merasa sebagai korban, 
sama-sama menyatakan mengungkapkan kebenasan, sama-sama saling menyalahkan, 
sama-sama mengungkapkan kekejaman-kekejaman pihak lawan, dsb. Ketika di satu pihak 
makin keras menyalahkan yang lain, makin keras pula pihak lain menyalahkan balik lawan 
politiknya.  

Sekarang, saya lebih ingin berbicara untuk tidak mempertajam konflik dari Peristiwa 
Madiun 1948 itu. Setelah lebih dari 70 tahun RI merdeka, sewajarnya kita ini bisa move on 
dari masalah itu, bisa merdeka dari kebencian dan dendam kesumat. Biarkan semestinya, 

                                                           
5
 TEMPO; Musso, Si Merah di Simpang Republik;  Kepustakaan Populer Gramedia, 2011, hal 117.  

6
 Meskipun ya memang pengemukaan versi peristiwa oleh PKI ini terdapat kendala-kendalanya juga, misalnya 

mantan wapres Hatta sampai-sampai menggugat ke pengadilan karena dikatai tangannya bermuluran darah.  
7
 Walau sebenarnya setelah penyelesaian secara kenegaraan di tahun 1949 itu kita akui terdapat problem-

problem peristiwa yang tidak tertuntaskan. 



versi-versi yang berpihak ke eks PKI itu muncul, sebab tujuannya bukan untuk melestarikan 
pewarisan dendam, melainkan supaya menjadi pelajaran ke masa mendatang.  

Paparan ini akan membahas beberapa analisis PKI sehubungan Peristiwa Madiun. 
Pada akhirnya paparan ini lebih ingin menyentuh segi kemanusiaan. Dahlan Iskan adalah 
CEO Jawa Pos, keluarganya di Madiun juga menjadi korban PKI, dan Soemarsono, tokoh 
utama dalam Peristiwa Madiun 1948, kehidupan telah mempertemukan keduanya, dan 
keduanya menjadi contoh baik tentang bagaimana kekerasan di masa silam itu akhirnya bisa 
diselesaikan secara sosial dan kekeluargaan.  

***** 
Setelah usaha-usaha penyelesaian masalah Peristiwa Madiun 1948 berhasil dibahas 

dan diputuskan di tingkat parlemen KNIP, serta selanjutnya dibuatkan Keputusan Menkeh 
pada tahun 1949 yang isinya menyatakan Pemerintah RI tidak akan menggugat PKI, para 
kader PKI keluar dari persembunyian. Partai ini lantas menobatkan Alimin sebagai pemimpin 
sementara. Tetapi tampaknya Alimin memiliki konsep yang berbeda dengan Musso yang itu 
lantas ditentang kader-kader muda. Alimin berpandangan PKI hanya perlu sebagai partai 
kecil tetapi militan dan menyebar di semua organisasi massa, selanjutnya massa diikat 
dalam sebuah front untuk meneruskan revolusi. Konsep ini bertolak belakang dengan 
dengan “Jalan Baru” Musso, adapun kader muda PKI seperti Aidit, Lukman, Nyoto, dkk, lebih 
mengikuti garis Musso.8  

TEMPO melukiskan,9 pengikut garis Moeso ini kemudian mendirikan open office di 
Jakarta bersama Sudisman. Dari sisa Politbiro CC PKI lama, hanya Alimin yang masuk 
formatur, sementara Wikana, Tan Ling Djie, Soemarsono, dll, tak lagi dilibatkan. Bulan 
Februari 1950 Presiden Soekarno melantik anggota DPR Sementara RIS, PKI mendapat jatah 
kursi, dan PKI mulai membuka dialog dengan unsur agama dan nasionalis seperti PNI, PSI, 
Murba, Masyumi, NU, PSII, dll. Kongres PKI tuhun 1951 menunjuk Aidit, Lukman, dan Nyoto 
sebagai ketua satu, ketua dua, dan ketua tiga Politbiro CC PKI. Tokoh tua partai tak diberi 
jabatan penting, Alimin belakangan mundur dan digantikan Sakirman. 

Pada 15 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, kedudukan PKI 
di parlemen makin kuat. Partai ini selanjutnya mengembangkan sikap kritis. Antara lain PKI 
menolak Konferensi Meja Bundar (KMB), karena hasilnya dinilai merugikan Republik, sebab  
adanya persetujuan KMB Indonesia terpecah-pecah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) 
yang terdiri atas 16 negara bagian. PKI mendukung kritik Hadikusumo terhadap lemahnya 
pemerintah, hal ini menyebabkan Perdana Menteri Natsir mundur.  

Pada saat 15 Agustus 1950 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk, 
eksistenti PKI makin kuat, kedudukannya di parlemen pun kian mantap. PKI tidak ambil 
pusing ketika Uni Soviet tidak memberi respons apa-apa atas terbentuknya NKRI itu, 
pertukaran nota dan telegram soal hubungan Indonesia-Soviet juga tidak ada.   

PKI meluaskan pengaruhnya ke desa, kota, petani, buruh, dan tentara. Hasilnya boleh 
juga, dalam Pemilu 1955 partai ini mampu memperoleh dukungan suara terbesar ke-4, yakni 
16,4 persen suara, masih di bawah PNI yang memperoleh 22,3 persen, Masyumi 20,9 
persen, dan NU 18,4 persen. 

***** 
Pada tahun 1950, berarti setahun setelah usaha penyelesaian Peristiwa Madiun di 

tingkat parlemen dan eksekutif dilakukan, serta pascapenyerahan kedaulatan dari Belanda 
kepada RI, masalah kekerasan dan pembunuhan tanpa proses pengadilan terhadap warga 
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PKI kembali dipertanyakan partai, antara lain adalah masalah eksekusi terhadap mantan 
Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin dkk di pemakaman Desa Ngalihan, 
Kecamatan/Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.  

Versi yang digembar-gemborkan pembenci PKI saat ini adalah, sebagaimana saya 
sebutkan sebelumnya, bahwa Peristiwa Madiun 1948 merupakan peristiwa 
‘pemberontakan’ yang disertai pembantaian terhadap para kiai.  

Tetapi menurut saya, Peristiwa 1948 itu merupakan benturan tak terelakkan dari dua 
pihak, yang itu mengakibatkan jatuhnya korban bagi masing-masing pihak. Kekejaman-
kekejaman juga terjadi terhadap masing-masing pihak, di mana satu sama lain kemudian 
melemparkan tuduhan. Pemerhati sejarah Martin Hutagalung mengungkapkan, antara 
tanggal 19 September 1948 hingga terbentuknya Front Nasional Daerah Madiun, tidak ada 
kekacauan di Madiun. Tetapi desa-desa di sekitar Magetan, ada pemuda-pemuda 
berseragam hitam berikat kepala merah datang dari arah Solo yang menyaru sebagai 
anggota PKI, melakukan penggedoran, meneror rakyat, termasuk kiai dan santri. Pidato 
seruan perang sabil dari Menteri Agama membuat kiai dan santri ikut melawan PKI. Kiai dan 
santri mendapat kekuatan melawan PKI sesudah pasukan pemerintah mendekati Madiun. 
Benturan antara kiai-santri versus warga PKI tak terelakkan, di kedua belah pihak sama-
sama jatuh korban.10  

Kisah-kisah kekejaman terhadap warga PKI juga pernah diceritakan Roeslan Abdulgani, 
beliau pernah menjabat Menko Hubungan Rakyat (1962-1965) dan Menteri Penerangan 
(1962-1965), rektor IKIP Bandung (1964-1966), dan Duta Besar RI untuk PBB (1967-1971). 
Casper Schuuring dalam Roeslan Abdulgani Tokoh Segala Zaman, 2002, mengisahkan 
pengakuan Roeslan:  

“Di sebuah sekolah ditawan 43 orang komunis dan diputuskan siapa di antara mereka 
akan dihukum mati. Seorang letnan memohon kesediaan saya untuk hadir dalam 
pelaksanaan tembak mati tersebut. Dari jumlah 43 itu, lima belas orang ditembak mati dan 
lima di antaranya benar-benar ditembak di liang kubur yang sudah tersedia... Ketika malam 
harinya kembali ke Madiun, saya menangis. Saya tidak pernah menangis begitu keras.”11 

Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan pemimpin yang menyesalkan terjadinya 
Peristiwa Madiun, ia pun pernah mengungkapkan fakta kekejaman terhadap warga PKI. 
Pengamat militer Prof Salim Said mengatakan, Sudirman beranggapan ‘Madiun’ itu 
sebenarnya hanyalah keributan yang bisa dilerai, tetapi lantaran perintah Perdana Menteri 
Hatta menyerang Madiun, maka Sudirman menyerang.12  

Saat ‘Madiun’ meletus, Sudirman sempat mengunjungi lokasi pembantaian terhadap 
warga PKI pada November 1948. Akhir November ia pulang meninggalkan Madiun. 
Muhammad Teguh Bambang Tjahjadi, salah satu putra sang jendral, mengisahkan kondisi 
syok ayahnya sepulang dari Madiun. Waktu diwawancara TEMPO, ia mengisahkan Sudirman 
mengeluh kepada istri, bahwa tak bisa tidur selama di Madiun. Sudirman syok menyaksikan 
genangan darah sedaam 5 cm dan kondisi korban yang mengenaskan. Setelah bercerita, 
Sudirman langsung mandi, selepas mandi ia merasa lemas, tergolek saja, berikutnya 
opname di Rumah Sakit Panti Rapih.13 
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Tggal 24 Februari 1955 DN Aidit menyampaikan pembelaan di muka Pengadilan Negeri 
Jakarta, dan mengungkapkan fakta-fakta kekejaman-kekejaman terhadap warga PKI dalam 
Peristiwa Madiun. Di pengadilan Ia dituntut pertanggungjawabannya atas Resolusi Politbiro 
PKI bulan September 1953 yang berdiri peringatan tentang ‘Madiun’. Jaksa mendakwa Aidit 
sebab menilai resolusi tersebut mengandung penghinaan terhadap Wapres Hatta. Resolusi 
menyebut tindakan kabinet Soekarno-Hatta-Natsir di seputar ‘Madiun’ adalah provokatif 
dan kejam. Aidit memberikan laporan rinci kekejaman terhadap warga partainya antara lain 
pembunuhan terhadap Amir Sjarifoeddin dkk di Desa Ngaliyan Kabupaten Karanganyar dan 
pembunuhan di Magelang, serta menyinggung kekerasan-kekerasan di Malang, Kediri, Pati, 
Blora, Rembang, Kudus, Purwodadi, Cepu, dll. Aidit dalam pembelaannya menggambarkan 
bahwa apa yang disebutkan dalam Resolusi Politbiro itu tidak ada yang salah, ‘memang 
benar dalam Peristiwa Madiun tangan Hatta-Sukiman-Natsir cs berlumuran darah’.  

Resolusi juga mengungkapkan peristiwa pembunuhan dan penahanan terhadap 36 
ribu orang itu akhirnya melicinkan penyerbuan Belanda yang pada akhirnya menguntungkan 
imperialis. Tetapi, Aidit juga mengakui, keberhasilan imperialis memainkan provokasi 
sehingga pecah perang saudara dalam Peristiwa Madiun juga akibat kesalahan-kesalahan 
oportunis dari PKI di lapangan organisasi dan politik. Aidit mengakhiri pembelaan dengan 
seruan Masyumi untuk memeringati tanggal 18 September tiap tahun sebagai hari 
berkabung nasional dengan mengibarkan bendera setengah tiang di seluruh kantor 
pemerintahan, tapi para korban di pihak warga PKI agar tetap waspada terhadap segala 
bentuk provokasi baru, dan menekankan keharusan untuk menjaga persatuan.14  

***** 
Pada tahun 1950 terjadi perkembangan menarik pada makam massal Amir Sjarifoeddin 

dkk (11 jenazah) yang ada di Kabupaten Karanganyar. Identitas ke-11 orang itu adalah: (1) 
Amir Sjarifoeddin, (2) Soeripno, 

(3) Maroeto Daroesman, (4)  

Sardjono, (5) Djokosoejono, (6) 

Oei Gwee Hwat, (7) Harjono, (8) 

Katamhadi, (9) Ronomarsono, (11) 

Den Mangku.  
Pada 26 September 1950 

anggota parlemen Ny Moedigdo 
dan para janda korban 
mengunjungi Perdana Menteri 
Natsir. Kepada Natsir ditanyakan 

siapa yang bertanggung jawab dan 
bagaimana jalannya proses 
pengadilan ketika itu. Pemerintah 

mengizinkan pemakaman ulang jenazah Amir Sjarifoeddin dkk. Natsir berjanji akan 
melakukan pengusutan, namun belakangan janji ini tidak pernah dipenuhi. Persiapan untuk 
pemakaman ulang tanggal 19 November.15  
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Pada tanggal 15-18 November 1950, 
kuburan massal digali dan tiap jenazah 
diidentifikasi.16 Saat penggalian, pada 
jenazah Amir ditemukan ada Kitab Injil, ini 
menguatkan kabar bahwa sebelum 
ditembak Amir sempat meminta membaca 
Injil lebih dulu.17 Pemakaman jadi dilakukan 
tanggal 19 November dan dihadiri 10.000 
orang, semua janda juga turut hadir kecuali 
Ny Lufi Soeripno yang hingga tanggal itu 
belum tiba di Indonesia. Mereka semua 
mencucurkan air mata. Ny Den Mangku, 

ketika peti tulang-tulang suaminya hendak 
dimasukkan ke liang lahat, pingsan.18 Ibu-
ibu itu atas nama kemanusiaan menggugat 
agar keadilan ditegakkan. Di Solo dan di 
Ngaliyan (Kabupaten Karanganyar), 
sepanjang jalan antara keduanya, ditempatkan penjagaan tentara yang kuat. Pemerintah 
Pusat tidak hadir dalam pemakaman ulang tersebut. Pemimpin partai, Alimin, 
menyampaikan pidato dalam kesempatan itu.19 Sebelum dimakamkan ulang, sebelas peti itu 
diletakkan berjejer, dengan potret-potret besar di setiap peti.20  

Sejak pemakaman ulang itu, makam Amir sering diziarahi, dari rakyat sampai pejabat 
pemerintahan,21 bahkan kalau akhir pekan makam Amir dkk laksana pasar.22 Di dekat 
makam dulu juga dibangun rumah cungkup untuk para peziarah yang rehat sejenak, namun 
rumah cungkup ini sekarang sudah tidak ada lagi. Menurut penduduk setempat, pada tahun 
1965 nisan-nisan makam Amir Sjarifoeddin dkk dihancurkan hingga rata dengan tanah oleh 
orang tak dikenal yang datangnya dari luar desa. Selama berpuluh-puluh tahun lahan 
makam itu kemudian hanya berupa gundukan tanah. Baru tahun 2008 makam itu dipugar 
kembali oleh keluarganya.23  

 
***** 

Pasca-Peristiwa 1965 wacana tentang Peristiwa Madiun terus bergulir sampai 
sekarang. Setelah kejatuhan rezim Soeharto, wacana mengenai kekerasan terhadap warga 
eks PKI dan lain-lainnya bermunculan. Tetapi kemudian ada yang tidak terima dengan 
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pengungkapan fakta kekerasan terhadap warga PKI maupun warga non-PKI yang bukan 
pelaku G30S dalam Peristiwa 1965 itu, ada yang lantas mencoba mengakitkan masalah itu 
dengan Peristiwa Madiun 1948. Namun dalam mengangkat fakta tentang ‘Madiun’ tidak 
berimbang, tidak jujur, seolah yang terjadi dalam Peristiwa Madiun itu adalah peristiwa 
“pemberontakan” dan pembunuhan kiai-kiai, padahal banyak sekali kekerasan tak 
berperikemanusiaan yang menimpa warga PKI kala itu.  

Untuk menipu, ada juga yang melakukan tindakan hoax. Misalnya, foto pembantian 
terhadap warga PKI di Magetan yang dimuat dalam buku Madiun 1948 karya Harry Poeze, 
itu dipajang dan diberi caption terbalik dari kenyataan, seolah itu foto orang PKI membantai 
warga, padahal foto itu adalah gambar pembantaian terhadap warga PKI di Magetan.  

Tiap kali wacana pengungkapan kebenaran perihal kekerasan terhadap warga eks PKI 
maupun warga non-PKI dalam Peristiwa 1965, masalah Madiun 1948 kembali dinaikkan 
dengan penampilan data yang tidak pas untuk menyudutkan warga eks PKI maupun non-PKI 
korban kekerasan 1965 yang sedang memperjuangkan hak asasinya. Kondisi itu diperparah 
lagi dengan pelarangan diskusi-diskusi di kampus mengenai tema-tema tersebut, kejadian 
sweeping buku, serangan ormas-ormas terhadap diskusi-diskusi karena terpovokasi 
informasi hoax, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk pembungkaman.  

Sebenarnya, masalah Madiun 1948 problem yang secara ruang-waktu sama sekali 
berbeda dengan Peristiwa 1965. Ibaratkan Anda adalah aktivis suatu partai, hampir 20 
tahun lalu Anda melakukan perbuatan kriminal, maka tentu Anda bisa disalahkan ketika 
pimpinan partai Anda sekarang melakukan kesalahan hanya karena Anda adalah warga 
partai itu, kecuali jika memang Anda terlibat kriminal bersama pimpinan partai itu. Dan 
dinamika dalam organisasi politik sepanjang hampir 20 tahun itu tentu saja sudah sama 
sekali berbeda di antara aktor-aktor politik itu. Bagaimana mungkin kesalahan akan 
diberlakukan secara kolektif, bahkan orang-orang di masa lalu dipersalahkan? Tidak ada 
hukum di dunia ini yang memberlakukan seperti itu.  

Di zaman Bung Karno, PKI yang kalah di Madiun bebas mengemukakan versinya, Bung 
Karno sendiri yang berseberangan dengan PKI sendiri juga bebas mengemukakan versinya.24 
Di forum parlemen Ketua CC PKI bahkan mengemukakan pembelaan atas apa yang terjadi di 
Madiun. Di masa Orde Baru, hanya Orde Baru yang boleh mengeluarkan versinya, beda 
pendapat dianggap makar dengan segala risikonya. Sekarang, pembungkaman model Orde 
Baru itu masih saja terjadi di mana-mana ketika kita membicarakan Peristiwa 1965, antara 
lain dengan mengaitkan dan mengolah data Peristiwa Madiun 1948 secara tidak jujur dan 
berat sebelah, dan masyarakat sering mudah terprovokasi.  

Masyarakat mestinya jangan gampang terprovokasi informasi tak berimbang perihal 
Peristiwa Madiun, yang akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menyudutkan 
korban kekerasan 1965 yang sedang memperjuangkan hak-haknya terhadap negara.  

Sehubungan Madiun, apa yang dilakukan Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos, dengan 
Soemarsono, tokoh utama Peristiwa Madiun, adalah contoh yang baik sekali sebagai 
pelajaran bagi masyarakat luas. Tentang itu, kita bisa mendengarkan apa yang penuturan 
Soemarsono sbb:  

Saya kehilangan orang-orang dekat dalam Peristiwa Madiun. Bung Amir sudah saya 
anggap abang sendiri. Djokosujono, Khatamhadi, Atmadji, Suripno, Dachlan, Sidik 
Arselan, Munadji, itu sahabat-sahabat saya semua. Saya kehilangan mereka. Dahlan 
Iskan juga sudah kehilangan sebagian anggota keluarganya. Saya dan Dahlan Iskan 
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tidak ada masalah satu-sama lain. Tapi bangsa kita ini kan masih belum bisa 
melepaskan diri dari propaganda buruknya Harto. Kebencian terhadap PKI selalu 
ditanamkan. Bagaimana rakyat bisa hidup berdampingan kalau kebencian tanpa 
alasan itu berulang-ulang dipropagandakan? Itu sebabnya banyak orang yang ndak 
senang melihat saya dan Dahlanmengadakan rekonsiliasi. Di Madiun, di tempat yang 
katanya PKI menyembelihi kyai dan santri, saya diterima baik-baik, kami bermaaf-
maafan sampai peluk-pelukan gitu. Tapi di Surabaya saya didemo. Saya disuruh 
pulang ke Australia.  
Dahlan Iskan berasal dari keluarga kyai dan santri yang menjadi korban dalam 
Peristiwa Madiun. Saya respek sekali padanya. Dia menuliskan berturut-turut sejarah 
Bung Amir dan saya di koran Jawa Pos dengan fair. Sampai dia terima dirinya dijelek-
jelekin, didemo dan dituduh memalsukan sejarah. Dia tidak takut dicap berdamai 
dengan PKI. Karena dia meyakini yang dia lakukan untuk kebaikan. Yang seperti ini 
harus kita teladani. Anak-anak jenderal korban tragedi Gestok juga sudah ada yang 
membentuk forum dengan anak-anak yang dituduh berontak. Anaknya Yani, Sutoyo, 
Panjaitan, sudah mau ngumpul dengan anaknya Aidit dan Setiadi.25

  

***** 
Menarik apa yang dituliskan Endang Suryadinata, seorang penulis yang tinggal di 

Belanda, mengamati kejadian di sepuar Dahlan Iskan dan Soemarsono ini.26 Ia mencatat 
sebagai berikut.  

CEO Jawa Pos sudah menuliskan tokoh seperti itu (Soemarsono) dalam catatan berseri 

(Jawa Pos, 14-16 Agustus 2009). Dalam tulisannya, Soemarsono disebut sebagai tokoh 

utama pertempuran Surabaya (1945). Soemarsono juga tokoh utama Peristiwa Madiun 1948. 

Tulisan itu membuat berang kalangan antikomunis. Sekitar 150 orang yang mengaku anggota 

Front Anti-Komunis mendatangi kantor redaksi Jawa Pos di gedung Graha Pena, Surabaya, 2 

September lalu. Mereka mendesak pemilik Grup Jawa Pos, Dahlan Iskan, meminta maaf 

kepada umat Islam dan bangsa Indonesia (Koran Tempo, 3 September 2009).  

Dalam demo itu terjadi pembakaran buku yang ditulis Soemarsono yang berjudul 

Revolusi Agustus. Bahkan seorang guru besar sejarah, yaitu Profesor Amminuddin Kasdi, 

yang memang anti-PKI dan menulis buku G30S/PKI, Bedah Caesar Dewan Revolusi 

Indonesia, tidak bisa mencegah pembakaran itu. Ia prihatin, ketika kita tidak mampu 

mengembangkan budaya ilmiah. Tulisan yang dinilai keliru seharusnya ditanggapi lewat 

tulisan juga.  

Dari kejadian itu, betapa pepatah waktu adalah sang penyembuh belum sepenuhnya 

berlaku di negeri ini, terlebih ketika ada sosok yang dicap PKI dimunculkan ke publik. 

Demikian juga, tiap kali Peristiwa Madiun 1948 atau Peristiwa 1965 disinggung, selalu ada 

pihak yang tersinggung. Kita ternyata bangsa pendendam.  

Kita belum bisa seperti warga Polandia, Rusia, atau negara-negara bekas komunis yang 

sudah bisa berdamai dengan sejarah mereka, sehingga antara yang dulu komunis dan yang 

tidak sudah bisa bergandeng tangan memajukan negaranya.  

Kita masih diliputi dendam dan kebencian, yang justru terus kita coba lestarikan dan 

wariskan kepada generasi mendatang yang sebenarnya tidak tahu-menahu akan peristiwa di 

masa lalu, yang memang banyak versinya. Misalnya peristiwa yang oleh Orde Baru disebut 

Pemberontakan G30S/PKI. Sejarah 1965 oleh Orba juga didominasi oleh sejarah yang ditulis 

dari sudut kepentingan penguasa. Untunglah kini sudah muncul puluhan buku yang ditulis 
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dari sudut korban. Apa yang dilakukan Soemarsono bisa jadi dimasukkan dalam kategori ini, 

karena selama ini publik sudah telanjur memberikan cap buruk kepada Soemarsono.  

Dengan bukunya itu, kita paling tidak bisa membaca sejarah dari versi korban orang 

yang dicap komunis. Apa yang dilakukan Soemarsono jelas memperkaya sejarah kita. Soal 

kita tidak sependapat, itu bisa dilakukan dengan menulis, bukan dengan membakar bukunya 

atau marah.  

Tentang Peristiwa 1948 atau 1965, kini sudah banyak bukunya. Satu hal pasti, menurut 

sejarawan Antony Reid dalam bukunya, Revolusi Nasional Indonesia (1996), peristiwa 1965 

sebenarnya sangat berkaitan dengan Peristiwa Madiun.  

Yang mengaitkan adalah dendam dan kebencian antara pihak komunis dan 

penentangnya, mengingat dalam peristiwa 1948 itu memang jatuh banyak korban dari kedua 

pihak. Karena tidak mau belajar dari sejarah, peristiwa pahit 1948 di Madiun justru diulang 

pada 1965 dengan skala yang lebih massif. Dalam Tragedi 1965 telah jatuh korban lebih dari 

setengah juta jiwa, bahkan ada yang menyebutkan lebih.  

Karena itu, generasi sekarang perlu melihat peristiwa 1965 dengan malu. Lantas ia 

mengutip apa yang dikatakan Prof Dr Azyumardi Azra, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, yang menekankan perlunya mengenang sejarah tertentu dengan rasa malu agar kita 

dapat belajar dengan lebih tepat terhadap kejadian sejarah itu untuk melangkah ke depan 

dengan keadaban antara korban dan pelaku kenistaan. Lebih lanjut cendekiawan muslim yang 

dikenal moderat itu juga menekankan betapa yang sangat diperlukan adalah semangat 

rekonsiliasi (islah dan pemaafan), bukan terus-menerus mengorbankan rasa benci dan 

dendam.  

Endang Suryadinata lantas menyambut gembira pada akhir-akhir ini banyak pihak yang 

orang tuanya terlibat dalam Peristiwa Madiun 1948 atau 1965 terlibat aktif dalam upaya 

rekonsiliasi, seperti ditunjukkan Amelia Yani, putri ketiga dari Pahlawan Revolusi Letnan 

Jenderal Achmad Yani, yang bersama Ilham Aidit dkk telah mendirikan Forum Silahturahmi 

Anak Bangsa. Di tingkat bawah juga layak dihargai upaya-upaya islah yang telah dilakukan 

warga biasa dengan dukungan teman-teman lembaga swadaya masyarakat, seperti terjadi di 

Blitar Selatan dan Kediri.  

Dikatakannya, apa yang dilakukan Dahlan Iskan, yang keluarganya di Madiun juga 

menjadi korban PKI, dengan mendatangkan Soemarsono ke Takeran, Magetan, dan 

Soemarsono meminta maaf, adalah cara-cara yang sebenarnya layak diapresiasi, bukan malah 

didemo. Ditegaskannya, apa yang dilakukan Dahlan Iskan dkk dengan memfasilitasi tokoh 

yang dicap PKI dengan para korbannya jelas sangat positif bagi bangsa ini ke depan.  

 

***** 

***** 

 


