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ABSTRAK 

 

Name   : Alfian Dwi Kurniawan 

NPM   : 1306403195 

Program Studi  : Ilmu Komunikasi 

Judul : MEMORI KOLEKTIF MENGENAI PKI DAN 

KOMUNISME DI MEDIA SOSIAL 

 

 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami 

fenomena media sosial dalam kaitannya mengenai konstruksi memori kolektif 

mengenai PKI dan komunisme. Penelitian ini mencoba menjelaskan cara kerja 

memori kolektif di media sosial, konstruksi narasinya, dan bentukan identitas. 

Dengan mengumpulkan data dari sebelas komunitas mnemonik, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk konstruksi memori di media sosial, 

yakni memori dominan, memori penanda kosong, dan kontra memori. Identitas 

yang terbentuk ada dua, yakni antikomunis yang partikularis dan kontra 

antikomunis yang universalis. Sementara itu terdapat dua wacana besar yang 

digunakan untuk mengonstruksikan narasi masa lalu mengenai PKI dan 

komunisme, yakni wacana antikomunis yang melihat Peristiwa Enam Lima 

sebagai pembunuhan para perwira militer dan wacana HAM yang melihatnya 

sebagai pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI. 

 

Kata kunci: memori kolektif, wacana, PKI, komunis, media sosial. 
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ABSTRACT 

 

Nama   : Alfian Dwi Kurniawan 

Program Studi  : Communication Studies 

Judul : COLLECTIVE MEMORY OF PKI AND COMMUNISM 

ON SOCIAL MEDIA 

 

 

This qualitative research aims to understand the phenomenon of social media as 

sites of memory construction of PKI and communism. This research tries to give 

explanation on how collective memory works on social media and its narrative 

and identity construction. By collecting and analyzing eleven mnemonic 

communitites, this research shows that the memory of PKI and communism in 

social media takes three forms in general, which are the dominant memory, the 

empty-signifying memory, and the counter memory. The constructed collective 

identity is divided by two: the particularists from which come the anticommunist 

groups and the universalists from which come the counter-anticommunist groups. 

Furthermore this research argues that there are two big discourse constantly in 

contestation with one another, the anticommunist discourse and the human-right 

discourse, within which the twos are used to view the 1965 Event—the former 

seeing it as the murder of seven military general and the latter seeing it as a mass 

murder towards the members of PKI. 

 

Keywords: collective memory, discourse, PKI, communist, social media. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian ini ingin melihat bagaimana memori kolektif dalam wacana 

ideologi komunisme dalam konteks Indonesia, yaitu Partai Komunis Indonesia 

atau PKI, bekerja. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini 

berusaha menggali memori mengenai PKI secara khusus dan komunisme secara 

umum di tengah masyarakat, utamanya di media sosial. Memori kolektif adalah 

representasi masa lalu suatu kelompok yang memberikan substansi mengenai 

identitas kelompok dan kondisinya saat ini, serta menentukan cara pandang 

mereka mengenai masa depan (Misztal, 2003). 

Ketika terinstitusionalisasikan, memori kolektif mengalami objektifikasi 

dan berubah menjadi memori budaya (Bartoletti, 2011; Assman, 1995). Menurut 

Assmann (1995) memori budaya adalah konsep kolektif untuk semua pengetahuan 

yang mengarahkan perilaku dan pengalaman ke dalam kerangka interaktif 

masyarakat, yang dijaga turun temurun dan dipraktikan berulang-ulang ke dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk kebudayaan ini, memori kolektif 

mengkristal, dan makna yang ada di dalam memori budaya dapat diakses lintas 

waktu (Assmann, 1995). Pengetahuan yang ada dalam memori budaya, oleh 

karena itu, bukan merupakan pengetahuan dari tangan pertama (Misztal, 2003).  

Analisis Foucauldian menjelaskan bahwa produksi pengetahuan yang ada 

di dalam sebuah masyarakat bergantung kepada wacana-wacana yang ada di dalam 

masyarakat tersebut (baca misalnya van Dijk, 2014). Menurut Foucault (1972) 

wacana adalah sebuah praktik teregulasi yang berasal dari sejumlah penyataan. 

Wacana menentukan dan mengonstruksi pengetahuan apa yang dapat dan yang 

tidak dapat beredar, membentuk rezim kebenaran, dan menjadi basis kekuasaan 

yang pada gilirannya memperkuat kembali wacana tersebut (Mills, 1997). 

Foucault (dalam Mills, 1997) menyebutkan bahwa institusi sosial memegang 

peranan penting dalam mengatur dan menjaga sirkulasi wacana-wacana tertentu
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 agar tetap menjadi wacana hegemonik di atas wacana-wacana yang lain. Rezim 

pemerintahan Orde Baru di bawah Suharto mengupayakan wacana antikomunis 

melalui institusi-institusi seperti media massa, kurikulum sekolah, dan sistem 

administrasi (baca misalnya Adam, 2008). Institusi-institusi tersebut merupakan 

medium paling efektif untuk mengupayakan wacana yang dikehendaki oleh 

pemerintah Orde Baru (baca misalnya Purwanti, 2010). Beberapa akademisi, 

seperti Budiawan (2004), berpendapat bahwa efek dari sirkulasi wacana 

antikomunis dalam masyarakat melalui institusi-institusi tersebut melahirkan 

memori kolektif bagi masyarakat. Memori kolektif dalam wacana antikomunis di 

Indonesia berisikan paling tidak dua hal, yakni label ateis, penghianat bangsa, dan 

penganut ideologi terlarang yang dilekatkan pada orang-orang komunis dan 

identifikasi sebagai korban
1
 yang diterapkan oleh orang-orang antikomunis yang 

menganut wacana ini (Budiawan, 2004). Dengan kata lain, memori kolektif secara 

langsung maupun tidak langsung menghasilkan seperangkat identitas yang 

dibangun. 

Tindakan mengingat yang dilakukan bersama-sama, menurut Misztal 

(2003), membentuk pengalaman khusus yang dirasakan bersama, yang kemudian 

menjadi basis identitas kelompok melalui proses identifikasi. Lebih jauh lagi, 

identitas kelompok juga secara resiprokal menentukan apa yang harus diingat 

dalam masyarakat—memori sosialnya (Gillis, 1994 dalam Misztal, 2003). 

Propaganda antikomunis yang digencarkan oleh Orde Baru dalam skala nasional 

karenanya membentuk identitas nasional. Dalam konsep memori kolektif, identitas 

nasional mempunyai makna sebagai kekuatan hegemonik yang ada di dalam 

negara kebangsaan (nation-state) yang menyisihkan dan membungkam wacana 

identitas lain yang ada (Olick dan Robbins, 1998). Dalam wacana antikomunis, 

identitas nasional berarti ‘diri’ yang pancasilais, sedangkan yang tidak termasuk 

‘diri’ berarti adalah ‘yang lain’—komunis (Budiawan, 2004). Dengan kata lain, 

untuk menjadi warga negara Indonesia maka seseorang harus antikomunis. 

                                                 
1
 Budiawan (2004) meminjam istilah culture of victimhood yang dipakai oleh Marie Smyth (2001) 

yang memaparkan bahwa ‘budaya sebagai korban’ digunakan satu pihak untuk “mengalihkan 

pertanggungjawabannya terhadap kekejaman masa lalu kepada lawannya”.  
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Meskipun Mills memaparkan bahwa wacana mendeterminasi praktik 

sosial, ia berargumen bahwa wacana sebagai domain pernyataan memperlihatkan 

kekuasaan yang saling tarik menarik, bahwa wacana bersifat tidak tetap dan dapat 

ditantang oleh wacana lain (Mills, 1997). Ketika kekuasaan Orde Baru berakhir, 

maka terjadi kontestasi dalam sirkluasi wacana yang diupayakan oleh rezim 

pemerintahan tersebut. Heryanto (2008) mencatat bahwa setelah kejatuhan 

Suharto, elemen-elemen Orde Baru—temasuk di dalamnya wacana antikomunis—

tidak lagi terpadu dan sedominan seperti sebelumnya, dan kekuatan-kekuatan baru 

muncul untuk membentuk konstelasi politik baru. Zerubavel (1997, dalam Misztal, 

2003) memaparkan bahwa kontestasi tersebut dapat mengaburkan pengetahuan 

mengenai masa lalu, dan oleh karena itu mempengaruhi memori kolektif yang ada.  

Pengaburan pengetahuan ini, bagaimanapun, tidak dapat dimaknai semerta-

merta sebagai hasil dari tumbangnya wacana antikomunis dan sebagai gantinya 

lahir wacana dominan yang baru, melainkan sebagai sebuah proses kompleks dari 

kontestasi wacana. Aspinal (2005) memaparkan bahwa meskipun Orde Baru sudah 

berakhir, transisi dan kosolidasi demokratis terhalang oleh rekonsolidasi koalisi 

Orde Baru yang disebabkan oleh kurang kuatnya kekuatan oposisi untuk 

menggantikan status quo. Dengan kata lain, meskipun rezim pemerintahan Orde 

Baru sudah berakhir, “budaya Orde Baru” tetap bertahan. Studi lain, seperti yang 

dilakukan oleh Triastuti dan Rakhmani (2011) mengenai komunitas blogger, 

memaparkan bahwa pemerintah Orde Baru menerapkan identitas nasional kolektif 

yang hegemonik, yang membentuk wacana besar bagi masyarakat, dan melekat 

pada kehidupan sehari-hari bahkan setelah Orde Baru berakhir. 

Di sisi lain, dalam konteks komunisme, Mary Zurbuchen (2002) 

memperlihatkan bagaimana wacana antikomunisme secara perlahan mencair 

setelah pelengseran Soeharto. Dalam analisisnya ia memaparkan bahwa bebasnya 

arus informasi setelah rezim Orde Baru berakhir—yang membuka kesempatan 

besar bagi wacana lain untuk muncul—mempunyai efek demistifikasi pada 

Peristiwa Enam Lima
2
, dan karenanya melemahkan wacana antikomunis yang ada 

                                                 
2
 Istilah Peristiwa Enam Lima merujuk pada kudeta 30 September 1965, sementara istilah lain, 

Tragedi Enam Lima, merujuk pada pembantaian anggota dan simpatisan PKI. Kedua istilah ini 

sering digunakan oleh para peneliti. 
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(Zurbuchen, 2002). Meskipun demikian Zurbuchen (2002), juga Budiawan (2004), 

mengakui bahwa wacana-wacana tandingan yang menantang wacana antikomunis 

masih berada di bawah wacana antikomunis, yang tetap menjadi wacana dominan 

di dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Sebagai contoh dua film dokumenter karya Joshua Oppenheimer, The Act 

of Killing
3
 (2012) dan The Look of Silence

4
 (2014) dan respon penolakan terhadap 

kedua film tersebut memperlihatkan bahwa wacana dominan Orde Baru mengenai 

partai komunis adalah bagian dari memori kolektif masyarakat Indonesia 

kontemporer
5
. Dengan adanya dua film itu sendiri, kontra wacana dari yang 

antikomunis termasuk juga bagian dari memori kolektif. Contoh lain adalah 

setelah pemerintah menginisiasikan Simposium Nasional Tragedi 1965, sebuah 

simposium yang menjembatani korban, keluarga, dan penyintas Tragedi Enam 

Lima untuk rekonsiliasi, pada 18-19 Maret 2016, simposium lain yaitu Simposium 

Nasional “Mengamankan Pancasila dari PKI dan Ideologi Lain” yang menyerukan 

bahaya laten komunisme diselenggarakan oleh purnawirawan militer pada 1 Juni 

2016. Simposium pertama mengindikasikan kontra wacana, sedang yang kedua 

antikomunis. Dari contoh dua kasus ini dapat dilihat bahwa wacana antikomunis 

dan kontra wacananya kurang lebih telah berkontestasi sampai pada hari ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Di era digital seperti sekarang ini, memori kolektif nampak 

membentangkan jangkauannya. Bartoletti (2011), dengan mengawinkan konsep 

kerja memori dan media sosial, memaparkan bahwa teknologi digital merupakan 

alat yang di satu sisi bisa digunakan sebagai perpanjangan dari apa yang ia sebut 

sebagai memori fisik resmi (official objectifications of cultural memory) dan di sisi 

                                                 
3
 Film ini menceritakan pengalaman para jagal tragedi enam lima dalam membunuh anggota dan 

simpatisan PKI dan menyorot bagaimana jagal-jagal tersebut memproyeksikan tindakan mereka 

sebagai perbuatan heroik. 
4
 Film ini mengikuti perjalan seorang laki-laki yang mencari tahu mengenai bagaimana kakaknya 

dibunuh pada saat tragedi enam lima berlansung dan menyorot belenggu kesenyapan yang selama 

ini menyelimuti korban dan penyintas tragedi enam lima. 
5
 Banyak terjadi protes dan penolakan masa protes terkait kegiatan screening kedua film tersebut 

di berbagai daerah. Baca misalnya http://lifestyle.bisnis.com/read/20140123/254/198945/javascript 

dan http://www.muvila.com/film/artikel/film-senyap-dilarang-lsf-diancam-massa-disorot-polisi-

1503136.html  

http://lifestyle.bisnis.com/read/20140123/254/198945/javascript
http://www.muvila.com/film/artikel/film-senyap-dilarang-lsf-diancam-massa-disorot-polisi-1503136.html
http://www.muvila.com/film/artikel/film-senyap-dilarang-lsf-diancam-massa-disorot-polisi-1503136.html
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lain juga dapat mengonstruksi memori rakyat yang spontan dan tidak resmi 

(grassroots memory). Memori media sosial, begitu Bartoletti menyebutnya, 

mempunyai sifat otonom dari memori budaya resmi yang sudah ada.  

Internet, khususnya media sosial, sering disebut oleh para akademisi 

sebagai counterpublic (baca misalnya Downey dan Fenton, 2003). Artinya, 

internet (dan juga media sosial) mempunyai potensi sebagai kendaraan bagi 

wacana-wacana alternatif terhadap wacana dominan untuk masuk ke ruang publik. 

Fraser (1990) mendefinisikan counterpublic sebagai arena diskursif yang sejajar 

dengan publik di mana kelompok sosial subordinat menciptakan dan 

menyirkulasikan kontrawacana, yang kemudian hal tersebut menjadikan mereka 

mampu memformulasikan interpretasi oposisional mengenai identitas, 

kepentingan, dan kebutuhan mereka. 

Melihat karakteristik memori media sosial yang bebas, serta potensi 

counterpublic yang bisa diupayakan melalui internet, memori kolektif mengenai 

PKI dan komunisme dengan begitu menemukan panggung baru untuk 

berkontestasi, dengan bergantung pada proses rekoleksi setiap pihak. Yang 

menjadi menarik adalah kebebasan dalam media sosial serta otonomi memori itu 

sendiri mendorong peran rekoleksi, yakni proses mengakses memori secara aktif, 

menjadi penting dalam formasi memori di ranah ini. Bukan tidak mungkin bahwa 

memori kolektif mengenai PKI dan komunisme di media sosial mempunyai 

beragam bentuk dan cara kerja. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, muncul tiga pertanyaan yang dialamatkan 

oleh penelitian ini: 

1. Bagaimana memori kolektif mengenai PKI dan komunisme bekeja di 

media sosial? 

2. Dengan mengasumsikan bahwa memori media sosial bersifat otonom, 

bagaimana konstruksi narasi memori kolektif mengenai PKI dan 

komunisme di media sosial? 
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3. Apa identitas yang terbentuk sebagai konsekuensi dari memori kolektif 

mengenai PKI dan komunisme di media sosial dan bagaimana 

terbentuknya? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena media sosial dalam 

kaitannya mengenai konstruksi memori kolektif mengenai PKI dan komunisme. 

Fokus penelitian ini terdapat pada memori kolektif mengenai PKI dan komunisme 

yang dikonstruksikan di ranah media sosial serta identitas yang terbentuk oleh 

memori tersebut. 

 

1.5 Signifikansi Penelitian 

Penelitian-penelitian mengenai PKI dan komunisme sudah yang ada 

sebelumnya secara general meletakkan fokusnya untuk mencari tahu mengenai apa 

yang sebenarnya terjadi di masa lalu, dan merupakan studi historiografi. Meskipun 

penelitian mengenai PKI dan komunisme yang melepaskan diri dari obsesi masa 

lalu mulai bermunculan, seperti yang dilakukan oleh Budiawan (2004), orientasi 

ke masa lalu masih menjadi arus utama dalam penelitian mengenai isu ini. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada perspektif baru 

dalam diskusi akademik mengenai isu PKI dan komunisme di Indonesia yang 

berorientasi tidak pada masa lalu lagi. 

Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman 

baru kepada masyarakat umum dalam memandang isu mengenai PKI dan 

komunisme, terlebih kepada upaya rekonsiliasi yang mungkin penelitian ini bisa 

menginspirasi strategi untuk menyatukan dua pandangan yang beroposisi dalam 

memandang isu mengenai PKI dan komunisme ini. 
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BAB 2 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Konteks Fenomena Penelitian: Antikomunisme 

 Studi mengenai memori kolektif adalah studi mengenai masa lalu. Sekilas 

studi mengenai memori kolektif tampak berkaitan dengan studi kesejarahan atau 

historiografi, namun beberapa akademisi, seperti Nora (1989), berargumen bahwa 

memori dan sejarah selalu berada dalam oposisi antara satu sama lain. Beberapa 

akademisi lain, seperti Ollick dan Robbins (1998), membedakan objek kajian 

antara studi memori dengan historiografi dengan memaparkan bahwa memori 

kolektif mempelajari makna dari masa lalu yang dimiliki suatu kelompok, 

sementara historiografi mempelajari masa lalu untuk mencari kebenaran (truth).  

Hal tersebut berarti penelitian dalam studi memori kolektif mempunyai 

titik awal yakni konteks masa lalu yang dimaknai oleh suatu kelompok. Penelitian 

ini mengkaji memori kolektif mengenai PKI dan komunisme di media sosial, oleh 

karena itu peneliti merasa perlu untuk memaparkan terlebih dulu titik awal dari 

objek penelitian ini, yakni konteks masa lalu yang melahirkan antikomunisme di 

masyarakat Indonesia. 

 

2.1.1 Narasi Antikomunis 

Narasi antikomunis yang diupayakan pada masa rezim pemerintahan 

otoriter Orde Baru dan masih bertahan sampai hari ini mempunyai titik awal pada 

peristiwa yang kemudian populer dikenal sebagai G30S/PKI. G30S atau Gerakan 

30 September atau Gestapu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada 

peristiwa yang terjadi pada 30 September sampai 1 Oktober 1965 di mana tujuh 

perwira militer (enam jenderal dan satu ajudan) diculik dan dibunuh dalam suatu 

usaha percobaan kup. Partai Komunis Indonesia disinyalir sebagai dalang di balik 

percobaan kup dan sebagai akibatnya terjadi pembunuhan massal terhadap aktivis 

dan simpatisan PKI di berbagai daerah di Indonesia karena dianggap telah 

menghianati bangsa. Terdapat beberapa versi mengenai apa yang terjadi pada 30 
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September sampai 1 Oktober 1965. Sulistyo (2000) menengarai bahwa munculnya 

beberapa versi ini disebabkan oleh “berbagai posisi yang kabur dan kurangnya 

sumber-sumber tertulis serta saksi-saksi memunculkan berbagai spekulasi tentang 

dalang Gestapu”. 

Sulistyo (2000) memaparkan setidaknya lima versi mengenai apa yang 

terjadi pada tanggal tersebut. Versi pertama menyebutkan PKI sebagai dalang 

Gestapu dan menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Versi kedua 

mengatakan bahwa kudeta dan aksi pembalasannya tersebut merupakan masalah 

internal Angkatan Darat (AD). Versi ketiga mengajukan tesis bahwa Presiden 

Soekarnolah yang menyusun skenario Gestapu, sementara versi keempat 

menyalahkan Soeharto. Versi terakhir menyatakan bahwa jaringan intelijen AD 

dibantu oleh intelijen Amerika Serikat (Central Intelligent Agency atau CIA) 

merupakan dalangnya. 

Dari lima versi tersebut, versi yang menyebutkan PKI sebagai dalang 

merupakan narasi yang diupayakan oleh rezim pemerintahan Orde Baru untuk 

menjadi sejarah resmi. Pada Desember 1965, Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata 

Indonesia (ABRI) menerbitkan buku 40 Hari Kegagalan “G30S” 1 Oktober-10 

November yang mengajukan argumen bahwa dalang di balik penculikan dan 

pembunuhan tujuh perwira militer adalah PKI (Herlambang, 2013). Herlambang 

(2013) memaparkan bahwa buku putih tersebut memiliki empat poin utama, yaitu: 

1. D.N. Aidit, ketua PKI, merupakan otak utama dari percobaan kup; 

2. PKI telah membentuk Biro Khusus, sebuah institusi rahasia milik PKI 

yang berada dalam badan ABRI, bertujuan mempengaruhi anggota 

militer dalam mendukung agenda politik PKI dalam perencanaan kup; 

3. Dewan Jendral, sebuah faksi dalam militer yang dicurigai akan 

melaksanakan kup terhadap presiden pada 5 Oktober 1965, adalah 

ciptaan PKI, yang dibuat sebagai alasan untuk menculik para jenderal; 

4. Angkatan Udara dinyatakan terlibat dalam percobaan kup. 

Pada 1967, Nugroho Susanto, Kepala Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia pada saat itu, menerbitkan The Coup Attempt of the September 

30
th

 Movement yang merupakan versi lebih komprehensif dari buku putih pertama, 
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dan ditulis dalam bahasa Inggris dengan tujuan supaya menjadi rujukan dunia 

internasional dalam memahami peristiwa dan tragedi yang terjadi pada tahun 1965 

(Herlambang, 2013). Beberapa poin yang ditambahkan dalam versi ini adalah 

argumen bahwa komunisme merupakan ideologi ateis, dan penekanan bahwa 

orang Indonesia adalah masyarakat yang percaya pada Tuhan sehingga 

komunisme tidaklah cocok untuk diterapkan di Indonesia karena bertentangan 

dengan Pancasila (Herlambang, 2013). 

Narasi antikomunis secara general mempromosikan mitos bahwa 

komunisme secara alamiah bersifat licik dan menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan tujuan yang diinginkan (Goodfellow, 2003). Narasi ini kemudian 

dipakai sebagai bingkai dalam mengingat kejadian pada tanggal 30 September 

1965 dan subsekuensinya, yakni dengan mengingat pembunuhan para perwira 

militer dan melupakan pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI 

(Goodfellow, 2003). Selain itu narasi antikomunis juga digunakan untuk 

menjustifikasi pembunuhan massal dengan menempatkan para pembunuhnya 

sebagai pahlawan karena telah membasmi penghianat bangsa (Herlambang, 2013). 

 

2.1.2 Wacana Antikomunis 

 Pemerintah Orde Baru mengerahkan proyek-proyek untuk 

mengimplementasikan kandungan ideologis dari narasi antikomunis ke dalam 

domain-domain yang lebih praktis, seperti pembiayaan pembuatan film 

Pengkhianatan G30S/PKI serta adaptasi novelnya, penetapan Hari Kesaktian 

Pancasila dan ritus peringatannya, pembuatan Monumen Pancasila Sakti dan 

Museum Lubang Buaya, dan yang tidak kalah kuat pengaruhnya adalah 

indoktrinasi pelajar melalui kurikulum pendidikan. Film Pengkhianatan G30S/PKI 

menjadi senjata utama Orde Baru dalam praktik pelanggengan antikomunisme 

karena adanya komemorasi untuk menonton film ini setiap tahun pada peringatan 

Hari Kesaktian Pancasila (Purwantari, 2010). 

Selain pada ranah kebudayaan, antikomunisme juga diimplementasikan 

pada institusi hukum. Majelis Perwusyawaratan Rakyat Sementara mengesahkan 

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang melarang studi dan penyebaran 
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segala bentuk ajaran marxisme-leninisme. Narasi antikomunis oleh karena itu 

menjadi wacana karena diregulasikan oleh pemerintah Orde Baru. Akibatnya 

hampir tidak ada sarjana Indonesia yang mempunyai kesempatan, atau lebih 

tepatnya keberanian, untuk meneliti topik ini sehingga tidak ada narasi versi lain 

yang bermuatan wacana tandingan yang muncul pada saat itu dan versi Orde Baru 

berhasil menjadi narasi utama selama lebih dari tiga puluh tahun sampai pada 

tahun 1998 ketika terjadi reformasi (Sulistyo, 2000). 

Menurut Foucault (1972) wacana adalah sebuah praktik teregulasi yang 

berasal dari sejumlah penyataan. Wacana menentukan dan mengonstruksi 

pengetahuan apa yang dapat dan yang tidak dapat beredar, membentuk rezim 

kebenaran, dan menjadi basis kekuasaan yang pada gilirannya memperkuat 

kembali wacana tersebut (Mills, 1997). Foucault (dalam Mills, 1997) 

menyebutkan bahwa institusi sosial memegang peranan penting dalam mengatur 

dan menjaga sirkulasi wacana-wacana tertentu agar tetap menjadi wacana 

hegemonik di atas wacana-wacana yang lain. Meskipun Mills memaparkan bahwa 

wacana mendeterminasi praktik sosial, ia berargumen bahwa wacana sebagai 

domain pernyataan memperlihatkan kekuasaan yang saling tarik menarik, bahwa 

wacana bersifat tidak tetap dan dapat ditantang oleh wacana lain (Mills, 1997). 

Menurut Foucault, salah satu cara paling produktif untuk memahami 

wacana adalah melihatnya sebagai praktik yang secara sistematis menciptakan 

objek yang dibicarakan (Mills, 1997). Hal ini berarti wacana adalah sesuatu yang 

memproduksi sesuatu yang lain. Wacana menentukan perpsepsi manusia akan 

realitas, dalam artian objek eksternal dari pikiran diinterpretasikan melalui wacana 

yang ada (Laclau dan Mouffe, 1985 dalam Mills, 1997). Foucault memaparkan 

bahwa dalam menentukan persepsi akan realitas, wacana membentuk batasan akan 

makna yang disematkan pada objek (Mills, 1997). Pertama, wacana 

mengeksklusikan luas kisaran fenomena yang akan dimaknai dengan 

menyempitkan pandangan pikiran pada objek. Kedua, wacana memberikan 

otoritas dan legitimasi kepada pihak-pihak tertentu untuk menggunakan 

perspektifnya dalam menegaskan eksistensi objek dalam bentuk pernyataan. 

Terakhir, pernyataan-pernyataan yang dihasilkan menghasilkan sistem makna 

untuk digunakan dalam menciptakan pernyataan-pernyataan berikutnya. Dengan 
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kata lain, apa yang dipersepsikan sebagai bermakna serta bagaimana objek 

diinterpretasikan dan disematkan ke dalam sistem makna tergantung pada struktur 

diskursif. 

Struktur diskursif adalah aturan-aturan internal yang secara spesifik ada di 

dalam wacana itu sendiri (Mills, 1997). Struktur diskursif dapat dideteksi melalui 

ide-ide sistematis, opini-opini, konsep-konsep, cara-cara berpikir dan bertindak 

yang dibentuk dalam suatu konteks khusus (Mills, 1997). Mills (1997), menelusuri 

pemikiran Foucault, memaparkan bahwa struktur diskursif terdiri dari episteme, 

pernyataan, wacana, arsip, eksklusi, dan sirkulasi. Episteme adalah dasar 

pemikiran atau kerangka berpikir yang menentukan apa yang dihitung sebagai 

pengetahuan. Episteme dibentuk dari seperangkat pernyataan yang 

terkelompokkan dalam berbagai wacana. Pernyataan bagi Foucault tidak hanya 

sebatas ucapan, dalam arti bahwa beberapa ucapan bisa berfungsi sebagai satu 

pernyataan dan sebaliknya—pernyataan merupakan makna yang mempunyai 

kekuatan institusional dan tervalidasi oleh otoritas sebagai benar (true) (Mills, 

1997). Seperangkat pernyataan kemudian membentuk wacana. 

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa wacana membentuk 

batasan akan makna, oleh Foucault mekanisme ini disebut dengan arsip (Mills, 

1997). Arsip memberikan limitasi terhadap apa yang dapat dibicarakan, dalam 

bentuk apa hal tersebut dibicarakan, dan apa saja yang layak untuk diketahui dan 

diingat melalui praktik eksklusi (Mills, 1997). Terdapat tiga prosedur dalam 

eksklusi, yakni 1) memberikan larangan terhadap objek-objek tertentu untuk 

dibicarakan dengan melabelkan tabu; 2) minihilkan otoritas dan legitimasi pihak-

pihak tertentu untuk memproduksi pernyataan dengan menganggap mereka tidak 

rasional; dan 3) melakukan pembebedaan antara pengetahuan yang dianggap benar 

dan salah (Mills, 1997). Ketika eksklusi membatasi pengetahuan dalam sebuah 

wacana, sirkulasi mereproduksi pengetahuan-pengetahuan tersebut guna 

mempertahankan wacana agar tetap menjadi dominan (Mills, 1997). 
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2.2 Memori Kolektif 

Memori secara sederhana dapat dimaknai sebagai sesuatu yang diingat, 

sementara kata kolektif dalam memori kolektif mengindikasikan kelompok atau 

kebersamaan. Meskipun demikian memori kolektif tidak sama dengan akumulasi 

total dari memori individu-individu, karena yang termasuk memori kolektif hanya 

memori-memori yang sama-sama dimiliki (Misztal, 2003). Memori kolektif adalah 

representasi masa lalu suatu kelompok yang memberikan substansi mengenai 

identitas kelompok dan kondisinya saat ini, serta menentukan cara pandang 

mereka mengenai masa depan (Misztal, 2003). Memori memberikan individu atau 

kelompok suatu basis representasi simbolis dan bingkai referensi, yang mana basis 

tersebut mempengaruhi dan membentuk tindakan dan konsepsi atas diri untuk 

membangun makna teratur dalam realitas (Schwartz, 2000). Oleh karena itu 

memori kolektif mempengaruhi bagaimana masa sekarang dipersepsikan serta 

masa depan dibayangkan; dan di saat yang bersamaan, keadaan dan situasi masa 

sekarang juga secara timbal balik menentukan cara suatu kelompok melihat masa 

lalu mereka (Misztal, 2003). 

Maurice Halbwachs, seorang sosiolog Perancis, dianggap sebagai bapak 

dari studi memori kolektif. Menggunakan kerangka berpikir Durkheimian, 

Halbwachs mengidentifikasi memori individu dan memori kolektif sebagai alat 

bagi kelompok sosial untuk membentuk sentralitas dalam kehidupan individu 

(Neiger, Meyers, dan Zandberg, 2011). Argumen dasar dari konsep memori 

kolektif milik Halbwachs adalah kelompok sosial mengonstruksikan gambaran 

mereka mengenai dunia dengan cara membentuk versi masa lalu secara berulang-

ulang sebagai identitas, sehingga kejadian yang sama yang terjadi di masa lalu bisa 

mempunyai interpretasi yang berbeda bagi kelompok-kelompok yang berbeda 

(Neiger, Meyers, dan Zandberg, 2011). Konsep memori kolektif kemudian 

diperbarui dan disempurnakan oleh banyak akademisi sampai hari ini, namun 

argumen dasar tersebut masih bertahan dalam konsepsi akan studi ini. 

Lima karakteristik utama memori kolektif sebagaimana dipaparkan oleh 

Neiger, Meyers, dan Zandberg (2011) adalah sebagai berikut: 

1. Memori kolektif adalah konstruksi sosial politik. 
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Memori kolektif merupakan sebuah versi dari masa lalu yang dipilih untuk diingat 

oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk melayani cita-cita dan persepsi diri 

kelompok tersebut. Dengan begitu memori kolektif tidak dapat dilihat sebagai 

sebuah bukti otentik dari apa yang terjadi di masa lalu. 

2. Konstruksi memori kolektif adalah proses yang berkelanjutan dan 

multidireksi. 

Peristiwa dan kepercayaan di masa sekarang menuntun suatu kelompok dalam 

melihat atau membaca masa lalu, sementara skema dan kerangka acuan yang 

dipelajari dari masa lalu membentuk pemahaman akan masa sekarang. Pergerakan 

dari masa sekarang ke masa lalu dan dari masa lalu ke masa sekarang ini bersifat 

dinamis dan berubah-ubah. 

3. Memori kolektif bersifat fungsional. 

Melaui ritual mengingat atau komemorasi, kelompok-kelompok menggunakan 

memori kolektif mereka dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti menegaskan 

identitas kelompok, menetapkan standar moral, dan menjustifikasi kesalahan. 

4. Memori kolektif mempunyai wujud. 

Untuk menjadi fungsional, memori kolektif harus termaterialisasi melalui artifak-

artifak kebudayaan seperti buku, museum, sistem pendidikan, cerita rakyat, ritual, 

internet, dan lain-lain. 

5. Memori kolektif mempunyai narasi. 

Kolektif memori merupakan versi selektif dari masa lalu yang diingat secara 

naratif untuk melayani tujuan suatu kelompok yang mengingatnya. 

 

2.2.1 Komunitas Mnemonik dan Institusi Memori 

Kelompok sosial menggunakan dua ‘perangkat memori’ dalam 

mengonstruksikan memori kolektif mereka, yakni komunitas mnemonik dan 

institusi memori. Komunitas mnemonik merujuk kepada bagian dari suatu 

kelompok yang melakukan sosialisasi kepada anggota kelompok tersebut 

mengenai apa yang harus diingat dan apa yang harus dilupakan. Komunitas ini 
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meregulasi seberapa jauh ke belakang anggota kelompok harus mengingat, 

kejadian yang mana yang menjadi titik awal dalam mengingat suatu narasi masa 

lalu, serta bagian dari masa lalu yang mana yang perlu ditegaskan dan/atau 

dikeluarkan dari narasi (Misztal, 2003). Dalam melakukan tugasnya komunitas 

mnemonik memberikan pengetahuan-pengetahuan masa lalu kolektif 

kelompoknya kepada anggota baru secara berulang-ulang sampai menjadi familiar, 

dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggota baru melakukan identifikasi diri 

dengan kelompok (Misztal, 2003). 

Sementara itu institusi memori merujuk pada tempat di mana komunitas 

mnemonik melakukan sosialisasi memori. Yang termasuk ke dalam institusi 

memori di antaranya adalah keluarga, sekolah, museum, media, dan negara. Ketika 

terinstitusionalisasikan, memori kolektif mengalami objektifikasi dan berubah 

menjadi memori budaya (Bartoletti, 2011). Menurut Assmann (1995) memori 

budaya adalah konsep kolektif untuk semua pengetahuan yang mengarahkan 

perilaku dan pengalaman ke dalam kerangka interaktif masyarakat, yang dijaga 

turun temurun dan dipraktikan berulang-ulang ke dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam wujud artifak kebudayaan ini, memori kolektif mengkristal, dan makna 

yang ada di dalam memori budaya dapat diakses lintas waktu (Assmann, 1995). 

Salah satu cara paling efektif bagi komunitas mnemonik untuk sosialisasi 

memori adalah melalui komemorasi yang dilakukan di institusi-institusi mereka. 

Komemorasi adalah ritual mengingat, biasanya secara seremonial dan terikat pada 

waktu-waktu tertentu, yang dilakukan untuk menghargai atau menjunjung tinggi 

kejadian-kejadian atau orang-orang di masa lalu yang dianggap krusial terhadap 

kelangsungan hidup suatu kelompok (Misztal, 2003). Komemorasi mempunyai 

fungsi sebagai penegas suatu versi narasa masa lalu dalam konstruksi memori 

kolektif, yang pada gilirannya versi tersebut menguatkan rasa keguyuban 

kelompok (Misztal, 2003). Meskipun komemorasi terlihat diprakarsasi oleh elit 

kelompok, dinamika suatu kelompok juga mempunyai peranan penting dalam 

memaknai suatu konsepsi masa lalu yang dipegang oleh kelompok tersebut—yang 

artinya komemorasi tidak selamanya terpaku pada suatu versi masa lalu secara 

permanen. 
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2.2.2 Proses Mengingat 

 Meskipun memori kolektif berada di dalam kelompok, individu sebagai 

anggota kelompoklah yang merupakan ‘tubuh’ yang mengingat. Geertz (1973, 

dalam Misztal, 2003) memaparkan bahwa ketika mengingat, individu 

menghidupkan kembali persepsi yang ia dapatkan sebelumnya. Sementara itu apa 

yang dimaksud dengan menghidupkan kembali persepsi oleh Geertz adalah 

tindakan memasangkan suatu objek (yang telah dipersepsikan sebelumnya) dengan 

simbol-simbol (Misztal, 2003). Oleh karena itu, memori diproduksi oleh individu 

namun selalu diproduksi dalam hubungan dengan dunia sosial di mana individu 

tersebut hidup. Sementara itu Bartlett (1993) memaparkan bahwa mengingat 

merupakan tindakan merekonstruksi masa lalu yang dilakukan dari apa yang ada 

di dalam pikiran dan apa yang ada di dunia luar. Serupa dengan Bartlett, Prager 

(1998) memaparkan bahwa tindakan mengingat adalah proses intepretasi aktif 

pikiran sadar di dalam dunia. Dalam hal ini berarti mengingat membutuhkan baik 

tindakan mental di dalam pikiran dan stimulus mnemonik dari luar. 

Tindakan mengingat yang dilakukan oleh individu bergantung pada 

kelekatan memori (embeddedness) dan kebertubuhan memori (embodiedness) 

(Prager, 1998). Memori disebut melekat karena individu merupakan entitas sosial, 

yang mana pemaknaan masa lalu oleh dirinya dipengaruhi oleh konstruksi sosial 

kelompoknya. Sementara itu memori disebut menubuh karena individulah unit 

yang mengingat dalam kelompok, yang kemudian bersama anggota-anggota lain 

membentuk memori kolektif, serta ikut mengambil bagian dalam 

mengonstruksikan masa lalu tersebut. 

 Karena cara seseorang mengingat ditentukan oleh konstruksi sosial dan 

juga karena tindakan mengingat adalah proses interpretasi aktif, memori kolektif 

bisa dilihat sebagai kerangka sosial bersama dari rekoleksi individual (Misztal, 

2003). Yang dimaksud dengan rekoleksi adalah tindakan mengingat secara aktif, 

yakni mengakses kembali masa lalu dalam diri individu secara deduktif (Bloch, 

2007). Proses deduksi dalam rekoleksi dalam hal ini merujuk pada pencarian 

elemen-elemen yang membentuk memori. Hal ini menunjukkan bahwa rekoleksi 

merupakan proses yang lebih jauh daripada mengingat, sebagaimana yang 
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dipaparkan oleh Aristotle bahwa mengingat belum tentu menyiratkan rekoleksi, 

namun rekoleksi selalu menyiratkan mengingat (Bloch, 2007). Rekoleksi, berbeda 

dengan mengingat, membutuhkan persepsi ulang setelah berhasil mengakses masa 

lalu—sebagaimana yang dipaparkan oleh Misztal (2003) bahwa ketika melakukan 

rekoleksi, individu mengakses kembali gambaran masa lalu tidak sebagaimana  

seperti yang ia persepsikan pertama kali karena tindakan rekoleksi ditentukan oleh 

kondisi sosial kelompok yang mempengaruhi konsepsi individu.  

 

2.2.3 Pendekatan dalam Memori Kolektif 

Misztal (2003) memaparkan setidaknya tiga pendekatan dalam studi 

memori kolektif, yakni presentis, populer, dan dinamis. Pendekatan presentis 

memandang memori kolektif bersifat top-down dengan menitikberatkan pada 

tradisi, yakni aktivitas yang berhubungan dengan keterikatan dan idealisasi 

terhadap masa lalu, yang diciptakan oleh pihak-pihak berkuasa, utamanya negara, 

untuk melayani kepentingan-kepentingan tertentu. Pendekatan negara-sentris ini 

menempatkan memori kolektif sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan, yakni 

dengan membentuk institusi dan legitimasinya, menyimbolkan persatuan, dan 

membentuk tatanan (Misztal, 2003). Dalam pendekatan ini memori kolektif 

dikonstruksi dan direkonstruksi melalui institusi-institusi negara, sehingga menjadi 

memori dominan. Dengan kata lain, negara menciptakan narasi resmi akan masa 

lalu dan memasukan narasi tersebut ke dalam tradisi yang ia ciptakan. 

Bertolak belakang dengan pendekatan presentis, pendekatan memori 

populer memandang memori kolektif bersifat bottom-up dengan membuka 

kemungkinan bahwa konstruksi memori dimulai dari level lokal partikular menuju 

ke level yang lebih besar. Pada pendekatan ini memori dilihat sebagai tempat 

pergulatan versi dominan dengan versi subordinat dari masa lalu, dengan kedua 

versi masa lalu tersebut selalu saling mempengaruhi (Misztal, 2003). Dengan 

menantang versi dominan, versi subordinat dapat mengambil alih posisi dominasi 

apabila popularitasnya meningkat dan masuk ke dalam wacana dominan (Misztal, 

2003). Pada pendekatan ini, memori populer dan memori resmi mempunyai 
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berbagai macam jenis bentang hubungan, mulai dari perbedaan yang tajam sampai 

mendekati kemiripan (Misztal, 2003). 

 Sementara itu pendekatan dinamis melihat kolektif memori sebagai proses 

negosiasi yang terus berlanjut. Pada dasarnya pendekatan ini merupakan 

penyempurnaan dari dua pendekatan sebelumnya, dan merupakan pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini. Dinamika memori menolak anggapan bahwa 

memori hanya terpaku oleh narasi resmi dengan memperlihatkan hubungan 

kompleks antara masa lalu dan masa sekarang dalam konstruksi memori, serta 

menegaskan bahwa memori kolektif merupakan proses pemaknaan aktif sepanjang 

waktu (Misztal, 2003). Pendekatan ini melihat keterbatasan kelompok dalam 

mengonstruksi dan merekonstruksi memori, maka dari itu memori dianggap secara 

inheren mempunyai kontinuitas—dalam artian di satu sisi terdapat sebagian dari 

versi masa lalu yang diterima oleh seluruh anggota kelompok dan bersifat 

permanen, dan sisi lain terdapat juga sebagian dari versi masa lalu yang 

diperdebatkan sehingga berubah-ubah seiring pemaknaan baru yang muncul 

(Misztal, 2003). Dalam pendekatan ini agensi di luar otoritas negara memiliki 

andil yang lebih besar daripada dua pendekatan sebelumnya. Dinamika memori 

mengidentifikasi dimensi temporal dalam proses mengingat, sehingga generasi 

yang berbeda mungkin saja mempunyai pemaknaan memori kolektif yang 

berbeda. 

 Dalam memori kolektif, generasi merujuk kepada kumpulan orang di 

dalam suatu kelompok yang lahir dalam konteks historis dan budaya yang sama 

(Misztal, 2003). Generasi merupakan faktor signifikan dalam dinamika memori 

karena tiap generasi, meskipun disematkan narasi masa lalu yang sama, 

mempunyai pengalaman yang berbeda sehingga konstruksi memori kolektifnya 

pun memiliki perbedaan (Misztal, 2003). Temporalitas berperan penting dalam 

konstruksi memori generasional ini. Perubahan sosial dan budaya dalam suatu 

kelompok menimbulkan celah generasi, dan hal ini menyebabkan generasi yang 

lebih dulu ada berupaya memegang konsepsi masa lalu sementara generasi yang 

baru datang kemudian merancang strategi untuk menyesuaikan pengalaman 

mereka dengan konsepsi masa lalu yang ada (Misztal, 2003). Singkatnya, generasi 

merupakan situs transmisi dan transformasi memori. 
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Mannheim (1959) dalam studinya mengenai generasi menyediakan 

kerangka dalam menelaah proses transmisi memori dan praktiknya melalui dua 

bidang temporal: 

1. Transmisi memori lintas waktu: masa lalu ditarik ke dalam masa 

sekarang dan diolah kembali untuk kepentingan di masa depan. 

Transmisi memori pada bidang temporal ini dilakukan oleh satu 

generasi ke generasi berikutnya. 

2. Transmisi memori di dalam satu waktu: konsepsi masa lalu yang sama-

sama dimiliki dipertemukan dengan konsepsi masa sekarang dan visi 

masa depan dan secara aktif dinegosiasikan dan direkonstruksi. 

Transmisi pada bidang temporal ini terjadi di dalam suatu generasi. 

Transmisi memori dilakukan oleh komunitas mnemonik. Di dalam suatu 

kelompok tidak menutup kemungkinan terdapat lebih dari satu komunitas 

mnemonik, dan celah antar generasi yang ada memungkinkan juga untuk tiap 

generasi mempunyai komunitas mnemonik mereka sendiri-sendiri dengan memori 

kolektif mereka sendiri-sendiri. 

Dalam kerangka Mannheim ini, warisan temporal vertikal akan konsepsi 

masa lalu oleh generasi sebelumnya kepada generasi baru (transmisi memori lintas 

waktu) ditransformasikan melalui apa yang disebut dengan imaginasi mnemonik 

(transmisi memori di dalam satu waktu). Imaginasi mnemonik merupakan cara-

cara suatu generasi mengualifikasikan, mengadaptasi, menyaring, dan menyatukan 

kembali konsepsi masa lalu ke dalam pemahaman baru (Pickering dan Keightley, 

2012). Imaginasi dalam hal ini dimaknai sebagai area masa depan dan harapan, 

oleh karena itu proses imaginasi mnemonik selalu berorientasi ke masa depan. 

Dalam imaginasi mnemonik, memori menyediakan sumber materi untuk kreasi 

imaginatif, sementara imaginasi menyediakan makna baru bagi suatu generasi 

dalam mengonsepsikan masa lalu (Pickering dan Keightley, 2012). Melalui 

imaginasi mnemonik, konsepsi masa lalu dalam memori kolektif suatu kelompok 

dimaknai kembali sehingga generasi mampu menempa dan membentuk kembali 

keguyuban dan perbedaan yang timbul akibat celah antar generasi. 
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 Apabila disimpulkan, pendekatan memori dinamis melihat memori kolektif 

di dalam suatu kelompok terus-menerus mengalami rekonstruksi sesuai dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kelompok tersebut, dan rekonstruksi 

memori ini melayani kebutuhan masa sekarang dan masa depan. 

 

2.2.4 Identitas 

Konsep lain di dalam studi memori kolektif yang perlu untuk dibahas 

adalah identitas. Identitas adalah seperangkat persepsi yang relatif stabil yang 

digunakan individu atau kelompok untuk mendefinisikan diri (Misztal, 2003). 

Memori digunakan untuk melegitimasi identitas kolektif kelompok. Tindakan 

mengingat yang dilakukan bersama-sama, menurut Misztal (2003), membentuk 

pengalaman khusus yang dirasakan bersama, yang kemudian menjadi basis 

identitas kolektif melalui proses identifikasi. Identitas kolektif dilihat sebagai 

manifestasi dari kesadaran akan homogenitas kelompok dan ikatan emosial karena 

tergabung ke dalam kelompok tersebut, yang kemudian melahirkan solidaritas di 

dalam kelompok dan perasaan berbeda terhadap pihak luar (Misztal, 2003). Lebih 

jauh lagi, identitas kelompok juga secara resiprokal menentukan apa yang harus 

diingat dalam masyarakat. Dengan kata lain, memori membentuk identitas dan 

identitas membentuk kembali memori. 

Hubungan antara memori dan identitas bergantung kepada kestabilan 

kelompok—semakin stabil suatu kelompok maka semakin identitas diterima 

begitu saja, namun semakin labil suatu kelompok maka isu identitas semakin 

dipertanyakan. Dalam pendekatan memori dinamis, Misztal (2003) memetakan 

dua dikotomi dalam identitas kolektif, yakni kelompok partikularis dan kelompok 

universalis. Kelompok partikularis, melalui komunitas mnemoniknya, 

menggunakan sosialisasi memori untuk membentuk identitas tertentu yang 

spesifik dan eksklusif, sementara kelompok universalis lebih menekankan pada 

keterbukaan yang demokratis. 
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2.2.5 Memori Media Sosial 

 Misztal (2003) mengatakan bahwa media dengan kebaruan teknologi 

informasi dan komunikasi yang terus-menerus berlangsung merupakan salah satu 

institusi memori yang paling berpengaruh di masyarakat modern. Di era digital 

seperti sekarang ini, tentu salah satu media yang perlu dipertimbangkan 

pengaruhnya adalah media sosial. Media sosial didefinisikan oleh Mayfield (2008) 

sebagai jenis media baru yang berada di ranah daring, dengan karakteristik: 

1. Partisipasi: media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik 

kepada orang-rang yang tertarik, yang kemudian melahirkan istilah 

pengguna sebagai ganti audience. 

2. Keterbukaan: media sosial mendorong pertukaran informasi oleh 

penggunanya dengan aksesibilitas dan penggunaan konten yang 

cenderung tidak terbatas. 

3. Percapakan: media sosial menawarkan komunikasi dua arah di 

antaranya penggunanya. 

4. Komunitas: media sosial menyediakan pembentukan komunitas di 

dalamnya yang berbasis persamaan ketertarikan. 

5. Keterhubungan: media sosial menyediakan penggunanya tautan-tautan 

ke situs, sumber, dan pengguna lain. 

Pada dasarnya poin yang coba ditegaskan oleh Mayfield dalam mendefinisikan 

media sosial adalah bahwa media baru tersebut mengantarkan penggunanya ke 

dalam jaringan publik di internet. 

 Dalam kaitannya dengan memori, jaringan publik didefinisikan oleh 

Bartoletti (2011) melalui lima karakteristik—dengan menggunakan karakteristik 

yang diformulasikan Danah Boyd mengenai publik berjaringan dan pembaruan 

yang ia tambahkan—sebagai berikut: 

1. Persistensi: ekspresi di dunia daring secara otomatis direkam dan 

diarsipkan sehingga mempunyai potensi untuk diingat. 

2. Replikabilitas: konten yang diproduksi dapat diduplikat. 

3. Skalabilitas: potensi konten untuk terlihat dapat diukur (melalui jumlah 

likes, share, tayang, retweet, dan lain-lain). 
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4. Searchability: konten dapan diakses melalui pencarian. 

5. Konektivitas: keterhubungan para pengguna yang secara intrinstik 

memberikan karakteristik memori yang terkonstruksikan. 

Bartoletti (2011) mengawinkan mekanisme kerja memori dengan media 

sosial dan mengonsepkan tiga bentuk manifestasi memori kolektif di ranah media 

sosial yang kemudian ia sebut dengan istilah memori media sosial. Bentuk 

pertama adalah ritual komemorasi daring, yang merupakan bentuk komemorasi 

secara virtual yang dilakukan oleh pengguna media sosial. Komemorasi ini 

dilakukan dari bawah oleh agen individu yang kemudian menyebar secara luas dan 

mampu berjalan beriringan dengan memori budaya maupun mengekspresikan 

kontranaratif terhadap memori budaya (Bartoletti, 2011). Media sosial 

memungkinkan penggunanya untuk berpartisipasi dalam ritual komemoratif 

metaforis yang sama halnya dengan komemorasi yang dilakukan di dunia nyata, 

dan partisipasi ini dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun dan oleh siapa pun 

(Bartoletti, 2011). 

Bentuk kedua adalah arsip sosial, yakni pengumpulan data dan informasi 

mengenai suatu kejadian di masa lalu oleh pengguna media sosial secara 

partisipatoris. Bartoletti (2011) menjelaskan bahwa internet dapat 

merepresentasikan tempat yang lebih inklusif di mana semua orang, bukan hanya 

elit kelompok saja, bisa berkontribusi dalam konstruksi memori kolektif maupun 

memperkuat memori budaya di media sosial. Namun dalam hal ini perbedaan 

antara memori budaya dan memori komunikatif, yakni memori kolektif yang tidak 

terinstitusionalisasikan dan hanya berdasarkan komunikasi sehari-hari (Assman, 

1995), menjadi kabur karena inklusivitas yang membawa kebebasan bagi setiap 

orang dalam memberikan kontribusinya terhadap arsip sosial menghapuskan peran 

pemegang hak istimewa yang dimiliki oleh komunitas mnemonik memori budaya 

dalam menyeleksi informasi dalam konstruksi memori (Bartoletti, 2011). 

Bentuk terakhir dari manifestasi memori kolektif di ranah media sosial 

adalah memori budaya akar rumput (grassroots cultural memory). Media sosial 

menjadi tempat terbentuknya memori budaya akar rumput ketika bentuk penulisan 

teksnya mengambil legitimasi yang menyerupai dengan memori budaya di dunia 
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nyata karena apa yang diingat dan pengarsipannya merupakan hasil kolaborasi 

para penggunanya serta mempunyai wujud (Bartoletti, 2011). Dalam hal ini 

konstruksi memori kolektif yang terjadi di media sosial menyerupai konstruksi 

memori budaya di dunia nyata. Meskipun demikian memori budaya akar rumput 

tidak dapat disamapersiskan dengan memori budaya di dunia nyata, karena 

memori budaya akar rumput tidak mempunyai keresmian dan otorisasi seperti 

yang dimiliki oleh memori budaya di dunia nyata (Bartoletti, 2011). 

Secara garis besar Bartoletti (2011) menekankan kemungkinan teknologi 

digital sebagai alat yang bisa digunakan untuk membuka kesempatan konstruksi 

memori yang bukan merupakan hasil konstruksi dari institusi memori dominan. 

Media sosial, melalui fiturnya yang memungkinkan pengguna untuk memproduksi 

dan menyebar teks, foto, video, dan yang lainnya, menawarkan tempat untuk 

melakukan objektifikasi narasi-narasi alternatif. Memori-memori yang terarsipkan 

di media sosial tidak hanya terbuka bagi semua orang dalam hal aksesibilitas, 

namun juga dalam hal negosiasi makna (Bartoletti, 2011). Di dalam media sosial, 

tatanan hirarkis mulai pudar dan plularitas mulai timbul dikarenakan sifat media 

sosial yang demokratis. Pudarnya tatanan hirarkis dan kemunculan pluralitas ini 

membawa otonomi bagi memori media sosial dari memori budaya yang ada, yakni 

konstruksi memori yang tidak terpaku pada memori resmi atau memori budaya. 

 

2.3 Hubungan Antar Konsep 
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Keterangan: 

1. Melalui wacana antikomunis, narasi G30S/PKI digunakan oleh komunitas 

mnemonik sebagai titik awal dalam melihat masa lalu mengenai PKI dan 

komunisme. 

2. Komunitas mnemonik melalui institusi memori, termasuk media sosial, 

melakukan sosialisasi akan memori mengenai PKI dan komunisme kepada 

anggota kelompok. Meskipun demikian komunitas mnemonik yang 

melakukan sosialisasi memori melalui media sosial tidak perlu dan belum 

tentu melalui tahap pertama karena sifat otonomnya dari memori dominan 

atau memori budaya. 

3. Pengetahuan yang didapatkan dari memori kolektif mengenai PKI dan 

komunisme digunakan untuk mendefinisikan identitas dan cara melihat 

masa depan. 
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BAB 3 

METODOLOGI 

 

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, dengan pendekatan 

kualitatif, dan berjenis fenomenologi. Tujuh komunitas daring, yang di dalam 

penelitian disebut sebagai komunitas mnemonik, akan menjadi objek penelitian 

dengan meminta anggota-anggotanya menjadi informan penelitian dengan cara 

berpartisipasi dalam wawancara. Penelitian ini akan mencoba mendapatkan data 

primer dari wawancara dengan informan-informan tersebut serta data sekunder 

dari dokumen dan unggahan laman daring dari masing-masing komunitas untuk 

menunjang kekayaan data. 

Pengumpulan data digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan yang 

dialamatkan di Bab 1 penelitian ini, yaitu mengenai cara kerja memori kolektif 

mengenai PKI dan komunisme di sosial media; narasi mengenai PKI dan 

komunisme yang lahir dari memori kolektif kedua kelompok tersebut dan 

bagaimana narasi tersebut tercipta; dan yang terakhir identitas yang terbentuk dan 

bagaimana identitas tersebut dibentuk. 

Peneliti memilih media sosial sebagai objek penelitian karena media sosial 

mampu membentuk memori yang otonom dari memori budaya (Bartoletti, 2011). 

Otonomi memori yang ditawarkan oleh media sosial menjadi penting karena tidak 

terdapat sifat resmi dan otoritatif sehingga kontestasi memori mengenai PKI dan 

komunisme lebih kentara untuk diamati. Bab ini akan membahas masalah 

metodologis dalam mengumpulkan data yang meliputi pendekatan penelitian, 

paradigma penelitian, jenis penelitian, dan pemilihan informan. Selain itu bab ini 

juga akan memaparkan kelemahan dan kekurangan penelitian. 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian adalah cara memahami realita, membangun 

pengetahuan, dan mengumpulkan informasi (Tracy, 2013). Penelitian ini 

menggunakan paradigma kritis. Dalam paradigma kritis, pemahaman mengenai 
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pengetahuan berhubungan dengan kekuasaan (West dan Turner, 2010). Penelitian 

ini berupaya membongkar relasi kuasa dalam konstruksi memori mengenai PKI 

dan komunisme. Dengan menggunakan paradigma kritis, penelitian ini melihat 

memori mengenai PKI dan komunisme yang ada di sosial media sebagai produk 

dari relasi kuasa yang ada dalam wacana ideologis masyarakat yang lebih besar, 

yakni wacana antikomunis yang dipropagandakan pada era Orde Baru. Meskipun 

rezim pemerintahan Orde Baru telah selesai, seperti yang telah dipaparkan di Bab 

1 bahwa “residu” Orde Baru, dalam hal ini wacana antikomunis, masih ada dalam 

masyarakat pada saat ini. Di saat yang bersamaan kontra wacana terhadap wacana 

antikomunis juga hadir. Oleh karena itu paradigma kritis dalam penelitian ini 

mencoba menangkap konstestasi wacana yang ada dalam memori mengenai PKI 

dan komunisme di ranah media sosial. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena 

penelitian ini berupaya menyajikan paparan mendalam mengenai memori 

mengenai PKI dan komunisme di media sosial. Metode penelitian kualitatif 

memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam tentang 

suatu kasus dan menambah kedalaman pemahaman tentang kasus yang sedang 

diteliti (Patton, 2002). Dengan pendekatan kualitatif, peneliti mencoba 

mengumpulkan data lunak yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan 

unggahan akun media sosial mereka. Data tersebut kemudian akan diolah secara 

tematik untuk menyusun deskripsi mendalam terkait memori mengenai PKI dan 

komunisme di media sosial. 

 

3.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah fenomenologi. Fenomenologi 

adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan menggali dan memahami 

fenomena yang ada secara sistematis (Tracey, 2003). Aktivitas komunitas 

mnemonik yang menghasilkan memori kolektif di media sosial merupakan 

fenomena yang ingin diteliti. Hancock (2002) memaparkan bahwa penelitian 
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fenomenologis tidak serta merta memberikan penjelasan-penjelasan definitif 

namun sekurang-kurangnya memberikan pemahaman baru mengenai suatu 

fenomena. Oleh karena itu penelitian fenomenologis ini akan memberikan 

deskripsi mengenai aktivitas komunitas-komunitas daring sebagai pihak-pihak 

yang berkontribusi dalam membangun memori mengenai PKI dan komunisme di 

media sosial. 

 

3.4 Teknik Pemilihan Informan 

Teknik pemilhan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Ritchie dan Lewis (2003) memaparkan bahwa pada 

purposive sampling, informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu dengan dua 

tujuan, yakni relevansi dan keragaman. Relevansi informan dengan penelitian 

yang sedang dilakukan harus dipastikan untuk menghasilkan analisis yang 

signifikan. Dalam penelitian ini, memori kolektif tidak dapat disamakan dengan 

akumulasi total dari memori individu-individu, karena yang termasuk memori 

kolektif hanya memori-memori yang sama-sama dimiliki (Misztal, 2003). Oleh 

karena itu, untuk memastikan relevansi terhadap penelitian ini, peneliti memilih 

informan yang memproduksi konten terkait isu PKI dan komunisme tidak pada 

akun media sosial pribadinya. Informan harus merupakan pengurus akun publik. 

Sementara itu keberagaman karakteristik informan dibutuhkan untuk 

memberikan kedalaman eksplorasi dalam penelitian (Ritchie dan Lewis, 2003). 

Dalam penelitian ini, keberagaman merujuk kepada wacana yang menghasilkan 

memori. Oleh karena itu, untuk memastikan keberagaman dalam penelitian ini, 

peneliti memilih dua kategori informan: 

1. yang mempunyai konsepsi masa lalu berdasarkan wacana antikomunis 

2. yang mempunyai konsepsi masa lalu berdasarkan wacana konta 

antikomunis. 

Pada rancangan awal, peneliti mencoba menerapkan kriteria-kriteria tersebut 

dalam menjangkau calon informan.  
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Dalam menjangkau informan, peneliti melakukan dua strategi. Strategi 

pertama adalah menghubungi langsung akun-akun publik yang ada di media 

sosial. Strategi kedua adalah menggunakan pihak ketiga untuk menghubungkan 

peneliti dengan target informan. Pada strategi pertama peneliti menghubungi 

sejumlah akun publik yang memproduksi konten yang berfokus pada isu seputar 

PKI dan komunisme melalui Facebook, Line, dan Twitter. Facebook adalah 

platform yang paling banyak digunakan pada strategi ini karena di Facebook 

terdapat perbedaan antara akun publik (page) dan pribadi, sehingga memudahkan 

peneliti untuk memilah. Di Facebook peneliti menggunakan fitur pencarian 

dengan memasukan kata kunci “PKI”, “komunis”, “antikomunis”, dan “anti 

komunis”. Dari hasil pencarian muncul 18 akun halaman, masing-masing 14 akun 

antikomunis dan 4 akun kontra antikomunis. Peneliti menghubungi satu per satu 

akun melalui fitur messenger (pesan langsung), dan menemukan setidaknya tiga 

jenis respon, yaitu membalas (4 akun), hanya membaca (2 akun), dan tidak 

membaca (12 akun). 

Empat akun yang membalas terdiri dari tiga akun antikomunis, yakni Anti 

Komunis, Pemuda ANTI Komunis, dan Gerakan ANTI Komunis Indonesia dan 

satu akun kontra antikomunis, yakni Meme Merah Indonesia dan. Meskipun 

membalas, keempat akun tersebut besifat repulsif dan cenderung menutupi 

identitas mereka. Akun Anti Komunis pada awalnya bersedia menjadi informan, 

namun tidak ada kejelasan lebih lanjut (pesan-pesan berikutnya tidak dibaca lagi). 

Dari cara ini peneliti tidak mendapatkan informan sama sekali. 

Selain Facebook, pada strategi pertama peneliti juga menjangkau informan 

melalui Twitter. Di Twitter, peneliti tidak melakukan pencarian terbuka seperti 

yang dilakukan di Facebook karena kurangnya alat atau fitur yang bisa 

memudahkan peneliti untuk memilah antara akun publik dan akun pribadi. Oleh 

karena itu peneliti hanya menghubungi akun-akun yang sudah peneliti ketahui 

sebelumnya sebagai akun publik, yakni @ingat65, @IPT1965, dan 

@kerjapembebasan, yang ketiganya termasuk dalam kelompok kontra 

antikomunis. Dari Twitter peneliti mendapatkan satu akun yang pengurusnya 

bersedia menjadi informan yakni @ingat65. Tiga orang dari @ingat65 bersedia 

menjadi informan penelitian. 
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Strategi kedua adalah menggunakan pihak ketiga untuk menghubungkan 

peneliti dengan target informan. Dari @ingat65 peneliti mendapatkan kontak 

Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), yang menuntun peneliti 

kepada informan keempat, yakni seorang pengurus akun Genosida 1965-1966. 

Setelah melakukan wawancara dengan informan pengurus akun Genosida 1965-

1966, informan tersebut memberikan kontak seseorang kepada peneliti yang bisa 

potensial untuk dijadikan informan. Peneliti menghubungi orang tersebut dan 

setelah memastikan bahwa ia memenuhi kriteria, peneliti memasukannya ke 

dalam daftar informan. Pada tahap ini peneliti telah mendapatkan informan kelima 

dari akun ketiga, yakni YPKP 65. 

Sejauh ini, dengan berpegangan pada kriteria-kriteria yang disebutkan 

sebelumnya, peneliti telah mendapatkan lima orang informan. Meskipun 

demikian, penelitian ini melihat akun-akun media sosial tersebut sebagai 

komunitas mnemonik, sehingga meskipun data diperoleh dari informan 

individual, satuan unit analisisnya adalah akun-akun tersebut sebagai komunitas 

mnemonik (akan dijelaskan di subbab selanjutnya). Implikasinya adalah sejauh ini 

peneliti baru mendapatkan tiga akun, dan ketiganya dari kategori kontra 

antikomunis. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang lebih dalam, peneliti 

melebarkan kriteria relevansi menjadi bukan saja akun publik, melainkan juga 

komunitas daring serta aktivitas-aktivitas daring lain yang dilakukan secara 

bersama di publik. Pelebaran kriteria juga peneliti lakukan pada keragaman, 

dengan memasukkan akun-akun periferi (konten unggahannya tidak sentral 

mengenai PKI dan komunisme saja). 

Dengan pelebaran kriteria ini, peneliti menjangkau Pamflet, sebuah 

organisasi nirlaba yang pernah mengadakan kompetisi di media sosial mengenai 

pelanggaran HAM masa lalu, yakni Re(i)novasi Memori. Penanggung jawab 

Re(i)novasi Memori bersedia untuk menjadi informan, dan setelah selesai 

wawancara memberikan kontak salah seorang pemenang yang mungkin sesuai 

dengan kriteria penelitian ini, yakni pengurus akun Ngomikmaksa, yang akhirnya 

juga bersedia menjadi informan. Selain itu peneliti juga menggunakan pihak 

ketiga untuk menghubungkan peneliti dengan pengurus akun Dewan Kesepian 

Jakarta, yang kemudian setuju untuk menjadi informan. Re(i)novasi Memori, 
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Ngomikmaksa, dan Dewan Kesepian Jakarta merupakan akun-akun periferi yang 

berhasil peneliti jangkau untuk menunjang kekayaan data, dengan masing-masing 

satu orang informan yang diwawancarai. Sementara itu, dari Ingat65 peneliti 

mendapatkan dua orang anggota komunitas daring Friends of People Tribunal 

1965. 

Sementara itu peneliti tidak mendapatkan informan yang mengonsepsikan 

masa lalu berdasarkan wacana antikomunis. Oleh karena itu, untuk 

merepresentasikan kelompok dengan konsepsi masa lalu berdasarkan wacana 

antikomunis, peneliti memutuskan untuk mengambil data dari wawancara 

nonformal yang peneliti lakukan dengan beberapa akun ketika melakukan strategi 

pertama dalam menjangkau informan. Dari tiga akun antikomunis yang membalas 

pesan peneliti, data yang diambil berasal dari akun Anti Komunis dan Gerakan 

ANTI Komunis Indonesia karena jawaban-jawaban dari pertanyaan yang peneliti 

lontarkan dari dua akun tersebut mempunyai muatan relevansi yang bisa 

dimanfaatkan untuk memperkaya data. 

Selain itu peneliti juga mencoba untuk masuk ke dalam lingkaran 

kelompok antikomunis dengan bergabung dengan dua komunitas daring di 

Facebook, yakni GERAKAN ANTI KOMUNIS INDONESIA dan GERAKAN 

ANTI KOMUNIS SEJALAN DENGAN TAP MPRS XXV THN 1966. Setelah 

bergabung, peneliti mencoba mengontak para pengurus dua komunitas tersebut 

melalui fitur perpesanan Facebook dengan tujuan meminta mereka untuk menjadi 

informan, seperti yang peneliti lakukan pada komunitas daring Friends of People 

Tribunal 1965. Namun tidak ada pengurus satu pun yang merespon pesan peneliti. 

Karena merasa masih kurang mendapatkan representasi dari kelompok 

antikomunis, akhirnya peneliti memutuskan untuk mengambil data dari dua 

komunitas daring tersebut melalui observasi. 

 Secara total penelitian ini melibatkan sepuluh orang informan dari tujuh 

komunitas mnemonik dan dengan tambahan empat komunitas menmonik lagi. 

Berikut adalah pemetaan akun-akun dan komunitas daring menjadi subjek dalam 

penelitian ini: 
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No

. 
Wacana 

Nama komunitas 

mnemonik 

Fokus 

mengenai 

PKI dan 

komunism

e 

Jumlah 

informan 
Jenis 

1 
Kontra 

antikomunis 
Ingat65 Sentral 

3 (1 CEO 

dan 2 orang 

pengurus 

media) 

Akun 

publik 

2 
Kontra 

antikomunis 

Genosida 1965-

1966 
Sentral 

1 

(pengurus) 

Akun 

publik 

3 
Kontra 

antikomunis 
YPKP 65 Sentral 

1 

(pengurus) 

Akun 

publik 

4 
Kontra 

antikomunis 

Friends of 

People’s Tribunal 

1965 

Sentral 

2 (1 

pengurus 

dan 1 

anggota) 

Komunitas 

daring 

5 
Kontra 

antikomunis 

Re(i)novasi 

Memori 
Periferi 

1 

(pengurus) 

Kompetisi 

daring 

publik 

6 
Kontra 

antikomunis 
Ngomikmaksa Periferi 

1 

(pengurus) 

Akun 

publik 

7 
Kontra 

antikomunis 

Dewan Kesepian 

Jakarta 
Periferi 

1 

(pengurus) 

Akun 

publik 

8 Antikomunis Anti Komunis Sentral 

0 

(wawancara 

nonformal) 

Akun 

publik 

9 Antikomunis 

Gerakan ANTI 

Komunis 

Indonesia 

Sentral 

0 

(wawancara 

nonformal) 

Akun 

publik 

10 Antikomunis 

GERAKAN 

ANTI KOMUNIS 

INDONESIA 

Sentral 
0 

(observasi) 

Komunitas 

daring 

11 Antikomunis 

GERAKAN 

ANTI KOMUNIS 

SEJALAN 

DENGAN TAP 

MPRS XXV 

THN 1966 

Sentral 
0 

(observasi) 

Komunitas 

daring 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini utamanya 

adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam dipilih untuk menghasilkan 

kekayaan data yang akan digunakan untuk menyajikan paparan mendalam 
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mengenai memori mengenai PKI dan komunisme di media sosial. Wawancara 

mendalam dilakukan kepada sepuluh informan yang sudah bersedia berpartisipasi 

dalam penelitian ini. Sebagai tambahan, konten yang diproduksi oleh komunitas 

daring dan akun publik juga akan digunakan sebagai data untuk keperluan 

analisis. Sementara itu, karena tidak adanya informan dari kelompok antikomunis 

sehingga tidak mungkin dilakukan wawancara, peneliti akan mengumpulkan data 

dari wawancara nonformal dan observasi untuk merepresentasikan kelompok 

tersebut dalam analisis data. 

Dalam penelitian ini, data yang didapatkan dari informan dianggap 

mewakili komunitas mnemonik yang mana informan tersebut adalah pengurus 

atau anggota di dalamnya, sehingga data dari informan diatasnamakan sebagai 

data dari komunitas tersebut. sebagaimana yang sudah dipaparkan pada Bab 2, 

komunitas mnemonik adalah bagian dari suatu kelompok yang melakukan 

sosialisasi kepada anggota kelompok tersebut mengenai apa yang harus diingat 

dan apa yang harus dilupakan. Sebelas akun publik dan komunitas daring di atas 

merupakan komunitas mnemonik dalam kelompok kecilnya masing-masing. 

 

3.6 Metode Pengolahan Data 

 Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data coding. Terdapat tiga 

tahapan coding yang digunakan dalam penelitian, yaitu open coding, axial coding, 

dan selective coding. Dalam tahap coding, peneliti akan mengorganisasikan data 

yang tidak terstruktur. Data yang terkumpul dari proses pengumpulan data 

merupakan data dalam bentuk tidak terstruktur, yakni berupa rekaman, dokumen, 

dan konten unggahan. Data kemudian akan dikategorikan secara tematik, dengan 

mengelompokannya ke dalam kategori sesuai dengan konsep-konsep yang 

digunakan. 

 

3.7 Metode Analisa 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis data tematik. Pada metode 

analisis data ini, data yang telah melalui hasil coding akan dicarikan pola-pola 
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yang berkaitan. Setelah ditemukan, pola tersebut diberi label, definisi, atau 

deskripsi, yang kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep yang digunakan 

dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. 

  

3.8 Kriteria Kualitas Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif terdapat empat kriteria yang digunakan untuk 

menjaga kualitas sebuah penelitian, yakni dependabilitas, kredibilitas, 

transferabilitas, dan konfirmabilitas (Anney, 2014). Dependabilitas merujuk pada 

konsistensi hasil penelitian dalam proses penelitian yang berikutnya. Kredibilitas 

merujuk pada pembuktian bahwa hasil penelitian memang mengungkap 

kebenaran yang sebenarnya. Transferabilitas merujuk pada pengaplikasian hasil 

penelitian terhadap penelitian lain. Konfirmabilitas merujuk pada objektivitas 

penelitian, bahwa hasil penelitian merupakan interpretasi dari temuan data dan 

bukan bias peneliti. 

 Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah konfirmabilitas. 

Untuk memenuhi kriteria ini, peneliti menggunakan strategi pengambilan data 

melalui rekaman suara dan secara bertanggungjawab menginterpretasikan data 

sesuai temuan lapangan. 
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BAB 4 

TEMUAN DATA DAN ANALISIS 

  

4.1 Deskripsi Umum Komunitas Mnemonik 

4.1.1 Dewan Kesepian Jakarta 

 Dewan Kesepian Jakarta adalah akun media sosial yang berbasis di 

Facebook (berupa halaman) dan Twitter, dan sudah aktif semenjak November 

2014. Dewan Kesepian Jakarta menggambarkan dirinya sebagai akun parodi, dan 

namanya sendiri merupakan plesetan dari Dewan Kesenian Jakarta. Meskipun 

berangkat dari keisengan, pada saat ini Dewan Kesepian Jakarta mempunyai total 

16.677 like dan 16.662 pengikut di Facebook dan 1.678 pengikut di Twitter
6
. Pada 

profil halaman Facebook, Dewan Kesepian Jakarta menyebut dirinya sendiri 

sebagai “Perusahaan Asuransi” untuk jomblowan dan jomblowati. 

Dewan Kesepian Jakarta membagikan meme dengan berbagai topik, namun 

utamanya topik politik yang dikemas dalam bentuk humor dan plesetan. Dewan 

Kesepian Jakarta tidak menaruh fokus sentral pada isu mengenai PKI dan 

komunisme, namun dalam berbagai unggahannya kerap kali terdapat muatan isu 

ini. Dewan Kesepian Jakarta dikelola oleh enam pengurus. Tiga pengurus 

merupakan penulis di sebuah media pemikiran progresif, dua lainnya adalah 

jurnalis, dan satu lagi aktif di sebuah organisasi seni rupa kontemporer. Hubungan 

antara para pengurus adalah rekan kerja, teman kuliah, dan teman bergaul. 

 

4.1.2 Friends of People’s Tribunal 1965 

 Friends of People’s Tribunal 1965 adalah sebuah grup tertutup di 

Facebook. Grup ini dibuat pada tahun 2013 oleh tim media dan kampanye dari 

International People’s Tribunal 1965 atau Pengadilan Rakyat 1965, sebuah 

yayasan yang didirikan untuk mengusut pelanggaran hak asasi manusia yang  

                                                 
6
 Per 22 April 2017. Sumber: twitter.com/lonelycouncil dan 

facebook.com/pg/dewankesepianjakarta 
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terjadi pada tahun 1965-1966 melalui pengadilan rakyat internasional. Friends of 

People’s Tribunal 1965 sendiri dibentuk untuk mempersiapkan IPT 65 yang 

diselenggarakan pada 2015. Tujuan pembentukan grup ini adalah untuk 

mengumpulkan sebanyak mungkin orang yang menjadi peneliti, pemerhati, dan 

mempunyai persepsi yang sama terkait dengan kasus 1965, yang kemudian diajak 

untuk melakukan analisis dan diskusi. Meskipun IPT 65 sudah selesai, grup ini 

masih bertahan dan digunakan untuk jaringan komunikasi perihal kegiatan-

kegiatan pasca IPT 65. Sekarang ini Friends of People’s Tribunal 1965 berisikan 

lebih dari 500 anggota, mulai dari peneliti, akademisi, jurnalis, dan aktivis. 

 

4.1.3 Ingat65 

 Ingat65 adalah proyek bercerita digital secara partisipatoris yang bertujuan 

untuk mengingat secara kolektif periode 1965 di Indonesia melalui pengalaman 

pribadi penceritanya. Ingat65 berupaya mengajak generasi pasca 65 untuk 

membagikan cerita mereka mengenai bagaimana mereka belajar soal periode 

tersebut dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi diri mereka, keluarga, dan 

komunitas mereka. Ingat65 mengambarkan dirinya sebagai platform bagi anak 

muda untuk menyuarakan harapan mereka untuk masa depan dengan jargon 

“Ceritamu, Ceritamu, Cerita Kita tentang 65”. 

 Ingat65 diprakarsai oleh dua jurnalis perempuan pada 24 Maret 2016, 

bertepatan dengan Hari Hak atas Kebenaran (International Right to Truth Day). 

Ingat65 menggunakan berbagai macam media, di antaranya Medium, Facebook, 

Twitter, dan Youtube. Medium merupakan platform utama bagi Ingat65 untuk 

menyebarkan kiriman cerita, sementara Facebook dan Twitter digunakan untuk 

perpanjangan Medium dan interaksi sehari-hari dan Youtube digunakan untuk 

kampanye pada awal pembentukannya. 

 Pada saat ini Ingat65 mempunyai sepuluh orang pengurus dan 78 

kontributor yang menceritakan pengalamannya masing-masing. Ingat65 

mempunyai total 2.502 like dan 2.507 pengikut di Facebook, 2.146 pengikut di 
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Twitter, dan 494 pengikut di Medium
7
. Di Youtube, Ingat65 mempunyai 10 

unggahan video yang mengajak orang-orang untuk memulai membicarakan topic 

65 dengan 46 pelanggan dan rata-rata 225 view per video. 

 

4.1.4 Genosida 1965-1966 

 Genosida 1965-1966 adalah sebuah halaman Facebook yang mempunyai 

fokus sentral pada isu mengenai PKI dan komunisme, utamanya isu 65. Halaman 

ini dibuat pada Desember 2016 dan dikelola oleh seorang pelukis yang juga 

merupakan aktivis. Genosida 1965-1966 menyuarakan isu 65 dalam bentuk seni 

lukis yang diproduksi oleh pengelola. Selain itu halaman ini juga mengunggah 

berbagai macam hal mengenai isu 65, seperti video, musik, buku, tesis, dan artikel 

berita. Pada saat ini Genosida 1965-1966 mempunyai total 340 like dan 342 

pengikut
8
. 

 

4.1.5 Ngomikmaksa 

 Ngomikmaksa adalah sebuah akun Instagram yang kontennya berisikan 

komik strip mengenai isu sosial yang disampaikan secara satir, termasuk di 

dalamnya isu mengenai PKI dan komunisme. Ngomikmaksa dibuat pada Juli 

2015, yang pada saat itu digunakan untuk mengikuti lomba Re(i)novasi Memori. 

Setelah Re(i)novasi Memori selesai, Ngomikmaksa masih aktif dalam 

memproduksi komik strip yang beberapa di antaranya memuat isu mengenai PKI 

dan komunisme. Pada saat ini Ngomikmaksa telah memproduksi lebih dari 300 

komik strip dan mempunyai 36.700 pengikut
9
. 

 

4.1.6 Re(i)novasi Memori 

 Re(i)novasi Memori adalah sebuah kompetisi yang diselenggarakan atas 

kerjasama Pamflet, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pergerakan anak 

                                                 
7
 Per 22 April 2017. Sumber: medium.com/ingat-65, facebook.com/ingat65, twitter.com/ingat65, 

dan youtube.com/channel/UCokTxY0qSo4zXAaPlGtJ5xg 
8
 Per 22 April 2017. Sumber: facebook.com/IngatGenosida65  

9
 Per 22 April 2017. Sumber: instagram.com/ngomikmaksa 
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muda, dengan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran. Kompetisi ini 

dibuka pada 24 Maret 2015, bertepatan dengan Hari Ha katas Kebenaran, dan 

ditutup pada 20 Mei 2015. Re(i)novasi Memori mengajak anak muda Indonesia 

untuk memaknai kembali kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di 

Indonesia dengan mengirimkan karya kreatif berbentuk komik, meme, lagu, video, 

esai foto, film pendek, dan ilustrasi yang dibuat berdasarkan penuturan penyintas 

pelanggaran HAM masa lalu dalam buku Menemukan Kembali Indonesia oleh 

KKPK. Karya peserta kemudian disebarkan melalui berbagai macam media sosial. 

 Tujuan dari kompetisi ini adalah supaya anak muda Indonesia dapat 

merenovasi pemahaman dan pemaknaan diri mereka tentang peristiwa 

pelanggaran HAM, melakukan inovasi dalam bentuk karya-karya kreatif dari 

memori tentang pelanggaran HAM, serta memperkeras suara-suara korban 

pelanggaran HAM yang masih diabaikan oleh negara. Bagi penyelenggara 

Re(i)novasi Memori, suara suara-suara dari masa lalu tersebut akan menjadi 

petunjuk masa depan generasi muda. Dari kompetisi ini terkumpul 129 karya yang 

dikirim, dan 14 di antaranya mengenai isu PKI dan komunisme. 

 

4.1.7 YPKP 65 

 YPKP 65 merupakan singkatan dari Yayasan Penelitian Korban 

Pembunuhan 1965-1966. Yayasan ini didirikan pada tahun 1999 oleh tujuh orang 

penyintas Peristiwa Enam Lima, salah satu di antaranya Pramoedya Ananta Toer. 

Tujuan didirikannya yayasan ini adalah untuk mengumpulkan mantan tahanan 

politik tahun 1965-1966 yang tersisa serta melakukan pendataan dan penelitian 

terkait Peristiwa Enam Lima. YPKP 65 adalah halaman Facebook dari yayasan ini, 

yang dibuat pada September 2012. YPKP 65 digunakan untuk publikasi aktivitas 

yayasan, medium untuk press release, dan pembagian artikel-artikel dan berita-

berita terkait isu PKI dan komunisme. YPKP 65 dikelola oleh ketua yayasan dan 

aktif sejak September 2012. Pada saat ini YPKP 65 mempunyai total 707 like dan 

703 pengikut
10

. 

 

                                                 
10

 Per 22 April 2017. Sumber: facebook.com/Ypkp65 
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4.1.8 Anti Komunis 

 Anti Komunis adalah halaman Facebook yang dikelola oleh seorang 

mahasiswa universitas Islam negeri di Riau. Halaman ini aktif sejak Agustus 2016 

dan memiliki total 23 like dan 23 pengikut
11

. Pada keterangan halaman, Anti 

Komunis menuliskan “Halaman ini dibuat untuk mengingatkan saudara/i ku 

tentang bahayanya komunis”. 

 

4.1.9 Gerakan ANTI Komunis Indonesia 

 Gerakan ANTI Komunis Indonesia adalah halaman Facebook yang sedang 

berkembang. Gerakan ANTI Komunis dikelola oleh satu orang. Halaman ini aktif 

sejak Maret 2016 dan memiliki total 60 like dan 60 pengikut
12

. Pada keterangan 

halaman, Gerakan ANTI Komunis Indonesia menuliskan “Halaman ini 

menjelaskan keburukan dari paham komunis yang dapat memecahkan persatuan 

republik Indonesia”. 

 

4.1.10 GERAKAN ANTI KOMUNIS INDONESIA 

 GERAKAN ANTI KOMUNIS INDONESIA adalah grup Facebook 

tertutup yang dikelola oleh enam orang pengurus dan beranggotakan 10.175 orang, 

termasuk peneliti
13

. Grup ini dibuat pada Maret 2016. Pada keterangan grup 

tertulis: 

GERAKAN ANTI KOMUNIS 

Menjaga Generasi penerus dari bahaya laten Komunis yang mulai 

terdengar kebangkitannya tanpa kita sadari dan segala Faham/ideologi 

yang berusaha mengganti Pancasila dan UUD1945 adalah makar mari 

kita bersatu untuk menjaga NKRI. 

 

                                                 
11

 Per 22 April 2017. Sumber: facebook.com/Anti-Komunis-1685076941816530 
12

 Per 22 April 2017. Sumber: facebook.com/gerakanantikomunis/ 
13

 Per 22 April 2017. 
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4.1.11 GERAKAN ANTI KOMUNIS SEJALAN DENGAN TAP MPRS XXV 

THN 1966 

 GERAKAN ANTIKOMUNIS SEJALAN DENGAN TAP MPRS XXV 

THN 1966 adalah grup Facebook tertutup yang dikelola oleh tujuh orang pengurus 

dan beranggotakan 2.045 orang, termasuk peneliti
14

. Grup ini dibentuk pada 

Januari 2017. Pada keterangan tertulis tertulis: 

Dengan ditetapkannya TAP MPRS No. XXV/1966, maka sejak saat itu PKI 

sebagai Partai Politik dinyatakan dibubarkan dan Marxisme-Leninisme 

sebagai ideologi yang diklaim sebagai ideologi PKI dinyatakan sebagai 

ideologi terlarang (TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, 5 Juli 1966. 

 

4.2 Bentuk-bentuk Memori di Media Sosial 

 Premis penelitian ini memandang bahwa memori kolektif mengenai PKI 

dan komunisme mempunyai titik awal pada peristiwa G30S/PKI. G30S/PKI 

sendiri merupakan narasi yang dibentuk oleh pemerintahan Orde Baru dengan 

tujuan menciptakan wacana antikomunis. Meskipun demikian, media sosial 

mempunyai potensi membuka kesempatan konstruksi memori yang otonom dari 

memori budaya. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk 

memori mengenai PKI dan komunisme di media sosial, yakni memori dominan, 

memori penanda kosong, dan kontra memori.  

 

4.2.1 Memori Dominan 

Dua komunitas mnemonik, yakni Anti Komunis dan Gerakan ANTI 

Komunis Indonesia, mempunyai konstruksi memori dominan, yakni memori yang 

didasarkan narasi resmi mengenai G30S/PKI. Anti Komunis mempunyai 

pandangan bahwa komunis itu jelek dan berbalik arah dengan nilai-nilai yang ada 

di dalam masyarakat: 

Jelas bahwa komunis itu berbalik arah dengan nilai-nilai yang ada di 

dalam adat istiadat, kebudayaan, apalagi agama. Nah terlepas dari 

                                                 
14

 Per 22 April 2017. 
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sepatuh apa saya terhadap agama, maka sejelek itu juga pandangan saya 

terhadap komunis. 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Gerakan ANTI Komunis Indonesia: 

Komunis itu haram, payah, jelek pula. 

 

Terkait dengan penilaian tersebut, Anti Komunis memberikan penjelasan 

bahwa justifikasinya didasarkan pada kebenaran agama dan buku-buku yang ia 

baca: 

Firman Allah adalah kebenaran di atas segalanya. Nah komunis hadir dan 

menyalahi hampir secara keseluruhan, seperti kebebasan yang diciptakan 

sendiri. Jelas di dalam agama kebebasan ada batasnya. Ya kurang lebih 

seperti itu. Banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang perjalanan 

panjang komunis di Indonesia, khususnya (saran admin coba lihat di buku-

buku atau internet dengan referensi yang jelas) bagaimana maneuver 

perpolitikan mereka, hal apa yang mereka dogmatisasikan kepada 

bawahan baru dan sebagainya. 

Anti Komunis memberikan foto dua buku yang menjadi sumber justifikasinya, 

yakni majalah Tashfiyah edisi 57 tahun 2016 yang bertajuk “Bahaya Nyata 

KOMUNISME” dan buku The Missing Link G 30 S: Misteri Sjam Kamaruzzaman 

dan Biro Chusus PKI karya Agung Dwi Hartanto. 

Sementara itu Gerakan ANTI Komunis Indonesia mendapatkan justifikasi 

penilaiannya dari buku sejarah dan dokumentasi, namun tidak memberikan 

keterangan spesifik sumber-sumber yang menjadi acuannya: 

Pertama kali saya mengenali komunis adalah pada saat saya memperlajari 

ilmu sejarah tentang Perang Dunia Kedua dan sampai kejadian 

tumbangnya Orde Lama. […] Penyelidikan saya bersumber buku dan 

dokumentasi. […] Saya melihat satu sumber yang menceritakan orang-

orang yang sedang beribadah di masjid pada subuh hari lalu mereka para 

kaum komunis membunuh orang-orang yang tidak bersalah tersbut dan 

merobek-robek Al-Quran. Buku tersebut saya baca lima tahum yang lalu 

tapi ntah ke mana, dan sumber yang paling saya ingat yaitu buku tentang 

Pemberontakan Madiun tahun 48 dan buku tentang Letkol Untung yang 

ada di perpustakaan kabupaten. 

 

Pemberontakan Madiun terjadi pada tahun 1948, yang berarti terjadi lebih 

awal daripada titik awal dalam mengingat konsepsi masa lalu mengenai PKI dan 

komunisme, yakni G30S/PKI. Meskipun demikian mengingat Pemberontakan 
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Madiun dalam mengonstruksikan memori mengenai PKI dan komunisme tidak 

dapat dimasukan ke dalam kategori memori otonom karena Pemberontakan 

Madiun dan G30S/PKI mempunyai skema yang sama, atau tergolongkan dalam 

satu narrative template. Narrative template adalah istilah yang digunakan oleh 

James Wetsch (2012) yang mengacu pada skema-skema di dalam beberapa narasi 

yang mempunyai pola yang sama. Di dalam suatu narrative template terdapat 

struktur skematik yang menaungi banyak narasi-narasi spesifik yang 

terabstraksikan dan difungsikan untuk konstruksi memori (Wertsch, 2012). 

Pemberontakan Madium dan G30S/PKI berada dalam satu narrative template 

karena mempunyai skema yang sama: PKI memberontak lalu ditumpas oleh 

negara; sehingga menciptakan konstruksi memori yang sama seperti “PKI adalah 

penghianat bangsa” dan “komunisme bertentangan dengan Pancasila”. 

 

4.2.2 Memori Penanda Kosong 

Peneliti mengambil istilah penanda kosong dari pemaparan Heryanto 

(1999) yang menyatakan bahwa simulasi akan “ancaman komunis” yang terus 

dilakukan selama pemerintahan Orde Baru tanpa disertai referensi asli—yakni PKI 

yang sebenarnya, karena telah ditumpas—menyebabkan istilah komunis menjadi 

sebuah penanda kosong yang terlepas dari rujukan historisnya. Semakin jauh 

stigmatisasi orang komunis pada masa lalu dari masa sekarang, semakin kurang 

stabil dan jauh hubungan penanda ‘komunisme’ dengan petandanya (Heryanto, 

1999). 

Pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari memori dominan seperti 

“komunis adalah ateis”, “komunis penghianat bangsa” dan “komunis 

menghalalkan segala cara” bertahan sampai pada masa sekarang dengan konteks 

historis yang telah hilang, namun tujuannya tetap sama yaitu mencegah agar PKI 

dan paham komunisme tidak muncul lagi. Dalam hal ini label komunis bisa 

merujuk ke apa saja dan siapa saja—tidak menjadi masalah bahwa seseorang 

komunis atau bukan komunis, karena apabila ia dikenali mempunyai asosiasi 

dengan gambaran-gambaran yang menandakan komunisme maka secara otomatis 

ia adalah PKI atau komunis. 
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Peneliti mendapati memori penanda kosong pada dua komunitas 

mnemonik, yakni GERAKAN ANTI KOMUNIS INDONESIA dan GERAKAN 

ANTI KOMUNIS SEJALAN DENGAN TAP MPRS XXV THN 1966. Beberapa 

contoh dari memori penanda kosong di dalam dua komunitas mnemonik tersebut 

adalah: 

1. Pengasosiasian Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan PKI karena 

keduanya sama-sama mengancam persatuan negara. Pada kenyataanya 

OPM sendiri tidak berideologikan komunisme dan mencoba 

memisahkan diri dari Republik Indonesia (ITCJ, 2012), tidak seperti 

PKI yang pada narasi resmi G30S/PKI melakukan kudeta. Pengetahuan 

“PKI penghianat bangsa” merupakan basis dari pengasosiasian ini. 

 

Gambar 5: memori penanda kosong di GERAKAN ANTI KOMUNIS INDONESIA 

 

2. Pengasosiasian DN. Aidit dengan Presiden Joko Widodo karena sama-

sama menyebut frase “revolusi mental” dalam kaitannya dengan 

hubungan agama dan politik. Pada kenyataanya maksud Presiden Joko 

Widodo dengan revolusi mental terkait agama dan politik adalah 

mengenai pencegahan politisasi agama
15

. Pengetahuan “komunis 

adalah ateis” merupakan basis dari pengasosiasian ini. 

                                                 
15

 https://news.detik.com/berita/d-3456602/jokowi-politik-dan-agama-harus-dipisah-betul 
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Gambar 6: memori penanda kosong di GERAKAN ANTI KOMUNIS INDONESIA 

 

3. Pelabelan PKI kepada tindakan kriminal terhadap komunitas muslim. 

Pengetahuan “komunis adalah ateis” dan “komunis menghalalkan 

segala cara” merupakan basis pelabelan ini. PKI yang tidak mempunyai 

agama dianggap melakukan berbagai cara untuk mengintimidasi 

mereka yang beragama. 

 

Gambar 7: memori penanda kosong di GERAKAN ANTI KOMUNIS SEJALAN DENGAN TAP MPRS 

XXV THN 1966 
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4.2.3 Kontra Memori 

Kontra memori didefinisikan oleh Bouchard (1977) sebagai suara-suara 

lain yang telah diam begitu lama, karena ditekan oleh konsepsi masa lalu 

hegemonik milik elit kelompok. Kontra memori menolak konsepsi masa lalu yang 

terkandung di dalam memori dominan. Komunitas mnemonik yang mempunyai 

kontra memori adalah Dewan Kesepian Jakarta, Friends of People’s Tribunal 

1965, Genosida 1965-1966, Ingat65, Re(i)novasi Memori, Ngomikmaksa, dan 

YPKP 65. 

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kontra memori beroperasi 

melalui cara-cara sebagai berikut: 

1. Memahami PKI dan komunisme di luar wacana antikomunis 

2. Menarik titik awal dalam mengingat yang lebih awal daripada G30S/PKI 

3. Melakukan demistifikasi terhadap mitos-mitos yang diciptakan memori 

dominan 

4. Memberikan penekankan pada kejadian spesifik yang tidak ditekankan di 

dalam memori dominan. 

Lima dari tujuh komunitas mnemonik dengan kontra memori memiliki 

pemahaman mengenai PKI dan komunisme yang tidak mengacu wacana 

antikomunis: 

Komunisme kalau menurut gua sih apa... uhm... sebuah ideologi untuk ini 

lah… yang mengejar cita-cita persamaan kelas, gitu. Jadi gak ada gap, 

gak ada perbedaan kelas dalam pengertian gak ada kesenjangan sosial, 

gitu. […] Kalau PKI yang saya tahu ya Partai Komunis Indonesia yang 

sekarang sudah dilarang di Indonesia, gitu oleh TAP MPRS. (Dewan 

Kesepian Jakarta) 
 

Ya kita kalau bicara komunisme dan PKI itu berkembang dari ajaran Karl 

Marx…yang sebenarnya dia membaca tentang sejarah masyarakat dan dia 

menemukan bahwa di dalam masyarakat ada pertentangan kelas ketika 

sekelompok kecil orang menguasai mayoritas dan itu bertentangan dengan 

sebuah filosofi kemasyarakatan yang meletakan manusia itu setara. 

Komunisme itu kemudian lahir dari pandangan itu yang kemudian 

meletakan persolan itu sebagai persoalan negara. Penguasaan sekelompok 

orang mejadi kepentingan bersama, milik bersama, kelola bersama. Nah 

PKI itu ya partai komunis yang mencoba meletakan perjaungan kelas itu 

di dalam konteks perjuangan di dalam negara. (Genosida 1965-1966) 
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Komunisme itu kan kayak sebuah ideologi politik ya. Yang ada di seluruh 

dunia dan itu punya idea of… apa namanya… the capital itu dimiliki 

semuanya oleh masyarakat gitu… the people. Jadi they have this idea of 

the equal society di mana ngga ada ide bahwa satu orang itu memiliki 

property, jadi semuanya… like everybody has to share everything […] Dan 

PKI ya partai komunis yang ada di Indonesia yang mengedepankan 

ideologi komunisme di Indonesia dan beruapaya memperjuangkan nilai-

nilai itu. (Ingat65) 
 

PKI, kalau pandangan aku ya memang partai kayak sama aja kayak partai 

yang lain. […] Kalau paham komunis sendiri ya… gimana ya 

ngejelasinnya… Secara teori aja sih Mas, jadi kan komunis itu sebuah 

ideologi yang mungkin kayak lebih ke perjuangan perjuangan itulah. […] 

Kayak tuntutan kayak kesejahteraan ekonomi. Mungkin yang menimbulkan 

gerakan yang berpengaruh ke politik. Jadi kayak menentang kapitalisme. 

(Ngomikmaksa) 
 

Komunisme itu ideologi, maksudnya kayak paham. Jadi semua orang 

berhak mempunyai paham itu. Terus untuk pki sendiri, dia partai yang 

menggunakan paham ideologi itu, komunisme. (Re(i)novasi Memori) 

 

Dua dari tujuh komunitas mnemonik dengan kontra memori menaruh titik 

awal dalam mengingat narasi mengenai PKI pada masa sebelum peristiwa 

G30S/PKI. Dewan Kesepian Jakarta dan Genosida 1965-1966 menaruh titik awal 

dalam mengingat pada masa perjuangan kemerdekaan: 

Sebelumnya, PKI adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan juga, gitu 

dan pembangunan awal-awal. (Dewan Kesepian Jakarta) 
 

Jaman pergerakan awal abad ke-21 ketika kesadaran bangsa terjajah 

mulai bangkit sebenarnya PKI termasuk yang memimpin yang mereka 

membentuk sebuah organisasi modern yang basisnya bukan primordial 

bukan agama tetapi kepentingan publik secara luas. (Genosida 1965-

1966) 

Dua komunitas mnemonik, yakni Dewan Kesepian Jakarta dan 

Ngomikmaksa, melakukan demisitifikasi mitos-mitos yang diciptakan oleh 

memori dominan mengenai PKI dan komunisme: 

Saya suka sesuatu yang demistifikasi, sih. […] Ketakutan-ketakutan orang 

terhadap dia [PKI] itu, mitos-mitos bagaimana kalau dia itu kejam, mitos-

mitos bahwa dia itu gimana, padahal mah biasa-biasa aja. (Dewan 

Kesepian Jakarta) 
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Seharusnya biasa aja […] gaperlu sampai yang terlalu ini.. apasih 

istilahnya ketakutan yang berlebihan. (Ngomikmaksa) 

 

Dewan Kesepian Jakarta melakukan demistifikasi mengenai PKI dan komunisme 

dengan plesetan budaya populer yang disematkan melalui meme yang diproduksi, 

sementara Ngomikmaksa melalui sindiran dalam komik strip. 

 

Gambar 1: Plesetan nama makanan, dari “Malkist” menjadi “Marxist’, dan pengasosiasian nama penyanyi 

Richard Marx dengan Karl Marx. 
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Gambar 2: Plesetan lirik lagu dan penyanyi Young Lex feat. Awkarin menjadi Young Left ft. AwDit. 

 

Gambar 3: Komik strip Ngomikmaksa yang menyindir ketakutan berlebihan terhadap logo palu arit. 

 

Lima komunitas mnemonik, yakni Ingat65, Re(i)novasi Memori, Friends 

of People’s Tribunal 1965, YPKP 65, dan Genosida 1965-1966, memberikan 

penekankan pada kejadian spesifik yang tidak ditekankan di dalam memori 

dominan. Kejadian spesifik yang ditekankan adalah Tragedi Enam Lima, yakni 

pembunuhan massal dan pemenjaraan terhadap anggota dan simpatisan PKI. Pada 

wacana antikomunis yang terkandung di dalam memori dominan, pembunuhan 

massal terhadap anggota dan simpatisan PKI tidak ditonjolkan dan dianggap 

sebagai hal yang pantas untuk diterima oleh PKI karena telah menghianati bangsa 

dengan membunuh tujuh perwira militer. Lima komunitas mnemonik menyoroti 

Tragedi Enam Lima dengan cara mereka sendiri-sendiri. Lebih jauh lagi, 

meskipun menyoroti kejadian spesifik yang sama, tujuan mereka dalam 

melakukan hal tersebut beragam. 

Ingat65 menyoroti Tragedi Enam Lima dengan mengajak anak-anak muda 

untuk menceritakan pengalaman mereka mengenai bagaimana mereka belajar soal 

periode tersebut dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi diri mereka, keluarga, 

dan komunitas mereka. Dengan mengajak anak muda untuk mengingat, Ingat65 
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mencoba mengakhiri budaya impunitas yang muncul akibat mengabaikan Tragedi 

Enam Lima: 

Ignoring the killings of 1965 has created a culture of impunity in 

Indonesia. […] Hasilnya adalah sebuah masyarakat di mana hukum 

menjadi lemah. Bila sesuatu yang sangat besar seperti pembunuhan 

massal bisa lepas dari jerat hukum, ataupun pengakuan dari negara 

bahwa yang terjadi itu salah, apa yang dipelajari oleh generasi 

berikutnya? […] Ketika masyarakat tidak memercayai bahwa hukum bisa 

memberikan keadilan, masyarakat kita belajar bahwa unjuk kekuatan 

adalah jalan untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Pembunuhan 

massal di tahun 1965 efeknya tidak pernah berhenti karena impunitas 

tersebut. 

 

Tujuan akhir Ingat65 dalam mengajak anak muda untuk mengingat Tragedi Enam 

Lima adalah untuk menghilangkan budaya impunitas tersebut dan menyuarakan 

harapan mereka untuk masa depan. 

 Sama dengan Ingat65, Re(i)novasi Memori juga mengikutsertakan anak 

muda dalam menyoroti Tragedi Enam Lima. Dalam kompetisi, peserta wajib 

membuat karyanya dengan berdasar pada buku Menemukan Kembali Indonesia 

yang memaparkan pola-pola kekerasan di Indonesia dari masa lalu yang 

membentuk rantai impunitas. Tujuan dari kompetisi ini adalah supaya anak muda 

dapat memaknai kembali kekerasan-kekerasaan yang terjadi di masa lalu yang 

dapat menjadi petunjuk di masa depan: 

Kompetisi ini diadakan agar kami, anak muda Indonesia, dapat 

merenovasi pemahaman dan pemaknaan kita tentang peristiwa 

pelanggaran HAM, melakukan inovasi dalam bentuk karya-karya kreatif 

dari memori tentang pelanggaran HAM, serta memperkeras suara-suara 

korban pelanggaran HAM yang masih diabaikan oleh negara. Bagi kami, 

suara-suara dari masa lalu inilah yang akan menjadi petunjuk masa depan 

kita. 

 

Friends of People’s Tribunal 1965 menyoroti Tragedi Enam Lima dengan 

kajian dan penelitian. Friends of People’s Tribunal 1965 sendiri merupakan grup 

yang digunakan untuk jaringan komunikasi aktivis dan panitia yang berkontribusi 

dalam Pengadilan Rakyat 1965. 

Kepentingannya [Friends of IPT 1965] adalah untuk mengumpulkan 

sebanyak mungkin orang yang selama ini menjadi peneliti, pemerhati, dan 

mempunyai persepsi yang kurang lebih sama berkait dengan Kasus 1965. 
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Dan lewat sarana ini, kami berkumpul melakukan analisis, diskusi, 

dlsbnya. 

 

Tujuan akhir Friends of People’s Tribunal 1965 adalah menuntut pihak-pihak 

yang terlah terbukti bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM yang terjadi 

pada Tragedi Enam Lima. 

Halaman YPKP 65, sebagai perpanjangan Yayasan Penelitian Korban 

Pembunuhan 1965-1966 di media sosial, menyoroti Tragedi Enam Lima dengan 

mempublikasikan penelitian dan aktivitas yayasan. Yayasan Penelitian Korban 

Pembunuhan 1965-1966 melakukan pendataan mengenai kuburan massal, jumlah 

orang yang dilanggar HAM-nya, dan bentuk pelanggaran HAM. Selain itu 

yayasan ini juga mengunjungi daerah-daerah untuk bertemu dengan sesama 

penyintas. Tujuan dari publikasi YPKP 65 adalah untuk menciptakan pemahaman 

bahwa PKI bukan dalang di balik G30S/PKI: 

Semua ini adalah rekayasa dari tentara, Suharto, dengan CIA juga dalam 

hal-hal untuk mengkambinghitamkan PKI yang tujuannya adalah 

menggulingkan Bung Karno. YPKP ingin menunjukkan kepada dunia, 

permasalahan umum, bahwa tenyata PKI tidak bersalah. 

 

Sementara itu Genosida 1965-1966 menyoroti Tragedi Enam Lima dengan 

lukisan. Genosida 1965-1966 melihat lukisan sebagai medium baru untuk 

melakukan perjuangan: 

Dengan karyaku aku mencoba memberi warna. Perjuangan itu kan bisa 

struktural, bisa kultural. Struktural itu melakukan perubahan kebijakan, 

mendorong macam-macam. Tapi bisa juga melalui kebudayaan dan 

kesenian. […] Boleh lah seni dan kebudayaan itu mulai dilihat sebagai 

sebuah jalan untuk mempengaruhi perubahan untuk pendidikan publik, 

untuk penyadaran. […] Kesadaran sejarah itu harus terbentuk dan harus 

mengakui bahwa itu [Tragedi Enam Lima] bagian dari jalan bangsa. 

 

Tujuan akhir Genosida 1965-1966 adalah membangun kesadaran sejarah. 

Kesadaran sejarah ini, oleh Genosida 1965-1966 dilihat sebagai alat untuk 

melawan propaganda palsu dan pembelajaran agar kejadian yang sama seperti 

Tragedi Enam Lima tidak terulang lagi. 
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Gambar 4:  contoh lukisan-lukisan yang diproduksi Genosida 1965-1966 

 

4.3 Generasi dan Memori 

Pendekatan dinamika memori melihat memori secara inheren mempunyai 

kontinuitas dan mengidentifikasi dimensi temporal dalam proses mengingat. 

Kontinuitas dan temporalitas mempengaruhi konstruksi memori suatu generasi. 

Misztal (2003) memaparkan bahwa generasi yang lebih dulu ada berupaya 

memegang konsepsi masa lalu sementara generasi yang baru datang kemudian 

merancang strategi untuk menyesuaikan pengalaman mereka dengan konsepsi 

masa lalu yang ada. Dengan menerapkan logika pemaparan Misztal dalam 

penelitian ini, maka generasi yang lebih dulu ada adalah generasi yang terpapar 

propaganda antikomunis Orde Baru, sementara generasi yang baru datang tidak. 

Meskipun demikian analisis data menunjukkan bahwa memori tertentu 

tidak semerta-merta merujuk pada generasi tertentu atau generasi tertentu memiliki 

konstruksi memori kolektif tertentu. Kondisi ini disebabkan utamanya oleh 

demokratisasi yang muncul pasca Orde Baru dan otonomi dalam konstruksi 

memori yang ditawarkan media sosial, sehingga memori-memori subordinat yang 

pada masa pemerintahan Orde Baru tidak mendapatkan tempat mampu bersuara. 

Berikut adalah gambaran mengenai generasi dan kontruksi memorinya di media 

sosial
16

: 

 

                                                 
16

 Dua komunitas mnemonik, yakni Dewan Kesepian Jakarta dan Gerakan ANTI Komunis 

Indonesia tidak dapat dianalisis secara pasti kategori generasinya. 
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Generasi Komunitas Mnemonik Memori 

Terpapar propaganda YPKP 65  Kontra memori 

Terpapar propaganda Genosida 1965-1966 Kontra memori 

Campuran Friends of People’s Tribunal 1965 Kontra memori 

Campuran 
GERAKAN ANTI KOMUNIS 

INDONESIA 

Memori penanda 

kosong 

Campuran 

GERAKAN ANTI KOMUNIS 

SEJALAN DENGAN TAP MPRS 

XXV THN 1966 

Memori penanda 

kosong 

Tidak terpapar 

propaganda 
Ingat65 Kontra memori 

Tidak terpapar 

propaganda 
Anti Komunis Memori dominan 

Tidak terpapar 

propaganda 
Ngomikmaksa Kontra memori 

Tidak terpapar 

propaganda 
Re(i)novasi Memori Kontra memori 

 

4.4 Memori dan Konstruksi Identitas 

Misztal (2003) memetakan dua dikotomi dalam identitas kolektif, yakni 

kelompok partikularis dan kelompok universalis. Kelompok partikularis mencoba 

membentuk identitas tertentu yang spesifik dan eksklusif, sementara kelompok 

universalis lebih menekankan pada keterbukaan yang demokratis. Analisis data 

menunjukkan bahwa konstruksi identitas yang pasti dan ajek secara partikular 

tergambar pada tiga komunitas mnemonik yang konstruksi memorinya berasal dari 

memori dominan. Tiga komunitas mnemonik ini menggunakan memori dominan 

sebagai basis konstruksi identitas dengan memosisikan persepsi diri secara 

terpisah dengan persepsi mereka terhadap PKI dan orang komunis. Identitas ini 

kemudian digunakan untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang dilakukan: 

Inshaallah, memberantas komunis melalui jalan apa saja saya siap, apa 

yang bisa saya bantu ya saya bantu. (Anti Komunis) 

 

Menjaga Generasi penerus dari bahaya laten Komunis yang mulai 

terdengar kebangkitannya tanpa kita sadari dan segala Faham/ideologi 

yang berusaha mengganti Pancasila dan UUD1945 adalah makar mari 

kita bersatu untuk menjaga NKRI. (GERAKAN ANTI KOMUNIS) 

 

Maaf identitas saya tidak dapat diberitahu, terimakasih. […] karena 

orang-orang PKI sekarang ini ada yang telah memberanikan diri untuk 

menampilkan diri sebagai PKI sejati. (Gerakan ANTI Komunis Indonesia) 
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Budiawan (2004) memaparkan bahwa wacana antikomunis digunakan 

untuk mendefinisikan identitas nasional bagi masyarakat Indonesia. Bangunan 

identitas didasarkan atas presentasi perbedan-perbedaan, yakni ‘diri’ dirumuskan 

berlawanan dengan apa yang dipandang sebagai yang ‘bukan diri’ atau ‘yang lain’ 

(Budiawan, 2004). ‘Diri’ dalam hal ini adalah identitas nasional pancasilais, 

sedangkan ‘yang lain’ adalah komunisme. Berangkat dari analisis data, peneliti 

menyimpulkan bahwa dikotomi identitas ini bersumber dari pengejawantahan 

“komunis adalah ateis” sehingga paham komunisme tidak cocok dengan falsafah 

Pancasila sila pertama dan “komunis penghianat bangsa” sehingga PKI dan orang 

komunis harus diberantas, dijauhkan, dan diawasi agar tidak bangkit lagi. 

Berbeda dengan komunitas mnemonik yang konstruksi memorinya berasal 

dari memori dominan, komunitas mnemonik dengan kontra memori berangkat dari 

konstruksi identitas dalam mengonstruksikan memori mereka. Analisis data 

terhadap enam komunitas mnemonik menunjukkan bahwa konstruksi identitas 

terbentuk lebih dulu, yang kemudian identitas ini menolak konsepsi masa lalu 

yang terkandug di dalam memori dominan sehingga melahirkan konstruksi kontra 

memori. 

YPKP 65 mempersepsikan diri sebagai korban Tragedi Enam Lima: 

Nah YPKP didirikan di dalam usaha untuk mengumpulkan teman-teman 

yang tersisa, korban 65, yang berserakan karena selama hampir 30 tahun 

tidak terorganisir. […] Kami adalah korban. Korban 65. 

 

Persepsi diri sebagai korban ini kemudian mendorong YPKP 65 untuk 

membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dengan melakukan penelitian dan 

pendataan mengenai kuburan massal, jumlah orang yang dilanggar HAM-nya, dan 

bentuk pelanggaran HAM, yang kemudian membentuk konstruksi kontra memori. 

 Dewan Kesepian Jakarta mempersepsikan diri sebagai akun humor: 

Secara resmi, Dewan Kesepian Jakarta itu di page Facebooknya, kita 

sebut sebgaai perusahaan asuransi. […] Sebagai kampanye perjuangan 

jomblo sebenernya, sih. 
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Persepsi diri sebagai akun humor kemudian mendorong Dewan Kesepian Jakarta 

untuk memproduksi meme yang memberikan efek demistifikasi terhadap mitos-

mitos yang terbentuk akibat konstruksi memori dominan, yang kemudian 

demistifikasi ini berfungsi sebagai kontra memori. 

 Friends of People’s Tribunal 1965 mempersepsikan diri sebagai disiden 

dari pemerintah Orde baru: 

Saya bisa bilang 90% dari anggota grup itu punya pengalaman sebagai 

pembangkang, aktivis, atau pemrotes, atau disiden dari Orde Baru. 

 

Yang dilawan pada masa Orba adalah autoritarianisme Suharto. 

Sementara basis dari rezim Orba adalah pembantaian massal 1965-1966 

terhadap kelompok-kelompok kiri khususnya apa yang oleh Orba dianggap 

sebagai PKI/komunis. 

 

Persepsi diri sebagai disiden dari pemerintah Orde Baru membuat Friends of 

People’s Tribunal 1965 kritis terhadap rezim pemerintahan Orde Baru, termasuk 

memori dominan yang dipropagandakan oleh pemerintah Orde Baru. Sikap kritis 

ini kemudian mendorong Friends of People’s Tribunal 1965 untuk melihat 

Peristiwa Enam Lima di luar wacana antikomunis dengan melakukan kajian dan 

penelitian terhadap Tragedi Enam Lima untuk menuntut pihak-pihak yang terbukti 

bertanggung jawab, yang kemudian kajian dan penelitian ini membentuk 

konstruksi kontra memori. 

 Ingat65 mempersepsikan diri sebagai generasi pasca-65: 

It [Ingat65] is a memory project by Post-65 generation to share their 

stories of how they learned about the dark period and how it affected their 

families and communities. 

 

Dengan mempersepsikan diri sebagai generasi pasca-65, Ingat65 mendorong 

kelompok generasinya untuk mengingat kembali Peristiwa Enam Lima dengan 

membuka ruang diskusi yang kemudian ruang diskusi ini mengonstruksikan 

kontra memori terhadap memori dominan. 

 Re(i)novasi Memori mempersepsikan diri sebagai anak muda yang 

mempunyai potensi untuk merenovasi pemahaman dan pemaknaan mengenai 

peristiwa pelanggaran HAM: 
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Kompetisi ini diadakan agar kami, anak muda Indonesia, dapat 

merenovasi pemahaman dan pemaknaan kita tentang peristiwa 

pelanggaran HAM. 

 

Dengan melakukan pemahaman dan pemaknaan kembali peristiwa pelanggaran 

HAM, Re(i)novasi Memori melepaskan pemahamannya mengenai Peristiwa Enam 

Lima dari konsepsi masa lalu yang terkandung di dalam memori dominan, dan 

karenanya membentuk konstruksi kontra memori. 

 Genosida 1965-1966 mempersepsikan diri sebagai angkatan yang terpapar 

propaganda antikomunis yang dilakukan pemerintah Orde Baru namun tidak 

antikomunis karena berpikiran terbuka: 

Aku termasuk angkatan yang menonton itu [film Pengkhianatan G 30 S 

PKI], wajib ya. Tapi aku nggak ada suatu yang… trauma atau sesuatu 

yang terekam. Aku nggak ingat gitu, tapi mungkin problemnya aku kan 

memang suka baca, jadi […] terbiasa lebih terbuka. […] Walaupun masih 

langka ya misalnya kajian-kajian tentang 65 pada saat itu tapi bukan tidak 

ada sama sekali. […] Jadi sebenernya, aku nggak tahu ya kenapa 

kemudian aku begini? […] Kebetulan aja aku lahir 65. 

 

Kegemaran membaca dan sikap lebih terbuka membuat Genosida 1965-1966 tidak 

menerima mentah-mentah propaganda yang dilakukan pemerintah Orde Baru 

dalam mengonstruksikan memori dominan, yang kemudian mendorong Genosida 

1965-1966 untuk mengonstruksikan kontra memori dengan membangun kesadaran 

sejarah. 

 

4.5 Penggunaan Wacana HAM untuk Melawan Wacana Antikomunis 

 Pada analisis mengenai bentuk-bentuk memori di media sosial, salah satu 

bentuk memori adalah kontra memori yang menolak konsepsi masa lalu yang 

terkandung di dalam memori dominan. Dengan menolak konstruksi memori 

dominan, berarti kontra memori juga melawan wacana antikomunis karena 

konstruksi memori dominan didasarkan pada wacana tersebut. Lebih jauh lagi, 

dengan melawan wacana antikomunis, berarti kontra memori berada di luar 

wacana antikomunis dan menggunakan wacana lain yang kontra terhadap wacana 

antikomunis. Analisis data temuan menunjukan bahwa salah satu kontra wacana 
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antikomunis yang digunakan oleh komunitas mnemonik untuk mengonstruksikan 

kontra memori adalah wacana HAM: 

Negara jangan cuci tangan masalah ‘65. Negara harus segera melakukan 

rehabilitasi terhadap para korban pelanggaran HAM berat ’65. (YPKP 

65) 

 

Riset dakwaan dari IPT 65 itu berdasarkan juga hasil penyelidikan dari 

Komnas HAM. (Friends of People’s Tribunal 1965) 

 

Kesadaran sejarah itu harus terbentuk dan [negara] harus mengakui 

bahwa itu bagian dari perjalanan bangsa. […] kenyataanya kan 

pelanggaran HAM itu yang kepada penyintas tidak berhenti sampai selesai 

penahan, setelah mereka bebas pun mereka dibatasi keluarga mereka, 

tidak bisa jadi pegawai negeri, terus KTP-nya dikasih tanda, yang itu 

mengaruh...ya stigma yang kemudian tumbuh di sekitarnya. (Genosida 

1965-1966) 

 

Peluncuran Ingat65 adalah pada tanggal 24 Maret, yang mana merupakan 

hari internasional untuk hak atas kebenaran mengenai pelanggaran HAM 

berat dan martabat korban […] Kita ingin mengingatkan anak muda untuk 

terus bersuara tentang pelanggaran HAM 1965. (Ingat65) 

 

Kompetisi ini diadakan agar kami, anak muda Indonesia, dapat 

merenovasi pemahaman dan pemaknaan kita tentang peristiwa 

pelanggaran HAM, melakukan inovasi dalam bentuk karya-karya kreatif 

dari memori tentang pelanggaran HAM, serta memperkeras suara-suara 

korban pelanggaran HAM yang masih diabaikan oleh negara. Bagi kami, 

suara-suara dari masa lalu inilah yang akan menjadi petunjuk masa depan 

kita. (Re(i)novasi Memori) 

 

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah 

manusia. Manusia memiliki HAM bukan karena hasil pencapaian atau pemberian, 

melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan hak 

tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut (Asplund, Marzuki, dan Riyadi, 

2008). Di Indonesia, HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal satu pada undang-undang tersebut 

menyebutkan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 

oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia”. 
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Lepasnya Indonesia dari rezim pemerintahan otoriter Orde Baru 

memberikan angina segar akan berkembangnya nilai-nilai HAM dan prinsip-

prinsip demokrasi di Indonesia (Marzuki, 2012). HAM yang teregulasi dalam 

konstitusi negara digunakan sebagai kontra wacana terhadap wacana antikomunis. 

Wacana antikomunis menuntun pada pengabaian pembunuhan massal anggota dan 

simpatisan PKI dan anggapan sebagai hal yang pantas untuk diterima oleh PKI 

karena telah menghianati bangsa dengan membunuh tujuh perwira militer. Melalui 

wacana HAM, komunitas mnemonik melawan pengabaian dan anggapan tersebut 

dengan memberikan penekankan dan sorotan pada Tragedi Enam Lima. 

Penekanan dan sorotan ini kemudian menjadi basis konstruksi kontra memori yang 

memosisikan diri dalam oposisi terhadap memori dominan G30S/PKI. 

 

4.6 Wacana Antikomunis versus Wacana HAM: Mnemonic Standoff 

Wacana antikomunis dan wacana HAM berada dalam oposisi, sehingga 

konstruksi memori yang didasarkan pada wacana yang satu tidak mempunyai 

konsepsi masa lalu yang sama dengan yang lain. Perbedaan wacana yang 

digunakan untuk melihat masa lalu mengenai kejadian di tahun 1965-1966 ini 

menciptakan dua jenis memori yang tidak dapat bersinggungan dan selalu dalam 

oposisi. Dalam konstruksi memori yang didasarkan pada wacana antikomunis, 

kejadian di tahun 1965-1966 dikonsepsikan sebagai penumpasan penghianat 

bangsa, sementara dalam konstruksi memori yang didasarkan pada wacana HAM 

kejadian di tahun 1965-1966 dikonsepsikan sebagai pelanggaran HAM besar-

besaran. 

Perbedaan konsepsi masa lalu ini menuntun pada pada yang disebut 

Wertsch sebagai mnemonic standoff, atau sebuah kebuntuan mnemonik. 

Mnemonic standoff merujuk pada oposisi kaku yang tidak bisa dinegosiasikan 

antara dua komunitas mnemonik atau lebih yang memiliki konstruksi memori 

kolektif yang berbeda mengenai suatu kejadian di masa lalu (Wertsch, 2008). 

Tanda-tanda akan mnemonic standoff bisa dilihat pada analisis generasi. Pada 

analisis generasi terdapat empat temuan apabila kita membicarakan keterkaitan 

antara generasi dan wacana, yakni: 1) generasi terpapar propaganda yang 
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menggunakan wacana antikomunis; 2) generasi terpapar propaganda yang 

menggunakan wacana HAM; 3) generasi tidak terpapar propaganda yang 

menggunakan wacana antikomunis; dan 4) generasi tidak terpapar propaganda 

yang menggunakan wacana HAM. Dengan kata lain, dalam generasi yang sama 

terdapat dua wacana yang berbeda. 

 Memori dominan yang terdapat pada generasi yang tidak terpapar 

propaganda antikomunis yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru menandakan 

bahwa memori dominan ditransmisikan tanpa ada negosiasi makna. Hal yang sama 

juga terjadi pada memori penanda kosong, yang terdapat pada baik generasi yang 

terpapar propaganda maupun tidak, didasarkan pada wacana antikomunis 

meskipun terlepas dari konteks historis memori dominan. Sementara itu pada 

kontra memori yang terdapat pada generasi yang terpapar propaganda antikomunis 

juga menandakan bahwa negosiasi makna juga tidak terjadi—propaganda 

antikomunis oleh pemerintah Orde Baru tidak mampu menegosiasikan kontra 

memori yang dimilki penyintas, alih-alih kontra memori diteruskan juga pada 

generasi selanjutnya.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wacana yang digunakan untuk 

mengonstruksikan memori bersifat lintas waktu, sehingga perbedaan konsepsi 

masa lalu antar generasi tidak hanya ditentukan oleh celah antar generasi 

melainkan juga oleh wacana yang digunakan untuk melihat masa lalu tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan wacana yang digunakan 

berperan lebih penting daripada dimensi temporal yang mempengaruhi celah antar 

generasi. Mnemonic standoff dalam penelitian ini terletak pada penggunaan 

wacana bebeda yang memecah generasi dalam kohort umur yang sama. 
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BAB 5 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Analisis total dalam penelitian ini mengarahkan peneliti pada pemahaman 

bahwa memori kolektif mengenai PKI dan komunisme di media sosial berada 

dalam dua wacana besar, yakni wacana antikomunis dan wacana HAM. Wacana 

antikomunis dan wacana HAM berada dalam oposisi, sehingga konstruksi memori 

yang didasarkan pada wacana yang satu tidak mempunyai konsepsi masa lalu yang 

sama dengan yang lain. Di dalam wacana antikomunis, terdapat dua bentuk 

memori, yakni memori dominan dan memori penanda kosong. Sementara itu di 

dalam wacana HAM terdapat satu bentuk memori, yakni kontra memori. Berikut 

adalah pemetaan memori kolektif mengenai PKI dan komunisme di media sosial: 

 

Memori kolektif mengenai PKI dan komunisme bekeja di media sosial 

melalui tiga bentuk memori tersebut. Memori dominan adalah memori yang 

berasal dari pewacanaan narasi G30S/PKI yang memasuki ranah media sosial. 

Sementara itu memori penanda kosong adalah turunan dari memori dominan yang 

tidak memiliki konteks historisnya lagi, namun mempunyai fungsi-fungsi yang 

tetap sama dengan memori dominan. Memori penanda kosong dapat 
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mereferensikan komunis ke apa saja dan siapa saja selama dianggap mempunyai 

asosiasi dengan gambaran-gambaran yang menandakan komunisme. Di sisi lain, 

kontra memori adalah memori yang melawan memori dominan. Kontra memori 

beroperasi melalui cara-cara sebagai berikut: 

1. Memahami PKI dan komunisme di luar wacana antikomunis 

2. Menarik titik awal dalam mengingat yang lebih awal daripada 

G30S/PKI 

3. Melakukan demistifikasi terhadap mitos-mitos yang diciptakan memori 

dominan 

4. Memberikan penekankan pada kejadian spesifik yang tidak ditekankan 

di dalam memori dominan, yakni Tragedi Enam Lima. 

Selain itu, secara umum terdapat dua narasi memori kolektif mengenai PKI 

dan komunisme di media sosial. Dua narasi ini bersumber dari dua wacana yang 

ada. Dalam konstruksi memori yang didasarkan pada wacana antikomunis, 

kejadian di tahun 1965-1966 dikonsepsikan sebagai penumpasan penghianat 

bangsa. Sementara dalam konstruksi memori yang didasarkan pada wacana HAM 

kejadian di tahun 1965-1966 dikonsepsikan sebagai pelanggaran HAM besar-

besaran. 

 Terkait identitas, terdapat dua jenis yakni partikularis dan universalis. 

Identitas partikularis mempersepsikan diri sebagai antikomunis. Memori dominan 

digunakan sebagai basis konstruksi identitas ini dengan memosisikan persepsi diri 

secara terpisah dengan persepsi mereka terhadap PKI dan orang komunis. 

Identitas ini kemudian digunakan untuk melegitimasi sikap dan perilaku terhadap 

mereka yang dianggap komunis. Berkebalikan dengan konstruksi identitas 

antikomunis, identitas universal junstru membentuk konstruksi memori. Identitas 

ini sendiri mencakup baragam variasi, namun utamanya identitas universal 

menolak konstruksi memori dominan. 
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5.2 Diskusi dan Rekomendasi 

 Meskipun penelitian ini berhasil melakukan pemetaan terhadap komunitas-

komunitas mnemonik yang menjadi subjek penelitian dalam kaitan mereka pada 

bentuk-bentuk memori yang dihasilkan serta wacana-wacana yang digunakan 

dalam melihat masa lalu mengenai PKI dan komunisme, pemetaan ini hanya 

didasarkan pada kesebelas komunitas mnemonik tersebut. Tidak terdapat jaminan 

bahwa pemetaan ini merupakan sesuatu yang ajek dan dapat diterapkan di mana-

mana. Sesuai dengan realita bahwa internet pada umumnya dan media sosial pada 

khususnya menawarkan aksesibilitas bagi semua orang, kemungkinan bahwa 

rekoleksi di ranah ini dapat memunculkan beragam bentuk yang mungkin lebih 

banyak dari yang berhasil ditemukan oleh penelitian ini. Dengan kata lain, 

pemetaan tersebut bukan merupakan hasil final mengenai penelitian dengan fokus 

mengenai memori kolektif dan isu PKI atau Enam Lima di ranah internet. 

Selain itu salah satu kelemahan penelitian ini adalah kurangnya 

keterwakilan komunitas mnemonik antikomunis. Salah satu penyebabnya adalah 

bahwa isu PKI dan komunisme masih dianggap sensitif. Untuk akademisi yang 

ingin melakukan penelitian serupa selanjutnya, peneliti menyarankan agar 

merancang strategi yang matang untuk mendekati komunitas mnemonik tersebut 

ataupun individu yang mempunyai konsepsi masa lalu berdasarkan wacana 

antikomunis. Selain itu hal lain yang mungkin bisa dilihat sebagai kelamahan 

adalah penelitian ini tidak memberikan penjelasan terkait budaya media di tiap 

platform yang digunakan oleh komunitas mnemonik. Tiap platform media sosial, 

seperti Facebook, Twitter, dan Youtube, mempunyai fitur yang berbeda-beda, dan 

aktivitas dalam tiap platform pun berbeda. Tidak menutup kemungkinan bahwa 

perbedaan fitur ini juga memunculkan budaya-budaya yang berbeda pula. 

Eksplorasi dalam ranah ini tentu akan semakin memperkaya penjelasan mengenai 

konstruksi memori. 
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LAMPIRAN 1 

 

LEMBAR PERMOHONAN UNTUK MENJADI INFORMAN PENELITIAN 

  

Kepada informan yang terhormat,  

Perkenalkan, saya Alfian Dwi Kurniawan (NPM: 1306403195), mahasiswa 

Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia 

angkatan 2013. Saya sedang melakukan penelitian mengenai memori media sosial 

tentang PKI dan komunisme. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat 

utama kelulusan tingkat Sarjana (S1) di jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas 

Indonesia.  

Dalam rangka melakukan penelitian ini, saya hendak mengundang informan untuk 

berpartisipasi dalam sesi wawancara selama kurang lebih 45-75 menit untuk 

menggali informasi mendalam dari informan yang merupakan aktivis media sosial 

mengenai isu PKI dan komunisme. Kita akan berbincang mengenai bagaimana 

Anda terlibat dalam aktivisme mengenai isu PKI dan komunisme di media sosial. 

Tidak ada jawaban yang benar atau yang salah. Dengan senang hati, saya akan 

mendengarkan setiap pengalaman yang Anda bagi dengan saya.  

Wawancara akan direkam menggunakan aplikasi perekam suara di telepon 

genggam di hari yang ditentukan (dengan janji sebelumnya). Selama wawancara, 

saya akan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait media sosial yang Anda 

kelola, khususnya terkait memori dan identitas yang tercipta dari aktivitas yang 

Anda lakukan.  

Saya akan memperlakukan segala informasi mengenai informan (termasuk nama 

asli) secara privat dan rahasia jika dirasa diperlukan oleh informan. Segala 

informasi pribadi informan sangat dijaga kerahasiaannya dan tidak akan 

disebarkan maupun digunakan untuk kepentingan lain selain untuk penelitian ini. 

Semua berkas yang mencantumkan identitas informan (berkas wawancara, chat 

history, rekaman suara) hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data 



65 

 

 
Universitas Indonesia 

dan bila sudah tidak digunakan akan dihapus. Hanya peneliti yang dapat 

mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.  

Tidak akan ada resiko fisik atau bahaya yang terlibat dalam penelitian ini. Anda 

tidak akan terpengaruh dengan apapun, bahkan jika Anda nanti berubah pikiran 

atau memutuskan bahwa Anda tidak ingin mengambil bagian atau melanjutkan 

proses wawancara.  

Dengan menandatangani surat persetujuan, Anda mengkonfirmasi bahwa Anda 

telah membaca segala informasi yang ada dalam lembar permohonan ini dan telah 

menyetujui untuk berpartisipasi dalam wawancara ini dengan waktu yang sudah 

ditentukan sebelumnya, serta akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan 

saya ajukan sebagai bagian dari wawancara. 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN PENELITIAN 

 

Ya, saya akan berpartisipasi dalam wawancara. 

 

Saya telah membaca dokumen yang dilampirkan mengenai penelitian ini dan saya 

dengan senang hati akan berbagi pengalaman dan pandangan saya kepada peneliti.  

 

Saya memahami bahwa wawancara saya akan didata melalui rekaman suara dan 

juga melalui instant messaging (Whatsapp, Line, atau Facebook messenger) yang 

digunakan oleh peneliti untuk keperluan akurasi dan rekaman. Saya juga 

memahami bahwa chat history dalam instant messaging hanya akan dibaca oleh 

peneliti untuk keperluan penelitian, dan peneliti tidak akan mengungkapkan 

identitas saya yang  sebenarnya jika saya meminta untuk demikian.  

 

Jika saya merasa tidak nyaman tentang beberapa pertanyaan atau tidak ingin 

berpartisipasi lagi, saya bebas untuk mengakhiri wawancara atau menarik diri dari 

proyek setiap saat.  

 

 Nama       :  

 Tempat, Tanggal lahir   : 

 Pekerjaan     : 

  

 

Jakarta, ……………………….. 

 

 

 

(Informan) 
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LAMPIRAN 2 

Dewan Kesepian Jakarta 

B: Halo? 

F: Halo. 

B: Yuk 

F: Ya, dimulai ya Mas... Pertama tentang informasi identitas umum dulu, Mas. 

B: Uh-huh 

F: Mas B*** namanya siapa? 

B: B****** 

F: * - * - * - * - *, kan? 

B: Iya, iya. 

F: Tempat tanggal lahirnya, Mas? 

B: Uhmm.. Laran Tuka, 21 April 1985 

F: Laran Tuka? 

B: Uh-huh 

F: Tahunnya berapa Mas, maaf? 

B: Delapan lima. 

F: Delapan lima, oke. 

F: Terus, uhm.. pekerjaan Mas apa ya? 

B: Sekarang sih freelance sih, sekarang. 

F: Oh, freelance.. freelance dalam apa, Mas? 

B: Penulisan-- menulis, peneliti. 

F: Terus riwayat pendidikan Mas? 

B: Uhm... sekarang lagi.. S2 di...Driyarkara, sebelumnya S1 di Driyarkara juga 

F: Ooh iya.. Domisilinya dimana, Mas? 

B: Di..... Cempaka Putih. 

F: Kalau, Mas maaf ini mungkin di awal terdengar tidak terlalu relevan tapi akan bakal jadi data 

saya-- agamanya apa, Mas? 

B: Katolik-- KTP. 

F: Terus pandangan Mas tentang PKI dan Komunisme tuh apa, Mas kalau boleh tau? 

B: Uhm..... pandangan apa dulu nih? Komunisme dulu, ya? 

F: Iya, boleh. 

B: Komunisme kalau menurut gua sih apa... uhm.. sebuah ideologi untuk ini lah-- yang mengejar 

cita-cita persamaan kelas, gitu.. Jadi gak ada gap, gak ada perbedaan kelas dalam pengertian gak 

ada kesenjangan sosial, gitu. 

F: Uh-huh 

B: Uh-huh, gitu, kalo secara singkatnya gitu lah.  

F: Kalau tentang PKI sendiri? 

B: Kalau PKI yang saya tahu ya Partai Komunis Indonesia yang sekarang sudah dilarang di 

Indonesia, gitu.. oleh TAP MPRS. Sebelumnya, PKI adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan 

juga, gitu dan pembangunan awal-awal. 

F: Terus, untuk akun Dewan Kesepian Jakarta ini sendiri um.. pertama 

B: Eh.. tapi ini nanti namanya diini...kan....dirahasiakan, kan (waktu penulisan)? 

F: Iya, boleh. 

B: Soalnya kita di DKJ juga gak anonim juga tuh, hehe, gak mau diketahui, gitu. 

F: Ooh..iya. Terus kalo boleh tau kenapa, Mas alasan anonim itu? 

B: Um... enggak ada alasan apa-apa, sih. Cuma pengen namanya ya dikenalnya Dewan Kesepian 

Jakarta-nya aja.. Nama 'kita'nya enggak perlu diketahui, gitu loh. 

F: Ohh.. 

B: Uh-huh karena ada kemungkinan misalnya nanti gua udah gak megang akun itu dan 

dipindahkan ke teman yang laen, gitu-gitu kan, jadi enggak usah menggunakan nama pribadi biar 

nanti kalo memang perlu-- misalnya terlalu sibuk, udah gak bisa megang, bisa dipindahkan ke 

teman yang lain yang punya concern yang sama, gitu. 

F: Mas, saya boleh ini nggak-- apa, ngikutin ini.. Jadi kan tadi Mas bilang 'biar bisa diteruskan', 

kalau misal, nama Mas dan temen-temen Mas ini dipublikkan, itu menurut Mas apa yang akan 

bakal terjadi? 
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B: Kalau dalam konteks Dewan Kesepian Jakarta, sih enggak ada..uhmmm.. gak kepikiran apa 

yang akan terjadi. Karena kalau dalam isu Komunisme dan PKI gua menggunakan nama pribadi 

gua sendiri untuk ke tulisan-tulisan essay yang benar-benar uhm.. jelas-jelas membicarakan 

Marxisme, gitu-gitu. 

F: Ini dimana, Mas-- Mas nulis tentang essay-essay, Mas? 

B: Oh banyak-- saya banyak di.. tulisan saya banyak, searching di internet aja tuh. Tapi, saya juga 

kan redaktur di IndoProgress.com, jadi ya banyak lah-- di jurnal juga pernah 

F: Ooh iya.. 

B: Um.. di GeoTimes, apa lagi ada di beberapa yang lain juga, lupa juga tuh. 

F: Um.. kalau misal, eh, maksudnya, Mas sediri pernah enggak misalkan nge-quote atau nge-like 

pake akun pribadi Mas, tapi nge-quote atau nge-share um.. postingan Dewan Kesenian Jakarta? 

B: Pernah-pernah. Um.. justru awal-awal begitu untuk menaikin ini, apa, jumlah likes segala 

macem justru kita pake akun pribadi-- yang kebetulan memang di akun pribadi saya dan beberapa 

teman itu kan memang sudah lumayan-- apa, udah lumayan banyak juga teman friendsnya, gitu. 

Jadi awal-awal memang dari situ. Justru memang secara strategi kan memang awalnya gitu, gitu. 

F: Terus, berapa orang, Mas dibalik akun ini? 

B: Um.. yang aktif sejauh ini kalau sekarang kita semua lagi pada sibuk nih, jadi gak terlalu aktif, 

di DKJ. Tapi waktu jaman-jamannya, jaman-jaman peresmian yang paling aktif ada tiga orang-- 

ada tiga orang tuh di dalem situ, gitu. 

F: Kalau um.. admin secara keseluruhan, berapa orang? 

B: Yang tau tentang ini, yang awal-awal ngobrol-ngobrol ada enam. 

F: Um.. Tapi sekarang enam ini masih atau enggak? 

B: Um.. Kita punya group, ada group yang masih ada, tapi sudah jarang diskusi karena kesibukan 

masing-masing gitu. 

F: Oooh.. 

B: He-eh, jadi jarangnya karena sibuk sih, karena lagi sibuk banget-- maksudnya secara pribadi 

masing-masing, di kerjaan masing-masing lagi sibuk aja. 

F: Group ini group DKJ? 

B: He-eh, di thread di Facebook. 

F: Oooh.. jadi adminnya punya group gitu ya, Mas? 

B: He-eh.. 

F: Terus.. ini group apa, Mas? Facebook? 

B: Kita bikin tread di inbox Facebook. 

F: Um.. oke. Jadi, um.. tiga, eh, enam orang ini latar belakangnya apa, Mas kalau boleh tahu? 

Kayak misal, apa yang menggabungkan Mas dan lima orang lainnya? 

B: Umm.. kita udah berteman lama sih sebenernya, sudah saling kenal lama sih sama-- ber-enam 

ini. 

F: Teman apa Mas, kalau boleh tahu? 

B: Teman lama, bertemunya banyak-- banyak ya, ada dari kampus, ada dari uh.. indoprogress.com, 

ada dari pekerjaan, ada dari gaul-gaul aja, gitu. 

F: Maaf, apa Mas, yang terakhir? 

B: Ada yang gaul-- maksudnya pertemanan gaul-gaul aja. 

F: Yang menyatukan apa, Mas? 

B: Menyatukan dalam pengertian apa ini? Yang DKJ atau yang pertemanan ber-enam ini? Kalau 

ber-enam ini memang...kalau dari DKJ memang suka... um... memang pada tertarik aja dengan ide 

itu, kan. Pada tertarik dengan ide itu-- terus pas waktu ide itu muncul ya kita memang um.. ngajak 

bareng ber-enam ini, gitu. 

F: Oooh.. jadi temenan dulu ya, baru ada ide untuk membentuk ini? 

B: Oh iya, iya. Berteman dulu. Sudah berteman lama dulu sih. 

F: Alasan bikin DKJ itu apa, Mas? 

B: Iseng sebenernya, beneran. Iseng dalam pengertian apa, cuma melesetin Dewan Kesepian, eh, 

Dewan Kesenian Jakarta aja. Dan kebetulan memang (...terpotong) 

F: Maksudnya iseng itu gimana? 

B: Karena ceritanya waktu itu kita lagi ngikutin pidato kebudayaannya yang dibawain sama 

Hilmar Farid (?) tuh.. 

F: Siapa? 

B: Hilmar Farid. Hilmar Farid itu sekarang Dirjen Kebudayaan Kemendikbud,  waktu itu dia 

pidato kebudayaan di TIM, memang itu-- Pidato Kebudayaan itu acara tahunannya Dewan 
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Kesenian Jakarta, setiap tahun orang yang diminta untuk berpidato, saya lupa tahunnya berapa, 

cuma di tahun itu Hilmar Farid yang berpidato. Terus kami bertiga-- berempat kalau gak salah, 

berempat deh, datang mengikuti Pidato Kebudayaan itu. Kebetulan judul Pidato Kebudayaannya 

Hilmar Farid ya, judulnya Arus Balik, diangkat dari bukunya Pramoedya Ananta Toer. Nah, terus, 

salah satu teman melesetin Arus Balik jadi 'Harus Balikan' karena dia memang lagi, udah baru 

putus aja sama pacarnya, kan. He-eh, yaudah akhirnya kita, dari situ kepikiran, yaudah bikin aja 

Dewan Kesepian Jakarta-- plesetan dari Dewan Kesenian Jakarta, gitu. Udah, abis itu kita bikin lah 

ininya (profil media sosial)-- page Facebook, bikin logonya, segala macem. 

F: Oooh... iya... terus, eh.. bentar Mas.. kertas saya jatoh.. 

B: Sip.. sip.. sip. 

F: Kalo tujuannya-- tujua dari akun ini sendiri apa, Mas? 

B: Awalnya kita memang nggak ada tujuan sih bener, karena memang awalnya plesetan sesuatu 

yang-- ide yang muncul secara tiba-tiba-- spontan kan itu ceritanya. Terjadinya secara spontan, 

terus saya-- kita anggap 'wah lucu nih, kalo dibikin aja dulu page Facebooknya', gitu. Tujuan 

awalnya gitu, bercanda-bercanda aja, gitu. Um.. Tapi akhirnya ya, ininya banyak kan-- maksudnya 

yang nge-like banyak, segala macem, yaudah kita terusin akhirnya, gitu. Tapi kalau tujuannya 

bener-bener yang dipikirkan banget, sesuatu yang serius tuh enggak ada karena untuk soal-soal 

kampanye, dua topik yang tadi anda tanyakan itu kita punya um.. jalur yang lainnya juga untuk 

lebih seriusnya, gitu lah. 

F: Tapi kalau um.. tujuan awal kan nggak ada, tapi kalau makin kesini tuh apa yang pengen di.. 

komunikasikan dari akun ini, Mas? 

B: Um... Kalau saya sih-- ini kan beda-beda ya, temen-temen masing-masingnya, ya kalau saya ya 

akhirnya me...ini aja... me..plesetin hal-hal yang mungkin gak diketahui publik, kita plesetin jadi 

sesuatu yang populer, sehingga diketahui publik, gitu. Hal-hal itu yang biasanya kita angkat-- yang 

nggak mainstream lah. 

F: Oooh.. Maksud Mas 'diketahui publik' itu? 

B: Misalnya kita mempleseti judul-judul buku, dengan harapan ya, orang bisa bertanya-tanya, 

bener nggak sih ini, ini judulnya gini, gitu.. dan akhirnya dia nyari sendiri, yang benernya apa, 

gitu. 

F: Oooh iya. Nah, disini kan kalau saya lihat postingnya kebanyakan buku tentang pendekatan 

Marxist atau buku-buku kiri gitu, ya?  

B: He-eh 

F: Nah itu kenapa, Mas? 

B: Mungkin um.. karena kalau saya sih memang itu bacaan kami, ya. Maksudnya, saya juga 

bacaannya seputar-seputar itu sehingga sesuatu ya. Kan nggak mungkin kita melakukan sesuatu 

yang berada di luar reverensi kita, nah, jadi ketika membikin meme juga ya, yang muncul adalah 

reverensi-reverensi yang memang ada di saya, gitu. Jadi ya yang muncul adalah buku-buku yang 

saya baca, buku-buku yang saya tahu, gitu. Nggak mungkin saya membuat meme dari sebuah buku 

yang saya nggak tahu, kan? He-eh, gitu sih, alasannya itu sebenernya. 

F: Oke, hmm.. terus.. Mas mau balik yang ke nama admin ini-- yang indoprogress itu (ada) berapa, 

Mas? 

B: Kenapa, kenapa? 

F: Tadi kan dari enam admin, ada teman kampus, teman di indoprogress.. 

B: Indoprogress (yang menjadi admin) ada tiga, kami bertiga-- kami yang dulu di indoprogress. 

F: Tiga indoprogress, terus? 

B: Yang lainnya yaa ada ruang rupa.. 

F: Berapa, Mas? 

B: Ada satu, hm.. berdua sih tambah saya. Terus, dua wartawan media di Jakarta, lah. 

F: Oke.. Udah, Mas? 

B: He-eh, udah paling kaya gitu, indoprogress, ruang rupa. 

F: Terus, tentang produksinya sendiri tuh, apa memang ketika akun ini mau upload foto atau meme 

atau postingan-- semua postingan, itu apakah seperti kata Mas, yang 'dari yang tahu aja' atau ada 

apa, usaha lain gitu, Mas? Misalkan, yang lagi hits ini, terus.... 

B: Oh iya, kadang-kadang ada yang lagi hits kita respon. 

F: Biasanya respon tentang apa, Mas? Um.. maksudnya kan yang hits kan banyak, tapi kenapa 

yang direspon itu yang itu? Apa kriterianya? 

B: Um... oke, pertama gini, Dewan Kesepian Jakarta ini kan adalah side project, dalam artian 

bukan project serius gitu kan. Maksudnya, kami mengerjakan itu dalam waktu luang, gitu. Nah, 
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apa yang hits dan kita respon itu pertama, karena kebetulan pas waktu sesuatu fenomena itu nge-

hits, kita lagi punya waktu luang, nih. Nah, itu kita respon, pertama itu. Kedua, tentu saja, um... 

hal-hal yang nge-hits tetapi di dalam lingkaran atau di dalam concern kita, gitu. Misal, contoh, ada 

peristiwa in-toleransi, terus juga ada peristiwa yang juga nge-hits adalah misalnya, artis cerai, gitu. 

Nah, gak mungkin saya bikin meme terhadap artis yang cerai, karena saya nggak punya concern ke 

situ. Saya punya concern-nya justru ke dunia-dunia yang lebih kayak gitu, di in-toleransi gitu, 

segala macem. Jadi, apa yang nge-hits dan juga apa yang masuk ke dalam umm.. misalnya, masuk 

ke Facebook gua, masuk ke group WhatsApp gua, kayak gitu lah. Jadi gak ada ******* tertentu 

terhadap isu, gitu. 

F: Kalau itu kan Mas, tadi. Kalau yang lain, kira-kira? 

B: Kira-kira sih kayaknya sama sih-- saya kira sih sama ya ininya, hm.. problemnya, gitu. 

Meskipun kadang-kadang ada yang... hmm... maksudnya gini, dari enam orang itu kan gak 

semuanya bisa bikin meme, ada beberapa yang cuma ngasih ide aja-- lagi kepikiran apa, lagi 

menemukan apa, gitu. Itu dia lempar aja ke yang lain, yang bisa bikin meme, gitu. 

F: Maksudnya yang enggak bisa bikin itu gimana, Mas? 

B: Maksudnya dia memang enggak-- kan bikin meme itu kan perlu paham Photoshop, beberapa 

perangkat itu kan. Nah, yang dimaksud tuh begitu. 

F: Terus, interaksinya gimana, Mas? Interaksi dengan follower (kebanyakan)? 

B: Ya kadang-kadang kita-- kalau ada waktu kita balas, kalau ada yang komentar, kadang-kadang 

kalau ada yang kirim pesan ya kita balas, gitu. Tapi enggak semua komentar kita balas, gitu. 

F: Biasanya, umm.. kaya gimana aja, Mas? Dan yang dibalas Mas tuh balas komentar yang apa 

aja, dan komentarnya kebanyakan kaya gimana secara general? 

B: Secara general sih komentarnya yang positif ya, dalam pengertian kaya, dia kadang misalnya-- 

kita mengutip kalimatnya Pramoedya Ananta Toer, terus ada komentar yang juga memberikan ide, 

gitu. Umm...kalimat yang lain, 'coba ini kayaknya lucu nih diplesetin', kadang-kadang followers 

yang komentar kaya gitu yaudah itu yang bilang 'oh bagus nih, boleh deh kita pake', kaya gitu. 

Atau ada yang kaya, apa istilahnya, komentarin 'kok fotonya dipilih yang kaya gitu, kenapa gak 

cari foto yang lebih bagus', kaya gitu-gitu juga kita respon. 

F: Itu yang barusan, komen yang Mas sebutin terakhir itu biasanya kejadian kejadian ketika Mas 

posting apa, Mas? 

B: Um.. hampir semua-- aku lupa sih apa yang ada kan-- misalnya kaya posting fotonya tokoh 

tertentu, terus dia mikir dia punya koleksi foto yang lebih bagus, kaya gitu-gitu. Biasanya tokoh 

sih. 

F: Maksudnya tokohnya itu? 

B: Maksudnya kita kan bikin meme ada yang tokoh, ada yang plesetan iklan, gitu kan. Nah 

biasanya tuh yang dikomentar seperti tadi yang terakhir itu ya yang di tokoh. 

F: Mereka tuh komentarnya-- komentar  foto tokoh untuk lebih baik atau tokoh lain-- 

menyarankan tokoh lain? 

B: Enggak, tokoh yang sama. Misalnya foto Hendra-- gitu misalnya. Nah menurut mereka foto ini 

jelek nih, ada foto yang lebih bagus, lebih lucu, misalnya kaya gitu. 

F: Oooh gitu. Tapi kalau untuk respon negatif ada gak, Mas? 

B: Banyak, ada juga.  

F: Biasanya apa, Mas? 

B: Hm.. apa ya.. ada yang respon misalnya kaya, 'kok politis?', kaya gitu-gitu.  

F: Oooh... 

B: He-eh kaya gitu-gitu.. Ya kita juga ya gimana? Diresponnya juga jarang-- yang negatif 

sepertinya jarang kita respon, kecuali kalo yang ini banget ya-- yang mengganggu banget, gitu. 

Tapi kalau misalnya yang sekedar gitu-gitu mah gak direspon. 

F: Biasanya apa, Mas? Tentang topik apa? 

B: Hmm.. politik sih kayaknya sih. Kita plesetin Pilkada, kaya gitu-gitu. 

F: Terus yang maksudnya Mas tadi 'ekstrim' itu kaya gimana? Dan Mas jawabnya apa? 

B: Kalau misalnya kita bikin plesetan PMI-- lama banget-- terus mereka bilang, 'jangan lan PMI 

itu kemanusiaan, jangan dipleset-plesetin.', gitu. Yaudah kita turunin, gitu. 

F: Apa Mas, PNI? Partai..? 

B: P-M-I, bukan Palang Merah Indonesia. 

F: Oooh, haha maaf. 

B: He-eh, cuman PMI itu udah diturunin karena mereka minta di turunin. 

F: 'Diturunin'? Minta diturunin? 
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B: He-eh, minta dihapus. 

F: Dan Mas-- gimana respon Mas? 

B: Ya.. kita hapus akhirnya. 

F: Kenapa dihapus, Mas? 

B: Karena mereka pakai alasan kemanusiaan itu, lho. Dan, apa, gak bisa diajak diskusi lagi-- 

yaudah, gitu. Dari pada kita juga buang waktu ngeladenin komentar-komentar, kan? 

F: Tapi, kondisi dari aksi Mas untuk menurut sama mereka itu apa, Mas? 

B: Karena uhm.. mereka-- tuh-- itu tuh udah lama banget ya, lupa-lupa inget tuh. Karena itu awal-

awal banget ketika kita bikin ya. Nah itu, karena memang banyak yang meminta itu diturunkan 

dan mereka memang aktivis PMI, gitu. Jadi mereka memang orang PMI yang bener-bener pergi-- 

maksudnya, memang relawan-relawan yang dateng kalau misalnya kalau bencana (mereka) turun, 

segala macem, kan. Gak enak juga karena mereka memang punya aksi, gitu lho. 

F: Oooh iya. Terus, jadi DKJ itu punya ini ya, Facebook dan Twitter-- selain situs? 

B: Iya, Facebook dan Twitter, he-eh. 

F: Terus, ada DKJ Perjuangan? Itu gimana? Apa bedanya? 

B: He-eh. Wah itu saya gak tau tuh, itu bukan-- ya itu kita bebasin aja sih-- maksudnya, itu kita 

gak tau siapa yang bikin juga sebenernya, cuma lucu dia, dia juga lucu, kritis juga, kita senang aja 

karena ada yang bikin juga. 

F: Ooh jadi emang bukan dari DKJ sendiri ya? 

B: Bukan, bukan. Itu orang laen tuh.  

F: Oh, tapi pernah ini gak Mas-- interaksi gak Mas? 

B: Kalau interaksi di inbox itu ada, ada interaksi. 

F: Kaya gimana Mas, kalo boleh tau interaksi antara..? 

B: Misalnya ada, awal-awal, misalnya, yang di DKJ Perjuangan minta 'yang ini gua posting ulang 

ya, boleh nggak?'. Terus ya kita bilang, ya ambil aja apa yang mau diambil, mah, gitu-gitu. 

F: Tapi mereka pernah ini gak, di awal, kayak memperkenalkan diri mereka siapa, kenapa? 

B: Enggak, enggak. Ooh, enggak, enggak. Tapi kalau DKJ Perjuangan sih enggak kaya gitu, tapi 

ada beberapa yang misalnya, minta izin, misalnya  ada beberapa yang kaya-- saya lupa deh dari 

mana, misalnya, 'Di Jogja udah ada belum nih DKJ? Kalau enggak ada-- udah ada belum nih? 

Saya mau bikin nih DKJ-- Dewan Kesepian Jogjakarta', misalnya kaya gitu. Ya saya bilang ya, 

"Cek aja di Facebook, kalau udah ada enggak usah, bantuin aja yang udah ada. Tapi kalau belum 

ada ya bikin aja." 

F: Tapi memang mas dan lima teman Mas enggak ada hubungan dengan akun selain DKJ? 

B: He-eh, kalau akun dalam nama Dewan Kesepian, kita cuma disitu doang. 

F: Dan lonelycouncil di Twitter? 

B: He-eh 

F: Hm.. Oke oke. Hm.. terus mau ini, Mas. Spesifik tentang PKI dan Komunisme, di akun DJK ini 

di Facebook, yang saya lihat tuh kebanyakan tentang Marxisme, ya Mas? Dan Mas juga beberapa 

nge-quote meme Komunislam dan Dewan-- DKJ Perjuangan. Itu, apa yang pengen Mas 

sampaikan kepada follower Mas dengan mengunggah atau me-reshare meme-meme ini? 

B: Hmmm...... apa ya? Ya itu tadi, kembali kepada soal lidah kita membuat --memberitakan, eh 

bukan memberitakan ya, memberitahu sesuatu yang enggak mainstream, gitu. Enggak mainstream 

dalam pengertian, kita tahu tentang PKI, kita tahu tentang komunisme, kita tahu tentang 

Marxisme, tapi tokoh-tokohnya siapa sih? Kalimat-kalimat mereka kaya apa sih, gitu. 

F: Oooh.. 

B: nah, kita mainin gitu. 

F: Maksudnya enggak mainstream itu gimana, Mas? 

B: Apa? 

F: Maksud tadi Mas bilang 'enggak mainstream' boleh dijelaskan ke saya gak, Mas maksudnya 

apa? 

B: Hm.. nggak mainstream dalam artian kan dia bukan sesuatu yang apa-- diketahui semua orang, 

kan pemahaman-pemahaman. 

F: Pemahaman seperti gimana, Mas? 

B: Pemahaman yang benernya. 

F: Yang benernya? Ooo oke. Terus? 

B: Kalau selama ini kan pemahamannya kan yang jelek-jelek aja, kan, gitu. Tetapi kan apakah 

orang pernah baca bukunya, kan enggak. Misalnya orang menentang Karl Marx, apakah orang 
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baca bukunya? Kan enggak, kan. Nah, kita memplesetin apa yang bener dari bukunya. Atau dari 

judul-judul bukunya, gitu. 

F: ooh gitu. Itu tentang Marx ya, kalau tentang PKI sendiri? 

B: PKI sendiri... dibagian mana nih? Tapi kalau misalnya memplesetinn kata 'PKI' sendiri tuh udah 

hampir saya kira bukan hanya Dewan Kesepian Jakarta doang, kan. Udah banyak banget tuh yang 

melakukan itu, bahkan sebelum DKJ itu muncul. Misalnya, Partai--apa, Pecinta Kucing Indonesia, 

kaya gitu-gitu kan udah ada. 

F: Meme Komunislam? 

B: Iyaa.. Komunis-- Komunislam itu ya.. He-eh, yang gitu-gitu juga udah ada kan, maksudnya kita 

mengikuti kaya-kaya gitu, gitu. Supaya enggak terkesan 'ah itu nyuri-nyuri amat'. 

F: Tapi ini sama gak? Tentang PKI ini dengan seperti yang argumen Mas tentang Komunisme atau 

Marxisme yang jarang diketahui dan Mas pengen ngasih tahu ke publik? 

B: Kalau PKI sendiri seingat saya di dalam meme-meme itu, nggak ada mempleseti buku-buku 

mereka, gitu kayaknya nggak ada deh. Cuma memplesetin kata-kata PKInya doang. Kalaupun ada, 

itu tokoh-tokohnya yang kita plesetin, misalnya Pramoedya-- tapikan Pramoedya lebih diketahui 

sebagai sejarah sastrawan terus kita plesetin siapa gitu. 

F: Aidit? 

B: Aidit. Kalau Tan Malaka kan udah sering banget, udah populer gitu. Aidit.. gitu. Kita plesetin 

tokoh-tokohnya. Tapi kalau PKInya sendiri secara organisasi kayaknya cuma ngomongin-- 

plesetin kata-kata PKI-nya doang. 

F: Itu apakah argumennya sama dengan Marxisme-- ingin mempopulerkan yang jarang diketahui? 

B: Enggak, kalau misalnya yang PKI sendiri justru bukan mempopulerkan lagi tapi justru orang 

udah pada tahu PKI itu seperti apa. Tapi, orang udah pada tahu, orang udah pada ketakutan dengan 

kata itu-- kita bikin lucu aja, gitu. Ngapain sih takut sama yang gini-gini, sehingga dibikin 

leluconnya aja, gitu. Dan supaya enggak-- dalam artian, kalau orang takut terjadi pemikiran yang 

kaya misalnya, penilaian-penilaian yang negatif, penilaian-penilaian yang seolah 'gimana' banget, 

gitu. Padahal mah partai biasa, ya kan, sebenernya. Dan ikut Pemilu dan cari suara juga gitu untuk 

duduk di DPR, segala macem. 

F: Tapi maksud saya, ini kan tadi Mas bilang kalau orang udah pada tahu dan-- maksudnya tahu 

kalau pengetahuan kalau PKI itu menakutkan, dan Mas pengen memplesetkan dengan cara yang 

kocak atau... Itu boleh tahu gak, Mas kenapa? 

B: Hm.. saya suka sesuatu yang demistifikasi, sih. Semua hal saya demistifikasi. 

F: Demistifikasi? 

B: He-eh. Segala hal sih. Kill your idol, gitu-gitu lah ideologinya. 

F: Oke. Tapi untuk uh.. isu PKI sendiri yang mas coba untuk demistifikasi itu apa aja? 

B: Jadi itu-- ketakutan-ketakutan orang terhadap dia itu, mitos-mitos bagaimana kalau dia itu 

kejam, mitos-mitos bahwa dia itu gimana, p adahal mah biasa-biasa aja. 

F: Boleh Mas jelasin gak Mas, apa aja mitos yang Mas coba bongkar tentang PKI, ketakutan tadi 

itu...? 

B: Hm.. maksudnya kalau dalam konteks Dewan Kesepian Jakarta, saya lupa meme nya seperti 

apa-seperti apa, jadi saya agak...lupa. 

F: Saya boleh ini.. (contohkan) misalkan, DKJ nge-post "Young Left ft. Aidit", (lalu) ada foto D. 

N. Aidit lagi..mungkin lagi pidato, orasi, terus ada quote di foto itu "Apa kalian semua suci lalu 

aku penuh dosa?" bawahnya tanda tangan Aidit, nah seperti itu. Terus, bentar.. tadi ada lagi.. oh ini 

tentang Marxisme, maaf salah. Sebentar Mas, hehe. Oooh iya ada, ada. Tapi ini Mas re-share  dari 

meme Dewan Kesepian Jakarta Perjuangan-- ada foto orang, "Jawa adalah kunci, aku penuh dosa." 

ini ada orang, maaf saya nggak tahu siapa, cuma backgroundnya orang-- background foto orang ini 

ada lambang Palu Arit, terus ada akun DKJ share juga meme Komunislam, fotonya itu, jahiliah vs 

madani. Di jahiliah ada "Awas Komunisme Bangkit Kembali"-- dia lagi ada compare dua foto 

gitu, foto cover majalah Asy-Syariah-- dan dia kayaknya editan sih, editan. Nah yang jahiliah tuh 

foto asli, bunyinya "Awas Komunisme Bangkit Kembali", nah terus ada madani yang editan, 

tulisannya "Alhamdulillah Komunisme Bangkit Kembali", seperti itu. Terus balik ke tadi, mitos 

apa yang coba Mas demistifikasi? 

B: Nah itu kan misalnya, yang tadi Young Left itu, itukan "apakah kalian penuh dosa" segala 

macem-- "saya penuh dosa" itu, kan? Nah itu kan, hmm.. di dalam mitosnya PKI itu orang-orang 

yang enggak percaya Tuhan, penuh dosa segala macem-- padahal mah enggak, gitu lho. Orang-

orang PKI-nya segala macem beragama biasa-biasa aja. 
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F: Mas mendemistifikasi bahwa mitos bahwa PKI itu atheist dengan cara apa aja selain meme 

tadi? 

B: Kalau saya pribadi? Saya baca sejarah dan saya... 

F: Engg.. DKJ. 

B: Oh, DKJ? 

F: Iya 

B: Kalau DKJ apa lagi yaa selain itu ya.. kayaknya yang Islam itu deh-- itu doang kayanya deh. 

Maksudnya, lupa juga kalau gitu hehehehe iya hehe, maksudnya meme-meme yang kita bikin tuh-- 

lupa, gitu kalau di DKJ-nya. Karena DKJ kan cuma meme, dan berarti kalau pertanyaannya gitu 

kan berarti "meme yang mana aja nih yang kita pernah bikin dalam konteks itu", kan? Nah, itu, 

gak bisa ingat saya, gitu. 

F: Aduh bentar, Mas.. uh... sebenarnya saya sudah scrolling banyak sih, cuma internet saya lagi 

lemot hehehe. 

B: He-eh, he-eh 

F: Terus selain atheist apa lagi, Mas yang coba didemistifikasikan oleh DKJ? 

B: Hmm.. atheist, terus apa....hm... Gerwani itu-- penyiksa-penyiksa, kaya-kaya gitu kan itu mitos-

mitos, tuh. Terus.. halo? 

F: Iya, halo. 

B: Oh iya, sorry. 

F: Terus, iya...apa... pra-pemberontakan di jaman itu, pengen merebut negara, gitu-gitu, lah. Cuma 

saya lupa-- itu kan mitos-mitosnya yang mau didemistifikasi, tapi saya lupa secara detail nya bikin 

meme-nya apa aja tuh. 

F: Tapi secara general, itu demistifikasinya dengan apa, Mas? Secara-- DKJ mendemistifikasi 

ketakutan terhadap PKI? 

B: Ya itu, bikin-bikin lelucon melalui meme itu, pakai kata-kata mantan kan paling kita kan itu 

tema ininya-- maenannya. Mantan, pacaran, apa-- jomblo, gitu-gitu kan. 

F: Dengan harapan? 

B: Ya, orang jadi ketawa-ketawa-- maksudnya orang ngeliat, menjadi sesuatu yang nggak.. 

misalnya orang ngeliat Aidit kesannya serem, tetapi ketika kalimatnya diplesetin jadi soal mantan 

kan jadinya biasa-biasa aja kan, jadi lucu aja, gitu. Jadikan momoknya yang menakutkan atau 

gimana itu kan jadi biasa-biasa aja. Ya, enggak tau yaa ininya (caranya) berhasil apa engga, gitu 

ya. 

F: Oooh jadi,  kalo untuk-- kan kalau kita ngomongin mitos, berarti ada yang..um.. 

ketidakrasionalan yang berkuasan atas yang rasional, kan? Nah, kalau untuk pengetahuan atau the 

truth tentang PKI sendiri apakah juga diusahakan di akun ini? 

B: Enggak, enggak. Kalau pengetahuan tentang PKI itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, enggak 

diusahakan disitu. 

F: Jadi tujuannya emang biar masyarakat enggak takut? 

B: Demistifikasi aja itu, he-eh, he-eh. 

F: Ooo, oke. 

B: Karena kalau misalnya followers-nya ada yang pengen tahu sendiri ya dia searching aja sendiri, 

dia cari buku aja sendiri, gitu. 

F: Ooo, oke. Ya, terus, kalau, kan, kalau di penelitian saya-- dan bab satu yang saya sudah kirim 

ke Mas itu kan sebenernya di PKI-- apa lagi saya pakai perspektif memori kolektif kan, Mas-- 

yang berarti ada ceritanya dan cerita anti-komunis seperti yang ada di film penghianatan PKI itu. 

Nah, akun DKJ ini sendiri menyikapi cerita, narasi, anti-komunis itu sendiri gimana, Mas? 

B: Hmm.. gua lupa deh pernah bikin plesetan untuk cover film-- kayaknya pernah deh bikin 

plesetan untuk film itu juga. Dan juga kayaknya pernah plesetin uhm... Monumen Nasional, kalau 

nggak salah, tapi mungkin lupa deh-- mungkin itu dilakukan di akun lain, kali. Atau pribadi. 

Maksudnya, bicara tentang memori kolektif kan itu berati memori kolektif yang diciptakan, kan 

berarti, kan? Kalau kita pakai film Arifin C Noer itu dengan kita pake uhm.. Monumen Kesaktian 

Pancasila kan berarti itu diciptakan untuk memori kolektif, gitu kan-- secara perlahan-lahan 

menggunakan Goebbles kan? Semacam Goebbles lah di Nazi. Nah, disitu, uhm.. memori kolektif 

yang itu lah yang kita mulai coba untuk-- menurut saya pribadi, mungkin teman-teman admin yang 

lain punya pemikiran yang berbeda yang mungkin lebih bagus, gitu. Itu lah yang kita coba iniin, 

melalui lelucon-lelucon itu, gitu.  

F: Oooh oke 
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B: Dari Pram, dari segala macem itu, kan. Karena itu memori kolektifnya kan berarti memori 

kolektif yang diciptakan berarti-- memori kolektif yang fiktif, gitu loh. 

F: He-eh, oke. Terus, sebenernya tentang sebenernya kalau menurut common sense di masyarakat 

kita kan isu PKI kan sebenernya agak sensitif kan, Mas? Ketika Mas ngebawa...eh, maksudnya 

ketika DKJ mengunggah topik ini, itu kebanyakan rekasinya gimana, Mas? 

B: Uhm... kalau menurut saya sih juga mesti... ini menurut saya, ya. Ini juga kritik-- self-critique , 

gitu-- pertama, kan DKJ ini dibikin oleh kita-kita nih, oleh temen-temen yang punya jejaring yang 

sama, punya bacaan yang sama, punya pemikiran yang sama, makan gua gak menganggap-- gua 

gak menganggap media sosial atau Facebook itu sebagai suatu yang keren-keren amat juga gitu. 

Dalam pengertian, misalnya, tadi gua cerita bahwa dari awal kita menggunakan cara kita share 

dulu pake akun pribadi kita, nah, artinya bahwa, kemungkinan bahwa yang follow DKJ juga 

adalah orang-orang yang punya pikiran yang sama, sama kita. He-eh, berapa sih jumlah orang 

Indonesia dan berapa sih yang follow DKJ? Dikit kalau kita bandingkan, kan? Jadi sebenarnya 

yang lu bilang sebagai masyarakat itu tuh spesifik banget-- followers DKJ ini. Spesifik ini bisa 

jadi, bisa kita katakan kemungkinan besar adalah kebanyakan adalah masyarakat, kemungkinan 

besar kebanyakan mahasiswa itu mahasiswa yang paham nih soal gini-gini, gitu.  

F: Maksudnya 'gini-gini'? 

B: Paham siapa itu Pramoedya, paham siapa itu Aidit, paham memori kolektif itu gimana, paham 

Orde Baru seperti apa, gitu. Gua rasa sih gitu, bukan sesuatu-- dalam pengertian, bukan sesuatu 

yang massive-massive amat juga DKJ ini, gitu. 

F: Oke, tapi uh... Mas--Mas, saya mau follow up yang tadi-- masalah PMI tadi kan berarti ada 

kontra, maksudnya diantara-- di kasus PMI, itu berarti ada apa namanya, ketidak cocokan antara 

admin dan followers, sedangkan, tadi Mas bilang kalau di masalah isu PKI dan Komunisme, itu 

cocok-- cenderung cocok. 

B: Ada, ada. Tentu saja ada beberapa komentar-komentar yang enggak cocok, gitu. Tapi itu minor 

banget, dibandingkan dengan waktu PMI. 

F: Ini yang minor-- enggak cocok-- minor itu di topik apa, Mas? 

B: Ya itu, ya tadi ya maksudnya soal komunisme segala macem itu ada aja gitu yang komen. 

F: Itu dimana, Mas kalau boleh tau? 

B: Ya itu, yang mereka bilang 'ini kok kiri', "ini kok Marxist", gitu-gitu. 

F: Oooh... 

B: He-eh.. itu ada, ada komentar seperti itu tuh ada. 

F: Terus responnya dari DKJ sendiri gimana? 

B: Justru kadang-kadang udah direspon sama followers yang lain, misalnya, "santai aja kali, bro", 

gitu-gitu. (Kalau) udah direspon sama followers lain sih kita biarin aja,, tuh. Beda sama yang kaya 

waktu PMI karena responnya banyak, gitu. Memang ada pro-kontra juga waktu PMI, tapi kita 

memilih ini karena dia alasannya kan kemanusiaan, dan dia adalah pelaku, gitu. 

F: Oh iya, Mas. Terus, ini yang menarik di salah satu post -- hubungannya dengan  interaksi 

tentang topik ini adalah ada screen shot. Jadi, Mas, eh Mas, jadi DKJ itu nge-re-share kiriman dari 

seseorang-- mungkin adalah follower, namanya Yohanes Bayu Kristianto. Dia, fotonya adalah 

screenshot hp, yang bunyinya "Malam, Pak. Saya Untung, driver Go-Jek. Sudah di depan, siap 

antar ke Halim" yang merujuk ke malam peristiwa G 30 S. Nah, itu yang saya tanyakan adalah 

engagement dari follower DKJ itu seperti apa aja, Mas? 

B: Gimana, gimana? 

F: Enggagement dari follower DKJ seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes Bayu Kristianto itu 

apa aja secara umumnya? 

B: Um.. gini-gini, ada beberapa cara tentang kita me-re-share, re-post itu ya, hm.. bisa saja 

Yohanes itu nge-follow kita. Maksudnya, bisa aja dia bukan followers kita, tuh. Tapi kita nemu, 

melalui akun pribadi kita, melalui group WhatsApp, jadi nggak langsung dari followers kirim, atau 

dari dari ini, gitu. Jadi bisa aja dari-- gua nih hmm.. di group WhatsApp, atau di Instagram gua 

atau di Facebook pribadi gua, ada tuh nemu  kaya gitu, gua masukin ke Dewan Kesepian Jakarta. 

Jadi belum tentu itu followers kita, gitu. Biasanya, kalau misalnya kiriman dari followers, biasanya 

kita kasih 'kiriman teman', gitu-- atau 'dari followers' gitu. 

F: Dimana? Di-ininya? 

B: Di postingannya. Ada tuh beberapa yang kaya gitu. 

F: Iya, ada. Tadi yang apa ya.. iya he-eh. Ooh gitu. Dan itu juga berarti apakah hal yang sama 

tentang postingan tentang cover majalah tadi, Mas? 

B: He-eh, he-eh! Cover majalah itu bisa saja kita nemu aja, terus kita masukin. 
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F: Hmm.. oke. 

B: Banyak sih yang kaya gitu, tuh. 

F: Tapi apakah ada jaringan gak, Mas? Dari akun itu? 

B: Engga, engga, ngga. Jaringan gimana nih maksudnya? 

F: Misalkan kaya-- dengan Dewan Kesepian yang DKJ Perjuangan tadi, apakah misalkan ada 

interaksi secara konsisten? 

B: Engga sih, kalau secara konsisten engga ada. 

F: Ooh ngga ada.. 

B: konsistennya lebih kepada kalau sering buka Facebooknya mereka-- hanya buka Facebook dan 

melihat mereka aja, gitu hehe. 

F: Jadi tidak ada jaringan khusus? 

B: Nggak ada, nggak ada. Nggak ada, nggak ada. 

F: Jadi sendiri ya, Mas DKJ? 

B: He-eh, berdiri sendiri. 

F: Ooh oke, terus, DKJ itu mempresentasikan akun para admin DKJ-- Mas dan teman-teman, itu 

mempresentasikan akun ini sebagai apa, Mas (secara identitas)? 

B: uhm.. gua mempresentasikan akun ini sebagai apa, gitu? 

F: Iya, mencitrakan-- apa yang coba dicitrakan (dari) akun DKJ? 

B: Uhm... apa ya.. coba-coba gimana? Gua belum nangkep nih. 

F: Oh, jadi gini, jadi kan branding-- citranya, yang coba diusahan oleh mas dan temen-temen mas 

terkait page ini itu apa? Sebagai apa? 

B: Sebagai kampanye perjuangan jomblo sebenernya, sih hahaha. 

F: Kenapa Mas spesifik itu kalau boleh tahu? 

B: Uhm... karena itu lagi menarik dan lagi sering diomongin, kan? 

F: Uh-huh. Jomblo? 

B: Ya kebetulan aja.. waktu kita pada bikin waktu pada jomblo, gitu aja sih.. Hahahaha.. Jadi 

mainan yang menarik, gitu. Nah, mainan yang menarik dan meme-memenya direspon kaya gitu, 

kita juga-- lanjutin aja, gitu. Tapi kalo secara resminya disitu kita bilang itu perusahaan asuransi. 

F: Apa... Gimana? 

B: Secara resmi, Dewan Kesepian Jakarta itu di page Facebooknya, kita sebut sebgaai perusahaan 

asuransi. 

F: Oooh di about ya..? 

B: He-eh. 

F: Hahaha. Kalau boleh tahu kenapa, Mas? 

B: Hmm.. maksudnya tuh pengen-- ini semacam asuransi untuk kesepian, gitu sih pengennya. 

Awalnya sih kita pengen-- waktu lagi rame-rame kita pengen juga bikin website cuma nggak jadi 

akhirnya. 

F: Oooh sabi, sabi. Uh... terus-- uh... untuk-- maksudnya-- apakah ada pandangan khusus, 

misalkan ideologi dari DKJ ini apakah menganut ideologi atau pandangan gitu dalam setiap 

unggahan? 

B: Um.. sebenernya kalau pandangan atau ideologi DKJ itu sendiri-- maksudnya ketika DKJnya 

sendiri tuh engga punya-- tapi, tidak bisa dipungkiri bahwa seperti yang gua bilang tadi- gua gak 

mungkin membuat sebuah meme yang gua gak tau. Artinya, ketika gua bikin meme, pasti ada 

ideologi gua dong yang masuk di situ, kan gue yang bikin-- gua yang berkarya. Nah berarti, ya 

ideologi gua ya seperti apa yang gua udah ceritakan tadi, gua juga menulis tentang Marxisme, gua 

juga menulis tentang Komunisme di tempat-tempat lain, gitu. Nah, berarti itu-- ideologi gua disitu 

lah-- di kiri. 

F: Kiri? 

B: He-eh, tetapi maksudnya ideologi itu pada akhirnya kan kalau lu punya suatu ideologi tertentu 

ketika lo berkarya atau apapun pasti ikut, gitu. 

F: Apakah itu juga hal sama yang dilakukan oleh lima temen-temen Mas yang lain? 

B: Um.. iya, gua rasa sih kemungkinan gitu, karena menurut gua ya, ini pandangan pribadi, bisa 

dikonfirmasi ke mereka kalau sempat-- kalau menurut gua pribadi, orang nggak mungkin bisa 

melakukan sesuatu terlepas dari ideologi yang ada di kepalanya. Nggak ada manusia-- menurut 

gua, yang nggak punya ideologi. 

F: Tapi, ini Mas-- jadi kalau saya scroll-- stalking semua postingan itu ada sebuah (saya 

nangkapnya) konsistensi, misalkan, ketika Mas ngomongin ormas Islam itu walaupun dengan cara 



76 

 

 
Universitas Indonesia 

yang enteng dan kocak, tapi ada.. uh.. apa namanya-- konsisten bahwa DKJ mencoba 

mendekonstruksi-- melakukan resistensi secara-- dengan cara yang jenaka. 

B: He-eh, he-eh 

F: Nah, boleh diceritain gak Mas, kalau seperti kaya gitu berarti kan ada pemahaman karena ada 

konsistensi seperti itu. 

B: Berarti secara pribadi memang..uhm.. Begini, kenapa kita berteman juga kan pasti karena kita 

punya kesamaan padangan, dong? Gua dan kelima teman itu kenapa kita bisa berteman itu dan 

kenapa kita bisa bekerjasama bikin sebuah uhm.. sebuah page yang cukup konsisten (awal-

awalnya)-- sekarang udah gak konsisten gitu ya-- itu karena tentu saja pasti punya pandangan yang 

sama. Elu nggak mungkin kan berteman dengan orang yang pandangannya beda, ya kan? Nah 

berarti kita punya pandangan yang sama dan dengan demikian respon kita terhadap isu-isu yang 

terjadi itu pasti sama. Perbedaan ada, tapi pasti kecil tentu saja. Nah itu kenapa-- menurut gua, di 

DKJ postingan-postingannya konsisten-- itu karena itu-- dari pandangan kita sama dan cara kita 

mrespon sebuah isu pun sama gitu. 

F: Umm... terus, apakah ada-- inikan-- ini konteks dari penelitian saya, ya Mas. Apakah ada misal, 

peringatan-- khususnya dalam konteks ini kalau di sosial media sih biasanya tanggal ya, berarti?  

Misalnya, pada tanggal 30 September 2016 Mas, eh, DKJ ngepost setelah 30 September 'bahkan 

nemenin jomblo Marxist saja itungannya udah benar' apakah ada peringatan khusus dalam konteks 

PKI dan Komunisme? 

B: Oh iya, biasanya sih tanggal-tanggal tertentu kita bikin (post) tertentu juga. 

F: Nah itu boleh diceritain gak, Mas? Tanggal apa aja kira-kira? 

B: Hmm.. ya mungkin 1 Mei-- Hari Buruh. 

F: Itu apa? Apa yang dilakukan? 

B: Bikin meme dalam konteks buruh itu. 

F: Oh, meme. Oh, ok. 

B: He-eh. Jadi dalam konteks Hari Buruh ya kita bikinnya yang konteks tapi kita plesetin dengan 

gaya kita. 

F: Oooh ok. 

B: Terus tahun baru, (juga) kita plesetin dengan gaya kita. Uhm.. Natal juga sebenernya kita ada 

tuh ucapan-ucapannya tuh. 

F: Kalau untuk konteks OrBa atau PKI itu sendiri? 

B: Ya itu 30 September kita bikin juga, terus 11 Maret kalo nggak salah bikin tuh, terus ya kalau 

dalam konteks itu ya paling dua tanggal itu ya-- gak ada tanggal lain. 

F: Oooh, terus selama ini terlepas-- di luar follower-- kan sekarang misalkan kita nge like atau 

komen di sebuah unggahan kan orang yang berteman dengan kita kan bisa melihat aktivitas kita 

kan, Mas.  

B: He-eh, he-eh 

F: Nah berarti ketika follower Mas mungkin ngelike atau komen di unggahan DKJ itu temen dari 

follower DKJ bisa lihat konten unggahan itu. Pernah ada nggak Mas reaksi? 

B: nah gua gak sampai ngelihat kesitu, tuh-- reaksinya...mungkin... 

F: Reaksinya gini, Mas-- tadikan Mas bilang kalau follower Mas dalam konteks PKI dan 

Komunisme itu udah satu jalan-- satu halaman-- satu page. Nah tapi, ketika hal itu terjadi, ketika 

orang, temen dari follower Mas melakukan aktivitas dan itu dilihat oleh uhm... apakah bisa..ada 

respon negatif yang pernah diterima oleh DKJ? 

B: Kalau misalnya responnya di komentar mungkin ada ya. Karena seperti yang gua bilang tadi, 

bukan berarti postingan DKJ komentarnya positif, ada juga beberapa yang negatif. Seperti yang 

gua bilang tadi kan, ada yang langsung dibalas sama followers yang lain, kan. Nah, tapi kalau 

misalnya responnya sampai kirim inbox segala macem, kayanya belom-- belum ada. 

F: Jadi kirim inbox belum pernah ada, ya? 

B: Belum pernah kalau untuk yang negatif sih. 

F: Kalau untuk yang positif? 

B: Ya itu yang kirim-kirim meme juga, terus kita posting ulang, dengan tulisan 'dari kawan', 'dari 

followers', gitu-gitu. Ada yang kaya tadi-- seperti yang udah gua bilang, seperti nanya "Bisa 

nggak..."-- yang tadi saya cerita tentang yang mau bikin di Jogja itu lho. Itu dia nanyanya di inbox. 

F: Selain dua itu ada lagi nggak mas? 

B: Ada! Misalnya pernah ada beberapa wartawan yang pengen uhm, wawancara-- minta nomor 

kontak kita nggak mau. 

F: Uhm.. karena apa, Mas? 
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B: Ya karena kita pengen menjaga-- apa, keanoniman itu.  

F: Tapi kalau ini Mas....? 

B: Tapi kalau penelitian ilmiah nggak apa-apa. 

F: Ooooh.. Emang bedanya seperti apa, Mas? 

B: Ya elu mau lulus, cuy! Hahahahahaha!! 

F: Hahahahaha! 

B: Nggak cuma sekali soalnya-- elu sama satu lagi tuh. Tapi gua lupa namanya siapa. 

F: Alvin Nicola? 

B: Oh iya, Alvin, he-eh. 

F: Ya itu kakak kelas saya! 

B: Oooh iya itu! Hahahaha hihihhi hahahahaha! Maksudnya kalau untuk skripsi okelah, boleh lah, 

gitu lho. 

F: Kita satu dosbing yang sama, hahaha. 

B: Ooh hahaha he-eh, he-eh. 

F: Angkatan 2012. 

B: Ho-oh, ho-oh. Ya itu, alasannya kenapa mau ya alasannya itu sih-- kita pernah mahasiswa juga 

lah, hahahaha 

F: Hahaha, iya terima kasih banyak! Terus kalo uhm.. ada nggak orang yang diluar admin, kalau 

Mas atau orang lain itu adalah... 

B: Oooh banyak sebenernya, banyak. Sebenernya gua sebagai ininya-- apa, adminnya, gitu. Kalau 

temen-temen sih-- temen-temen beberapa lingkaran temen-temen sih tau sih. 

F: He-eh, terus, orang di luar itu ada yang tahu nggak, Mas? 

B: Nah itu gua nggak tau deh, tapi kayaknya enggak (ada) yang tahu. 

F: Apakah Mas pernah mendapat respon-- entah positif maupun negatif terkait DKJ di akun 

pribadi Mas? 

B: Nggak pernah, nggak pernah. Tapi kalau ketemu-- masalahnya karena yang tahu cuma temen-

temen aja, jadi responnya sering kalau waktu ketemu, gitu. Tapi kalau yang ada orang yang gua 

nggak kenal gitu, respon(nya) nggak pernah. 

F: Oooh oke. terus, ini yang terakhir-- terkait integrasi-- aktivitas yang terintegrasikan. Ini kan dari 

online dulu, berarti kalau boleh saya ringkas, pertama, ada enam orang-- Mas dan teman-teman, itu 

adalah teman. Terus, inisiatif bikin akun DKJ? 

B:  He-eh, inisatif secara spontan, ya. 

F: Nah itu aktivitasnya kan ngepost meme, ada aktivitas lain gak? Misalnya diundang pembicara 

atau bikin ini atau ini...? 

B: Nah kita tolak karena menjaga anonimitas itu. 

F: Uhm...oke. 

B: Ada memang yang mau ngundang yang jadi-- bahkan ada yang pernah ngundang untuk 

wawancara TV kita nggak mau lah. 

F: Dalam rangka apa, Mas mereka ngundang? 

B: Tau deh tuh waktu itu, wartawan bikin acara TV gitu. Atau untuk berita gitu. 

F: Mas diundang sebagai apa? 

B: Uhm.. Narasumber. Narasumber di acara berita. Entah berita entah acara live gitu, ya. 

F: Dalam rangka apa? 

B: Gua lupa deh itu, mau bikin berita apa apa, gitu. Dalam hari Valentine atau apa gitu. 

F: Oooh.. berarti terkait jomblo, gitu ya? 

B: He-eh, he-eh. 

F: Ooke 

B: Cuma kita nggak mau terkait dengan apa-- itu tadi alasannya 

F: Mas, saya pengen mendalami tentang anonimitas itu. Kalau tadi kan Mas bilang "biar bisa 

diteruskan", kalau boleh (bisa) dijelasin gak tentang itu (anonimitas)? 

B: Seharusnya kalau misalnya kita udah nggak jalanin lagi terus ada teman yang pengen lanjutin 

yaudah, lanjutin aja. Asalkan dia bikin memenya yang bagus, gitu. 

F: Itu hubungannya dengan anonimitas gimana, Mas? 

B: Hubungannya dengan anonimitas akhirnya bahwa ya.. nggak perlu di...seolah-oleh itu orangnya 

sama aja dari dulu sampai sekarang, gitu lho.  

F: Hmm.. 
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B: Ngerti nggak? Kayak bisa aja kan gua udah nggak di DKJ nih, udah diganti gitu sama siapa, 

tapi orang nggak tau, sebenarnya yang posting-posting itu udah orang lain lagi, dari pada yang 

pertama itu. Jadi seolah-olah dia tetep ada gitu, tetep ada terus, gitu. 

F: Kenapa hal itu penting, menurut Mas dan teman-temamn? 

B: Uhm... kenapa ya.. Kan kita uhm... karena kita pengen, apa istilahnya, ya pengen begitu aja sih 

hahahahahaha maaf, maaf. Bingung juga. Pertama anonimitas itu gini, karena pertama kita nggak 

mau ketauan sama temen-temen-- pertama. Terus kita juga nggak mau ketauan bahwa ini orang-

orang kok kerjaanya cuma ngomongin jomblo doang, gitu-- kedua. 

F: Oooh hehehehe 

B: Hahahaa itu kan sebenernya alasan yang paling bener, tuh.  

F: Oooh gitu. Jadi sebenernya alasan turunan yang tadi adalah bukan alasan yang sebenernya, ya? 

B: Enggak-- karena pasti nanti ada lagi nanti yang jomblo-jomblo juga yang pengen lanjutin aja 

nih hahaha tapi pasti dia juga nggak mau-- pasti dia juga nggak mau ketauan kalau dia cuma 

hidupnya cuma ngurusin gitu doang, ya kan? 

F: Uhm.. hahaha. Terus ini, Mas apakah anonimitas ini berhubungan dengan konten sensitif? 

B: Nggak, karena kalau gua sendiri secara pribadi pakai nama gua sendiri ketika menulis tentang 

itu di media lain.  

F: Tapi untuk yang lain apakah...? 

B: Sama. Temen-temen itu juga sama. Lima temenan itu. 

F: Jadi nggak ada masalah, hubungannya (dengan konten sensitif)? 

B: Nggak ada, kita-- nggak-- maksudnya sensitif disini kan takut orang ngeliat jadi gimana, gitu 

kan? Kita nulis nama jelas kok, bukan nama samaran juga bahkan, misalnya di indoprogress, di 

jurnal, bahkan beberapa kali, misalnya gua dan beberapa-- misalnya gua diundang untuk diskusi 

tentang Marxisme, di anak UI, teman yang lain juga tentang film kiri, itu nggak masalah gitu-- 

pakai nama pribadi bahkan. 

F: Oh iya, Mas, uhm.. terima kasih Mas B****, sepertinya itu. Terus, ini Mas-- kan mungkin aja 

pas saya sudah di tahap analisis itu mungkin ada yang belum saya gali dari DKJ, terus saya tanya 

lagi boleh dong? 

B: Boleh, boleh. Kalau waktunya pas kaya gini boleh, lah. 

F: Ini sih, mungkin kalau nggak bisa chat aja, gitu nggak apa-apa sih. Jadi Mas gak harus jawab 

sekarang-- waktu itu juga. 

B: Oke, oke, he-eh. 

F: Oke, terus ada yang ditanyain gak Mas? 

B: Uhm... gua pengen nanya kalo misalnya skripsinya udah jadi, gua mau liat juga sih. 

F: Oooh, pasti, pasti. 

B: Kalau bisa pdfnya. 

F: Pasti bakal saya kirim ke semua informan. Terus ada lagi gak, Mas? 

B: Udah sih itu dulu. 

F: Eh Mas, by the way, Mas kenal nggak yang bikin meme Komunislam? 

B: Nah itu gue nggak tau, tapi coba tanya ke Windu Joesoef. 

F: Siapa? Windu..? 

B: Di Facebook Windu Joesoef.  

F: J atau Y? 

B: J, J. 

F: Oh ada nomernya, nggak Mas? 

B: Atau mendingan elu-- lewat Facebook aja dulu-- dia ini kok, dia cukup aktif untuk membalas 

inbox. 

F: Terus kalau meme Komunislam, Mas tau nggak? Eh, bukan, meme Merah Indonesia! 

B: Wah itu nggak tau tuh gua tuh. 

F: Ooh oke.. 

B: Nah dia (Windu Joesoef) mungkin tahu tuh tentang yang Komunislam tuh. 

F: Makasih banyak, Mas! 

B: Oke, oke. 

F: Udah nih, berarti Mas nggak ada pertanyaan lagi, ya? 

B: Udah, nggak, cukup, cukup. 

F: Oke, terima kasih banyak, Mas B****. 

B: Oke, sip, sip. 
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LAMPIRAN 3 

Friends of People’s Tribunal 1965 

HW 

F: jadi gimana… tadi… 

H: jadi gini, latar belakangnya tadi…. Posisi saya ya? Sebagai critical support dari IPT 65. Nah 

IPT 65 itu apa, dia adalah kepanitiaan. Ya namanya kepanitiaan kan someday tentu saja bisa 

selesai kerjanya. Jadi tujuan IPT65 kan memang mau menyelenggarakan persidangan di Den 

Haag, dengan mendakwa…. Kalau menurut versi IPT65 mendakwa Republik Indonesia. negara. 

Saya tidak sependapat dengan posisi dakwaan terhadap negara. Artinya tidak sependapat 

nanti…bisa ini. tapi itu satu perbedaan saya dengan IPT65. Ini menyangkut juga nanti debat 

konsep di situ. Nah saya bilang tadi ada perbedaan konsep, itu sudah pernah diperdebatkan di 

dalam grup Friends of IPT65. Grup ini dibentuk bersamaan dengan akan diselenggarakannya 

sidang di Den Haag. Jadi grup itu malah dibentuk 2014. Jadi persiapan IPT65 kan…sidangnya kan 

2015 November 

F: dibentuknya 2013 ya berarti? 

B: Hee’em. Sejak mulai 2013 lah kira-kira persiapan itunya. Sampai setahun. Tapi bener-bener 

intensif, kerja persiapannya itu 2014. Ya kira-kira Friends of IPT65 itu dibentuk awal-awal 2014 

F: itu siapa aja Mas? 

B: itu banyak orang yang…semua yang kurang lebih terlibat, berpartisipan di dalam IPT65 ini, 

yang… semua orang yang menulis di sini pasti anggota dari grup itu. (Menunjuk buku Dari 

Beranda Tribunal) 

F: tapi Mas tadi kan bilang itu 500 orang ya? 

B: 500 orang anggota grupnya. Tapi kan tidak semua aktif terlibat di dalam kepanitiaan. 

F: tapi 500 itu siapa aja? 

B: macem-macem 

F: maksudnya secara general itu.. kenapa orang itu dibolehkan untuk masuk grup ini? 

B: umumnya adalah kalangan terpelajar. Sebagian adalah orang-orang yang memang concern pada 

IPT65…pada soal 65. Dan kemudian tentu saja mereka yang tentu saja tidak anti pada komunis. 

Pasti, tidak anti. Kalau bisa dibilang sebagian itu boleh dikatakan 50% dari yang bergabung di situ 

adalah kalangan kiri yang ada di Indonesia. termasuk yang muda-muda. 

F: maksud Mas kalangan kiri itu yang tidak anti? 

B: yang tidak anti komunisme. yang tidak komunistofobi, yang tidak antikomunis, yang tidak anti-

PKI, yang berpandangan terbuka, liberal 

F: terus kenapa tertutup mas? 

B: grup itu tertutup karena itu kan grup itu dispesifikan untuk satu kerja pengorganisasian 

kepanitiaan ini. (Menunjuk ke tumpukkan buku) 

F: ini (menunjuk buku Final Report of IPT 1965) atau ini (menunjuk buku Dari Beranda 

Tribunal) 

B: ini (menunjuk buku Final Report of IPT 1965). 

F: tapi kenapa tertutup? Maksudnya kenapa… apa bedanya ketika grup itu terbuka dan tertutup, 

terkait dengan aktivitasnya? 

B: kita terus terang menghindari intelejen, supaya intel, tentara, segala macem kan… dengan 

gampang akan mengetahui… karena di situ banyak… diskusinya hanya tidak di tataran wacana, 

tapi udah di tataran aktivitas. Sudah ke arah praktis untuk penyelenggaraan IPT65. Nah IPT65 

sendiri ini kan hal yang sebetulnya kalau di mata rezim penguasa kan hal yang sensitive. Maka kita 

perlu menjaga. Makanya dibuat grup rahasia 

F: mas maksudnya intel itu gimana? 

B: maksudnya intel itu ya informan negara yang kepentingannya tidak berkesesuaian dengan 

tujuan dari IPT65. Kan kita salah satu tujuan penting dari ini kan sederhana, yaitu satu 

pengungkapan kebenaran tentang pembantaian massal. 

F: IPT65 tahu ngga tujuan dari intel ini apa? Kan berseberangan tadi mas bilangnya. Tapi tujuan 

mereka sendiri? 

B: secara umum iya dong tahu. Secara umum kan mereka selama ini juga semasa Orde Baru, 

tujuannya kan…. Oh intel ini tujuannya tahu ngga, gitu? sejauh yang ada di publikasi di website, 

website kan public, terbuka. Ya tahu, pasti. Tahu lah mereka, pasti tahu informasi tentang ini, tahu. 

Seluruh yang ada di website IPT65, itu pasti ketehaui oleh intelejen. Kan yang jadi soal kan kita 
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mau menghindari jenis-jenis provokasi atau hal-hal yang ngga perlu yang bisa mengganggu 

aktivitas dari persiapan IPT65. 

F: contohnya? Apakah pernah kejadian? 

B: ga pernah kejadian. Karena memang sejak awalnya itu dirancang secara tertutup, grup facebook 

itu. Ga pernah kejadian. 

F: ini kan untuk menghindari intel, tapi belum pernah kejadian kan. Jadi IPT65 itu mendapat 

pengetahuan bahwa intel akan mengganggu itu dari mana? 

B: dari pengalaman kami sebelumnya, terutama dari masa Orde Baru. Karena sebagian besar 

harus…. Bahkan dibilang…saya bisa bilang 90% dari anggota grup itu punya pengalaman sebagai 

pembangkang, aktivis, atau pemrotes, atau disiden dari Orde Baru. 90%. Hanya mungkin 10% dari 

kalangan masih muda yang tidak mengalami masa Orde Baru itu. Dan seperti kita tahu isu 65 ini 

isu yang bukan hanya sangat sensitive tapi pada masa Orde Baru itu kan yang direpress ya. Orde 

Baru sendiri kan rezim yang dibentuk di atas pembantaian massal 65. Nah kurang lebih itu yang 

kita… karena mengganggu dalam arti kata tidak…. Kita sih gapapa juga. Beberapa ini kan 

terbuka, sidangnya kan terbuka. Tetapi kalau misalnya kemudian ada beberapa hal seperti ada 

kegiatan….beberapa kegiatan yang tidak underground, kegiatan itu sebetulnya kegiatan biasa 

aja….tetapi kita menghindari lah provokasi-provokasi atau serangan-serangan yang ngga perlu. 

Daripada kita meladeni, energy kita dipake untuk meladeni provokasi, kan mendingan kita batasi 

aja, kita hindari aja, kita tutup aja itu 

F: terus apakah ada perbedaan antara yang dipublikasikan di website dengan yang ada di grup ini? 

B; perbedaannya…. Gini, salah satunya, misalnya di dalam website kan tidak ada perdebatan 

tentang apa yang seharusnya didakwakan, materi dakwaannya seperti apa. Di grup ada perdebatan. 

Jadi semacam perdebatan interen di dalam sebuah organisasi. Sedikit mungkin nanti akan ada 

beberapa perdebatan yang sudah terpublikasi memang mungkin akan muncul di website, tapi 

sejauh ini website itukan alat untuk publikasi. Lebih tepatnya lagi alat untuk kampanye. 

F: berarti konten dari website adalah apa yang…hasil diskusi dari grup Friends of IPT65? 

B: tidak sepenuhnya, karena diskusi-diskusi kan tidak hanya berlangsung di grup. Di grup itu kan 

pesertanya banyak walaupun….. dan itu yang aktif di dalam diskusi-diskusi di situ bukan hanya 

sekedar memberikan informasi ya, kalau ada informasi dari luar kemudian diposting di grup. Kan 

tidak semua… yang diposting di grup kan paling tidak tujuannya anggota grup itu bisa tahu 

informasi yang….sebenarnya terpublish di luar, Cuma mungkin orang tidak sempat lihat, terus 

diposting di grup. Tujuannya memang pertukaran informasi. Misalnya mau menyelenggarakan 

workshop di Belanda, sebelum untuk persiapan itu. Kan ini juga ga ada perlunya kan dipublikasi. 

Itu dibahas atau diumumkan di dalam grup. Tapi kan hasil-hasil dari workshop itu bisa 

dipublikasikan di website. 

F: tapi apa aja bahan diskusi di grup itu? 

B: yang banyak adalah, pertama sebenarnya posting informasi yang berkaitan dengan soal 65. 

Dimasukkan ke dalam grup. Informasi yang umum ya. Informasi dari luar dimasukkan ke dalam 

grup. Yang kedua, sebenarnya ini jarang terjadi, yang saya bilang tadi, diskusi debat. Dan debat ini 

sebetulnya lebih banyak berlangsung antara saya dan IPT65 dan orang-orang IPT65 

F: yang lain berarti? 

B: yang lain. jadi memang seperti saya bilang tadi. Kalau saya ditanya posisinya, posisi saya itu 

critical supporter. Malah kalau lebih kasarnya lagi saya devil advocate dari IPT65 

F: Berarti ada dua ya, sharing informasi dan debat. Nah yang sharing ini siapa mas? 

B: semua 

F: jadi semua boleh sharing? 

B: boleh. Semua bisa posting kan. Kalau grup rahasia kayak gitu kan semua anggota bisa 

memposting apapun 

F: dan debat juga semuanya? 

B: yang terlibat, engga semua. Orang-orang tertentu. Katakanlah misalnya koordinator dari 

IPT65…. 

F: Saskia? 

B: Nursyabani. Saskia tidak aktif di dalam grup. 

F: tapi masuk? 

B: masuk di dalam grup. Terus kan kita juga punya media lain untuk komunikasi di antara IPT65, 

di milis. Kita punya milis grup. Itu juga informasi-informasi yang sebagian internal, tentang 

kegiatan… 

F: bedanya apa mas? 
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B: milis itu Cuma 100-an anggotanya. Kurang lebih yang terlibat di sini (menunjuk buku Dari 

Beranda Tribunal) 

F: bedanya apa sama…. Siapa aja yang ngga masuk di milis? 

B: yang ngga masuk di milis… 

F: eh yang masuk. 

B: yang masuk di milis? Yang masuk di milis ini (menunjuk buku Dari Beranda Tribunal), kira-

kira 100-an orang 

F: ini tu 100-an orang ya yang nulis? 

B: yang nulis engga. Tapi yang masuk di milis itu…. Kan masuk kepanitiaan, struktur yang ada di 

sini, ada kepanitiaan yang di sini itu sejauh beremail, itu masuk semua kecuali hakim ya. 

F: jaksa juga masuk? 

B: jaksa juga masuk. 

F: berarti riset dan jaksa…dan juga pendukung seperti mas? 

B: iya 

F: terus seleksinya gimana? ketika seseorang ingin dimasukkan di grup. 

B: seleksinya… 

F: kualifikasinya 

B: kualifikasinya alamiah aja. jadi kan kita kan sebagian besar boleh dibilang 80% lebih sudah 

saling mengenal sebelumnya. jadi ini kan sebenarnya kalau dibilang, kumpulan dari aktivis-aktivis 

sejak masa Orde Baru sampai sekarang, yang mendukung satu proses pengungkapan kebenaran. 

Karena IPT 65 adalah salah satu pilar untuk pengungkapan kebenaran. Jadi seleksinya itu 

F: berarti direkomendasikan oleh yang di dalem? 

B: oleh admin. Adminnya ngga banyak, Cuma 2 orang kok. 

F: oh, itu siapa? 

B: namanya LP Pamungkas, itu ada di situ juga (menunjuk buku Dari Beranda Tribunal), terus 

satunya lagi saya lupa. Mungkin Agnes ya. 

F: itu berarti grupnya selalu di…. Kan misalnya Mas merekomendasikan saya untuk masuk di stu. 

Terus gimana proses kualifikasi saya, untuk menentukan saya bisa masuk atau ngga? 

B: karena sebelumnya pada umumnya kan…. Gini. Di facebook sendiri kan sudah menjadi 

komunitas sendiri. jadi kalau perkawanan kita, di facebook itu kan sudah kelihatan juga kita 

berkawan dengan siapa-siapa saja. Dan biasanya kemudian pasti mulai dari lingkaran yang paling 

deket, temen-temen segala macem gitu, kita bisa bilang. Misalnya facebook saya kan sampai 

sekarang… saya repot juga sebetulnya krena ada 5000 temen. Kan mulai levelnya mulai dari 

temen SD saya, keluarga, segala macem, sampai temen-temen aktivis. Tapi ayng mayoritas, yang 

temen-temen aktivis, itu pasti saya tahu siapa-siapanya saja. Saya pasti kenal. Walaupun mungkin 

tidak kenal sebelumnya, tapi di dalam facebook kemudian  kita akan… itu semacem kayak 

network kan, semacem jaringan. Nah begitu juga yang terjadi di grup. Kita juga jadi tahu siapa-

siapa aja yang direkomendasikan untuk masuk, kan kita tinggal usulin aja. dia kita undang, masuk, 

terus adminnya approve. Approve engga nya kan tergantung dari pertama, sangat mungkin besar 

dia kenal orang tersebut 

F: yang kenal…. 

B: si adminnya. Misalnya si LP itu kenal sama… katakanlah begini. Kayak Ariel Haryanto, itu kan 

dikenal oleh seluruh anggota yang ada di situ. Dan kita sebelumnya juga udah berkawan sejak 

Orde Baru, sejak aktivitas itu, jadi ngga asing lagi. Kita tahu posisi pemikirannya seperti apa, 

pendiriannya seperti apa. 

F: tapi kalau untuk orang yang ngga ada yang tahu. Misalnya saya kan ngga tahu siapapun yang 

ada di situ. 

B: hampir ngga mungkin. Itu alamiahnya pasti akan tahu, orang ini siapa-siapanya itu. 

F: berarti kalau misal orang yang ngga berjaringan, maksudnya orang baru, selama saya memenuhi 

kualifikasi akademisi, bisa disebut akademisi kan saya, saya concern juga karena skripsi saya soal 

65 dan saya ngga antikomunis. Itu jelas saya masuk tiga poin ini. Cuma saya ngga kenal semua 

orang di situ. 

B: ya tergantung orang yang merekomendasikannya 

F: misalnya saya direkomendasikan mas…. 

B: saya akan menjelaskan kan 

F: ke? 

B: ke admin. 

F: apa yang akan jelaskan? 
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B: yang akan jelaskan ya, pertama dia siapa segala macem, concernnya di bidang apa segala 

macem, kayaknya dia akan punya share, akan punya andil kalau dia masuk dalam grup 

F: oh berarti harus ada andilnya? 

B: iya, harus ada manfaatnya pasti. Pasti ada asas manfaat kan. Mungkin dia bisa share segala 

macem. Saya banyak ngga kenal peneliti-peneliti luar yang kebetulan saya ngga tahu, melakukan 

penelitian tentang 65. Banyak orang anggota grup itu juga ngga tahu kecuali akademisi-akademisi 

yang di luar, atau yang menekuni bidang tertentu misalnya. Saya sebut misalnya salah satunya 

Vanesa Harman. Itu salah satu researcher yang bikin disertasi tentang 68, tentang Blitar Selatan. 

Nah kita ngga tahu, tapi kan beberapa akademisi kan tahu, yaudah dia diundang masuk. Artinya 

kita sudah…. Sebetulnya networknya sudah terbentuk sejak lama, Cuma grup itu aja kemudian 

yang membuat lebih terorganisir lah untuk keperluan penyelenggaraan IPT 65 ini 

F: terus soal IPTnya sendiri, itu… Mas itu supporter, pendukung. Saya mau dapat gambarannya. 

Sebagai apa Mas HW ini di IPT65? Mendukung dengan cara yang bagaimana? 

B: jadi pertama saya bersetuju dengan IPT 65 sebagai bagian penting dari pengungkapan 

kebenaran. Itu saya setuju. Bagaimana caranya kebenaran itu diungkan saya juga setuju, melalui 

proses persidangan rakyat, oleh…kalau mereka bilang kan pengadilan. Tapi bukan court, karena 

ini tribunal. Tribunal itu sebenarnya lebih tepat. Kalau terjemahan Indonesianya lebih tepat 

persidangan, bukan pengadilan. Ini kan banyak istilah-istilah hukum yang awam ngga tahu. Dan 

sering juga kita ngga terlalu ketat. Tribunal itu, kalau… ini kan bukan pengadilan dalam arti kata 

court. Walaupun di situ ada jaksa, ada hakim segala macem. Tapi bukan court, court itu kan 

sesuatu yang resmi. Negara yang selenggarakan, pengadilan. Ada hukumnya, ada undang-

undangnya, ada keputusannya yang punya konsekuensi hukum. Ada vonis dan hukuman. Ini kan 

ngga ada. Ini adalah suatu persidangan tentang kebenaran. 

F: oh ini persidangan aja, bukan pengadilan? 

B: persidangan, bukan pengadilan. Sebenarnya ngga tepat kalau disebut ini pengadilan. Oleh 

karena itu ini juga salah satu yang kemudian nanti kami usulkan untuk direvisi adalah 

penerjemahannya (menunjuk buku Final Report of IPT 1965 terjemahan Indonesia) 

F: ooh berarti maksud tadi revisi itu tentang istilah-istilahnya? 

B: banyak istilah yang ngga tepat padanannya dalam bahasa Indonesia. bisa menimbulkan salah 

paham. Salah satu salah paham yang ada itu reaksi pemerintah terhadap IPT 65 setelah sidang. 

Reaksi mereka…dan masyarakat pada umumnya…adalah bahwa ini adalah pengadilan yang 

mengadili negara Indonesia. 

F: di resultnya emang menuntut 

B: menuntut kan 

F: merekomendasikan atau menuntut sih? 

F: menuntut, tetapi kan persoalan yang diadili dalam hal apa? Dalam hal apakah negara Indonesia 

itu bersalah melakukan kejahatan, di situ disebut crimes against humanity. Seperti kalau seorang 

divonis salah melakukan kejahatan, saya ambil contoh misalnya Slobodan Milosevic, satu penjahat 

perang di Bosnia. Jadi di Yugoslavia diselenggaran satu pengadilan…nah kalau ini 

pengadilan…namanya International Criminal Court. Pengadilan pidana atau pengadilan kejahatan 

internasional, gitu. Yugoslavia, itu dewan keamanan PBB medirikan melalui satu statuta 

International Court of Tribunal on Yugoslavia untuk mengadili penjahat-penjahat perang dalam 

konflik Bosnia. Nah didirakanlah yang namanya ICTY, pengadilannya. Nah pengadilan ini itu 

adalah mengadili…mau mengadili orang, begitu. Jadi yang diadili orang dan dihukum dan 

kemudian didakwa, dibawa, dikurung, dan ada vois hukumannya. Nah kalau mau dibandingkan 

sama ini, ini engga. Ini bukan pengadilan seperti ICTY. 

F: jadi Mas HW ini kontribusinya apa aja Mas untuk IPT 65? 

B: kontribusi utamanya saya adalah melakukan kritik. Dalam arti dua hal, secara konseptual saya 

setuju dengan semua tujuan…di sini juga ada kan tujuan IPT 65 (menunjuk buku Final Report of 

IPT 65), objektifnya apa. Yang perbedaan saya adalah bukan pada tujuannya, juga bukan pada 

bagaimana caranya, caranya saya setuju melalui persidangan, tapi pada konten atau kerangka 

dakwaannya. Tidak terlalu setuju. Ini kan kerangkanya crimes against humanity. saya bukan tidak 

setuju, saya setuju karena kerangka ini itu adalah sama persis dengan kerangka yang digunakan 

oleh tim penyelidik KPP HAM soal ini, Komnas HAM. Tim Komnas HAM soal penyelidikan 65. 

Riset dakwaan dari IPT 65 itu berdasarkan juga hasil penyelidikan dari Komnas HAM. 

F: itu Mas jadi bagian dari IPT65 itu kapan? 

B: kalau saya dibilang secara formal dalam arti kata tertulis…. Ini kan secara resmi kan ya saya 

ambil contoh aja (menunjuk daftar komite di buku Final Report of IPT 65). Formalitas-formalitas 
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kayak gini sebenarnya ngga terlalu strick gitu. mereka-mereka ini kan ada nama-namanya di sini. 

Tetapi saya mau ambil contoh misalnya Koordinator Kanada, ini ngga terlalu terlibat. Atau 

misalnya juga Belgia, ini juga sedikit terlibat. Jadi yang formal di sini belum tentu realnya bekerja 

bener di dalam kepanitiaan. Sebabnya bisa berbagai macem, ya karena kesibukannya masing-

masing, juga karena mungkin komunikasi yang kurang baik antara…kurang baik itu dalam arti 

kata ngga lancar. Pertama kali diminta misalnya kayak ini diminta (menunjuk satu nama di daftar), 

terus kemudian oke dia bersedia tapi kemudian tidak pernah terkontak lagi karena kesibukan… 

kayak gitu kayak gitu. jadi ini sebenarnya ngga pernah dikoreksi lagi. Jadi ya seperti juga di 

banyak kepanitiaan, itu lah ada hal-hal yang formal yang kemudian kita tahu di banyak 

kepanitiaan. Saya sendiri tidak pernah masuk secara formal di kepanitiaan ini, tapi boleh dibilang 

kalau sharing saya adalah pertama di dalam mengkritisi kerangka-kerangka dakwaan, kedua 

adalah saya membantu lebih hal-hal yang sifatnya teknis, misalnya membantu penyelenggaraan 

event di…ini waktu pembacaan hasil sidang IPT65 di LBH, hal-hal gitu 

F: jadi mas kemarin yang di Komnas juga ada ya? 

B: nah itu jadi ada satu periode di mana…baru 19 Februari kemarin, kita mengadakan rapat besar 

di sini. Di dalam rapat itu dijelaskan…ada semacam move on begitu. Intinya sederhana, 

kepanitiaan IPT65 sudah selesai tugasnya, habis itu kita mau ngapain. Di situ kemudian kita 

berencana mau membuat konggres, tahun ini juga. Akhir tahun. 

F: konggres? 

B: konggres dari IPT 65 

F: dengan tujuan? 

B: dengan tujuan untuk pertama, ini ada objektif IPT65 yang belum dicapai kan. Ini kan hal-hal 

yang tidak bisa dicapai dalam jangka pendek. Beberapa udah. Jadi karena objektif ini belum 

berhasil dicapai semua maka kan tetep harus kerja IPT65 itu kan harus dilanjutkan. Maka 

diputuskanlah oleh karena itu kita perlu legitimasi yang lebih terorganisir dalam bentuk konggres. 

Pertanyaannya kan siapa kira-kira yang akan menghadiri konggres? Ya kurang lebih 100 orang 

yang selama ini membantu di dalam kepanitiaan plus kurang lebih kira-kira... Kalau bayangannya 

anggotanya siapa ya kira-kira 500an orang anggota grup Friends of IPT65. 

F: Mas masuk yang 100? 

B: saya kan masuk yang 100 tapi tidak resmi tercantum di sini (menunjuk buku Final Report of 

IPT 65). 

F: berarti Mas gabung itu…. Gabung di tengah atau di awal atau… 

B: sebetulnya secara konseptual dalam arti kata politis saya sebenarnya sudah gabung di awal. 

Cuma kan tidak seekstensif sekontinu mereka. bahkan dalam pembentukan awal IPT65 di 

Indonesia…kan ini kemudian ada inisiatif di Belanda kemudian inisiatif di Indonesia…itu 

didukung oleh para eksil di Eropa. Jadi sebenarnya legitimasi… 

F: Masih ada juga sampai sekarang? 

B: masih, sampai sekarang ada beberapa ya. Jadi IPT65 itu mendapatkan legitimasinya dari 

korban, terutama eksil. Dan kemudian korban di sini 

F: terus berarti… Mas bisa jelasin ke saya ngga bikin legal entity. Jadi kan awalnya ada orang 

berkumpul, terus maksudnya entitas legal itu gimana? jadi fondasi. 

B: begini, sebetulnya kan foundation itu sebenarnya tadinya sifatnya pragmatis saja, dalam arti 

pragmatis begini. Ini kan kepanitiaan, kepanitiaan itu kan ngga punya badan hukum. Pada padahal 

untuk pendanaan dan untuk bisa melenggarakan…tidak dalam arti kata penyelenggaraan dalam 

arti kata formal bahwa suatu persidangan itu harus berbadan hukum itu ya engga. Kalau di luar 

negeri kan engga. Tetapi misalnya meminjam ruangan itu kan diselenggarakan di sebuah bekas 

gereja di Den Haag. Makanya bagus kan kayak pengadilan di luar negeri. Nah itu kan butuh legal 

entity, butuh badan hukum. Untuk pendanaan, pengumpulan dana, kan ngga bisa sembarang 

ngumpulin dana publik di Belanda sana. Kan hukum Belanda kan harus ada legal entity-nya. 

Karena itu dbuatlah foundation, yayasan. Jadi kepentingan IPT65 soal legal entity ini sebenarnya 

melulu soal penyelenggaraan dan pendanaan. 

F: legalnya itu legal hukum di mana? 

B: Belanda 

F: berarti legalnya Belanda? Internasional atau nasional Belanda? 

B: nasional. karena dia kan berada…sekretariatnya, secretariat in kan langsung jadi legal entity 

karena dia akan berurusan dengan penggalangan dana publik. dia berurusan juga dengan donasi-

donasi. Kan kalau di negara itu kan ngga bisa sembarangan kita menggalang dana publik. harus 
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jelas. Dan penggalangan dana publik itu supaya ngga dikenai pajak. Kan harus…bahwa itu adalah 

satu kerja kemanusiaan, kerja volunteer, maka bebas pajak. Kan mesti jelas legal entity-nya. 

F: itu aturan Belanda? 

B: aturan Belanda. Maka sebenarnya praktis. Yayasan IPT65 itu pragmatis aja. dia bukan 

substantive. Substansinya ada di kepanitiaan. 

F: berarti sekarang pun ketika udah ada putusan, yayasannya masih hidup? 

B: yayasannya masih hidup. Keputusan terakhirnya pada rapat 11 Februari kemarin keputusannya 

yayasannya tetap hidup, tidak perlu dibubarkan, karena ada kebutuhan untuk…tetap masih ada 

kebutuhan legal entity tadi. Apapun nanti bentuknya ke depan, organisasi IPT65 ini ke depan, dari 

kepanitiaan mau jadi apapun, itu tetap masih membutuhkan legal entity terutama dalam 

keperluannya untuk penggalangan dana. 

F: berarti konggres ini itu masih dalam induk yayasan ini? 

B: engga. Konggres ini lebih… jadi sekarang konggres kan belum ada. Yang sekarang dibentuk 

adalah panitia, panitia konggres. Saya adalah salah satu dari…ada cuma lima orang panitia 

konggres itu, intinya. Yaitu Reza Muharam, terus kemudian Dolorosa Sinaga, ini dosen IKJ, 

patung, pematung terkenal lah, terus saya sendiri, terus Dianto Bachriadi, itu salah satu saksi ahli, 

dia mantan anggota Komnas HAM, Ayu Wahyuningrum, ini dosen UI, tim riset dari IPT65. 

F: IPT itu tertingginya adalah Saskia Wieringa? 

B: dia ketua koordinator… 

F: dia executive board kalau di sini 

B: iya executive boardnya, Saskia. Kalau Nursyabani apa? 

F: dia koordinator jenderal 

B: sebenarnya ini organisasi kepanitiaan. Nah karena kebutuhan tadi, kepanitiaan ini kan bukan 

legal entity, maka supaya jadi legal dibentuklah yayasan. Yayasan itu Cuma empat orang isinya 

F: siapa aja mas? 

B: yayasan itu isinya adalah Saskia, terus Sri Tunruang, terus Pak Sungkono. Ini dua ini eksil. Di 

sini ada juga (menunjuk buku Final Report of IPT65) 

F: yang keempat? 

B: yang keempat… saya lupa ya siapa. Reza ini yang tahu. Mbak Nur malah ngga masuk di sini, di 

yayasan ini. karena pendirian yayasan kan harus bekerja sama dengan…kan harus ada akta notaris, 

segala macam, siapa pendiri…yang mendirikan. Satu orang ini, saya lupa siapa. Kan ini kan 

kedudukannya di Eropa, di Belanda.  

F: terus yang di facebook itu, Mas HW juga ngurusin? 

B: ngga saya bukan admin. Adminnya LP, LP Pamungkas. Kayaknya adminnya tunggal deh 

F: LP atau… di sini… 

B: LP, karena dia koordinator tim media 

F: ini campaign crative media itu Ibu D, I, sama A. Jadi LP masuk mana ya. Ooh ya media 

facebook. LP? Itu Mbak kan ya? Atau Mas? 

B: Iya Mbak 

F: Mbak LP di sini atau di Belanda? 

B: di Belanda 

F: saya boleh minta kontaknya ngga Mas? 

B: bisa bisa. Nanti saya kasih 

F: atau email mungkin 

B: ada whatsappnya juga, nanti saya kasih 

B: LP… terus ya yang lainnya itu Agnes. Yang media yang untuk indonesianya di media itu yang 

aktif waktu awal-awal itu Agnes. Terus kemudian belakangan Febri untuk urusan pers, komunikasi 

dengan pers 

F: ohiya mas ini yang terkahir itu data umum, tadi lupa. Nama mas? 

B: H**** W***** 

F: tempat tanggal lahir? 

B: saya 27 Maret 1961 

F: di mana mas? 

B: Jakarta 

F: terus pekerjaan? 

B: redaktur pelaksana P****** tadi 

F: riwayat pendidikan? 
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B: saya dulu pernah di arsitektur I***, tahun 1979. Terus habis itu saya lebih banyak urusan 

dengan…bidang saya itu lebih banyak urusan human right. Atau nanti saya kirimin CV saja? 

F: oh boleh. Satu ini lagi sih. Alamat sama agama. 

B: eehmmm…. agama memang perlu ya? 

F: sebenarnya emang agak tanggung sih, Cuma ini mas… jadi tuh saya itu nemuin… 

B: formalitas? 

F: engga. Data. Kan sebenarnya saya neliti ngga Cuma tentang yang…ini saya sebut, saya 

istilahkan kontra antikomunis. IPT, YPKP, terus Ingat65, dan lain-lain. Ada juga yang 

antikomunis. Yang saya temuin antikomunis tuh ada sentiment agama, dari akarnya komunis ateis 

itu. Saya kan gabung di lima grup antikomunis di facebook. Itu sering yang dikaitin Ahok. Ahok 

pemimpin kafir, terus komunis. Jokowi komunis. Karena ngga sejalan dengan apa yang 

mereka…ideologi mereka gitu. islam. Jadi kalau masnya ngga keberatan… 

B: oh iya nga apa-apa. Islam saya. 

F: alamatnya di mana mas? 

B: di Matraman sini, deket. 

F: Baik mas, sepertinya udah itu aja. terima kasih banyak Mas HW. Ini saya matikan ya 

rekamannya. 

 

 

LP (via email) 

Fian: 

Sebelumnya saya mau menginformasikan bahwa penelitian saya jenisnya kualitatif, jadi 

pertanyaan-pertanyaan ini saya rancang bersifat terbuka dan eksploratif, yang berarti akan ada 

pertanyaan-pertanyaan susulan terkait jawaban yang Mba LP berikan. Dan karena kemarin saya 

sudah mewawancarai Mas Harwib, jadi wawancara ini akan spesifik soal grup Friends of IPT54. 

Terima kasih banyak Mbak. 

 

1. Mbak LP bisa jelaskan ngga sejarah berdirinya Friends of IPT65? (Termasuk timeline, urgensi, 

dan yang mendirikan). 

2. Mengapa memilih facebook? Dan mengapa dibuat tertutup? 

3. Siapa saja yang tergabung di dalamnya? 

4. Apa saja aktivitas yang dilakukan di dalam grup? 

5. Sebagai admin, bagaimana cara Mbak LP memutuskan bahwa seorang calon anggota baru 

berhak atau tidak berhak untuk masuk grup? 

 

Itu dulu Mbak sepertinya, terima kasih. 

 

LP: 

1. Mbak LP bisa jelaskan ngga sejarah berdirinya Friends of IPT65? (Termasuk timeline, urgensi, 

dan yang mendirikan). 

Friends of IPT 1965, dibuat dua tahun sebelum berlangsungnya Tribunal Rakyat 1965, November 

2015. Tepatnya tahun 2013, ketika kami sebagai Tim Media dan Kampanye IPT 1965 tengah 

mempersiapkan diri untuk melakukan sosialisasi ide tentang kemungkinan dilakukannya 

pengadilan rakyat untuk Kasus 1965. 

Kepentingannya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang yang selama ini menjadi 

peneliti, pemerhati, dan mempunyai persepsi yang kurang lebih sama berkait dengan Kasus 1965. 

Dan lewat sarana ini, kami berkumpul melakukan analisis, diskusi, dlsbnya 

Inisiatif ini berawal dari saya, sebagai Koordinator Tim Media IPT 1965. Yang kemudian 

didukung oleh banyak orang yang juga bekerja secara sukarela dalam IPT 1965. 

 

2. Mengapa memilih facebook? Dan mengapa dibuat tertutup? 

Pilihan atas media sosial Facebook, karena media ini sangat populer di kalangan kami. Selain 

berbagai informasi juga sebagai wahana berdiskusi. Sekaligus memiliki sejumlah kemudahan 

melakukan sosialisasi lewat foto, video, atau bentuk tulisan. Untuk akhirnya  menjaring lebih 

banyak orang untuk membuka persepsi perihal Kasus 1965. 

Keputusan untuk membuat grup tertutup, pertama karena kami ingin melakukan dialog, berbagai 

informasi, dan sosialisasi secara transparan. Tanpa terganggu dengan perdebatan yang tidak 
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produktif.  Dengan harapan dengan cara ini, diskusi-diskusi yang kami lakukan sampai dalam 

bentuk pertajaman, dan tidak terjerat pada diskusi ideologis yang tidak perlu.  

Seperti diketahui IPT 1965, adalah sebuah gerakan yang berpihak pada kemanusiaan. Dan atas 

nama itu, lapis ideologis diharapkan teratasi. 

 

3. Siapa saja yang tergabung di dalamnya? 

Umumnya yang bergabung di dalamnya adalah para peneliti Kasus 1965 yang selama telah lama 

menggeluti Kasus 1965. Selain juga para pengacara, jurnalis dan aktivis. Waktu berjalan, muncul 

perhatian dari kaum muda yang ingin lebih tahu persis tentang apa, bagaimana, mengapa Kasus 

1965.  

 

4. Apa saja aktivitas yang dilakukan di dalam grup? 

Seperti yang telah disebut di atas. Namun demikian kami pun melakukan diskusi untuk kegiatan-

kegiatan yang nyata di lapangan, seperti melakukan kampanye publik luas, demontrasi, 

penyusunan buku, pameran lukisan, pengumpulan data sebanyak dan sedalam mungkin tentang 

Kasus 1965 –juga data yang selama ini belum/tidak dipublikasi dan pembuatan film. 

 

5. Sebagai admin, bagaimana cara Mbak LP memutuskan bahwa seorang calon anggota baru 

berhak atau tidak berhak untuk masuk grup? 

Saya berawal dari lingkaran kecil, para relawan IPT 1965 –yang jumlahnya ratusan. Kemudian 

para peneliti yang sudah lama melakukan pendalaman terhadap Kasus 1965, juga para pengacara 

dam jurnalis. 

Saya sebagai admin tidak sepenuhnya melakukan seleksi atas keanggotaan kelompok tertutup ini. 

Umumnya anggota baru direkomendasi oleh anggota lama. Demikian seterusnya, system sel terus 

membelah dan membiak.  

Jika kemudian tampak seorang anggota mulai “ngaco” kami melakukan investigasi. Untuk 

kemudian saya bersama Tim Media IPT 1965, memutuskan sesuatu.  

 

Fian: 

Terima kasih Mbak LP atas jawaban yang Mbak berikan. Saya ada beberapa pertanyaan lagi, 

semoga Mbak berkenan untuk menjawab. 

1. Keputusan untuk membuat grup tertutup, pertama karena kami ingin melakukan dialog, 

berbagai informasi, dan sosialisasi secara transparan. Tanpa terganggu dengan perdebatan yang 

tidak produktif.  Dengan harapan dengan cara ini, diskusi-diskusi yang kami lakukan sampai 

dalam bentuk pertajaman, dan tidak terjerat pada diskusi ideologis yang tidak perlu. Apakah 

Mbak bisa menjelaskan ke saya mengenai apa yang Mbak maksud dengan perdebatan yang tidak 

produktif dan diskusi ideologis yang tidak perlu? 

2. Jika kemudian tampak seorang anggota mulai “ngaco” kami melakukan investigasi. Untuk 

kemudian saya bersama Tim Media IPT 1965,memutuskan sesuatu. Aktivitas apa saja yang 

termasuk kategori ngaco dan apa keputusan yang akan diambil? 

3. Terkait berita baru-baru ini mengenai investigasi Allan Nairn mengenai rencana makar dari 

badan TNI karena Presiden Jokowi ingin membuka kasus pembunuhan massal 1965, apa 

tanggapan Friends of IPT 65? Apakah ada respon tertentu atau diskusi dan sebagainya? 

Terima kasih. 

 

LP: 

Saya jawab di sini ya : 

 

1. Yang dimaksud dengan perdebatan yang tidak produktif, contohnya dengan memperdebatkan, 

misalnya menuduh penggalian sejarah di belakang Kasus 1965, sama dengan membangkitkan 

gerakan PKI di Indonesia. Padahal yang dimaksud adalah melihat secara jernih apa yang terjadi 

dalam Kasus 1965. Atau tuduhan bahwa komunis sama dengan atheis. Hal-hal semacam ini 

membuat diskusi menjadi perdebatan sengit yang tidak perlu. Sebab dalam wacana ini kita tak bisa 

terus berputar pada wacana-wacana mentah, yang tidak disertai argumen yang mendasar. 

 

2. Ada beberapa orang yang telah menjadi anggota Friends of IPT 1965, mencaci maki seseorang 

secara pribadi, atau melakukan tindak provokasi tanpa berdasar pada argumen yang kuat dan 

analisis yang jelas atas tindakannya. 
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3. Maaf pertanyaan ini agak di luar konten tampaknya. Agak kasus-istis. Tapi ok lah. Ya kami 

melakukan diskusi tersebut, dan tetap berpegang bahwa jalan yudisial adalah satu-satunya jalan 

berkeadilan bagi korban. 

 

Nah bagaimana ? Semoga cukup memuaskan jawaban saya. 

 

Sukses, 

LP   

 

Fian: 

Saya ada pertanyaan lanjutan lagi Mbak hehe. 

 

1 

a) Apa yang Mbak LP lakukan, sebagai admin, ke orang ngaco tersebut? Dan apa yang anggota-

anggota lain lakukan? 

b) Apa yang ia provokasi? 

c) Dengan "provokasi", apakah maksudnya orang ini antikomunis?  

 

2. Hehehe iya Mbak memang agak keluar konteks. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan posisi 

informan di penelitian saya. Jadi karena saya mengulas isu PKI dan 65 dari perspektif memori 

kolektif, saya menempatkan informan-informan saya sebagai "komunitas mnemonik", sebuah 

istilah di dalam memori kolektif yang merujuk pada bagian dari suatu kelompok yang melakukan 

sosialisasi kepada anggota mengenai apa yang harus diingat atau dilupakan (dalam hal ini berarti 

IPT 65 ke masyarakat Indonesia). Setelah publikasi Allan Nairn diterjemahkan oleh Tirto.id, mulai 

bermunculan diskusi di internet, apalagi setelah Pusat Penerangan TNI akan mengambil langkah 

hukum terhadap Tirto.id. Mbak mengatakan bahwa akan tetap berpegang pada jalan yudisial, tapi 

apakah akan ada perubahan strategi? 

 

Terima kasih. 

 

LP: 

1. Biasanya saya akan melakukan konsolidasi kepada Tim Media IPT 1965. Kami memperingati 

agar ia tetap menjaga komitmen, bahwa grup ini dibuat sebagai sarana diskusi sehat dan bukan 

lahan caci maki, atau melakukan memancing diskusi tanpa argumen mendasar. Jika ia tetap terus 

melakukannya, saya sebagai admin akan memblokir dia sebagai anggota grup.  

 

2. Ada beberapa kasus tentang orang yang terpaksa saya "blokir" ini: 

- Mengeluarkan kalimat-kalimat kasar  

- Menyerang seseorang secara personal, dengan persoalan personal 

- Melakukan provokasi dalam hakikat sebenarnya, sejauh ini tidak (mana berani ? hehehe) tetapi 

lebih mengumpat 

 

3. Tentang anti komunis atau tidak, saya tidak berhak menilai. Karena bagi kami, seorang anti 

komunis, boleh-boleh saja. Kami mencoba sedemokratis mungkin. 

Yang penting adalah apakah argumennya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, apakah 

pendapatnya berdasarkan penelitian, analisis, dan investigasi atau rujukan yang berdasar atau 

tidak. 

 

4. Ya, perubahan strategi akan kami lakukan. Tetapi tidak untuk dipublikasikan sementara ini. 

 

Salam, 

LP  

 

Fian: 

1. Maaf Mbak saya tidak punya istilah lain selain "antikomunis" untuk merepresentasikan orang-

orang yang saya maksudkan di pertanyaan saya berikut ini: Apakah sekarang ini di grup Friends of 

IPT 65 ada orang yang mungkin bisa dikategorikan sebagai "antikomunis"? 
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2. Saya sepenuhnya paham apabila Mbak LP tidak ingin membagikan informasi terkait perubahan 

strategi ini kepada saya, tapi bolehkah saya tahu mengapa hal ini tidak untuk dipublikasikan 

sementara ini? 

 

Terima kasih. 

 

LP: 

1. Mungkin saja. Yang pasti jawaban saya di atas, untuk menegaskan bahwa grup Friends of IPT 

1965 tidak menutup diri pada orang lain yang berbeda pendapat dengan pendirinya/pembuatnya. 

Kami membuka diri, hingga tercipta sebuah diskusi. Dengan syarat, seperti yang disebut-sebut di 

atas: argumentatif dan mempunyai kerangka pikiran yang kuat. 

 

2. Maaf Fian, diskusi masih berlangsung. Dan kami pun masih terus berproses. Saya kira dalam 

waktu dekat kami akan memberikan statement atau press reLPse. Dan saya tidak pada tempatnya 

untuk mendahului. 

 

Fian: 

Sangat bisa dimengerti. 

Sepertinya cukup itu dulu Mbak. Terima kasih banyak Mbak LP 
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LAMPIRAN 4 

Ingat65 

PS 

 

F: Pandangan Mbak tentang PKI dan komunisme itu gimana Mbak? 

P: Komunisme itu kan kayak sebuah ideologi politik ya. Yang ada di seluruh dunia dan itu punya 

idea of… apa namanya…the capital itu dimiliki semuanya oleh masyarakat gitu…the people. Jadi 

they have this idea of the equal society di mana ngga ada… this is… maksudnya aku bukan ahli ya 

but this is what I think that’s communism is. Jadi kayak ngga ada ide bahwa satu orang itu 

memiliki property, jadi semuanya…like everybody has to share everything. Dan ada berbagai 

macam rezim komunis di dunia. Ada yang di Rusia, ada yang di Cuba, ada yang di Cina, dan 

masing-masing punya senjarahnya sendiri. Dan…emmm apa namanya…sejarah kelamnya juga 

sendiri, dan apa ya…kyk dictatorship-nya mereka sendiri. Karena kita tahu rezim komunisme di 

Rusia dan ketika mereka occupy Eastern Europe itu mereka disuntik kayak iron curtain karena it’s 

like…emmm…dan orang-orangnya bener-bener diatur. So that’s communism. Dan PKI ya partai 

komunis yang ada di Indonesia yang mengedepankan ideologi komunisme di Indonesia dan 

beruapaya memperjuangkan nilai-nilai itu. I don’t know about sejarah PKI. Yang aku tahu PKI ini 

udah ada sejak tahun 1920-an gitu, terus…apa ya…it’s a political party yang udah ada sebelum 

Indonesia merdeka….dan kayaknya di dalam PKI pun ada banyak faksi-faksi ya. I don’t know… 

it’s a communist party yang pada tahun 1955 mereka termasuk salah satu pemenang Pemilu. Terus 

Indonesia… dunia saat itu ada di tengah Cold War, antara Amerika Serikat sama Soviet, dan 

Indoensia terpengaruh usaha containment-nya Amerika Serikat sama negara-negara Barat. 

F: Itu kan Mbak ngejelasin di tahun ‘55. Kalau di tahun ‘65 pandangan Mbak gimana? 

P: Dari tahun ‘65 itu, they were…well…pada saat itu kana ada kayak semacam… Jadi di 

Indoensia saat itu ada Sukarno yang jadi pemimpin negara dan juga he’s a bit weird himself karena 

dia mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Dan apa ya…kayak…I don’t think he 

was the best leader as well. Dia ada egoisme dan keinginan dia untuk memaksakan his way juga 

termasuk yang… Maksudnya kebijakan-kebijakan dia juga patut dipertanyakan sebenernya, bahwa 

kayak Indonesia waktu itu sangat bergejolak gitu kan karena negaranya masih muda terus ada 

banyak pertarungan untuk meraih kekuasaan dan di seluruh Indonesia juga ada kayak 

pemberontakan-pemberontakan, misalnya di Sumatera ada PRRI terus di Maluku ada Permesta 

dan Sukarno kayak….what’s the word…. 

F: Repress? 

P: Iya repress. So anyway ada Sukarno, ada the military, dan ada PKI. Jadi kayak itu like the 

balance of power. Itu kayak militer, trus ada PKI… Militer itu right wing, PKI itu left wing, dan si 

Sukarno itu kayak juga the balancer between these two forces sementara Sukarno tapi makin ke 

sini kayak semakin lean to the left dan para jenderal-jenderal ini kayak khawatir dan lain-lain dan 

kemudian waktu bulan Agustus tahun ‘65 si Presiden Sukarno sempet sakit tuh kan. Kayak dia 

collapse atau apa di pidato kalau aku ngga salah.  Terus orang-orang pada kayak “waduh gimana 

nih kalau sukarno mati” kayak gitu kan. Kayak what if his sickness eventually leads to death terus 

dua kubu ini, militer sama PKI, anxious. Mereka kayak mikir, siapa yang akan menghancurkan 

satu sama lain. Kemudian ada desas-desus soal Dewan Jendeal yang mau take over dan PKI 

khawatir soal itu dan kemudian  di PKI itu ada…apa ya namanya…what’s the word… yang 

khusus itu… 

F: Biro Khusus 

P: Biro Khusus. Dan yang aku baca dari si Robert… Jadi yang tadi the balance of power itu aku 

baca tulisannya Robert Cribb. Dan kemudian di bukunya John Roosa dia bilang bahwa DN Aidit 

itu kayak bekorespondensi dengan Mao untuk menceritakan soal rencana mereka ini untuk 

menculik jenderal-jenderal ini. Tapi kemudian mereka menculik jenderal-jendral ini and then 

something happened kayak ada yang terbunuh dan siapa yang memerintah untuk membunuh itu 

ngga jelas gitu. So I think kayaknya kalau dari John Roosa itu it’s like they caught you kidnap the 

generals untuk dihadapkan ke Presiden Sukarno tapi they eventually killed them. So that’s G30S. 

Jadi yang aku tahu adalah pas di ‘65 itu memang it’s very tensionnya itu tinggi banget gitu. Aku 

mendapatkan banyak informasi juga kayak misalnya aku ngobrol sama ibuku dia bilang bahwa 
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PKI itu menakutkan, intimidatif. Ibuku ngga bisa memberikan bukti tapi ibuku bilang bahwa they 

killed people also. I don’t know whether that’s true or not, right? 

F: ibu Mbak itu ngomong gitu dari… Dapet pengetahuan itu dari langsung atau.… 

P: Engga. Itu kyk she… It’s from what she heard. Dan misalnya profesor yang aku kerja bareng, 

dia waktu itu umurnya sekitar 20-an waktu ‘65 dan dia waktu itu he’s not political jadi dia bilang 

bahwa saat itu kayak selalu semua orang itu ditekan untuk take side. Karena kalau kamu ngga take 

side itu dianggapnya kayak tindakan paling pengecut karena itu oportunistik kayak menunggu 

siapa yang akan menang. Waktu itu dia mahasiswa, jadi mahasiswa itu banyak yang… Ada 

banyak kubu mahasisawa yang suka bikin rally atau marches, demonstradi di jalan gitu. 

F; Ini dalam konteks ‘65? 

P: I’65 

F: Take side berarti? 

P: Take side as in lo harus….ehmmm…. 

F: Side-nya apa aja? 

P: Emmm… apa sih yang either PKI atau yang bukan PKI gitu. Jadi… 

F: Ini berarti kejadian sebelum G30S? 

P: Yes, sebelum. Jadi dia bilang suka banyak long marches dan anak-anak waktu kuliah tuh kayak 

selalu dimobilisasi gitu, turun ke jalan. Terus dia selalu ngga mau karena dia lama-lama tahu kalau 

mereka tuh kayak cuma digunakan untuk mobilisasi massa aja untuk menunjukkan bahwa mereka 

punya banyak massa gitu. 

F: Mereka ini sisi yang mana Mbak? 

P: Dua-duanya. Jadi… Dan akhirnya dia ngga mau ikutan marching. Trus dia waktu KKN, di desa 

gitu… Dia anak kedokteran, jadi dia kayak ngasih…apa ya…kayak meriksa kesehatan orang-

orang gitu. 

F: Ini di desa mana Mbak? 

P: Lupa. Di Jawa gitu. Jawa Tengah. 

F: Dia mahasiswa… 

P: UI. UI kedokteran, KKN. Terus waktu itu dia bilang kayak pemuda PKI itu memang dia bilang 

intimidatif banget. Jadi mereka thu kayak semacam preman gitu loh, yang ngatur-ngatur siapa 

yang harus… Barisnya gimana dan yang orang ini yang harus duluan, kayak gitu-gitu. Jadi they 

were kind of like sadist gitu dia bilang. Dan orang-orang takut dengan mereka. So… apalagi ya 

soal PKI… Yaudah itu. 

F: Terus, tentang Ingat65 sendiri Mbak. Boleh diceritain ngga apa itu Ingat65? 

P: Emmm…. 

P: Aku kok capek ya hahaha… Aku punya concept note soal apa itu Ingat65. Kalau aku kirim itu 

ke kamu aja gimana? 

F: Ooh hahaha yaudah ngga apa apa. 

P: So I mean it’s…. 

F: Atau aku tanya langsung gitu? 

P: Hmm? 

F: Maksudnya dari yang aku baca terus aku tanya ke Mbak. Beberapa pertanyaan gitu, ngga apa-

apa kan? 

P: Okay 

F: Kan Ingat65 itu mengajak anak muda untuk menceritakan kisah mereka tentang ‘65. Kenapa 

Ingat65 mencoba untuk encourage anak-anak muda ini untuk menceritakan pengalaman mereka 

tentang ‘65? 

P: Jadi……… 

P: I have so many answers in my head. Cape ya. So…..when 1965 happended, jadi sesudah 

pembunuhan massal itu terjadi kan kemudian rezim Orde Baru berkuasa and then everything in 

this country changed dan ngga ada lagi… Maksudnya mungkin ketakutan atau trauma dari 

pembunuhan massal yang begitu sadis gitu dan orang-orang yang hidup di masa itu tahu dan 

melihat itu dan either they think that…semua tension, political tension yang ada sebelum G30S 

jadi lebih stabil atau mereka takut karena takut dibunuh juga… Mungkin banyak alasan juga. Tapi 

yang pasti 1965 menghadirkan dictatorship-nya Suharto, mengkerdilkan sistem demokrasi kita. 

Malah ngga ada demkrasi saat itu. Orang-orang… Anak muda yang dulu feel like they can take 

their future in their hands and politically engage akhirnya jadi berhenti karena orang-orang ngga 

bisa, ga boleh politically engage karena hanya militer, Suharto, Golkar yang boleh berkuasa saat 

itu. Dan hasilnya adalah kepemimpinan….pemerintahan yang tidak mengikutsertakan masyarakat. 
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There’s no democracy. Maksudnya ngga ada… Orang-orang di Indonesia itu ngga memiliki 

kekuasaan sama sekali atau ngga memiliki kemampuan untuk make their government accountable. 

Jadi pemerintah itu ngga bekerja untuk masyarakat tapi bekerja untuk dirinya sendiri. Dan kita 

tahu kalau 32 tahun massa pemerintahanya Suharto itu korupsi yang dilakukan oleh keluarga 

Suharto itu kayak tertinggi… Maksudnya dia adalah dictator yang korupsinya paling tinggi di 

dunia. Dan kemudian kebijakan-kebijakannya itu ngga memberikan fondasi yang kuat untuk 

masyarakat Indonesia bisa keluar dari kemiskinan karena they don’t need to make good policies to 

keep them in power, they’re in power anyway. Jadi kayak the state can do whatever they like tanpa 

masyarakat Indonesia punya kemampuan utntuk mengubah itu. So aku ngerasa ‘65 atau titik 

periode 65 itu kayak kalau dalam bahasa Indonesia a watershed moment. It’s like a turning point 

for the country. Dan yang terutama adalah menjauhkan politik dari tangan masyarakat. Anak-anak 

muda itu kayak dicekoki kayak Penataran P4. Intinya aku mau bilang bahwa periode 1965 itu 

mengubah negara kita, bikin people politically disengage, bikin Indonesia menghasilkan 

kebijakan-kebijakan yang ngga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan hasilnya 

adalah negara Indonesia yang kita hidup saat ini, gitu. Ingat65 ngajak anak muda untuk bercerita 

soal ‘65 atau refleksinya itu, hanya sebagai kayak…. Ada banyak faktor, ada beberapa alasan. 

Satu, ini sebagai entry point untuk anak muda berefleksi tentang negaranya. Jadi yang biasanya 

anak muda mungkin mikirinnya kayak “oh gue sekolahnya apa, trus nanti habis ini kerja apa” 

gitu itu kita kayak mencoba ngajak anak-anak muda untuk berfikir soal negaranya dan ngga hanya 

soal their private lives. Yang kedua karena kita ngajak anak muda untuk nulis soal ‘65 dari 

personal history-nya mereka karena 1965 affects them too, ngga cuma soal korban. 

F: In what way, 1965 affects them? 

P: Well because apa yang terjadi… Maksudnya bagaimana Indonesia sampai pada titik ini adalah 

karena apa yang terjadi di ‘65 itu. Dan karena anak-anak muda yang besar di era Orde Baru dan 

sesudahnya itu kayak mewarisi narasi resmi dari pemerintah soal G30S yang tidak mengakui soal 

pembunuhan massal itu. 

F: Tadi mbak bilang bahwa ‘65 mempengaruhi anak-anak muda ini karena Indonesia sekarang itu 

result dari 65 dulu. Bisa dijelasin ngga Mbak? 

P: ehhmm…I’m very tired… aku ngerasa ngga bisa jawab pertanyaanmu, like I’m just blanking, 

like I have so many answers in my head and I can’t structure my answer. 

F: Emmmm… Mbak pengen gimana, apakah ini dilanjutkan atau mungkin kita bisa ketemu lagi 

atau…. 

P: Kalau aku kirimkan ke kamu concept note-nya Ingat65 itu ada di… pertnayaanmu itu kejawab 

di situ. I’ve thought about this very much makanya akhirnya ada konsep Ingat65. Ingat65 ngga 

hanya kayak “okay let’s just make this” tapi ada pemikiran-pemikiran kenapa kita perlu bikin 

Ingat65 dan kenapa bentuknya seperti ini dan kenapa anak muda dan kenapa personal stories dan 

bukan misalnya reportase dan… Itu semua ada alasannya. 

F: Boleh sih, tapi mungkin bakal ada pertanyaan-pertanyaan follow up gitu sih yang mungkin ngga 

bisa dijawab… 

P: Mungkin lebih baik kamu baca concept note-nya dulu karena pertanyaan-pertanyaanmu ini ada 

jawabannya di situ. Jadi mungkin kamu baca concept note-nya dulu dan… 

F: Itu ada di mediumnya ingat65? 

P: Ngga ada. Aku nanti kirimkan ke kamu. Jadi kita kayak menjelaskan background-nya apa, 

problem-nya apa, trus gap yang ada di Indonesia saat ini. 

F: Boleh sih berarti. Nah tapi setelah aku baca ini bakal ada follow up lagi 

P: Iya, kalau kamu ada pertanyaan lagi itu bisa 

 

Via Email 

Fian: 

Halo Mbak PS, berikut ini beberapa pertanyaanku. Mengingat penelitianku jenisnya kualitatif, jadi 

pertanyaan-pertanyaan ini aku rancang bersifat terbuka dan eksploratif, yang berarti akan ada 

pertanyaan-pertanyaan susulan terkait jawaban yang Mba PS berikan. Terima kasih banyak Mbak. 

1. Sejauh ini aku tahu kalau Ingat65 melakukan beberapa kampanye untuk menaikan 

kesadaran publik, seperti video testimoni di Youtube, twibbon logo untuk dipasang di 

foto profil, dan tagar #Ingat65. Apakah ada kampanye lain? Dan apa saja yang ingin 

dicapai dari kampanye ini? 

2. Apa yang Ingat65 maksud dengan “it is a platform for young people to voice their hope 

for the future”? 
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3. Apa yang Ingat65 maksud dengan budaya impunitas? 

4. Efek apa yang diberikan oleh budaya impunitas ke generasi pasca 65? 

5. Bagaimana proses kurasi cerita dari orang-orang yang berkontribusi di Ingat65?  

6. Apa saja interaksi yang terjadi antara akun Ingat65 dengan follower di media sosial? 

7. Bagimana Ingat65 mempresentasikan diri ke publik? Branding seperti apa yang ingin 

diupayakan? 

8. Apakah ada momen/tanggal khusus di mana terdapat postingan spesial terkait momen itu? 

9. Mbak PS pernah bilang kalau Ingat65 tidak berafiliasi politik dengan pihak manapun. 

Terlepas dari politik, apakah Ingat65 mempunyai jaringan dengan organisasi atau 

komunitas lain? 

Itu dulu Mbak, terima kasih banyak. 

 

PS: 

Dear Fian, berikut jawaban atas beberapa pertanyaanmu.  

Untuk pertanyaan yang berhubungan dengan interaksi sosial media, manajer sosial media Ingat65, 

PG dan HD yang bertanggungjawab atas keberhasilan kami engage dengan follower kami.  

Mohon hubungi mereka (di cc di sini) untuk pertanyaan tersebut ya.  

Salam,  

PS 

 

1.      Sejauh ini aku tahu kalau Ingat65 melakukan beberapa kampanye untuk menaikan kesadaran 

publik, seperti video testimoni di Youtube, twibbon logo untuk dipasang di foto profil, dan tagar 

#Ingat65. Apakah ada kampanye lain? Dan apa saja yang ingin dicapai dari kampanye ini? 

Mohon hubungi PG dan HD 

2.      Apa yang Ingat65 maksud dengan “it is a platform for young people to voice their hope for 

the future”? 

Kami tidak membatasi definisi dari harapan dan masa depan di sini. Anak muda Indonesia bukan 

sebuah kelompok yang homogen. Kami mengambil periode 1965 sebagai titik tolak untuk anak 

muda melakukan refleksi terhadap Indonesia, dan harapan mereka untuk masa depan Indonesia, 

karena periode tersebut, dengan pembantaian hampir satu juta orang, kemunculan sebuah 

kediktatoran, dan penekanan terhadap kebebasan berekspresi dan berpolitik masyarakat, 

sebagaimana disebutkan oleh banyak peneliti, adalah titik balik yang mengubah Indonesia dan 

membawa masyarakat Indonesia pada titik sekarang.  

Kami mengajak anak muda untuk keluar dari apatisme politik dan mulai berimajinasi, seperti apa 

Indonesia yang mereka inginkan di masa depan. Ingat65 ingin memantik kesadaran kritis anak 

muda dengan menarik hubungan antara apa yang terjadi pada 65 terhadap dirinya, keluarganya, 

lingkungannya, dan bangsanya.  

Fian bisa melihat sendiri, dengan menganalisa teks yang ada di Ingat65 apa harapan dari penulis 

Ingat65. Harapan mereka beragam. Sebagian penulis Ingat65 menginginkan pengungkapan 

kebenaran dan rekonsiliasi untuk kejahatan atas kemanusiaan yang terjadi di 1965-1966.  

3.      Apa yang Ingat65 maksud dengan budaya impunitas? Efek apa yang diberikan oleh budaya 

impunitas ke generasi pasca 65? 

Seperti yang tertulis di concept note kami, impunitas terjadi ketika pelaku kejahatan bebas dari 

hukuman (tidak dihukum atas kejahatan yang ia lakukan). Komnas HAM dalam dalam laporannya 

mengenai 1965 mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembunuhan massal yang 

terjadi di 1965. Tapi sampai saat ini pemerintah tidak mengakui atau meminta maaf.  

Hasilnya adalah sebuah masyarakat di mana hukum menjadi lemah. Bila sesuatu yang sangat besar 

seperti pembunuhan massal bisa lepas dari jerat hukum, ataupun pengakuan dari negara bahwa 

yang terjadi itu salah, apa yang dipelajari oleh generasi berikutnya? Di film The Act of Killing, 

seorang pembunuh bangga dengan pembunuhan yang ia lakukan dan tidak menyadari kesalahan 

dari perbuatannya membunuh orang-orang tanpa pengadilan.  

Banyak contoh kekerasan yang dilakukan negara di mana korban tidak mendapatkan keadilan, atau 

bila pelaku dihukum, hukumannya tidak berarti. (Contoh, penyiksaan oleh tentara terhadap orang 

Papua, pembunuhan massal oleh tentara di Timor Timur, pembunuhan tahanan oleh tentara di 

penjara Cebongan).  

Ketika masyarakat tidak memercayai bahwa hukum bisa memberikan keadilan, masyarakat kita 

belajar bahwa unjuk kekuatan adalah jalan untuk mendapatkan apa yang mereka mau.  (Contoh, 
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organisasi masyarakat mengintimidasi kelompok yang rentan, seperti korban 65, minoritas agama, 

kelompok LGBT atau perilaku pengeroyokan hingga tewas terhadap maling-maling kelas teri).  

Pembunuhan massal di tahun 1965 efeknya tidak pernah berhenti karena impunitas tersebut.  

4.      Bagaimana proses kurasi cerita dari orang-orang yang berkontribusi di Ingat65? 

Editor Ingat65 mengundang orang-orang yang memiliki pengaruh dan peduli dengan isu 65 untuk 

menulis di Ingat65, untuk menginspirasi anak muda lainnya untuk menulis. Selain itu, editor 

Ingat65 juga mengundang orang-orang di lingkungannya.  

Ingat65 juga menerima kiriman esai dari pembaca dan follower Ingat65.  

Kami menerbitkan semua tulisan dengan syarat tulisannya berbentuk esai personal dan 

berhubungan dengan refleksi mereka soal 1965.  

5.      Apa saja interaksi yang terjadi antara akun Ingat65 dengan follower di media sosial? 

Mohon hubungi PG dan HD  

6.      Bagimana Ingat65 mempresentasikan diri ke publik? Branding seperti apa yang ingin 

diupayakan? 

Kami tidak pernah memikirkan branding secara khusus. Yang pasti, Ingat65 adalah sebuah 

gerakan penceritaan digital yang terbuka dan independen untuk semua generasi muda pasca-65.  

7.      Apakah ada momen/tanggal khusus di mana terdapat postingan spesial terkait momen itu? 

Peluncuran Ingat65 adalah pada tanggal 24 Maret, yang mana merupakan hari internasional untuk 

hak atas kebenaran mengenai pelanggaran HAM berat dan martabat korban.  

Karena kesibukan semua relawan Ingat65 kami tidak merencanakan momen-momen tertentu. Tapi 

tanggal 30 September dan 1 Oktober, kami akan menandainya dalam newsletter kami.  

Silakan cek arsip newsletter kami di tinyletter.com/Ingat65 

8.      Ingat65 tidak berafiliasi politik dengan pihak manapun. Terlepas dari politik, apakah Ingat65 

mempunyai jaringan dengan organisasi atau komunitas lain? 

Ingat65 adalah gerakan yang independen dan tidak terafiliasi dengan kelompok manapun. Kami 

terpisah dari gerakan pegiat HAM lainnya, meskipun banyak dari editor Ingat65 juga relawan di 

sana. Kami menjalin hubungan baik dengan SKP HAM, Jakartanicus, IPT65, Kontras, Komnas 

HAM, AJAR, Belok Kiri, Kawankawan film, KKPK, Yayasan Pantau, dan para peneliti 1965, 

Asvi Warman Adam, Annie Polhman, etc.  

 

Fian: 

Halo Mbak PS, aku ingin follow up beberapa jawaban Mbak dengan pertanyaan baru ya. 

1.      Mbak PS bisa jelaskan ngga yang Mbak PS maksud dengan: 

a.       “Kami mengajak anak muda untuk keluar dari apatisme politik dan 

mulai berimajinasi, seperti apa Indonesia yang mereka inginkan di masa depan”, 

khususnya terkait aktivitas politik anak muda yang coba didorong oleh Ingat65. 

b.      “Editor Ingat65 mengundang orang-orang yang memiliki pengaruh dan 

peduli dengan isu 65 untuk menulis di Ingat65”, khususnya terkait latar belakang 

mereka sehingga Mbak undang. 

2.      Terkait kurasi, apakah pernah Ingat65 memutuskan untuk tidak mempublikasikan cerita-

cerita tertentu? Kalau iya, apa pertimbangannya? 

3.      Waktu kita ngobrol, Mbak sempat menyinggung tentang keinginan Mbak untuk 

mendapatkan cerita dari sudut pandang berbeda dari kebanyakan cerita yang dimuat di Ingat65, 

yakni cerita dari sudut pandang antikomunis. Apa yang ingin dicapai dengan memuat cerita dari 

sudut pandang antikomunis 

4.      Soal pertanyaanku tentang efek impunitas ke generasi pasca 65, Mbak menjawab 

“Pembunuhan massal di tahun 1965 efeknya tidak pernah berhenti karena impunitas tersebut.”. 

Apakah maksud Mbak impunitas di tahun 1965 merupakan akar dari impunitas-impunitas 

setelahnya? 

Terima kasih. 

 

PS: 

a.       “Kami mengajak anak muda untuk keluar dari apatisme politik dan mulai berimajinasi, 

seperti apa Indonesia yang mereka inginkan di masa depan”, khususnya terkait aktivitas politik 

anak muda yang coba didorong oleh Ingat65. 

 

Apatisme politik adalah ketidakpedulian atas isu yang menyangkut masyarakat, dan tidak terlibat 

dalam diskusi menyangkut kebijakan soal isu-isu tersebut. Ingat65 hanya mendorong agar anak 

http://tinyletter.com/Ingat65
http://www.skp-ham.org/
https://www.youtube.com/user/jakartanicus
http://www.tribunal1965.org/id/
http://www.kontras.org/eng/
https://www.komnasham.go.id/
https://www.komnasham.go.id/
http://asia-ajar.org/
https://www.facebook.com/belokkirifestifal/
http://kkpk.org/tahun-kebenaran/
https://www.pantau.or.id/
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muda melakukan refleksi, karena dengan refleksi mereka berpikir, dan dari situ baru akan muncul 

pemikiran-pemikiran untuk masa depan. Soal manifestasi apa "aktivitas politik" yang anak muda 

lakukan, itu terserah pada mereka. Untuk diperhatikan politik di sini tidak dalam artian sempit 

sistem partai perpolitikan dan pemilu, tapi politik dalam arti masyarakat berdaya untuk 

menentukan apa yang baik untuk mereka sendiri. Untuk itu, tentu perlu kesadaran akan situasi 

yang ada, kesadaran akan kekuatan yang mereka punya, dan pemikiran inovatif tentang solusi 

yang baik.  

 

b.      “Editor Ingat65 mengundang orang-orang yang memiliki pengaruh dan peduli dengan isu 

65 untuk menulis di Ingat65”, khususnya terkait latar belakang mereka sehingga Mbak undang 

 

Maksudnya orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang banyak, karena 

misalnya mereka dikenal banyak orang. Maka kami mengundang penulis Eka Kurniawan, komika 

Pandji Pragiwaksono dll 

2.      Terkait kurasi, apakah pernah Ingat65 memutuskan untuk tidak mempublikasikan cerita-

cerita tertentu? Kalau iya, apa pertimbangannya? 

Pernah. Ketika tulisannya adalah cerpen karena Kami tidak memuat fiksi. Dan ketika tulisannya 

seperti paper mengenai gerwani. Kami hanya memuat esai personal. (Jawabannya sudah ada di 

concept)      

3.      Waktu kita ngobrol, Mbak sempat menyinggung tentang keinginan Mbak untuk 

mendapatkan cerita dari sudut pandang berbeda dari kebanyakan cerita yang dimuat di Ingat65, 

yakni cerita dari sudut pandang antikomunis. Apa yang ingin dicapai dengan memuat cerita dari 

sudut pandang antikomunis 

Sesuai dengan misi Ingat65, yaitu memuat refleksi dari anak muda soal 65. Kami gerakan terbuka, 

jadi kami tidak menutup diri dari perspektif manapun.  

4.      Soal pertanyaanku tentang efek impunitas ke generasi pasca 65, Mbak menjawab 

“Pembunuhan massal di tahun 1965 efeknya tidak pernah berhenti karena impunitas tersebut.”. 

Apakah maksud Mbak impunitas di tahun 1965 merupakan akar dari impunitas-impunitas 

setelahnya? 

Bisa dibilang begitu. 

 

Fian: 

Halo Mbak PS, sepertinya ini adalah pertanyaan terakhir. Maaf ya Mbak kalau ganggu terus. 

 

"Kami gerakan terbuka, jadi kami tidak menutup diri dari perspektif manapun." Kalau misalnya di 

Ingat65 suatu saat dipenuhi oleh cerita-cerita dari sudut pandang antikomunis, apa yang akan 

Ingat65 lakukan? Khususnya terkait usaha Ingat65 untuk melawan impunitas dan pelupaan 

pembunuhan massal pada tahun 1965-1966. 

 

Terima kasih banyak Mbak PS. 

 

 

 

 

 

PG & HD (via email) 

Fian: 

Halo Mbak Pg dan Mbak HD 

sepertinya kita pernah ngobrol sebelumnya di DM twitter. Terkait email dari Mbak PS yang di-cc-

in ke Mbak Pg dan Mbak HD, aku pengen mendalami beberapa pertanyaan terkait aktivitas media 

sosial Ingat65 ke Mbak berdua. Apakah Mbak Pg dan Mbak HD bersedia menjadi informan 

penelitianku? 

Terima kasih 

 

HD: 

Hai Fian, 
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Iya kita pernah ngobrol di DM twitter dulu. Boleh banget, silakan ya kalau mau tanya-tanya 

seputar medsos Ingat65, semoga aku bisa bantu :) 

 

Cheers, 

HD 

 

Fian: 

Boleh minta kontaknya Mbak? 

 

PG: 

Hi Fian, 

 

Dengan senang hati, kita akan membantu. Oiya untuk beberapa pertanyaanmu di email PS, ini aku 

coba jawab ya.  

 

1.   Sejauh ini aku tahu kalau Ingat65 melakukan beberapa kampanye untuk menaikan 

kesadaran publik, seperti video testimoni di Youtube, twibbon logo untuk dipasang di foto 

profil, dan tagar #Ingat65. Apakah ada kampanye lain? Dan apa saja yang ingin dicapai 

dari kampanye ini? 
 

Sebelum menjawab langsung tentang kampanye lainnya, mungkin kita kasih sedikit gambaran 

tentang "gaya bahasa" Ingat65 di sosmed. Karena isu pelanggaran HAM terkesan sangat serius, 

apalagi peristiwa 1965 juga dekat dengan stigmasasi yang tidak kalah seram, akhirnya kita coba 

menampilkan "gaya bahasa" yang lebih lentur di sosmed. Pertimbangannya sederhana karena 

pertama kita ingin yang terlibat dalam gerakan ini adalah anak-anak muda dan kedua sosmed yang 

banyak pengikutnya adalah yang jauh dari kesan serius, maka kita tampil dengan gaya bahasa yang 

sangat ringan tapi juga kekinian. Itu mengapa beberapa kampanye yang kita buat di sosmed 

cenderung mengikut apa yang sedang ramai di sosmed dan bagaimana kita mengaitkannya pada 

kepedulian terhadap pelanggaran HAM yang terjadi pada 1965.  

 

Beberapa kampanye lainnya yang kita buat adalah #Selfie65, #sarapansejarah dan #polling65   

 

#selfie65 dibuat sebagai ajakan untuk berani bersuara tapi dalam bentuk yang lebih kekinian yaitu 

selfie. Jadi para follower atau anak muda yang mau ikutan diminta untuk berfoto sambil 

mengangkat ibu jari kanan dan lima jari kiri, persis logo Ingat65. Di awal-awal kampanye ini 

dimulai, kita bercerita filosofi dibalik logo Ingat65 dan kemudian mengajak mereka untuk ikutan 

#selfie65 Follower yang #selfie65 kita minta juga untuk menuliskan kenapa mereka tertarik untuk 

ikutan selfie ini. Jawaban atau foto selfie yang menarik, kita apresiasi dengan mengupas profil 

mereka di malam harinya. Kita wawancara singkat melalui inbox twitter atau facebook untuk 

tanya lebih detail mengapa mereka tertarik untuk ikutan #selfie65 dan apa harapan mereka 

terhadap isu ini. Lalu kita ceritakan kembali pada sosmed Ingat65 tentang profile singkat 

pemenangnya.  

 

Pada momen-momen khusus seperti hari HAM Sedunia, kita juga mengajak followers dan banyak 

pihak untuk ikutan #selfie65. Biasanya kita minta semua tim Ingat65 untuk ikutan #selfie65 dan 

mengajak teman-temannya untuk selfie, plus mengajak serta mention tokoh-tokoh yang peduli 

akan isu ini untuk ikutan. Hal yang sama juga dilakukan untuk pemasangan twibbon logo. 

Tujuannya selain menangkap momen hari HAM Sedunia, kita ingin mengingatkan anak muda 

untuk terus bersuara tentang pelanggaran HAM 1965. 

 

#sarapansejarah Ini salah satu cara kita untuk mengajak anak-anak muda membaca kembali 

sejarah tentang 1965 yang penuh stigmasasi. Tujuannya biar anak muda selalu punya keinginan 

untuk mencari tahu fakta-fakta sejarahanya seperti apa ketimbang menghakimi. Biasanya sumber-

sumber artikel kita ambil dari website Majalah Historia (majalah yang khusus mengupas tentang 

sejarah Indonesia), artikel-artikel wawancara dari media dan hasil-hasil penelitian terkait peristiwa 

1965. 
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#polling65 Kita membuat polling ini tujuannya untuk membuat survei singkat saja. Pertanyaan-

pertanyaan pollingnya juga sangat sederhana, misalnya:  

1. Menurut kalian kenapa logo #Ingat65 tangan kiri mengangkat ibu jari dan tangan kanan 

mengangkat lima jari? 

2. Buku apa yang kalian baca untuk mencari tahu tentang peristiwa 1965? 

3. Pentingkah kepala daerah yang terpilih menuntaskan kasus HAM yang terjadi di daerahnya? 

4. Tanya dong, siapa yg di sini diskusi ttg #Simposium65 dengan ortu atau orang yg dituakan di 

keluarga? Yuk share hasil diskusinya  

 

Polling ini selain membantu tim Ingat65 untuk mengetahui persepsi apa yang dimiliki para 

follower tentang 1965, juga kita pakai untuk merujuk pada satu tulisan yang ada di Medium65. 

Seperti pada contoh nomor 4, pada saat waktu polling selesai, kita bagikan tulisan yang berkaitan 

tentang itu. Mengapa? Agar followers mengunjungi medium kita dan bisa melihat serta membaca 

tulisan-tulisan yang terkumpul  di sana sehingga bisa memancing mereka untuk menuliskan 

refleksinya juga.   

 

 

5. Apa saja interaksi yang terjadi antara akun Ingat65 dengan follower di media sosial?  
Beberapa kali kita mention public fiqure yang "massanya" adalah anak muda dan punya 

kepedulian pada isu-isu HAM. Sekadar menyapa dan mengajak mereka untuk berpartisipasi. 

Misalnya pada saat pemasangan twibbon saat peluncuran pertama Ingat65 dan Hari HAM Sedunia. 

Atau saat kita membagikan artikel tentang musisi yang terlibat pada pembuatan album lagu para 

penyintas 1965, kita sapa mereka. Atau saat ada meme yang lagi ramai dibicarakan di sosmed, kita 

buat meme serupa tapi pesannya tentang kepedulian terhadap kasus 1965.  

 

Jadi misi sosmed Ingat65 untuk bisa mengajak anak-anak muda peduli pada isu HAM dengan gaya 

bahasa yang santai bisa tercapai. Sehingga anak muda yang main sosmed merasa jadi anak yang 

kekinian ketika mereka bersuara dan terlibat aktif dalam gerakan kolektif bercerita ini.  

 

Semoga membantu ya. 

 

Terima kasih 

 

 

Fian: 

Terima kasih banyak Mbak Pg, jawabannya sangat membantu. Nah tapi aku ada beberapa 

pertanyaan terkait jawaban yang Mbak berikan. Apakah Mbak bersedia menjawab beberapa 

pertanyaan tambahan ini? 

1.     Pada momen-momen khusus seperti hari HAM Sedunia, kita juga mengajak followers dan 

banyak pihak untuk ikutan #selfie65. Biasanya kita minta semua tim Ingat65 untuk ikutan 

#selfie65 dan mengajak teman-temannya untuk selfie, plus mengajak serta mention tokoh-

tokohyang peduli akan isu ini untuk ikutan. Hal yang sama juga dilakukan untuk pemasangan 

twibbon logo. Boleh dijelaskan ngga Mbak tokoh-tokoh ini siapa dan apa pertimbangan Ingat65 

memilih tokoh-tokoh tersebut dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain? 

2.     Beberapa kali kita mention public fiqure yang "massanya" adalah anak muda dan punya 

kepedulian pada isu-isu HAM. Pertanyaannya sama seperti yang nomor 1, yakni pertimbangan 

pemilihan. 

3.     Untuk interaksi dengan follower/pengguna medsos lain sendiri, aku sempat tanya di DM 

twitter (ngga tau pada saat itu sama Mbak Pg atau Mbak Nida) soal interaksi dengan follower/user 

yang tidak memiliki pikiran sejalan dengan Ingat65, atau dengan kata lain follower/user yang 

berpaham antikomunis. Di sini aku pengen mengulas lebih dalam. 

a.     Apa saja interaksi Ingat65 dengan jenis orang-orang tersebut? 

(mention/message/reply/komen/atau yang lain) 

b.     Bagaimana Ingat65 menanggapi mereka? 

c.     Di platform media sosial Ingat65 mana saja interaksi semacam itu terjadi? 

d.     Apakah ada pola yang berbeda di tiap platform? 
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4.     Kita wawancara singkat melalui inbox twitter atau facebook untuk tanya lebih detail 

mengapa mereka tertarik untuk ikutan #selfie65 dan apa harapan mereka terhadap isu ini. Secara 

general, apa saja variasi jawaban mereka Mbak? 

Terima kasih Mbak. 

 

PG: 

Hi Fian,  

 

Maaf baru sempat balas. Ini jawaban dari kita ya 

1. Boleh dijelaskan ngga Mbak tokoh-tokoh ini siapa dan apa pertimbangan Ingat65 memilih 

tokoh-tokoh tersebut dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain? 

 

Beberapa tokoh yang pernah kita mention atau kita ajak langsung untuk pasang twibbon misalnya 

Glenn Fredly, Rahung Nasution, Frau, Sore, Banda Neira, yang secara terbuka menyatakan 

kepeduliannya terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum secara umum maupun kasus-kasus 

pelanggaran HAM. Selain karena mereka peduli terhadap penegakan hukum, kita mention mereka 

juga karena mereka bisa dibilang generasi yang lahir setelah peristiwa 1965, sejalan dengan 

jiwanya Ingat65.  

 

Intinya kami selalu coba mencari figure anak muda yang juga public figure yang sejalan dengan 

visi dan misi Ingat65. Beberapa dari public figure ini ada yang ikuta memasang twibbon seperti 

Glen dan Rahung, tapi ada juga yang sekadar retweet twit Ingat65 ketima mention mereka.  

 

2. Pertanyaan nomor 2 sebenarnya sudah menjawab pertanyaan nomor 1 dari Fian :D 

 

3.  

a. Mereka lebih sering akan mention terlebih dahulu, baru kita reply.  

b. Bagaimana menanggapinya? Jadi ada beberapa situasi. Kalau dia sekadar berkomentar umum, 

seperti mereply atau meretweet konten yang kami bagikan ya kami tidak reply. Tapi kalau twitnya 

membuka satu diskusi ya kami balas. Tapi kalau diskusinya semakin merujuk pada stigmasasi, 

berkata kasar, menyebarkan kebencian, menyerang secara personal maupun non personal, bersifat 

rasis, dan menghina, kami akan dengan sopan mengatakan kalau diskusinya sudah tidak 

membangun  atau menyudutkan satu pihak, kami akan dengan sopan mengatakan bahwa 

diskusinya sudah tidak membangun karena Ingat65 tidak dibuat untuk menciptakan kebencian atau 

stigmasasi.  

c. Di Twitter dan Facebook. 

d. Pola yang berbeda tidak ada, karena gaya bahasa dan interaksi di Twitter dengan Facebook 

setipe.  

 

Terima kasih 

 

Fian: 

Terima kasih banyak Mbak Pg dan Mbak HD 
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LAMPIRAN 5 

Genosida 1965-1966 

AI 

F: Pandangan Mas soal PKI dan komunisme itu gimana? 

A: Ya kita kalau bicara komunisme dan PKI itu berkembang dari ajaran Karl Marx. Berangkat dari 

pandangan kritis, filsafat kritis yang dimulai oleh Karl Marx, yang sebenarnya dia membaca 

tentang sejarah masyarakat dan dia menemukan bahwa di dalam masyarakat ada pertentangan 

kelas yang pada akhirnya ketika sekelompok kecil orang menguasai mayoritas dan itu 

bertentangan dengan sebuah filosofi kemasyarakatan yang meletakan manusia itu setara. Artinya 

tidak ada kelas di dalamnya. Kelas itu terbentuk karena perjalan sejarah ketika sekelompok orang 

memenangkan penguasaan ekonomi, politik dan sebagainya sampai kepada sebuah saat ketika 

kekuatan itu mendominan dan kemudian kaum tani, kaum buruh, dan sebagainya, rakyat pekerja, 

dalam posisi tersubordinasi. Jadi ada sebuah perjalanaan sejarah manusia itu, pertentangan antar 

kelas-kelas itu dan memang mereka memiliki sebuah ideal bahwa manusia setara, menentukan 

secara bersama arah. Jadi terutama juga mereka menolak akumulasi kapital karena kapital itu 

harus dimiliki semua orang tidak orang per orang. Dari sana sebenarnya kemudian wadahnya 

adalah… Komunisme itu kemudian lahir dari pandangan itu yang kemudian meletakan persolan 

itu sebagai persoalan negara sampai kepada perebutan kekuasan bahwa kekukasaan itu harus 

diraih utuk mmbalikkan proses sejarah. Penguasaan sekelompok orang mejadi kepentingan 

bersama, milik bersama, kelola bersama. Nah PKI itu ya partai komunis yang mencoba meletakan 

perjaungan kelas itu di dalam konteks perjuangan di dalam negara, tetapi juga mereka punya 

kepentingan yang sama dengan sesama kaum pekerja di lain negara. Jadi PKI itu selalu dia 

berwatak adalah bekerja di dalam lingkup nasional tapi punya perspektif solidaritas internasional 

karena perjuangan di semua tempat adalah perjuangan kelas. Nah PKI sendiri sebenrarnya kalau 

kita belajar dari sejarah itu termasuk partai pertama di Indonesia dan dia sebenarnya berkontribusi 

banyak untuk membangun…. Ya jaman pergerakan awal abad 21 ketika kesadaran bangsa terjajah 

mulai bangkit sebenarnya PKI termasuk yang memimpin yang mereka membentuk sebuah 

organisasi modern yang basisnya bukan primordial bukan agama tetapi kepentingan publik secara 

luas. Kita lihat mereka berkontribusi sampai terputus ketika [19]24-25 kemudian mereka kembali 

ketika republik ini mulai dibentuk dan orang-orang PKI juga bekerja untuk mewujudkan 

kemerdekaan kita. Kalau kita bicara misalnya [soal] 65, mau tidak mau kita harus bicara tentang di 

balik itu, di belakang itu. Kita harus melihat perjalan PKI itu sendiri, kenapa sampai terjadi 

pembantaian. Kalau bagi aku pribadi terlepas dari orang itu tertarik atau tidak dengan komunisme, 

dengan sosialisme, Karl Marx, mereka harus meletakkan perjalan bangsa ini secara objektif dan 

memang kebenaran sejarah harus dibetulkan. Kita harus mengakui peran kontribusi gerakan kiri 

termasuk PKI di dalam membangun bangsa ini. Cukup itu? 

F: Mas jadi pelukis sejak… Gimana bisa Mas jadi pelukis? Boleh diceritain? 

A: Perjalanku agak panjang ya. Jadi aku kuliah di FEUI dan tidak lulus dan bekerja sempat di pers 

akademik, satu jurnal di Lembaga Manajemen UI. Kemudian aku bekerja di PR Company 

kemudian bikin perusahaan tapi ngga cukup berhasil sampai mulai [19]97 mulai terlibat dalam 

aktivitas, terutama gerakan lingkungan. Lima belas tahun kemudian baru terakhir belakangan 

mulai menekuni sekitar enam taun lah menekuni seni lukis. 

F: Enam tahun dari sekarang? 

A: Ya 

F: Ini sebagai pekerjaan utama, melukis? 

A: Ya bisa dikatakan begitu. Awalnya aku sempet bekerja, tetapi dua tahun terakhir aku 

memutuskan untuk full di lukis. Tapi juga ya mulai mengelola pameran gitu-gitu lah 

F: Terus Mas biasanya, apa yang Mas lukis? 

F: Yang aku lukis ya…. Sebenarnya hanya aku berpindah kaki saja. Dulu di gerakan sosial, artinya 

dulu menggunakan organisasi-organisasi. Sekarang mediumnya melalui karya, melalui seni. Tetap 

semangatnya masih semangat perlawanan, mengangkat persoalan agrarian, kaum tani, 

buruh…..soal pelanggaran HAM. 

F: Boleh diceritain ngga ketertarikan Mas di gerakan sosial itu mulai kapan, dan kenapa? 

A: Salah satu yang menginspirasi adalah Mangun Wijaya. Dia adalah seorang pastur dan arsitek 

dan dia filsuf tapi dia juga adalah pekerja sosial yang bekerja di antaranya dia ikut melakukan 

pembelaan tehadap warga Kedung Ombo, Kali Code, itu dia yang membangun menjadi komunitas 

dan kampung yang menarik. Kemudian dia juga berjuang untuk dulu sempat.….penggusuran 
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becak di Jakarta. Dia selalu terlibat dekat dengan gerakan sosial, dan itu yang menginspirasi aku, 

dan juga beberapa bacaan seperti bukunya Max Havelaar Multatuli dan bukunya Romo Mangun 

Wijya sendiri dan Pram. Entah aku lupa kenapa pada saat SMA itu aku membeli buku itu di 

Gramedia. Memang suka baca. Jadi aku sempat memiliki edisi yang kemudian dilarang. Jadi itu 

yang mempengaruhi tapi memang perjalanannya agak panjang karena aku berada di FEUI yang 

kala itu aku rasa sampai hari ini adalah yang sangat steril dari pergerakan. Mereka lebih 

berorientasi pada pekerjaan dan sebagainya. Dan langka orang di FE yang….. Di angkatan itu 

sampe….aku [angkatan] 84 kan, jadi setelah NKKBK itu tidak pernah ada aksi apapun dari 

mahasiswa FEUI sampai di angkatan dua tahun di bawahku baru pertama kalinya mereka 

mendemo PLN karena kenaikan harga listrik. Jadi memang lingkungannya steril dan aku tidak 

terlibat. Kalaupun aku terlibat dengan yang selain studi adalah aku di pers kampus, tapi persnya 

bukan pers yg tentang….lebih yang keilmuan. 

F: Jadi Mas terinspirasi setelah SMA mas baca-baca atau… 

A: Ya jadi kira-kira gitu lah. Idolaku itu salah satunya Romo Mangun Wijaya. 

F: Itu kapan? 

A: SMA. 

F: Kenapa Mas mengidolakan Romo Mangun ini? 

F: Ya aku kan secara agama Katolik juga kan. Kedua memang dulu ketika SMP aku pernah 

pengen jadi pastur, tapi aku juga…. Ya yang menarik bagiku kemudian dia bukan hanya 

mengurusi urusan gereja tetapi bahwa tugas-tugas seorang beriman atau dalam konteks istilah 

Katolik adalah dia berpihak kepada mereka yang paling dilemahkan. Ia mengambil posisi itu dan 

dia di satu sisi dia adalah seorang rohaniwan tapi dia juga adalah seorang arsitek. Banyak konsep 

bangunannya yang merakyat. Banyak dapat penghargaan, aku lupa ya berapa penghargaan dia. 

Termasuk Kali Code, bagaimana dia membangun sebuah kampung yang kumuh. Bukan hanya 

secara fisik Kali Code berubah tetapi secara budaya, secara sosial, mereka lebih percaya diri, lebih 

mampu menata kehidupannya. Jadi di detik itu aku mengidolakan dia tapi aku kemudian 

meninggalkan keinganan menjadi rohaniwan. Aku melihat tetap dia sebagai gambaran idealku 

pada kala itu. Kemudian baru belakangan ya Pram itu cukup mempengaruhi tetapi lebih banyak 

aku pada saat itu mengidolakan Romo Mangun Wijaya.  

F: Jadi emang dari kecil… 

A: SMP mungkin aku sudah mulai tahu dan kan dia juga menulis beberapa novel kan. Burung-

Burung Manyar yang paling terkenal itu aku koleksi. Aku membaca semua karya Mangun Wijaya 

mulai SMA ya. Terus kemudian menyusul Pram. Terutama trilogi Pulau Buru itu ya, Bumi 

Manusia sampai Rumah Kaca. Nah ini kemudian perjalanan panjang aku tetap menyimpan 

keinginan untuk bergerak… Ya karena itu ya sejak SMA itu… Tapi waktu SMA aku juga pengen 

jadi seniman. Jadi tidak tercapainya jadi seniman di kala itu tapi tiba-tiba jurusan mengarah ke 

sana. Dulu aku lebih ke sastra ya. Tapi tiba-tiba di satu perjalan di fase waktu aku tiba-tiba 

melukis. Jadi itu gambaran perjalanan singkatnya. 

F: Trus tentang akun Kerja Pembebasan sendiri… 

A: jadi memang… Sebenarnya aku mengelola beberapa akun yang… Pertama ya memang untuk 

mempublikasikan karya-karyaku aku punya Lentera Pembebasan. Sebenarnya kalau di Facebook 

itu Galeri Rupa Lentera di Atas Bukit (Kerja Pembebasan). Tapi aku sejak tiga tahun lalu 

mengelola akun khusus yang Genosida65. Di situ aku menghimpun karya-karya rupa dari ya 

sekitar tigapuluhan rupa kemudian aku juga sekaligus mengumpulkan film-film terkait 65. Film, 

musik, dan juga bahan bacaan, termasuk sekitar tiga puluh tesis dan disertasi tentang peristiwa itu. 

Jadi itu aku menghimpun ekspresi kawan-kawan yang seni…. Literasi ya. Entah itu visual, entah 

itu teks, entah itu film. Nah itu yang lebih…. Jadi kalau lentera pembebasan aku lebih 

menempatkan sebagai…ya galeri-galeri melalui media sosial tapi yang sebenarnya yang terkait 

dengan secara spesifik aku mulai menekuni juga ya soal peristiwa 65. 

F: Kenapa tertarik dengan peristiwa 65? 

A: Sebenrnya aku karena bekerja di gerakan lingkunngan, ya aku mengikuti, membaca buku tetapi 

aku tdak pernah telibat langsung dengan gerakan HAM yang terutama yang mengangkat isu-isu 

pelanggaran HAM sampai satu titik tepatnya ketika… Aku beberapa kali ikut Aksi Kamisan tetapi 

kemudian aku lebih menekuni lagi ketika mulai masuk di dunia seni rupa dan salah satu 

keterlibatanku kemudian melihat bahwa banyak pelanggaran HAM yang terjadi tapi kalau kita 

membicarakan penanganan kita harus mulai dari pangkal karena cerita pelanggaran HAM 

sepanjang Orde Baru berpangkal dari cerita tentang genosida 65. Hanya praktik itu terus 

berlangsung kekerasan itu tetapi memang polanya tidak semasif pada masa 65-66 tapi pola-pola itu 
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terus berlanjut. Peristiwa Tanjung Priuk, Talang Sari, sampai pada penculikan aktivis sebenarnya 

itu masih di dalam kerangka paradigma kekuasan yang sama. 

F: Mas jadi Mas punya 2 akun… 

A: Ini akun-akun yang blog atau Facebook atau apa? 

F: Yang Lentera Pembebasan itu Facebook? 

A: Jadi aku punya Facebooknya, punya page Facebook sama blog. 

F: Dan twitter? 

A: Twiter aku hari ini pakai ininya Genosida65 karena memang waktu punya… Sebenarnya dua 

hal terakhir ini dalam dua tahun… Banyak hal yang tetep aku ini tapi yang aku intens itu soal 65 

dan soal Kendeng. Jadi aku juga membaut seri khusus untuk Kendeng. Kamisan itu aku…ketika 

mereka aksi, mereka Aksi Kamisan yang ke-300 sebenarnya aku mendedikasikan 300 karya untuk 

apresiasi tetapi hanya terjadi 200 karya. Jadi aku punya 200 karya yang didedikasikan untuk Aksi 

Kamisan. Sejak itu aku mulai fokus di dua titik itu walaupun tetap isu-isu agraria aku selalu… 

Kawan-kawan gerakan-gerakan agraria di KPA kalau munas selalu aku pameran. Jadi Walhi juga 

tempat aku dulu ini juga… Tetep punya galeri aku setiap tahun aku berpameran di sana. Dulu juga 

KontraS tapi galerinya udah ngga berlanjut. Jadi tetap aku masih bergelut di gerakan sosial dengan 

isu-isu yang dikerjakan kawan-kawan tapi mediaku sekarang seni. 

F: Jadi Mas itu dari offline ke online, gitu? 

A: Gimana maksudnya? 

F: Jadi kan Mas di sini yang Mas ceritakan tadi, Mas sudah dalam hati kalau Mas itu suka gerakan 

sosial… 

A: Ya aku kan memang bagian dari gerakan itu. Jadi sebelum aku jadi pelukis kan aku memang di 

Walhi sendiri sekitar dua belas tahun kemudian di Demos dua tahun, terakhir di Serikat Hijau 

Indonesia itu aku pernah jadi sekjen yang pertama dan kemudian sekarang jadi majelis anggota. 

Tapi yang aktivitas itu adalah aktivitas yang tidak berbayar, artinya itu sukarelawan. Jadi 

maksudnya tadi kenapa kerjanya melukis ya karena memang melukislah yang dari… Walaupun 

aku juga ya kadang-kadang fasilitasi apa…training, pendidikan kader, gitu-gitu. Tadi gimana yang 

offline online tadi? 

F: Jadi Mas dari ‘97 sudah ikut gerakan sosial, berarti Mas offline dulu. Maksudnya bukan di 

internet… 

A: Pada masa itu belum terlalu ini…. Misalnya Facebook belum ada itu. Kalau ada itu Yahoo 

Group, yang berdiskusi dan blog ya. 

F: Terus ke online kan. 

A: Tapi waktu itu aku sebenarnya sudah membuat blog sejak dari lama ya aku kan ada Lentera di 

Atas Bukit blogspot, ada Lentera Pembebasan Artshop, tiga itu yang satu lebih macam-macam, 

yang satu fokus untuk karyaku, baru belakangan aku bikin Genosida. Itu juga ada pagenya, page 

Facebooknya, dan Twitter pun aku menggunakan nama Genosida65 

F: Dan ketika, tadi kan, di genosida65 Mas sering instlasasi seperti sekarang ini? 

A: Sebenarnya secara spesifik kalau 65 baru kali ini. Tapi memang aku pernah pameran beberapa 

itu menjadi bagian… Di KontraS itu tentang empat belas tahun Reformasi kalau ngga salah. Ya itu 

temanya banyak di antaranya 65. Tetapi aku juga punya satu seri karya yang sudah dipamerkan 

kala itu, kira-kira bunyinya begini…Batu Karang Luka. Jadi aku mencatat hal yang luar biasa. 

Aksi Kamisan itu sudah sampai 400 sekian, setiap hari kamis. Nah ibu-ibu Kendeng ini sudah 

membangun tenda juga 2,5 tahun, tenda di pintu masuk pabrik. Kemudian aku melihat juga 65, 

kalau… Kemarin mungkin Bung bisa nangkap juga suasana para penyintas itu mereka masih tetap 

semangat. Mereka terluka tapi mereka seperti batu karang, tetep masih kukuh. Di satu sisi ada 

yang tetap kukuh mempertahankan perjuangan bahkan masih ada yang kukuh dengan 

keyakinannya misalnya kalau dia PKI tentang PKI, kalau dia Marhaenis… Kan juga Marhaenis 

banyak menjadi korban. Yang punya perspektif radikal itu mereka juga dihabiskan kan, tidak 

hanya PKI dan underbow-nya tetapi semua kelompok yang punya orientasi dan mendukung 

revolusinya Sukarno. Itu aku juga mencatat Papua itu meletakannya sejak 66… Itu mereka merasa 

kedaulatan mereka dicabut sejak hari itu. Jadi perjalannya itu panjang, aku meletakan persoalan 

itu… Mengapresiasi perjuangan yang... Soal ketangguahn mereka berjuang. Soal 65 sendiri sih 

aku punya sekitar 80 karya secar personal. Dan aku yang menghimpun ini di blog Genosida itu 

sekitar mungkin ada 500 karya, yang aku himpun di sana. Jadi tadinya aku… Kemudian aku 

pengen…yang memperankan lebih dari sebagai pelukis personal, jadi aku mulai melibatkan 

misalnya acara KKPK beberapa tahun yang lalu mereka membuat dengar kesaksian kasus-kasus 

pelanggaran HAM, semua kasus termasuk kasus 65. Aku membuat instalasi bersama teman-teman 
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untuk acara itu. Kemudian…. Ya juga di lingkungan lain aku juga banyak dekat dengan kawan-

kawan Aliansi Maysarakat Adat yang setiap tahun itu membuat peringatan masyarakat adat. Aku 

dan beberapa teman mengelola pameran. Jadi memang coba meluaskan…. Melibatkan diri, belajar 

juga mengelola pameran. Menajadi kurator, macem-macem gitu. Termasuk di pameran ini fungsi 

aku kurator. 

F: Teman-teman itu siapa Mas? 

A: Maksudnya orangnya, namanya? 

F: Maksudnya siapa aja, dia sebagai apa di kegiatan itu. 

A: Masih mengelola pameran. Seniman juga. 

F: isu 65 juga? 

A: isu 65 itu ya aku posisi gini. Dengan karyaku aku mencoba memberi warna. Aku dulu punya, 

punya jaman… Aku kasih gambaran ya tentang Walhi. Walhi itu umurnya sudah hampir 40 tahun. 

Mereka melakukan aktivitas advokasi. Tetapi perjuangan itu kan bisa struktural, bisa kultural. 

Struktural itu melakukan perubahan kebijakan, mendorong macam-macam. Tapi [bisa] juga 

melalui kebudayaan dan kesenian. Di dalamnya itu banyak organisasi gerakan itu… Sampai masa 

reformasi, atau setelahnya itu absen untuk mengurusi soal itu padahal seni dan kebudayaan 

menjadi alat kampanye yang cukup efektif. Misalnya kita ambil contoh lah. Kampanye daripada 

buku, film itu masyarakat Indonesia lebih cepat kalau kita mendapatkan efek. Misalnya dengan 

musik, sekarang kita misalnya Marjinal, dia kan menyampaikan pesan tentang isu lingkungan, 

tentang macem-macem itu lebih punya audiens yang luas. Jadi makanya misalnya kita lihat 

Marjinal itu dia deket dengan aktivitas Walhi, dia deket juga dengan KontraS. Jadi karena memang 

isu-isu yang dia bawa kan sesuai dengan cerita-cerita perjuangan rakyat. Jadi aku memang punya 

keinginan kalau musik itu sudah mereka sering kali melibatkan…. Tetapi seni rupa agak kurang 

digarap termasuk yang lain ya…sasta. Aku mendorong kawan-kawan ini, Walhi itu, akhirnya 

mereka bikin galeri, KontraS akhirnya bikin galeri, salah satunya aku yang mendorong. Jadi aku 

ingin mengatakan, mereka boleh lah seni dan kebudayaan itu mulai dilihat sebagai sebuah jalan 

untuk mempengaruhi perubahan untuk pendidikan publik, untuk penyadaran. Jadi aku punya misi 

salah satunya memkampanyekan isu itu melalui media itu tetapi juga mendorong kawan-kawan 

gerakan juga mulai memikirkan tentang perkembangan kebudayaan. Nah Walhi itu contoh saja. 42 

tahun mereka tidak punya… Ketika aksi gitu lagu-lagunya lagu-lagu mahasiswa, Darah Juang. 

Mestinya mereka punya lagu-lagu yang terkait isu lingkungan. Itu contoh sederhana. Dan [Walhi] 

sama sekali absen dari kegiatan-kegiatan kesenian kecuali tontonan itu kalau ualng tahun ada 

musik, selalu kan biasa itu.  Tapi bagaimana kalau perlu kita membangun seniman organik, dia 

bagian dari gerakan lingkungan dan menggunakan seni sebagai alat perjuangan. Kira-kira bagitu. 

Jadi perjuangan sendiri juga tidak kering tetapi juga membuka ruang alternartif mealaui seni dan 

kebudayaan. 

AI: Mungkin satu hal lagi kalo seni dan rad…media sosial, lebih banyak dengan media sosial 

kemudian kita tahu temen-temen kita mengekspresikan…mm..apa..perasaannya atau 

pandangannya melalui puisi, melalui eee…kita sekarang..kalo dulu kan pameran lukisan itu orang 

hanya bisa…nonton lukisan kalo pameran kan? 

Fian: hmm hmm (nada menjawab) 

AI: sekarang seniman, begitu mudahnya tu orang bisa mengakses dimana pun, media sosial 

langsungnya dan sebuah perluasan yang luar biasa...dari ruang-ruang itu..ehmm (berdehem) 

Fian: eee untuk konten sendiri, kontennya kan lukisan, tapi lukisan apa yang biasanya mas 

produksi di akun-akun mas ini? 

AI: Tadi itu yang terkait tentang persoalan-persoalan agraria, lingkungan, hak asasi manusia, 

kemudian perlawanan/perjuangan rakyat untuk.. eee..merebut kedaulatannya di lingkungan, di 

agrarian, sebagai buruh. 

Fian: Apa yang ingin mas sampaikan kepada orang-orang yang melihat karya mas di sosial media 

ini? 

AI: (suara bising terdengar jelas di belakang) ya sebenarnya agak sedikit beda, aku tetap… 

aaaa…pandangannya saya Walhi, Walhi kan berjuang untuk kedaulatan rakyat, kelestarian 

lingkungan, aku posisi itu hanya aku mengungkapkannya dengan gambar. Kira2 itu sih. 

Fian: Untuk..aaa…isu 65 sendiri, apa yang pengen disampaikan ke follower? 

AI: Ya..sebenernya kan.. secara sederhana sebenarnya gerakan aksi kamisan itu suatu hashtag nya 

kan melawan lupa, tapi melawan lupa itu kan berhenti pada peristiwa-perisitwa; melawan lupa 

tentang kasus tanjung priok, kasus ini, tetapi sebenernya tidak cukup melawan lupa, kita harus 

membangun kesadaran bersejarah, tentang sejarah, artinya membaca pelanggaran HAM salah satu 
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persoalan yang, (suara bising sangat besar) ya saya soal 65 (nada meninggi), aku memperlakukan 

gini, eee misalnya gambaran lorong ini aku menarik tadi yang aku bikin, kita memulai sesuatu dari 

terang, anggaplah proklamasi itu kita mulai meletakkan bangsa ini sebagai bangsa berkedaulat, 

tetapi patahan genosida 65 itu bukan sekedar eee..mulai dari…eee.kita mundur kembali, set back 

kearah sebagai bangsa yang belum merdeka, orientasi tentang kemandirian-kedaulatan yang 

diperjuangkan Bung Karno dengan partai-partai, beberapa partai lain, itu ingin menempatkan 

Indonesia sebagai bangsa mandiri dan berdaulat, tidak tergantung kepada asing, tapi sebenernya 

patahan genosida itu tidak..itu adalah dibelakang itu adalah kepentingan modal. Misalnya, sejak 65 

kemudian eeee muncul berbagai undang-undang yang meliberalisasi aaaa ada undang-undang 

kehutanan, undang-undang tentang pengamen, kemudian menetapkan sumber daya alam sebagai 

suatu yang bisa di eksploitasi secara besar-besaran oleh kepentingan modal, 

dengan…dengan..termaksuk menggantungkan pembangunan kita dari hutan luar negeri. Nah itu 

bertolak belakang dengan apa yang dibangun Soekarno dan juga semangat proklamasi, jadi… 

ehmmm (berdehem)…aku melihat genosida 65, kita bisa melihat itu sebagai pelanggaran HAM, 

tapi tidak semata itu. Ini adalah perubahan haluan besar-besaran Negara ini, bangsa ini, ke arah 

yang berbeda dari watak yang lebih sosialistik menjadi watak yang sangat kapitalis. Soeharto 

mau….mmm…mulai melakukan sejak genosida itu terjadi dan itu dibalik itu juga ada agenda-

agenda kepentingan negara besar. Misalnya IPT 65 itu di dalam sidang pengadilan rakyat 

membuktikan bahwa kontribusi Amerika Serikat, Australia, dan Inggris di dalam peristiwa itu, 

yang berwenang…misalnya contoh Amerika, mereka menawarkan beasiswa kepada ekonom-

ekonom kita. Pernah dengar mafia Berkeley? 

Fian: hee ehmm (nada mengerti) 

AI: itu adalah didikan Amerika, artinya mereka dapet beasiswa, tetapi tidak hanya ekonom, tentara 

juga mendapat pendidikan. Aku lupa tepatnya, pokoknya pendidikan di sana. Alumni-alumni sana 

yang kemudian dengan…alumni apa..mafia Berkeley itu kemudian memimpin ekonomi Indonesia, 

haluan ekonomi dan politik Indonesia. Kalo mafia Berkeley bekerja untuk membuat ekonomi 

Indonesia…mereka mengatakan “ekonomi terbuka”, tapi kemudian menempatkan,  dalam 

pandangan umum, menyebabkan modal asing, modal pada mula sebagai sesuatu yang primer, 

utang luar negeri sebagai sesuatu yang primer gitu, padahal itu sekunder untuk mendukung 

misalnya, pengelolaan ekonomi oleh rakyat, tapi itu menjadi yang eee utama, sedangkan 

pengeluaran ekonomi rakyat menjadi nomor sekian. Jadi pentingnya kita membaca genosida itu 

adalah titik perubahan haluan besar-besaran bangsa ini dan kalo kita periksa semua kejadian 

pelanggaran HAM, itu dimensinya bukan sipil-politik saja, tetapi dengan ekonomi dibelakang itu, 

bagaimana kekuasaan mempertahankan kepentingan ekonomi politik warga. Ketika Soeharto, 

bedanya dengan reformasi sebenarnya sama parahnya. Kalo Soeharto itu kan soalnya, ya dia 

meliberalisasi tapi kemudian membangun kekuatan politik kroni-kroni, melalui kroni-kroninya itu 

memonopoli beberapa sektor; terigu, cengkeh, mobil. Kenapa negara-negara yang sama tadi aku 

sebut kepentingan Soeharto jatuh sampai satu titik? Karena dia menutup ruang modal perusahaan 

multinasional masuk, karena dia kemudian disamping, di satu sisi membuka uang untuk investasi 

besar-besaran, tapi dia juga membangun kerajaan bisnisnya. Nah kalo sekarang, lebih liberal lagi, 

jadi semua di…bahkan misalnya..ee..sawah pun..apa..padi..menanam padi udah estate kan, rice 

estate akan dibangun di papua sekian ratus ribu hektar yang dikelola oleh swasta. Kenapa mereka 

meningkatkan kapasitas petani Indonesia melalui tekonologi, melaui organisasi, melalui akses 

pasar, untuk memajukan mereka. 

Fian: Mas, tadi yang maksudnya patahan 65 itu apa? 

AI: ya perubahan haluan, bukan, jadi kalo kita melihat peristiwa 65, banyak orang hanya 

memandang dari; ini terjadi pelanggaran HAM, pembunuhan, kejahatan kemanusiaan. Tapi yang 

tidak dilihat adalah titik genosida itu adalah perubahan haluan besar-besaran bangsa ini. Dan aku 

mengatakan amanat yang ada di konstitusi kita yang eee terutama pembukaan itu kemudian 

dikhianati. Jadi patahan itu, kalo banyak orang kita kembali ke masa yang sebelum merdeka, posisi 

kita, terutama secara ekonomi ya bukan secara politik. Misalnya di salah satu program 

Soeharto..eh..Soekarno..eee Soekarno..ada nasionalisasi aset. Bung tau nggak kita utangnya 

penjajah kita, belanda itu, kita yang harus lunasin, tau? 

Fian: di perang… pas perang..apa…perjanjian itu? 

AI: ya itu, aaaa, apa sih, renville itu… tapi intinya gini, mereka menjajah kita kemudian punya 

aset-aset perusahaan, ada perusahaan belanda, amerika. Kita sebagai bangsa menengah, kemudian 

itu kan…kemudian mengalihkan itu proses nasionalisasi. Jadi.. aaa..tunggu-tunggu…tadi aku 

mulainya (sedikit tertawa geli). Jadi intinya itu, bahwa ada suatu program ketika masa Soekarno 
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adalah nasionalisasi, tujuannya adalah untuk kemandirian dan kedaulatan ekonomi kita. Tapi 

kemudian di haluan itu putar sampai sekarang misalnya, swasatalisasi perusahaan-perusahaan 

BUMN kan. Setelah reformasi jalur ekonomi dijual, bahkan lembaga-lembaga yang sangat 

strategis itu kemudian termasuk lain. Air mengalir diprivatisasi. PAM ada tapi juga perusahaan-

perusahaan asing ikut mengelola dan kenyataannya merugikan konsumen gitu.  

Fian: mmmm, balik ke ini mas, jadi konten tadi adalah tentang..80 karya 65. Jadi intinya mas 

konten-konten itu dari karya mas dan karya himpunan, 500 karya himpunan? 

AI: ya, jadi aku memang sengaja menghimpun eee tapi tadi,  aku tekanin bahwa tidak hanya seni 

rupa, jadi literasi lainnya, film itu aku coba kumpulkan melalui… broadcast genosida. 

Fian: itu karya siapa aja mas? Yang di… 

AI: wah jauh banyak banget.. nggak ya yang mana? yang lukis? 

Fian: kalo lukis kan karya mas sendiri ya? 

AI: nggak, kalo karya lukis tuh 500 itu karya…kalo aku yang soal 65 sekitar 80, ada 80 karya. 

Tapi kan ada, aku menghimpun 33..aku lupa ingat tepatnya ya..jadi sekitar 30an individu maupun 

kolektif seniman yang membuat karya tentang 65. 

Fian: itu bagaimana mas menghimpunnya? 

AI: ya aku menemukan itu sebenernya di media sosial. Jadi, intinya begini, aaa peran 

perpustakaan adalah menghimpun literasi kan? Nah karya rupa ini, aku ingin mengungsikan diri 

sebagai perpustakaan, artinya yang menyangkut semua karya yang terkait 65, ya aku masih terus 

mencari ya dan masih terus ditambahkan karya 65 di dalam blogku itu. Jadi, kita bisa seperti 

datang ke perpustakaan, membaca cerita, karena menurut kita..eee secara visual..apa..karya rupa 

itu juga bercerita tentang sejarah gitu. Kalo kita mengkaji sejarah kan tidak semata dari dokumen 

dan dari ingatan orang, eee apa yang dipahami, termasuk apa yang diekspresikan oleh seniman. 

Sama dengan buku, buku itu merealisasikan. Misalnya, pasca apa namanya..reformasi, Soeharto 

jatuh itu. Soal kasus 65 mulai muncul testimoni terbuka, orang mulai berani. Dulu kan takut, 

mereka bisa ditahan lagi, diancam. Kemudian muncul sejumlah besar literasi tentang 65, baik itu 

testimoni dari korban  maupun riset penelitian. Termasuk juga banyak seniman yang mulai 

lebih..lebih..lebih..lebih berani mengekspresikan apa pandangan mereka tentang peristiwa-

peristiwa di bangsa ini, termasuk peristiwa yang tahun ini. Paling dashyat ya, 65-66. Jadi aku 

memang menghimpun itu… ya aku sebut..kadang aku mengatakan lapak literasi 65-66. Karena 

yang kita sebut literasi itu…ya tidak hanya teks ya, tetapi ada visual, ada musik, ada..atau juga 

mulai mengumpulkan drama walaupun belom banyak. Ada satu kelompok misalnya, paper moon 

itu…eee..pentas boneka. Dia sudah 2 kali membuat tentang 65. Kemudian ada..apa..Kembang 

Kembang Genjer, itu satu drama, kebetulan juga ada dokumentasi secara online dan itu. 

Fian: Hubungan mas dengan seniman-seniman yang mas himpun ini apa? 

AI: Sebagian adalah kenal personal, tapi sebagian kenal di media sosial.  

Fian: Jadi mas menghubungin…? 

AI: ya, aku memang mencari entah di facebook atau di blog, apa melalui google, seniman mana 

yang pernah berpameran tentang 65-66. Itu aku kumpulkan..ada gini, dari 33 itu ada yang… kaya 

Dadang..Dadang Ristanto. Dia beberapa kali membuat project pameran..eh project karya tentang 

65. Pertama tentang Gerwani, tentang perempuan..kekerasan seksual, tentang macam-macam, tapi 

itu sebagai… eee.. sebuah project. Artinya dia punya sejumlah koleksi karya untuk mendukung 

tema itu. Tapi ada juga seniman yang eeee parsial, dia hanya melukis sesekali..65, tapi ada yang 

sebagai sebuah kesatuan karya, termasuk misalnya karya kaya komik itu kan himpunan..ada 

juga…ada 7 yang kalo gak salah yang itu berupa komik. Jadi aku beberapa belom pernah ketemu 

dan tidak kenal secara pribadi, tapi maksudnya melalui media sosial aku meminta ijin ke mereka 

untuk menghimpun itu di..di apa…di blogku. Semuanya sih sudah, maksudnya aku sudah 

mendapat ijin dari semua seniman itu.  

Fian: Terus..aaa..untuk..aaa apa..produksi karya-karya ini..aaa apa namanya..post-nya, nge-post 

karya-karya mas dan teman-teman mas di akun mas, itu apa yang mas harapkan dari follower? 

AI: sebenarnya poinnya adalah tadi itu. Sebenernya aku ingin meletakkan..ya awalnya aku fokus 

kepada peristiwa 65 sebagai sebuah kejahatan. Artinya begini, bangsa ini tidak akan maju kemana-

mana kalau dia belum secara jujur melihat peristiwa…ya banyak peristiwa tapi aku lihat yang 

paling terpenting itu adalah 65-66 dari sisi apa…ee.. peristiwanya begitu besar, korbannya juga 

besar. Artinya sebuah bangsa harus..eee.kesadaran sejarah itu harus terbentuk dan harus mengakui 

bahwa itu bagian dari jalan bangsa.Kenapa kita perlu tahu? Pertama, yang terpenting sebenarnya 

jangan sampai terulang lagi, itu satu, kenapa kesadaran itu dibentuk. Yang kedua ya, bahwa kita 

memberi penghargaan kalau kita menempatkan manusia, posisi penghargaan kemanusiaan kita itu 
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harus kita akui dan kenyataanya kan pelanggaran HAM itu yang kepada penyintas tidak berhenti 

pada 65-66 sampai selesai penahan, setelah mereka bebas pun mereka dibatasi keluarga mereka, 

tidak bisa jadi pegawai negeri. Itu salah satu contoh, terus ktpnya dikasih tanda, yang itu 

mengaruh..ya stigma yang kemudian tumbuh di sekitarnya. Jadi kita mengatakan bahwa peristiwa 

genosida itu dan sebenarnya politisida. Jadi pembantaian terhadap..kalau genosida kan terhadap 

kelompok etnis atau agama, ini terhadap sebuah pandangan politik. Dan itu masih berlangsung 

sampai hari ini dengan terbuktinya pelarangan-pelarangan buku, ekspresi diskusi korban 65, 

ataupun tentang diskusi sendiri tentang..apa..ideologi kiri, itu kan dilarang. Artinya kejahatan itu 

masih terus berlangsung sampai hari ini, dan juga ada orang dari HAM itu yang mengatakan 

“sepanjang satu pelanggaran HAM belum diselesaikan, pelanggaran HAM itu masih berlanjut 

sampai itu terselesaikan”. Jadi memang..ehmmm (berdehem)..penting untuk melihat peristiwa itu 

juga untuk belajar dari sejarah, tidak lagi terulang kejadian itu. Nah untuk memahami 65, kita 

harus memahami juga sejarah perjalanannya. Kenapa terjadi pembantaian itu? Kenapa PKI dan 

ormas-ormas atau partai-partai yang punya haluan radikal, itu kemudian lihat apa yang terjadi 

setelah Soeharto kan pembungkaman, bahwa organisasi tani hanya boleh satu, organisasi buruh 

satu. Dulu kan ada SPSI, jadi sepanjang order baru, satu-satunya organisasi yang boleh dibentuk. 

SPSI, buruh PGRI, buruh itu S..eh..aaa..tani itu..ko aku lupa namanya…jadi semua ada satu 

organisasi dan kontrol, sebenarnya menempatkan..dulu rakyat punya suara diakui, punya peran 

penting untuk menjalankan.. aaaa …sejarah bangsa ini, tetapi kemudian itu diambil alih oleh.. eee 

..sekelompok elit kemudian partai pun juga disederhanakan, semua dibawah kontrol, termasuk 

pegawai negeri, begitu. Ehmmm hmm (berdehem), jadi kita harus membaca 65, juga membaca 

tentang sejarah gerakan kiri Indonesia. Karena yang dibantai pada itu, di nomer satu adalah 

gerakan kiri, PKI dan aaa organisasi-organisasi yang berpandangan keberhaluan sama seperti 

Gerwani, ada BTI, ada Saburi, ada Lekra, ada organisasinya CGRM..mahasiswanya CGMI, itu kan 

semua dihabisi, tapi tidak hanya itu, tapi juga kelompok-kelompok nasionalis yang punya 

pandangan radikal yang eee itu menjadi ehmmmm. 

Fian: jadi yang mas harapkan ke follower adalah mas pengen mengimbau ke mereka supaya ikut 

berupaya, supaya kejadian 65 tidak terulang lagi? Gitu? 

AI: Artinya juga, artinya kita juga mau..ini ada momentum kita untuk melawan propaganda 

atau…atau propaganda sesat atau sejarah palsu yang sampai hari ini masih dijejalkan. Ya pelajaran 

bagian sejarah kan, semua…semua..apa yang disampaikan adalah dibentuk oleh tentara, Nugroho 

Notosusanto yang pernah menjadi menteri pendidikan yang bekerja untuk tentara untuk membikin 

buku putih pertama tentang peristiwa 65, tapi juga pelajaran sejarah kita. Toh kita tidak akan bisa 

menemukan nama-nama orang-orang kiri itu kayak Tan Malaka, kalo dari zaman awalnya, 

kemudiaAlimin dan sebagainya hilang dari sejarah bangsa. 

Fian: itu kenapa… ada apa dengan propaganda palsu itu? 

AI: jadi coba memberikan legitimasi dan pembenaran terhadap tindakan mereka. Mereka 

mengatakan gini, kenapa kita melakukan pembantaian? Karena mereka ingin memberontak, ya 

kan? Dan itu dikaitkan dengan peristiwa misalnya, 24-25. Itu juga pemberontakan, tapi kan 

melawan penjajahan, tapi itu ditempatkan bahwa mereka memang selalu ingin me…me…merubah 

haluan Negara, melakukan perebutan kekuasaan, dan sebagainya. He ehhmmm (batuk kencang) 

Fian: eee apa yang..yang mas dan..lewat akun sosial dan..sosial media mas lakukanterhadap 

propaganda itu sendiri mas? 

AI: ya aku mendiseminasi berbagai pemikiran eee tentang sejarah-sejarah alternatif, karena, 

karena aku sebut alternatif, karena hanya satu-satu sejarah yang diakui ada sejarah yang 

diindoktrinasi oleh Negara, oleh aparat militer. Ada satu kajian, aku lupa namanya ya..kalo gak 

salah Kate Mcgregor atau apa, sejarah berseragam. Jadi bagaimana eee aparat Negara dalam hal 

ini, juga militer, membuat bahan-bahan pelajaran di sekolahan itu versi mereka, itu satu. Yang 

kedua mereka membangun museum, membangun monumen untuk itu, untuk menguatkan versi 

sejarah yang mereka bangun, ya termasuk itu….bahwa..aaa..kan peristiwanya kalo 65-66 

sebenarnya memang ada..adaa.ada penculikan 7 jenderal. Siapa yang melakukan itu? Itu adalah 

yang sebenarnya konflik internal di tentara, itu salah satu versi. Memang ada beberapa pimpinan 

PKI yang terlibat, tetapi tidak secara organisasi. Kalau secara organisasi, mereka akan melawan 

dong, masa dibantai begitu aja tidak ada perlawanan? Hanya terjadi satu perlawanan yang cukup di 

Blitar Selatan. Itu perlawanan ya ada persenjataan, ya tapi sebagai sebuah organisasi ketika 

instruksinya jelas mereka sudah siap dong tentunya, kalau melakukan perebutan kekuasaan. Jadi 

disitu ada..ada anomali..apa..tetapi kemudian momen itu dimanfaatkan oleh Soeharto untuk 

mengambil kekuasaan, karena pimpinan tertinggi akar tentara itu semua itu  terbunuh kan, angkat 
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dan darat, dia termasuk salah satu yang lolos AH Nasution. Tetapi kemudian lapis… dia berada di 

lapis berikutnya, generasi bawahnya, dan dia memang dalam posisi yang kemudian mengambil eee 

alih kekuasaan, termasuk dia melawan atasannya sendiri AH Nasution kan. Nah salah satu 

legitimasi yang dia bangun di tahun-tahun itu, pertama ada melalui supersemar itu. Jadi sampai 

hari ini tidak pernah terbukti kenapa diketemukan dokumennya juga ada beberapa kajian yang 

melihat Soekarno dalam posisi dipaksa sebenarnya untuk eeee menyerahkan kekuasaan dalam 

tanda kutip.  

Fian: ee mas mencoba untuk menyebarkan sejarah tentang alternatif, apa aja sejarah…ee apa aja 

sejarah alternatif yang mas coba sebarkan...ini ke follower mas kan? 

AI: ya, aku intinya gini, di setiap eee...satu posting…eh yang di blog…eh yang di wordpress...di 

setiap aaa..misalnya karya..ya memang karya ya, semua himpunan karya, tetapi didalam itu 

sebenarnya aku ingin mereka juga membaca lebih jauh tentang hasil kajian penelitian dan tulisan 

dari banyak orang. Jadi kalau buka gitu, lihat, maka dibawahnya itu ada kumpulan tulisan yang 

aku himpun, ada yang buku, ada yang kemudian kumpulan film. Jadi aku ingin gambar-gambar itu 

kemudian merangsang mereka untuk lebih memahami lebih jauh, tapi kan hanya sebatas itu, aku 

hanya menyodorkan ini bahan-bahan ini tersedia. Kita kalau memang peduli dan ingin tahu, kita 

harus membacanya lebih jauh. Gambar itu titik masuk, karena sebetulnya gambar itu bisa 

me…punya kekuatan untuk melakukan…apa…stimulus mereka untuk memahami suatu persoalan 

juga. Walaupun orang mengatakan gambar itu bisa adalah sejuta cerita/punya lisan, tapi tetap 

untuk pemahaman kita, kita harus membaca dan yang paling representatif adalah kajian-kajian 

dunia tentang persitiwa itu. Kita beranggapan ya, walaupun juga banyak yang disebut kajian 

ilmiah itu yang…apa…apa yang dihasilkan Nugroho Notosusanto juga ada kajian akademik kata 

mereka, tapi kita melihat ada banyak alternatif. Ada yang misalnya mengatakan...aaa…ada 

beberapa buku yang seperti kita..laaa John Roosa kudeta Soeharto dan pembunuhan masal, itu 

salah satu yang..yang kemudian ada Ben Anderson, ada yang mengatakan ini semata-mata konflik 

internal di angkatan darat, ada yang melihat bahwa peran Amerika sangat aktif tapi ada yang 

mengatakan mereka mendukung saja, mereka mengambil kesempatan untuk Soeharto..untuk 

merebut kekuasaan. Jadi aaa dan…nah soal GADAPET(1:21:28) membaca, itu ada soal lain gitu, 

tapi kan seringkali orang mengatakan “mempermudah orang untuk mengakses bahan bacaan 

sangat sulit” karena, kita punya problem di Negara ini adalah tingkat literasi orang membaca buku 

itu sebenarnya tipis. Makanya kita melihat peran filmnya itu sangat besar, dan ternyata film yang 

bisa itu kan, melakukan itu. Ketika kemudian  orang pengen tahu apa yang terjadi pada masa itu, 

dengan film itu diharapkan orang kemudian mencoba mempelajari lebih jauh, daripada membaca-

membaca gitu. 

Fian: terus aaa mas menyadari kan kalau tingkat literasi masyarakat Indonesia itu rendah, dan jadi 

apa yang mas harapkan dari mas aaa membagikan kajian-kajian dari banyak akademisi? 

AI: intinya aku mendorong kalau orang misalnya tergugat atau oleh gambar itu, jadi ya aku tidak 

bisa, aku kan gak punya background juga di seni ya, aku tuh otodidak. Jadi, kan misalnya ada 

kajian tentang bagaimana orang menangkap sebuah karya, nah aku belum punya 

…apa…gambaran seberapa jauh gambar itu bisa merangsang eee orang untuk memahami, itu 

persoalannya, dan misalnya kita nonton film ‘Senyap’ sama ‘The Act of Killing’, itu kan hanya 

bagian kecil saja dari cerita. Itu satu contoh misalnya kalau ‘The Act of Killing ‘adalah ‘Pemuda 

Pancasila’, tapi cerita di Jawa bukan Pemuda Pancasila yang ketangkep tapi Ansor. Ya kan? 

Fian: Ehmmm mas…maaf...jadi yang maf…tadi salah tangkep. Jadi di wordpress itu sejarah 

alternatif yang mas bagikan untuk pembaca, itu kajian dalam bentuk teks atau lukisan? 

AI: jadi begini, lukisan itu kan aaa dia bisa menggugah sesuatu atau…sebenarnya menggerakan 

mereka untuk mencari tahu. Misalnya orang baca…gini dek ya, paling ekstrim karya Yaya. Itu ada 

misalnya tentang aaa…apa…penyiksaan. Misalnya perempuan ditusuk dari anus-nya keluar di 

mulut...apa…ditusuk pedang, kemudian payudara dipotong, kepala dipenggal. Itu kan yang 

membuat syok kaya film Joshua kan membuat syok atau film itu. Sebenarnya diharapkan itu 

kemudian berlanjut kepada mereka mencari pemahaman lebih jauh, bukan hanya sekedar ‘oh, wih 

sadis ya ini’, ‘oh ini film G30S/PKI nih, kok begini’. Jadi..dan itu kan film pertama…atau yang 

membuat kesaksian pelaku.  

Fian: Senyap ya? Jagal? Oh jadi mmm di wordpress yang mas sebarkan itu lukisan dulu? 

AI: Awalnya memang hanya lukisan tapi kemudian aku melihat bahwa tidak cukup dengan 

lukisan, kita harus menyiar. Kan sekarang supaya orang lebih mudah gitu, mereka kira-kira kaya 

gini ‘one stop shopping’ gitu. Mereka datang ke blog ku, pertama memang dirangsang gambar tapi 
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belakangan juga aku khusus mencari dan me…meng-intikan tentang teks tadi. Misalnya, aku di 

satu posting, khusus me…mendokumentasikan tesis dan disertasi,  

tapi di ades. Jadinya pustaka tentang 65 kan ada yang berupa disertasi atau tulisan di jurnal, tapi 

sengaja aku kumpulkan itu untuk orang-orang yang memang yang merasa..apa.aaa..orang-orang 

yang lebih…lebih..aa…terdidik gitu ya. Mereka butuh sebuah kajian yang lebih terpercaya. 

Sebenernya kalau mau lebih banyak ternyata aku juga sebenarnya S1 skripsi tuh banyak, tapi aku 

melihat skripsi itu ya macem-macem, banyak dans aku belum sempat, baru tesis dan disertasi yang 

aku coba aaa kumpulkan. Selain tadi ya..hasil penelitian-penelitan yang bukan disertasi atau tesis 

kan ada yang tentang…misalnya tentang kekerasan seksual, ada banyak kajian, hanya nanti 

memang aku ingin aaa jadi kan hanya mempermudah, jadi keunggulan online, tapi tidak cukup 

hanya dengan membaca doang gitu , ada yang banyak yang sebenarnya yang tidak online. Nah aku 

lagi mengumpulkan untuk orang yang mau lebih lanjut lagi, mereka harus cari di perpustakaan, 

tapi kita mempermudah saja bahan yang mudah diakses dan itupun juga banyak Bahasa Inggris itu, 

itu juga satu problem ya (sambil tertawa) untuk banyak orang, jadi yang memang aaa bacaan yang 

sudah di online-kan, yang dari Indonesia memang tidak terlalu banyak. 

Fian: jadi… 

AI: jadi gini intinya, aku memberi tadi ‘one stop shopping’, kalau mereka lihat…lihat karya, 

sebenernya kalau kita mau melihat keseluruhan karya itu kita dapat cerita yang banyak, tetapi 

orang kan tidak…tidak pasti  berkarya kan..per orang, memulai. Tapi aku juga 

me…me..menambahkan sekitar, sebenarnya aku udah ada sekitar 50 film yang terkait 65 yang bisa 

kita akses di youtube. Jadi kalau aaa orang bisa melihat gambar kemudian film itu juga lebih 

mudah, orang...ya kebanyakan orang di Indonesia tuh lebih suka nonton gitu dibandingkan 

membaca, tapi membaca pun juga sudah siap semua teksnya. Jadi kira-kira itu ada semacam ‘one 

stop stopping’ karya rupa ada. Memang aku mau masuk juga, misalnya mengumpulkan puisi, dan 

lain sebagainnya. Bahwa literasi itu udah aku pahami secara luas tidak hanya teks-teks tertulis, tapi 

juga visual, ekspresi seni. Jadi kira-kira itu yang harus aku lakukan melalui genosida 65. 

Fian: dari blog? 

AI: aku baru mulai pagenya, baru…followernya baru 200. 

Fian: itu follower facebook? 

AI: yang genosida. Jadi, genosida kan ada blog-nya, ada page facebooknya. Kalo yang besar itu 

galeri rupa ‘Lentera di Atas Bukit’ 17ribu. Tetapi yang genosida ini baru aku mulai eee 3 bulan ini, 

yang page ya..yang facebook. Tapi kalo blognya sih..ya udah 2 tahun. Aku menyebarkannya kan, 

pertama melalui twitter, kedua melalui facebook. Facebook pribadi ku ada 2; Andrea Siswinarto 

sama Lentera Pembebasan. Aku punya page galeri rupa Lentera di Atas Bukit dan yang baru page 

Genosida. Itu alat ininya…apa…kampanye melalui sarana-sarana untuk melakukan itu. 

Fian: jadi page personal mas ada 2…eh akun personal ya berarti? 

AI: nggak, akun personal facebook ku ada 2. Jadi orang kan selektif, kalau aku sembarang 

orang…eh pokoknya sebanyak-banyaknya aku paksakan menjadi 5ribu karena ya potensi untuk 

orang yang membaca. 

Fian: ini di akun mana? 

AI: walaupun itu akun pribadi, sebenarnya… 

Fian: akun Andreas? 

AI: Andreas Siswinarto sama Lentera Pembebasan. Yang Andreas Siswinarto kan udah full, 5 

ribu. Kalo yang Lentera Pembebasan mungkin baru 4 ribu sekian, jadi masih bisa. 

Fian: waktu itu mas add orang atau orang add atau mas..untuk mas..total 5ribu itu? 

AI: dulu awalnya kan itu personal, tapi aku pikir ngapain sih, aku jadi…kalo orang melihat ya 

nggak ada yang personal di facebook itu, gak ada foto keluarga, foto jalan-jalan nggak ada. 

Semuanya jadi semata-mata alat kampanyeku. Entah itu mengangkat melalui visual ataupun 

misalnya kasus kendeng ya aku himpun foto-foto kalau ada aksi, aku himpun bacaan-bacaan, atau 

apa…aaa..kajian-kajian tentang kendeng, terus liputan media. Jadi gitu, termasuk genosida. Kalau 

ada berita entah di media apapun yang aku pandang aaa bisa membangun kesadaran dan melawan 

propaganada palsu itu. Gitu loh, yang kemudian aku punya yang…awalnya itu khusus untuk seni 

rupa tapi kemudian aku bilang ya…orang ynggak harus disitu terus, kemudian ada bacaan-bacaan. 

Fian: itu dimana yang khusus seni rupa? Di akun Andreas atau Genosida? 

AI: nggak, yang Andreas sama itu…itu hanya untuk kampanye umum, termasuk mengunggah 

dengan gambar. 

Fian: jadi kontennya gak cuma gambar aja? Jadi banyak? Teks juga…visual? Atau musik? 
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AI: bahkan sekarang aku menggunakan ketiga itu untuk hal yang sama. Kalau kampanye kendeng 

aku posting di ‘Lentera’, di Andreas Siswinarto, sama yang di ‘Galeri Seni Rupa’.  

Fian: dari rupa genosida? 

AI: karena aku juga punya karya, misalnya ada teks, aku tambahkan karyaku. Jadi, artinya orang 

kanbiasa posting aaa berita kan otomatis ada gambar. Tapi gambar itu kemudian aku 

menggunakan gambarku. Misalnya ada siaran pers, aku copy siaran pers itu, aaaa ilustrasinya 

gambarku, karena aku juga punya seri kendeng, seri…Misalnya kasus penggusuran, ada kampanye 

kawan-kawan, ya aku kabarkan tentang itu plus menggunakan gambar-gambarku sebagai ilustrasi 

postingan itu.  

Fian: jadi mas baca dulu kajian akademiknya terus mas visual-kan dari apa yang mas dapat? 

AI: sering denger gini nih, aku kan punya stok karya yang banyak, ini udah punya 1000 karya. 

Semuanya kan…sebenernya ada 1 blog yang memuat 1000 karyaku itu. Itu namanya…kok aku 

lupa ya…aaa pokoknya karya 1-1000 ada disitu. Nanti…pokoknya ada galeri…lentera-

lenteranya…aku lupa…galeri…nanti deh. Galeri Lentera Pembebasan itu yang memuat semua 

karyaku. Ada yang Lentera Pemebasan Art  shop waktu itu aku me..mengkelas-kelaskan. Jadi aku 

bikin pameran online tentant aaaa Agraria. Aku kumpulkan karya-karya Agraria. Kemudian ada 

isu Papua, aku punya..aku bikin pameran online tentang papua. Itu dari 1000 kan banyak yang 

Papua aku itu. Jadi yang Lentera Pembebasan itu juga selain aku meng-inikan dalam bentuk 

pameran online, jadi…kalau yang lain kan satu-satu yang galeri pembebesan, satu-satu, satu karya, 

satu posting. Tapi ini adalah himpunan karya sama disana untuk jualan. 

Fian: jualan apa mas? 

AI: jualan karya.  

Fian: ohh gitu 

AI: nah makanya namanya kan Lentera Pembebasan Art-shop. 

Fian: oh, ini akun personal kedua ini ya? Yang dijual itu lukisan? 

AI: iya lah 

Fian: dalam fisiknya? 

AI: ya itu fotonya doang. Ya fotonya ada, ya orang kalo berminat tinggal gitu aja. Jadi gitu 

Fian: yang beli biasanya siapa mas? 

AI: aaaa belum lingkaran…jadi lebih luas dari lingkaran aktivis. Jadi…ya lebih sedikit melebar, 

tetapi belum publik yang apa…yang lebih luas 

Fian: jadi yang beli aktivis? 

AI: aktivis dan ya…sudah mulai keluar…aku berharap tuh sebenarnya…aaa…lebih meluas lagi. 

Tetapi sepanjang yang terjadi sampai hari ini masih lebih…ya…lingkaran. Anggaplah misalnya ini 

ada lingkaran aktivis, ini lingkaran publik, aku sebenarnya sudah mulai masuk banyak juga yang 

mulai…aaa. Karena ada karya-karya…aku mulai menyiasati juga. Ada karya-karya yang untuk 

dijual, walaupun aku tetap mempertahankan temaku. Jadi salah satu, ya ini pandangan orang, 

orang melihat karya ku tuh..ya banyak cerita tentang luka gitu. Misalnya, orang nanya “mas, 

gambarnya serem, siapa sih yang mau nyimpen?” gitu, ya datang kerumah kan pengen tenang, 

nyaman, tiba-tiba lihat gambar serem. 

Fian: luka yang gimana mas? 

AI: ya warna-warnanya suram, gelap, dengan warna-warna dominan…coba aja lihat kalau nanti. 

Jadi, ya artinya gini kalau karya-karya tentang orang melawan…apa…petani yang melawan 

perusahaan gitu…jelas kan beli kan terbatas. Jadi aku mulai memikirkan memang karya-karya 

yang lebih soft pesan-pesannya. 

Fian: ini untuk Art-shop? jadi lebih…yang? 

AI: semua aku jual, tapi maksudnya aku mulai meng…eeee…me…kan gini, mayoritas karya ku 

kan juga pakai kertas. Itu kertas itu kalau untuk kalangan aaaa kalangan publik luas, misalnya 

orang yang suka koleksi karya itu tidak diminati, karya tentang itu. Jadi memang baru belakangan 

aku mulai kanvas, kanvas hanya 10% dari karyaku. Jadi aku sekarang akan mulai banyak kanvas 

juga, itu kan lebih awet dan lebih mudah dipelihara sebenarnya, dibandingkan kertas. 

Fian: mas mau balik ke yang luka tadi. Kenapa mas memilih untuk me…membuat visual luka 

yang gelap? 

AI: ya itu sebenernya pengalaman mayoritas kaum tani. Kalau misalnya baca lah…apa…studi 

KPA tentang aaaa…apa…laporan tahunan KPA tentang Agraria. Itu banyaknya konflik kekerasan 

terhadap petani karena isu…aaaa…karena soal konflik sumber daya alam dan agraria. Jadi ya 

tidak hanya mereka…apa…kasus kriminalisasi itu ribuan petani yang dikriminalisasi karena 

memperjuangkan tanahnya. Misalnya kendeng, kendeng ini kan ada 7 orang yang dikriminalisasi 
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dianggap melakukan penipuan, penipuan nama-nama orang yang menandatangani Amdal misalnya 

gitu.  

Fian: iya iya itu saya baca  

AI: walaupun, aaaa itu banyak terjadi gitu kejadian. Tapi banyak yang ditangkap ketika mereka 

melakukan aksi, jadi banyak sekali aksi kan kadang kala kalau udah aksi besar, diprovokasi, 

kemudian mereka juga keras ya; membakar basement perusahaan atau apa. Tapi sering kali itu 

juga dipicu oleh aparat itu. 

Fian: terus apa yang mas coba sampaikan dengan karya yang luka dan gelap ini? 

AI: ya aku mengungkapkan sesuatu yang menjadi…itulah cerita tentang negeri ini gitu. mayoritas 

itu mengalami proses marjinalitas, juga kekerasan, kekerasannya struktural. Struktual artinya 

melalui kebijakan Negara, kekerasan itu terjadi. Jadi aaa, misalnya contoh begini ya, ada 1 

kebijakan tentang Taman Nasional, ini contoh saja. Jadi undang-undang kita mengatakan, Taman 

Nasional itu tidak boleh ada manusia yang berdiam disana. Tapi kalau kita periksa, tidak ada satu 

wilayah hutan pun yang tidak menjadi hunian masyarakat adat. Jadi artinya didalam wilayah 

nasional, nah sekarang itu terjadi banyak…apa…masalah, karena kenyataannya kan 

mereka…hutan itu kalau kita bilang hutan, tidak hanya semata-mata hutan alam, karena didalam 

hutan itu mereka menanam duren, menanam…itu seringkali mereka dianggap menjarah wilayah 

hutan, itu kan satu kepentingan. Padahal kan mereka menanam sendiri itu adalah wilayah adat 

mereka. Bentuk kriminalisasi, karena undang-undang itu maka mereka yang memasuk Taman 

Nasional mengambil…dari dulu mereka mengambil kayu tapi tidak merusak hutan. Mereka 

mengambil kayu kan untuk kebutuhan mereka, tidak untuk dijual. Walaupun juga sekarang banyak 

yang jual, tapi artinya bahwa…karena kesempatan satuan ekonomi mereka makin sempit. Ketika 

mereka dulu melakukan aaaa penebangan, mereka berhitung bahwa harus tumbuh kembali 

tanaman, tidak…kan hanya yang melakukan penebangan secara massive, itu APH dengan 

alat…tapi dengan kampak, seberapa jauh sih mereka bisa melakukan? Terus banyak juga kan 

kejadian mereka…petani mencuri jagung…apa…mengambil buah yang jatuh, ditangkap. 

Misalnya ada sekarang jagung aaaa rekayasa genetik. Itu kan sebenarnya aaa hasil rekayasa 

genetik, sekarang punya teknologi cermin. Mereka membunuh dirinya, bibit itu, setelah tumbuh, 

tidak bisa ditanam. Tapi ada satu kasus mereka menanam tanaman transgenik dan mereka bisa 

membudidayakan, terus ditangkap. Dan itu kan, undang-undang itu tidak pernah sampai ke petani, 

yang penting mereka tahu. Mereka tahu ya mereka membeli benih, kemudian benihnya bisa jadi 

bibit baru, kenapa…itu udah hak mereka. Tapi dengan undang-undang paten…kan itu dianggap 

kriminal. 

Fian: terus untuk yang soft, yang lebih soft. Itu maksudnya apa? 

AI: yang lebih soft misalnya tema-tema masyarakat adat. Aku pameran terakhir tuh, salah satunya 

tema masyarakat adat. Itu mengangkat eee apa…aku sengaja memilih ekspresi budaya mereka 

yang memberikan kearifan mereka. Kaya gitu, jadi itu kan gambarnya misalnya aaaa tarian. Tarian 

tertentu itu mengungkapkan suatu ekspresi. Jadi gambar itu dulu misalnya aku bikin satu serial itu 

terkait dulu pameran ‘Hari Masyarakat Adat’, aku mengangkat tema-tema tarian, yang ekspresi 

budaya tentang misalnya…apa…hmmm…apa sih yang di Sukabumi itu yang… itu kan memang 

ya peristiwa bisa orang…war…aaa..cerita tentang pariwisata, tapi sebenarnya itu ceria tentang 

sebuah kearifan, bahwa apa yang diberikan alam harus dikembalikan, kan gitu. Apa yang sudah 

diberikan alam, harus disimpan sebagai aaaa persediaan...aaaa…proteksi berkah disaat-saat susah, 

di lumbung, menyimpan semua, semua menyetor ke satu lumbung, lumbung bersama yang 

menjadi milik bersama. Itu digunakan misalnya ada bencana, ada kesulitan, 

orang…apa…misalnya kalau gitu kan bisa kita angkat, sebenarnya ada ekspresi niai-nilai yang 

semakin pudar tapi misalnya di beberapa wilayah tetap bisa bertahan, gitu. 

Fian: ini kan aaaa Art-shop tentang tani dan agraria. Kalau untuk 65? 

AI: Nggak itu semua..oh kalo 65, sejauh ini belom….baru 5 yang aku jual. Karena itu…apa, yang 

lain masih aku simpan sebenarnya dan aku memberi catatan untuk penjualan tuh setiap karya yang 

aku jual, aku hanya menjual fisiknya, aku bisa menggunakan versi digitalnya utnuk kampanye, 

untuk pameran, untuk apapun. Jadi, dan juga aku meng-keep, aku menjual itu, tetapi aku punya 

jaminan, aku..kapan pun aku bisa memamerkan itu. 

Fian: ini 5 yang mas jual atau yang baru terjual? 

AI: yang baru mau aku jual? 

Fian: jadi mas emang sengaja untuk nggak ngejual karya lain, tentang 65? 

AI: ya masih aku simpan. Kan sebenarnya aku belum pernah pameran sendiri, eh dipamerkan 

secara utuh soal 65, belum pernah. 
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Fian: kenapa mas? Maksudnya kenapa cuma 5 yang dijual dari total berapa sih karya Art-shop 65? 

Artshop yang… 

AI: Bukan Art-shop lah jadinya, maksudnya yang aku…karya 65 ada 80. Tapi sejauh ini aku baru 

menjual eeee 5 karya. 

Fian: kenapa dijual? 

AI: kenapa dijual ya? (nada lupa), karena ada orang yang meminati. hahahaa 

Fian: jadi minta dulu baru mas jual? Siapa mas yang beli? 

AI: perlu itu? 

Fian: kalo nggak? 

AI: nggak, salah satunya misalnya Nur Sani Karca Soekarno membeli 3 karya ku tentang…salah 

satu seri karya yang temanya adalah…aaaa…tunggu-tunggu…kok aku jadi 

lupa…temanya…mmm… Mak’e Tole Nembange Genjer-Genjer itu satu serial karya, 10 kanvas 

yang aku gambar dengan tema itu. 

Fian: serial karya itu yang bagaimana mas, maaf? 

AI: nggak, aku punya satu tema dan tema itu kemudian aku ungkapkan dalam 10 gambar, 10 

kanvas. 

Fian: oh gitu! 

AI: itu maksudnya seri, kalau satu misalnya aku gambar…apa…perjuangan papua…eh…apa… 

ibu kendeng itu satu karya. Tapi ini satu serial, aku misalnya punya serial papua, papua itu aku 

memang secara sengaja membuat suatu rangkaian karya, 10/15 karya, terkait 1 tema. Dan itu 

secara spesifik aku mengajarkan itu sebagai sebuah rangkaian cerita. Misalnya Kendeng, aku 

memang meniatkan membuat satu seri karya dari 15 jadi karya soal Kendeng. Tapi kan bisa juga 

kadang aku lepas nulis, ‘ini ada perisitwa ini’, aku bikin 1, tapi ini memang soal 65 aku bikin 

1….1….awalnya hanya menggambar kertas-kertas tetapi kemudian aku bikin beberapa serial. 

Yang pertama yang serial…apa…Selebat Batu Karang Luka itu…itu ada yang soal 65 tapi ada seri 

genjer-genjer itu. 

Fian: seri genjer-genjer? 

AI: he ehh, yang tadi “Mak’e Tole Nembange Genjer-Genjer”. Sedangkan yang lain tuh karya-

karya lepas, artinya tidak di…tidak ada satu tema khusus tapi soal 65.  

Fian: oooh jadi…Nursyani ini membeli 3 dari 10 karya serial genjer-genjer?  

AI: he ehhh 

Fian: kalau 2 lain? 

AI: kenapa? 

Fian: 2 karya lain, kalau nggak mau dijawab nggak papa mas, maaf. 

AI: nggak, satu organisasi. Konstruksi pembangunan agraria, terus…mereka membeli karena 

temanya petani. Eh, genjer-genjer itu kan lagu tentang eeee problem kelaparan mereka, kemudian 

mereka makan genjer. Dan sebagian menjual genjer untuk membeli makanan. Jadi itu cerita 

tentang itu, tapi kan termasuk lagu genjer-genjer adalah lagu yang kemudian tidak boleh 

dinyanyikan lagi. Distigma sebagai lagu PKI, tapi memang lagu itu juga bercerita 

tentang…tentang kaum tani yang itu menjadi…menjadi lagu yang eeee lagu yang sering 

digunakan/dipakai untuk PKI ketika dalam...Mereka punya satu organisasi terbesar kaum tani pada 

saat itu, BTI, dan BTI sebenarnya dari jaman Jepang lagi itu. Tapi memang senimannya kemudian 

menjadi anggota Lekra, kemudian lagu itu di…menjadi lagu favorit atau lagu andalan persoalan 

kaum tani di PKI dan BTI. 

Fian: eeee mau balik ke akun facebook yang tadi mas. Jadi aaaa sekarang itu 3 akun mas ini 

karyanya sama? Karya yang diproduksi, yang diunggah? 

AI: kalo yang genosida, ya khusus genosida 

Fian: khusus genosida? 

AI: tapi yang galeri rupa ya semua karya rupa aku…tapi yang akunku yang personal tadi, yang 

Andrea sama itu ya semua juga, semua itu. Kalau aku lagi memfokuskan lagi ada persoalan 

Agraria, misalnya lagi ada kendeng itu aku, atau banyak hal gitu. 

Fian: kalau untuk twitter sendiri? 

AI: twitter itu sama 

Fian: sama dengan genosida dan 65? 

AI: nggak, sama dengan yang personal itu, yang Andreas dan akun perorangan itu. Jadi kalo yang 

spesifik hanya genosida 65 itu. Tapi kalo yang twitter itu kadang kala aku menggunakan Instagram 

juga, karya-karya ku juga ada di Instagram. Tapi belum banyak. 

Fian: Instagram mas apa? Maaf saya belum… 
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AI: tunggu ya…kok aku lupa ya… 

Fian: jarang digunakan ya mas? 

AI: sering. Ko lupa sih…apa ya namanya? Entar deh…lupa, kebanyakan akun (sambil tertawa). 

Instagram itu apa sih… saya sambil liat. 

Fian: untuk interaksi dengan follower sendiri gimana mas? Aaa untuk kalo di facebook misalkan 

like atau comment, di twitter retweet/favorite. Itu bagaimana? 

AI: Sebenernya ya kalau untuk isu genosida itu sangat terbatas. Kita harus akui memang agak 

berat untuk menagangkat persoaanl genosida. Itu juga ada cerita, aku baru diceritakan Sri Lestari 

itu kan dosen di UI itu. 

Fian: Sri Lestari… 

AI: Nggak yang tadi…yang dia ikut di acara ini. Dia mengatakan di UI ini ya paling 2-3 orang, 

kadang kala mereka soal 65 sama sekali nggak paham, padahal mereka scholar yang 

ini…jadi…dari..sebenarnya ada terobosan tahun 65. Aku kan sebenarnya generasi yang 

sudah…sudah ini kan…jadi, intinya aku tidak…. Kan sekarang ada ruang yang luas untuk anak 

muda ya. Mereka sebenarnya sama sekali lepas dari perisitwa itu dan mereka sudah, bahkan tidak 

mengalami masa Soeharto. Jadi mereka…apa…punya pandangan yang lebih terbuka tentang soal-

soal gerakan kiri atau apapun itu. Tapi itupun tetap terbatas, nah Ingat65 kan menarik. Ya itu 

berupa cerita-cerita pengalaman kehidupan mereka yang menarik, jadi…nah aku kan, bahasaku 

mungkin aku tidak bisa me…makanya aku salah satunya juga sebenarnya ingin satu…secara 

khusus aku mengumpulkan karya-karya…kita bisa melihat generasinya, jadi kita bisa 

mebandingkan karya-karya itu berbeda misalnya, apa yang dimintati kaum muda sehari ini 

misalnya karya seni rupa macam apa kan aku sebenarnya nggak…tapi intinya aku mencoba 

dengan bahasaku. Aku juga tidak berusaha menyesuaikan dengan apasih minat anak muda 

sekarang, aku dengan…tetep dengan ekspresiku ya mudah-mudahan bisa kena juga gitu. Jadi aku, 

kalau aku lihat di facebook itu kan Galeri Rupa kan bisa lihat siapa yang mengunjungi, 

berdasarkan usia. Jadi kalo statistiknya facebook untuk Galeri Rupa, yang genosida aku belum 

pernah. Itu sebenernya 70% itu laki, 30% perempuan dan usia…dan ini yang menarik, usia 

terbanyak adalah usia dari 19-20 sekian. Aku…aku melihatnya begini, belum tentu anak muda 

lebih meminati, tapi memang mungkin yang mengakses media sosial kan banyak anak muda. Jadi 

artinya, artinya kalau kita mau membaca stastitik itu juga harus ada asumsi-asumsi, kita melihat 

berapa persen kaum mereka, kalau…jadi pola itu, jadi dan di pola terkecil itu di usia…bahkan di 

usiaku itu termasuk dari 5% itu, kalau berdasarkan itu ya…tapi kan statistik itu harus…dia 

punya..punya..kita harus membaca, pengguna medos itu siapa. Kalau memang banyak anak muda 

ya otomatis agak membesar. 

Fian: Interaksinya gimana mas? Untuk akun genosida 65? 

AI: genosida karena masih sedikit, jadi nggak…belum terlalu banyak 

Fian: kalau untuk akun lain? Di facebook dan twitter dan Instagram? 

AI: ya kalau aku ngeliat ini yang paling…paling banyak respon itu yang Andreas Siswinarto, 

karena sekarang yang Galeri..page itu…aku nggak tau ya, belakangan ini aku liatin beberapa page 

ini tuh ininya berkurang…apanya…gak tau ya. 

Fian: apanya mas yang berkurang? 

AI: aaaa…aaaa…respon orang. Aku nggak tau ya facebook…yang muncul di..di…apasih 

istilahnya…yang deretan postingan… 

Fian: timeline? Feed? 

AI: he ehh, itu gimana sih aku sebenarnya ga paham juga, pengen tahu pola-pola…pengen belajar 

juga tentang media. Gimana sih kampanye media sosial, terus apa…apa sitilahnya..yang macem-

macem istilah itu…aku nggak begitu paham. Jadi aku pengen belajar juga karena aku 

menggunakan media sosial, ingin tahu gitu gimana mengfektifikan itu. Aku sih sekarang ngasal aja 

sebenarnya, pokoknya segiat-giatnya lah. Kalau aku punya waktu. 

Fian: tapi ketika misalnya mas nge-post sesuatu, itu ada yang comment? 

AI: agak jarang orang comment 

Fian: jadi mereka lebih like? 

AI: ya paling…ya 

Fian: tapi kalau ada comment, commentnya itu apa? 

AI: nggak terlalu banyak sebenarnya, comment-comment itu. Aku, kalau aku perhatikan komentar 

itu sangat sedikit sekali, termasuk kalau aku baca…eh kalau di blog itu sebenarnya orang bisa 

komentar kan ya? Itu di genosida itu hampir tidak ada.  

Fian: blog genosida? 
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AI: he ehmmm 

Fian: tapi kalau di facebook? 

AI: facebook ada. Ya paling kemungkinan besar komentar, sebetulnya lebih komentar kepada 

issue yang cerita di atasnya. Tentang gambarnya sendiri. Misalnya gua…aku kan ngangkat 

Kendeng ada gambar, ya lebih banyak. Dulu itu gua memang punya cukup waktu setiap gambar 

yang aku upload, itu ada 3-4 sampai 5 alinea penjelasan. Tapi sekarang nggak, aku nggak kasih 

judul gitu, gak sempet. Padahal itu, menurutku ternyata dari pengalamanku ya, orang selalu..awal-

awalnya kan aku gini…aaaa…apa…otodidak ya, jadi ketika aku me…aku nggak bisa gambar 

realis. Jadi orang… kalau orang awam menyebutnya gambar abstrak walaupun tidak abstrak. 

Abstrak kan itu hanya himpunan garis dan warna yang mengasosiasikan sesuatu. Tapi tidak ada 

bentuk-bentuknya, tapi aku membentuknya, kalo orang ya keliatan orang gitu, walaupun tidak 

naturalis ya, tidak realis gitu. Orang kan cukup ada tangan 2, kaki 2, bentuknya pun orang gitu 

kan, ya kaya gitu. nah kebanyakan orang, cara membaca orang, mereka selalu…selalu bertanya 

gini “mas ini apa sih artinya?”. Awalnya aku… 

Fian: itu yang comment? 

AI: ya, dulu. Aku cerita sedikit awal, makanya karena itu pertanyaan, sering kali aku membuat 2-3 

alinea untuk menjelaskan gambar itu, itu pertama. Tapi kemudian eee itupun orang masih bertanya 

“ini maksudnya apa”, tapi itu memang pertama merespon pertanyaan itu. Tapi kemudian aku 

mencoba begini, membalikan “gini deh, lupakan lah apa yang kamu tangkep dari cerita itu”. Jadi 

selalu itu, kalau mereka bertanya “apa sih judul…apa ini ceritanya?” gitu. aku bilang, aku selalu 

memulai apa yang kamu tangkap dari itu 

Fian: itu mas yang bilang “apa yang kamu tangkap dari itu?” 

AI: he ehmm 

Fian: itu lewat komentar balik? 

AI: ya, tetapi belakangan sih sampai sudah tidak ada lagi yang sampai nanya sedetil itu. Karena 

aaaa aku nggak tau ya, karena belakangan ini..kecuali gambar-gambarku yang terkait pameran. 

Misalnya aku pamera, aku pasti publish yang berkaitan pameran. Tapi aaa kebanyakan karyaku 

pasti menjadi ilustrasi dari sebuah tulisan, tulisan konferensi pers sampai berita-berita lainnya.  

Fian: untuk isu 65 sendiri tulisan mas komentarnya apa aja? 

AI: gak, soal 65 ini sedikit komentar. Aku nggak tau ya kenapa 

Fian: tapi apa aja mas komentarnya? 

AI: ya paling membenarkan, misalnya “yang orde baru memang biang kerok”, kan komentarnya 

sih sebenarnya bukan tentang gambar atau apa…tentang pesan di gambar. Beda ya kan? Misalnya 

ini tentang 65, kemudian misalnya aku gambar..misanya aku ada 1 karya, contoh aja. Ada 

Soeharto di istana, diatas istana, duduk nongkrong dan sebelahnya ada foto-foto korban gitu ya, 

kotak-kotak foto, ehmmm (berdehm). Ya itu paling memang Soeharto..apa…ya cerita 

tentang…mereka mengomentari Soehartonya, tapi tidak…sangat jarang orang yang mengomentari 

tentang visualisasinya. Misalnya, aaaaa ya orang bisa komentar “ini mengerikan”, nggak ada…eh 

nggak terlalu banyak, atau komentar “wah ini aku menangkap kepedihan yang dalam” gitu 

misalnya dari gambar ini. Terus orang nanya itu hampir nggak ada, ada orang mengomentari 

tentang isu nya. Gitu. 

Fian: jadi yang di komek…komentarnya bukan tentang…. 

AI: tapi aku harus kasih catatan bahwa sangat sedikit orang berkomentar 

Fian: tapi dari sedikit itu yang aku nangkep tadi dari jawaban mas adalah mereka lebih ke 

kolaborasi pengetahuan gitu 

AI: jadi ikut mengutuh gitu. 

Fian: jadi bukan menjadi resep dia suatu hari gitu? tapi untuk komentar sendiri itu aaaa ada 

komentar positif dan negatif kah? 

AI: yang aku lucu juga tidak banyak yang orang…kan banyak di beberapa akun kemudian 

diserang sama yang…dan tidak banyak gitu respon dari yang anti. Aku sih baca juga postingan 

beberapa teman gitu, caci makinya banyak sekali. Sejauh yang aku ini tidak banyak, kecuali 

Kendeng. Kendeng aku diserang terus. 

Fian: sama siapa? 

AI: akun abal-abal yang memihak pro, dan sempet aku diangkat…waktu aku ngangkat kendeng 

cukup intens ya melalui semua media sosial, aku kan juga lagi mengangkat 65 IPT. 

Fian: hmmm 

AI: jadi pihak…entah pihak lawan berpihak siapa yang kemudian mendeskripsikan gue sebagai 

pengkhianat bangsa. Kan IPT dulu isinya orang-orang ini mengkhianati bangsa kan? Membawa 
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persoalan bangsa, dibawa, dikeluarkan. Ya seperti itu juga banyak, ada satu tulisan khusus yang 

searti-arti kita punya kepentingan sama membela rakyat Kendeng, terus apa…yang lagi rame di 

Bali itu, Benoa, “tapi hati-hati ini pengkhianat bangsa, pembela komunis” gitu-gitu lah. Tapi itu 

hanya pas momen itu, tapi ketika aku meng-inikan tentang 65 itu gak banyak komentar juga tidak 

ada, hampir tidak ada komentar dari yang anti 

Fian: jadi malah ketika mas..apa..mengangkat isu tentang… 

AI: mungkin itu lebih dari orang pro Kendeng ya, kemudian melihat celah untuk menghantam 

gitu. 

Fian: dan dihantam dengan isu PKI? 

AI: ya, dan juga mengatakan, ya kan gak hanya aku. Misalnya, Kontras kan menangani, tapi 

Kontras kan juga menanganin 65. Kontras kan mendampingi, waktu sebelum di LBH ini mereka 

menginap di base Kontras, tapi kantor Kontras udah pindah jadi lebih sulit. Itu kan mereka juga 

ngangkat soal 65. Sepanjang untukku sih hanya itu, aku juga agak heran kok nggak ada yang ini 

ya. Padahal kalau aku juga nggak…aku…terutama di page ya, page itu kan lebih siap, apapun bisa 

kan. Kalau Galeri itu…eh apa…personal itu kan lebih, itupun nggak banyak, aku pun 

kalau…kalau mengapprove orang yang mengajukan aku lihat juga ini-nya kan…irisannya. Jadi 

gak sembarang juga, walaupun aku berupaya sebanyak-banyaknya. Kalau aku lihat, aku klik 

kemudian teman-temannya dia yang jadi temanku juga oke ya, langsung. Jadi nggak terlalu ketat. 

Fian: di page sendiri, itu juga jarang komentar negative? Tapi ada nggak? Pernah ada nggak? 

AI: hampir nggak ada 

Fian: hampir nggak ada? 

AI: he ehmm. Ya ada yang di personal tapi yang di page itu…seingatku nggak terlalu banyak. Ada 

tapi nggak...dan orangnya misalnya yang komentar bukan kemudian jadi debat, terus orang 

kemudian aku komentar, dia kometarin lagi , nggak sampai gitu. Paling yang aku komentar…eh 

dia komentar…aku komentari yang ada jawaban balik. Kalo soal caci maki nggak pernah terjadi. 

Semua ini, media sosial…apa facebook-ku. 

Fian: untuk aaa narasi, jadi kan mas sendiri… 

AI: tapi kalau aku baca, misalnya aku baca..ingat 65, sering lihat facebooknya ya, pagenya, 

banyak juga komentar. Ya aku...ya gak tau lah apa karena isunya..orang masih belum merasa 

nyaman juga. 

Fian: di…mas sendiri kan lahir tahun 65? Berarti mas..apa namanya…terekspos dngan 

propaganda orde baru. Jadi mas baca…aa apa…ikut kurikulum yang me…apa….mengatakan 

bahwa PKI itu komunisme…eh…PKI itu ateis, yang intinya itu sih….apa…pemerintah yang 

mewacanakan anti komunis. Nah itu efeknya kea kun page genosida 65 itu gimana mas? 

AI: aaa mungkin salah satunya, orang kan banyak kemudian yang mengatakan dia…fulm 30SPKI 

begitu menghantui dia kan? Aku termasuk angkatan yang menonton itu, wajib ya. Tapi aku nggak 

ada suatu yang..yang trauma atau sesuatu yang terekam secara ini…jadi ketika orang banyak yang 

menceritakan “wah waktu dulu kita nonton ini, begini-begini”. Aku nggak ingat gitu, tapi mungkin 

problemnya aku kan memang suka baca, jadi dari awal suka baca, artinya aaa terbiasa lebih 

terbuka dan lebih banyak aaaa pemikiran yang aku baca. Karena walaupun masih langka ya 

misalnya aaa kajian-kajian tentang 65 pada saat itu tapi bukan tidak ada sama sekali. Jadi itu ada 

dan dan sebenarnya aku, orang juga banyak yang nanya, kenapa aku concern banget soal 65, ada 

ngga keluarga yang menjadi korban atau menjadi pelaku. Aku mengatakan garis keluarga itu 

sangat apolitis, dan aku tidak menemukan 1 keluarga pun, jauh/dekat yang terkait dengan itu. Jadi 

sebenernya, aku nggak tahu ya kenapa kemudian aku begini? Aku nggak tau secara pasti gitu, 

kenapa aku kemudian mengangkat tragedi tadi. Aku gak punya sejarah aaa terkait dengan 65, 

orang bilang ya kebetulan aja aku lahir 65, jadi mungkin bawaan lahirnya hahahaha. Ehmmm 

(berdehem) 

Fian: aaaa untuk narasinya sendiri, apa yang coba dinarasikan di aaa akun page genosida 65? 

Terkait narasi resmi pemerintah yang sampai sekarang dikurikulum pendidikan kan masih berlaku 

kalau PKI pengkhianat bangsa. Nah di genosida 65 sendiri untuk narasi apa yang dibangun di page 

itu? 

AI: karena aku juga mulai mengangkat soal…ada satu didalam cerita itu, salah satunya kan ada 

terbitkan sejarah gerakan kiri. Itu yang diterbitkan iltimus, itu bagian dari postingku, salah satu aaa 

penjelasannya adalah ketika kita ingin memahami persoalan 65, kita harus aaaa tidak semat-mata 

memahami peristiwa ya, tapi latar belakang cerita sebelumnya. Jadi aku katakana bahwa 

memahami apa yang terjadi di 65 itu harus membaca tentang sejarah gerakan, diantaranya adalah 

sejarah aliran kiri. Karena kejadian genosida 65 itu kan karena ada pergerakan kiri dan kita harus 
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menilai secara setimbal, mereka berkontribusi untuk perjuangan. Apa yang diperjuangkan PKI 

dengan misalnya yang rame tentang aksi sepihak, yang me…. 

F: Landreform? 

A: landreform kan hanya sebuah program, tapi mereka kan melakukan aaaa reclaiming istilahnya, 

jadi tanah mereka yang anggap itu hak mereka, mereka rebut. Kan waktu itu ada undang-undang 

pokok agraria yang mengamanatkan pelaksanaan landrefom salah satunya pembatasan luas tanah 

yang dimiliki, 2 hektar, itu maksimal orang bisa menguasai tanah. Dan yang kedua mereka tidak 

ada pembatasan dari luar wilayah terbentuk, jadi yang itu ada pembatasan. Itu udah di undang-

undangkan kemudian ada undang-undang membagi hasil. Jadi banyak tanah yang sudah jadi oleh 

si A, tapi dikelola, dia sewakan kepada tempat nilai. Jadi itu ada diatur pembagian hasilnya, antara 

pemilik tanah dengan orang yang mengerjakan. Tetapi program agraria reforma itu tidak…ya 

mulai dijalani pemerintah tapi tidak efektif. Ada soal administrasi…karena undang-undangnya 

sudah ada mereka punya hak dan merasa ada penyelewengan, mereka melakukan reclaim. Jadi 

mmisalnya ada tuan tanah punya 5 hektar, ya 3 hektar diambil oleh petani-petani yang tanahnya 

sedikit atau buruh-buruh tani yang punya tanah. Jadi aaa…apa…tadi apa…aku dapat cerita 

lain…aku jadi lupa sih. 

Fian: ini narasi untuk page mas… 

AI: oh iya ya, jadi artinya kita…nah salah satu yang dikatakan kenapa terjadi aksi pembunuhan 

besar-besaran, itu adalah karena menurut cerita yang dinarasikan ole orde baru dan lawan-lawan 

politik adalah mereka melakukan pembunuhan kiai, dan kebetulan gini, ini cerita sejarah juga. 

Banyak tanah-tanah yang dikuasai kan oleh elit desa, dan salah satunya banyak ulama. Memang 

ada sebagian tanah wakaf tapi kadang ketika dilapangan orang pukul rata ini. Jadi kenyataanya 

kenapa Anshor itu, karena mereka yang paling terancam kan. Kenapa NU? Karena tanah-tanah, 

banyak yang dikuasai melampaui 2 hektar itu, itu cerita, tapi intinya adalah tindakan mereka itu 

karena undang-undang pemerintah tidak bisa menjalankan apa yang sudah diamanatkan gitu. Jadi 

itu ada problem-problem, itu salah satu contoh di lapangan. Kalo secara nasional, selain atheis, 

terus ada kejadian di Lubang Buaya, yang mereka jadi alasan ada pemberontakan Madiun yang 48. 

Jadi itu salah satu bentuk kemarahan kaum Islam terhadap…karena menurut mereka di Madiun itu 

mereka membantai ulama, membantai rakyat, tapi sebenarnya kalo dari segi korban, itu lebih 

banyak orang-orang kiri yang dibunuh. Dan yang kedua, mereka itu sudah diadili, peristiwa 

Madiun kan pelakunya kan dihakimi...eh diadili, yang artinya sudah ada penyelesaian dan mereka 

selalu mengangkat itu, soalnya bahwa aaaa ada banyak alasan ..ee..selain atheis tadi, itu juga, dan 

soal land reform itu juga dibelokan isu..apa…pertentangan kelas jadi isu pertentangan agama 

antara kelompok islam dengan atheis gitu. Tapi juga banyak kejadian misalnya di Bali itu bukan 

antara NU tapi antara PNI, orang PNI, Bali itu karena lahirnya Soekarno ada darah Bali jadi Bali 

itu, kenapa PNI kuat salah satunya itu, dan pelakunya itu. Jadi memang aaaa tapi itu di…di kasus 

di Jawa itu kemudian dibelokkan jadi pertentangan antara…jadi isu agama. Mereka menyerang 

Islam gitu, menyerang ulama, sama sekali penistaan ulama ya kan? Hahaha. Dulu pada saat itu, itu 

kan aku juga mulai pertama mengangkat itu ketika kita mau memahami 65, kita harus memahami 

perjalanan sebelumnya, yang kedua aku juga mulai mengangkat misalnya Gerwani. Gerwaniitu 

kan punya komitmen yang cukup kuat, bagaimana mampu mengatasi buta huruf dan melakukan 

pendidikan di masyarakat dan bersama-sama gerakan yang lain yang untuk mendorong emansipasi 

perempuan. Jadi kontribusinya sungguh besar mereka gerakan itu, misalnya juga Lekra, dan 

semuanya sih sebenarnya apa yang mereka perjuangkan itu kan menjadi…menjadi sesuatu yang 

pada waktu itu diperjuangkan, misalnya soal nasionalisasi, soal apa…pemerataan penguasaan 

tanah. Jadi eeee termasuk land refom,  itu kan artinya..itu prosesnya panjang dan artinya semua 

partai kan menerima itu, bahkan termasuk waktu itu, NU kan masih partai ya, itu juga menyetujui 

landreform itu, undang-undang pokok Agraria. Kira-kira begitu, jadi itu melalui proses politik 

menjadi mandat untuk dilaksanakan tetapi tidak kunjung terlaksana. Jadi mereka melakukan 

langkah “ya udah kita ambil aja dulu” gitu kita reclaim, reclaim itu meng-claim kembali tanah-

tanah yang… kelebihan tanah itu terutama yang pernah dirampas oleh perusahaan eeee termasuk 

banyak setelah peristiwa...apa..perampasan yang dilakukan oleh PTPN itu juga terjadi di banyak 

tempat. Intinya mereka mencoba menjalankan…ya sudah ada undang-undang yang mestinya 

segera melaksanakan landform yang tidak kunjung dilakukan sehingga mereka…dan sampai hari 

ini claim itu terjadi di banyak tempat. “Ya udah kita kuasai saja, setelah itu kita paksa untuk…” 

Fian: jadi ak…page genosida 65 mencoba..mmm menjelaskan alasan 

kenapa…mmm..menarasikan alasan kenapa sebuah kejadian tu terjadi? 
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AI: intinya ketika memahami genosida, harus memahami sejarah gerakan kiri. Yang kenyataaanya 

dihilangkan gitu sejak gitu. 

Fian: jadi..ohhh…jadi…ingin menarasikan gerakan kiri? 

AI: jadi kawan-kawan tuh sering ada yang ingat begini…tapi ada juga orang PKI pahlawan kan? 

Alimin itu. Sekarang Tan Malaka diangkat bahwa dia punya…aaaa…apa…ya mulai diakuilah 

mulai dihargai, tapi sebagian kan dia dianggap orang PKI 

Fian: untuk PKI sendiri… 

AI: Dia orang komunis sori 

Fian: jadi untuk PKI dan komunis sendiri apakah mas juga memanifestasikan itu kedalam 

postingan di akun page mas? PKI, Gerwani, Komunisme? 

AI: Secara pandangan sih, ya gini kan aku mengumpulkan, misalnya aku dalam konteks serial, aku 

menghimpun karya, menghimpun tulisan, itu kan sebenarnya sudah cukup banyak liputan bahkan 

di media massa nasional, di koran itu. Misalnya di CNN, kau cari rubik fokus, itu kan pernah 

ngangkat Gerwani, kalau gak salah pernah angkat Legra, jadi sebenernya aku hanya menghimpun 

bahan-bahan yang sudah beredar, nah ini kan orang sering susah kalau dia harus nyari-nyari. Udah 

lah, gue cariin, gitu kan kira-kira, gue kumpulin, jadi orang kalau mau. Belom pulang? (menyapa 

teman yang lewat). Selain misalnya ada beberapa karya teman yang tentang Gerwani aku masukan 

didalam posting itu, aku akan juga misalnya tentang Lekra, yang tidak cukup banyak yang lagi aku 

kumpulkan yang terkait dengan BTI. Tapi aku sudah mulai mengumpulkan cerita-cerita tentang 

yang terjadi aksi sepihak itu tetapi melalui buku yang sebenarnya buku tentang Agraria, sejarah 

Agraria, ada satu bagian yang terkait tentang peristiwa itu…Itu aku..aku kumpulkan tapi kemudian 

aku kasih, bahwa soal itu dibahas dalam bab ini. Jadi memang tidak ada buku yang secara khusus 

sampai hari ini yang bisa diakses tentang BT..sejarah BTI. Kalau sejarah Gerwani ada punya 

Saskia, terkait undan-undang perempuan Gerwani. Lekra....nggak, mahasiswa mau bikin skripsi 

(mengobrol dengan temannya yang lewat). Aku mengangkat kemudian melihat membaca akun 

GADAPET(27:05) ini, karena aku ada satu pandangan ya, ya menjadi alasan kenapa terjadi 

pembunuhan massal itu. Pertama adalah di tingkat nasional ada pertistiwa Madiun, atheis itu, dan 

peristiwa Lubang Buaya, yang perempuan nyilet-nyilet & nyungkil itu. Otopsinya hanya 

menunjukan luka itu hanya luka tembak dan luka kekerasan karena senjata, dipukul. Tapi juga di 

tingkat bawah itu adalah isu aksi sepihak itu, yang pada waktu itu itu ceritanya dialihkan dari isu 

pertentangan kelas atau pelaksanaan UPH menjadi isu agama. Nah salah satunya adalah ya kita 

harus mengangkat soal landrefom. Aku menemukan satu kajian..ada dosen UGM, dia mengkaji 

semua bacaan tentang…sebenarnya sudah banyak tentang aksi sepihak itu, tentang landrefom, tapi 

ceritanya itu sebenarnya dari versi penafsiran yang lebih mendekati tafsiran OrBa. Jadi dia 

membuat tafsiran atas tafsiran, jadi dia mengkaji 12 bahan bacaan. Kebanyakan penelitian 

Indonesia atau skripsi ya, yang mengangkat pesoalan aksi sepihak, atau landrefom yang dulu juga 

ada “7 Setan Desa” itu terkait itu; tuan tanah dan sebagainya, tengkulak pun jadi musuh. Dia 

mengangkat tetapi lebih dalam versi yang mendekati tesisnya orde baru gitu, bahwa aksi itu adalah 

aksi melawan hukum kemudian mereka me…me..juga menyerang Islam, menyerang ulama, itu 

kan soalnya jadi alasan mereka menculik dan sebagainya. Sebenarnya apa yang terjadi itu kan di 

setiap aksi-aksi sekarang pun kan terjadi kekerasan pasti itu akses yang sering terjadi itu. Tapi 

memang bukan ada sebuah perencanaan dari PKI untuk melawan kekuatan Islam sebenarnya, itu 

hanya kemudian di lapangan yang kemudian yang dihadapi adalah penguasaan ya tidak hanya 

ulama, para aparat desa itu juga, pada masa itu juga menguasai tanah yang besar. Jadi kemudian 

itu direkam menjadi isu, nah itu belum banyak cerita. 

Fian: eeee mas..mas kan…menentang narasi atau sejarah resmi pemerintah dengan menyebarkan 

sejarah alternatif. Tapi untuk misalkan pengetahuan bahwa PKI itu komunis, pengkhianat bangsa, 

itu apakah mas melakukan…akun…apakah akun genosida 65 melakukan sesuatu terhadap itu? 

Terhadap pengetahuan-pengetahuan bahwa PKI itu pengkhianat bangsa, atheis, gitu.? 

AI:  Sebenarnya aku orang ngumpulkan itu, ada beberapa yang menarik misalnya ada temen di 

Jogja itu, yang mengatakan atheis tapi…di beberapa buku itu PKI selalu memberi ucapan selamat 

lebaran, selamat natal, tapi aku memang belum secara khusus itu loh…yang aku lakukan baru ya 

yang pertama yang terkait dengan apa…eee…Madiun pun juga belum aku coba angkat, jadi baru 

sekarang…sebenarnya sudah aku posting tapi masih bahannya belum cukup tentang aaaa apa 

undang-undang pokok Agraria dan aksi sepihak itu. Tapi untuk yang lainnya, belum terlalu ini 

ya…sama ini kan, salah satu kecerdasan dari Soeharto itu, dia dengan propaganda lubang buaya. 

Itu kan yang digambarkan orang-orang yang PKI, yang Gerwani itu, adalah orang-orang yang liar, 

‘pesta seks’ dan begitu kan. Itu kan ingin menempatkan mereka sebagai ahteis, menguatkan tesis 
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itu. Jadi orang akan “eh perempuannya macam itu ya, mereka seks, mereka…apa..kejam” itu 

kemudian…itu yang membuat kemarahan orang, apalagi di sebuah Negara yang sistem 

patriarkinya masih kuat. Jadi itu kan, dia bisa…bisa propaganda itu kan setelah 65…eh…1 oktober 

kan semua koran dibredel kecuali koran-koran tni itu, yai tu mereka mengkampanyekan, itu 

dampaknya juga besar gitu loh. Bagaimana kemudian orang melihat ya…misalnya orang-orang ya 

“anak gue gak mau jadi PKI”… eh..”jangan sampai jadi PKI, jadi Gerwani, karena dia perempuan 

liar”. Itu, itu menjadi salah satu juga trigger yang cukup ini…terjadinya kekerasan. 

Fian: jadi pengetahuan-pengetahuan kalau PKI itu komunis, pengkhianat bangsa, Gerwani itu liar, 

itu aaa di akun genosida 65 masih belum fokus disitu ya? Jadi.. 

AI: nggak sebenarnya sudah ada, kalo 65…apa…aku mem-publish kan beberapa aaa cerita 

tentang Gerwani, itu satu. Dan kalau kau lihat itu tadi ada pameran, ada 5 foto perempuan, itu 

semua perempuan Gerwani. Dan aku juga me…ada..ada juga temen-temen yang menulis, misalnya 

ada orbituari tentang 1 Sekjen PKI eh Sekjen Gerwani. Di Indo Progress beberapa sulami, 

ada…yang terakhir aku lupa…itu aku kumpulin 

Fian: Umi.. 

AI: Ya, Umi. Bahkan itu jadi nama rubriknya Indo Progress kan si UMI itu. Itu juga kebetulan aku 

akan mengangkat lagi yang megang rubrik itu kan temenku si Yuyun. Jadi.. 

Fian: Apa yang mas ini…di Gerwani itu…lewati genosida 65…apa yang ingin disampaikan? 

AI: ya gambaran tentang, gambaran sosok tentang perempuan Gerwani itu yang sebenarnya 

dibantah oleh aksi-aksi. Yang menjadi menarik misalnya mereka bikin aaa tempat penitipan anak 

untuk pekerja, artinya misalnya orang terpaksa bekerja, istri dan suami, dia bikin penampungan 

anak, bikin pendidikan buta huruf, yang itu adalah, ya itu yang dilakukan oleh Kartini pada masa 

itu kan; emansipasi, bagaimana perawatan anak, dan hal-hal yang…yang sebenarnya itu yang 

mereka lakukan itu 

Fian: dibantah melalui apa mas? 

AI: ya melalui informasi tentang sejarah Gerwani gitu 

Fian: teks? Dalam genosida? Dalam teks genosida 65 ini dibantah? 

AI: Artinya gini, kenapa ada orang-orang ada yang mengangkat tokoh-tokoh Gerwani itu? Itu kan 

karena memang mereka punya prestasi melakukan sesuatu, kayanya begitu kan. Dan itu melawan, 

menantang, gambaran orde baru tentang perempuannya, perempuan PKI itu. Orang kan akan 

bertanya misalnya Dewi Chandra Ningrum itu adalah sebuah..seorang dosen aaa dan dia jurnal 

perempuan juga, tapi dia mengungkap cerita tentang ini orang untuk berfikir. Orang semacam 

Dewi Chandra Ningrum yang mengenal dia ya, tahu kok mengangkat Gerwani. Orang pasti 

berfikir “kenapa sih kok tokoh…apa…eee..Gerwani yang dulu digambarkan itu” pasti orang akan 

bertanya kemudian mencari tahu gitu. Itu bisa begitu, dan cukup banyak sudah testimony atau 

semacam biografi singkat tentang tokoh-tokoh itu. Hanya memang problemnya kan, aku kan 

hanya menyajikan yang bisa diakses online tapi ya kemarin aku ngomong ke banyak teman, 

memang kita harus punya, artinya gini, kemarin itu problemku misalnya menyusun teks yang 

banyak itu..ada sekian itu. Aku kan hanya tidak benar-benar mempelajari satu-satu karena teks itu 

begitu banyak, aku pake…ya baca sepintas kemudian aku..tapi di bagian dimana menyusun itu 

supaya memudahkan orang dan secara tematik itu yang masih harus aku garap. Atau misalnya 

bacaan pemula, bacaan itu, jadi kalau aku lihat misalnya di Jerman itu mereka mengangkat soal 

Genosida secar dikit-dikit, jadi kita bisa ada…bagaimana memahami genosida. Jadi kita klik ini, 

keluarlah cerita ini, kita mau lebih dalam lagi di cerita ini. Jadi mau dibikin apalah istilahnya itu 

ya…jadi orang bisa…kalo ini kan hanya si himpunannya, orang kan milih-milih juga, gimana mau 

baca yang ini atau yang, itu yang harus…dan mestinya ya itu benar-benar dikerjakan.  Gua 

membuat lintasan untuk setiap teks itu kan, misalnya buku atau tesis. Itu belum sempat, jadi itu 

salah satu yang..akarena itu baru datang belakangan pikirannya. Ya udah kenapa nggak sekalian 

lengkapi, karena kalau hanya judul yaaa, hanya orang-orang yang berminat, tapi kalo ada kata 

pengantar nya mungkin “oh ini ceria tentang ini gue baca ini dulu” gitu.  

Fian: terus di page ini, apa aja yang dibantah? 

AI: sebenernya paing awal dibantah adalah pengingkaran terhadap pembantaian itu, itu yang 

paling pertama, penempatan itu. Pertama mengakui dulu, eeeh orang diajak ya memang terjadi, itu 

satu. Itu kan udah tahapan “oh memang..memang terjadi pembunuhan yang luar biasa”, itu kan 

satu, mereka harus beranggapan begitu. Yang kedua, orang bertanya “kenapa sampai terjadi 

pembunuhan, pembantaian massal?” mereka mencari cerita. Pertama “sebenarnya apa sih 

peristiwa 65?” dari situ mereka harus berangkat lebih lanjut untuk memahami bahwaini adalah 

bagian dari sebuah perjalanan cerita tentang perjalanan ya, yang harus dipahami. Apa yang 
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diperjuangkan PKI itu kan, ya isu-isu publik itu, soal Land Reform, soal Nasionalisasi, soal 

kedaulatan, dan sebagainya. Sama dengan partai-partai yang lain, tapi kalau pelajaran menarik 

yang mulai diangkat juga, PKI sama Masyumi itu partai yang bersih dari korupsi, coba kau cari itu 

2 partai. Yang kedua, PKI itu..itu poligami, orang yang selingkuh diketahui partai, dia akan 

dipecat. Siapa yang salah satu itu? Yang dia juga bisa main musik…aaa…petinggi itu karena dia 

punya pacar orang Russia…aaa… 

Fian: Njoto? 

AI: Iya, Njoto. Itu kan dipecat, karena dia…dia buka polligami ya, selingkuh kalau nggak salah. 

Jadi mereka sangat…sangat ketat untuk soal itu misalnya. Itu contoh-contoh yang…yang bisa kita 

jadiin pelajaran gitu, kenapa partai-partai ini dan waktu itu Masyumi juga partai yang paling bersih 

dari korupsi, itu kita…pelajaran. Kemudian yang tadi sikap PKI terhadap aaa hubungan itu, 

tentang keluarga…tentang apa…dia punya definisi sendiri tentang itu. Keluarga komunis itu, 

diantaranya ya, dia setia sama pasangannya, itu dipucuk pimpinan. Jadi menjadi sebuah teladan 

mereka mengambil sikap itu, sesuai dengan pandangan moral mereka pada saat itu, jadi artinya 

mereka cukup puritan gitu untuk soal itu. 

Fian: tujuannya apa mas? Mas membagikan pengetahuan bahwa PKI itu aaa bersih dari korupsi, 

terus anti poligami… 

AI: nggak, aku sendiri belum mengangkat itu. Intinya aku, bahwa PKI itu melalui BTI 

perjuangannya adalah landrefom…melalui Gerwani ya 

Fian: terus apa lagi mas yang dibantah selain amnesia tragedi 65, terus…? 

AI: cara membaca persoalan 65, jadi kita membaca…ada…aku secara khusus bikin aaa kajian 

EKOPOL, artinya dibelakang itu kana da pertarungan antara Negara kapitalis sama Negara 

komunis, ada perang dingin konteksnya. Jadi kita memandang persoalan ini aaaa, konteksnya 

harus memahami tentang pertarungan global ini, bahwa Soeharto itu bisa melakukan itu juga ada 

kepentingan Negara-negara besar itu, kita harus membaca, dan itu masih berlangsung sampai hari 

ini kan.  

Fian: apakah ini…apa…isu tentang perang dingin ini juga mas unggah di page? 

AI: ya, melalui tadi itu, kajian Ekopol itu. Aku ngumpulin yang…orang melihat…gini, kan kalau 

yang pandangannya yang hanya…apa ini kejahatan kemanusiaaan, mereka hanya membaca…ya 

memang terjadi kekerasan yang luar biasa, tapi tidak melihat faktor aaa yang lebih luas. Bahwa ini 

pertarungan ekonomi gitu, ada kepentingan ekonomi y ang dipertarungkan dan kenapa negera-

negara itu menjadi antusias, karena di jaman Soekarno itu adalah…ya kemandirian, artinya dia 

tidak mengandalkan utang luar negeri dan…bahkan Soekarno kan melepaskan dari…aaaa…keluar 

dari IMF dan sebagainya. Jadi itu juga harus dipahami, bahwa pertarungan itu juga tidak hanya di 

Indonesia, Amerika melakuan itu. Dia melakukan itu di semua Negara bertentangan ya, di Kuba 

dia mendorong kudeta, dimanapun dia terlibat gitu, itu juga harus dipahami, karena sampai hari ini 

pertarungannya masih terjadi. Ada kepentingan-kepentingan luar negeri, berkepentingan oleh siapa 

yang menjadi presiden, karena menentukan kebijakan Indonesia kedepan kan, gitu.  

Fian: aaaa terus mau pindah topic mas. Sekarang ke anti komunis. Apakah pernah ada respon eee 

maksudnya ancaman atau serangan dari akun-akun mas…terhadap akun-akun mas? 

AI: ya tadi itu, hamper tidak ada. Aku juga bingun 

Fian: jadi kan kalau komen nggak ada, tapi yang misalkan message ke mas, ke akun page, itu 

nggak ada? 

AI: nyaris tidak ada.  

Fian: nggak ada? 

AI: he ehhh (nada menyetujui), gak tau kenapa itu. 

Fian: hahahaha. Oke berarti nggak ada ya. Terus ini, peringatan, apakah page genosida 65 dan 

page lain…misalkan ada edisi khusus, unggahan khusus untuk peringatan, misalkan untuk 30 

September…apa 11 maret…unggah apa gitu…apakah ada postingan khusus? 

AI: ada satu versi tentang supersemar, jadi kalau kau lihat nanti di psoting itu ada satu lagi tentang 

aaaa…judulnya...aa…apa sih…kudeta Soeharto…eee…ya pokoknya legitimasi palsu dari surat 

perintah 11 Maret, satu posting khusus dan itu juga kebetulan ada satu seniman…melakukan…ada 

performance tentang supersemar. 

Fian: jadi hari khusus apa aja mas ketika mas…? 

AI: ya setiap September ya kita berita tentang…mengangkat lebih intens tentang 65 itu. Ya tidak 

secara spesifik, tapi artinya aku tentang supersemar sudah ada satu kompilasi tulisan secara… 

Fian: jadi ketika hari 30 September itu unggahan apa aja yang di post? 
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AI: bebas ya, aku maunya sepanjang soal tema yang itu, tapi artinya sekarang tidak lagi…ya aku 

setiap hari lah melakukan itu 

Fian: berarti tidak ada satu hari khusus dimana postingan itu lebih intensif atau ada isu khusu yang 

mau dibahas, itu nggak ada? 

AI: ya…nggak terlalu sih 

Fian: nggak terlalu? Hmmm baik. (sembari membuka lembaran pertanyaan wawancara). Terus… 

ini yang terakhir mas. Untuk identitas itu, ini saya tentang page genosida 65 ya. Jadi apa yang 

di…apakah….apa yang akun page ini coba persepsikan terhadap diri page ini sendiri? Jadi kalau 

misalkan pagenya adalah orang, dia tuh pengen menceritakan apa? 

AI: sebenarnya bunyi penjelasan ini adalah perjuangan…eh melawan sejarah palsu, itu satu. 

Kemudian ya ini lah…sebenarnya tentang umum, bahwa…pertama melawan propaganda orde 

baru dan sejarah palsu itu. 

Fian: jadi lebih ke propaganda orde baru dan sejarah palsu? 

AI: he ehhh 

Fian: tentang propaganda orde baru? 

AI: tentang 65 dan gerakan kiri 

Fian: 65 dan gerakan kiri? 

AI: he ehhh, walaupun tuh aku akan menambahkan. Karena aku berpikir gini, setiap hari aku 

harus menambahkan, ya nggak setiap hari, maksudnya harus terus menerus ada update cerita baru, 

tambahan. 

Fian: penambahan tentang apa?  

AI: apa? 

Fian: menambahkan…apa yang ditambahkan? 

AI: isu-isu baru, misalnya soal perburuan, aku belum ngangkat. Sebenarnya yang paling langka 

adalah cerita tentang CGMI, gerakan mahasiswa….eh gerakan mahasiswa pada masa itu. 

Fian: CGMI itu apa mas? 

AI: Central Gerakan Mahasiswa Indonesia itu adalah…kalo ada tani BTI, mereka punya CGMI. 

Jadi aku coba mengangkat eee tentang beberapa…kalo Lekra sama Gerwani di media sosial sudah 

sering kali ya. Tapi cerita tentang BTI nggak terlalu, ada memang cerita tentang aksi sepihak, tapi 

tentang apa yang dilakukan BTI itu tidak ada. Misalnya ada hal menarik, BTI itu tidak hanya 

bercermin, mereka tuh juga yang mendapat dukungan, mereka meng…melakukan pembasmian 

tikus secara gotong royong. Coba aku…itu aku mengumpulkan, jadi mereka melakukan aksi-aksi 

yang…mereka juga pandai menarik minat petani, dari soal merebut tanah sampai soal-soal 

pengadaan benih, sampai bagaimana membasmi tikus. Jadi sering kali mereka punya program 

untuk aaaa apa…pembunuhan tikus gitu, ya begitu-itu menarik hal-hal yang. Kalau di gerakan tani 

sekarang misalnya, dulu terfokus merebut tanah, tapi ada persoalan tanah juga ketika tanah belum 

direbut, kan mereka harus ada peningkatan ssejahteraan, kita bisa misalnya mengusahakan 

penguatan benih, memabngun koperasi, kan koperasi menghimpun kekuatan lebih kuat, itu nggak 

dilakukan. Nah kalo kita belajar dari PKI…eh BTI, mereka melakukan itu, dari aksi perjuangan 

struktural merubah kebijakan menguasai tanah kembali, mereka mengerjakan aaaa…pengadaan 

benih, memburu tikus, yang begitu-gitu mereka melakukan. Terus misalnya jaminan kesehatan, 

mereka sudah memikirkan. 

Fian: itu di post juga? 

AI: itu yang akan aku kerjakan lebih dalam lagi, kemudian soal gerakan buruhnya juga. 

Bagaimana kontribusi gerakan buruh aaaa kiri pada saat itu. Dan sebenernya aku berkesimpulan, 

aku akan sampai pada memulai tentang kontribusi gerakan kiri sejak jaman pergerakan di awal 

abad 20… ehh 21… eh 20. Muculnya gerakan, selain Serikat Islam, kan sebenarnya gerakan kiri 

mulai dari buruh kemudian akhirnya muncul PKI. Dulu sebelumnya ISDV, tetapi itu partai…partai 

ISDV itu ya partai komunis, tapi itu masih orang-orang belanda, yang mendorong orang-orang 

belanda. Tapi ketika ada sebuah proses, ketika…aku lupa sih namanya selain Alimin 

tuh….aaa…setelah jadi PKI itu, timbangannya mulai, malah yang Indo dan Eropa kemudian luar, 

dan membuat partai…kelompoknya sendiri. Tapi itu kan artinya di awal abad Serikat Islam pun 

kemudian ada Serikat Merah dan sebagainya, jadi kita meletakan meekreka…dan itu diakui oleh 

banyak orang bahwa dia  partai modern utama. Serikat Islam juga partai, tetapi dia tidak akan 

dianggap partai modern kalau itu, karena basisnya adalah primordial dan kemudian teodal. 

Penokohan itu begitu kuat.  

Fian: aaa mas maaf, tadi dasar… istilah mas…apa…identitasnya adalah…pembantah propaganda 

orde baru? 
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AI: ya istilahnya melawan propaganda palsu dan sejarah palsu, eh propaganda orde baru dan 

sejarah palsu. 

Fian: melawan ya? 

AI: he ehhh 

Fian: dan… 

AI: Bongkar! Ya lawan dan bongkar 

Fian: hmm oke. Bagian…jadi mas mengimplementasikan identitas lawan dan bongkar propaganda 

orde baru dan sejarah palsu itu melalui postingan-postingan? 

AI: ya postingan itu kan sebenarnya mencertiakan sejarah alternatif 

Fian: bagaimana prosesnya mas? Pengimplementasian usaha pembangunan identitas ini 

itu…sukses…gimana? 

AI: problemnya kan aaaa yang tadi, kaum aaaa… apa…di komunikasi kan kita melihat 

apa…bagaimana efektifikat media kan, atau berita, sebuah berita. Aku tidak pernah sampai 

kesana, aku belum pernah membaca. 

Fian: maaf mas, tadi salah ngomong. Jadi apakah… aaaa… follower mas itu 

mem…mempersepsikan hal serupa soal identitas dari akun ini? Dari page ini? 

AI: aku nggak bisa menyimpulkan tuh 

Fian: nggak bisa? 

AI: he ehh 

Fian: karena interaksi yang terbatas? 

AI: tapi kan juga selain kampanye itu aku sebenarnya kan ingin, ya aku sudah terlibat dalam 

misalnya IPT, aku bukan panitia IPT, tapi aku berusaha selalu membantu, mengkomunikasikan. 

Salah satu yang aku mau lakukan adalah menghimpun itu. Jadi sebenernya itu lebih ke prosesnya, 

ya tadi tema besarnya itu, ada sejarah-sejarah untuk melawan itu, ada kepetinginan bagiku untuk 

menghimpun bahan bacaan itu di satu tempat. Jadi ketika…ketika orang terdorong 

untuk…mungkin rangsangan untuk aaa memahami 65 tidak datang dari mereka membaca 

genosida-ku, tapi misalnya dari film Joshua, jadi ada sekelompok anak muda atau non-anak muda 

yang tergenyak dengan situasi itu. Dan gua berpikiran bahwa diantara sebanyak orang itu, itu pasti 

ada pengen tahu lebih jauh. Untuk itu kenapa nggak aku coba mengihimpun itu, sehingga ketika 

orang sudah…sudah terhenyak dan kemudian “apa sih sebenarnya terjadi”, mereka..mudah 

mencari bahan itu, kalau nemu genosida-ku. Dan aku juga psotingkan juga tentang aaaa ingat65 

itu. Jadi ada satu postingku, ya aku…semua yang ada di ingat65 aku link…aku me-link kan 

ke…jadi semua artikel itu kan tinggal ‘klak-klik-klak-klik’. Jadi…dan aku juga mengangkat 

juga…mencoba mau ini…mengangkat insiatif yang sudah dilakukan walaupun belom…misalnya 

ada satu kelompok di Jogja yang bikin film…film komunikasi…Kotak Hitam. Itu dia membuat 

banyak film tentang 65, ada soal..terkait Gerwani, ada soal eksil, ada soal..mereka juga bikin 

pameran…apa…Museum Bergerak, jadi mereka museum….sori ya aku sudah…kadang tiba-

tiba…Musim Bergerak, jadi mereka mendokumentasikan memorabilia tentang 65. Dari 

misalnya… apa.. partiturur karung beras yang di-inikan oleh BTI, jadi mereka membuat satu merk 

gitu, yang begitu-gitu lah. Mengumpulkan benda-benda yang terkait tentang peristiwa itu, surat, 

foto…nah itu kan bagian testimoni kan bukan…misalnya seperti OrBa, selain mereka bikin 

teksnya, mereka bikin patung, bikin museum yang mendukung…ya kayak gitu 

Fian: ya udah. 

AI: udah? 

Fian: sepertinya udah, nih maksudnya sudah saya matiin rekaman. Makasih mas. 
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LAMPIRAN 6 

Ngomikmaksa 

 

  

A : “Halo” 

B : “Ya” 

A : “Nama Mas?” 

B : “AR Rahman.” 

A : “AR.. ARe kan? Ada e nya?” 

B : “Enggak enggak, pake I aja.” 

A : “Ooh..” 

B : “Gausah pake e.” 

A : “A*** R*****?” 

B : “R**** biasa.” 

A : “Tempat tanggal lahir Mas?” 

B : “Banjarmasin, 23 Oktober 1992.” 

A : “Domisili Mas dimana sekarang?” 

B : “Di Banjarmasin.” 

A : “Riwayat pendidikan Mas apa Mas?” 

B : “Eee.. Aku SMA.” 

A : “SMA…” 

B : “Nama sekolahnya?” 

A : “Eee.. Di Banjarmasin juga?” 

B : “He eh.” 

A : “Oke. Terus, pekerjaan Mas?” 

B : “Sekarang... Teknisi handphone.” 

A : “Apa Mas, maaf?” 

B : “Teknisi handphone.” 

A : “Ooh. Agama Mas apa?” 

B : “Muslim.” 

A : “Terus.. pandangan Mas tentang PKI dan komunisme itu gimana Mas?” 

B : “PKI dan?” 

A : “Komunisme.” 

B : “PKI eee.. Kalau dari pandangan aku sebenarnya sama aja deh PKI itu kan sebuah 

partai.. cuman menganut ideology yang emang agak… Aku ulangi ada keponakan..” 

A : “Hehe iya gapapa.. Sebuah partai dengan ideologi yang?” 

B : “Eee.. yang mungkin eee.. apasih istilahnya.. eee.. pandangan orang yang.. ini.. agak 

kontrovesial kan.. komunis. Halo? Halo?” 

A : “Halo.” 

B : “Iya, terus apaan lagi? Iyak?” 

A : “Iya Mas, gimana?” 

B : “Eee.. PKI, kalau pandangan aku ya memang partai kayak sama aja kayak partai yang 

lain, terus masalah yang mengenai.. pemberontakan apa segala macem.. itulah yang jadi kontrovesi 

kan. Makanya anak muda biasanya langsung mencap PKI itukan partai yang bermasalah.” 

A : “Kalau komunisme?” 

B : “Apa?” 

A : “Kalau paham komunisme sendiri gimana Mas?” 

B : “Kalau paham komunis sendiri ya.. gimana ya ngejelasinnya.. bukan.. secara teori aja 

sih Mas, jadi kan komunis itu eee.. sebuah ideologi.. eee.. gimana yah jelasinnya..” 

A : “Gimana Mas?” 

B : “Eee.. menurut pandangan aku tadi kah?” 

A : “Menurut pandangan Mas aja..” 

B : “Jadi kalau komunis itu ya.. ideologi yang mungkin kayak lebih ke perjuangan 

perjuangan itulah..” 

A : “Perjuangan?” 

B : “Kayak tuntutan kayak kesejahteraan ekonomi. Mungkin yang menimbulkan gerakan 

yang berpengaruh ke politik. Jadi kayak menentang kapitalisme.” 
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A : “Terus yang akun @ngomikmaksa sendiri itu bisa diceritain gak mas kapan ada akun 

@ngomikmaksa itu?” 

B : “Jadi kemaren ada dari pamflet juga. Itu kayak kompetisi karya kreatif. Jadi kan disana 

dikumpulin anak muda dari seluruh daerah.. Lomba karya kreatif cuman temanya tentang.. apa 

istilahnya masa lalu.. masa lalu tentang pelanggaran HAM masa lalu gitu.. Jadi entah kenapa kan 

kami kemaren itu ada yang kategori komik, jadi.. aku coba ngambil yang komik. Nah dari situ 

yang mulai @ngomikmaksa.” 

A : “Kenapa Mas…” 

B : “Eee..  ya suka suka gambar lah dikit.. He eh.. suka gambar.” 

A : “Mas suka gambar itu.. emang hobi gitu yah?” 

B : “Eee.. yah obi sih, cuman ya untuk sekedar sekedar aja gak yang pro gitu kan..” 

A : “Mas biasanya gambar apaan?” 

B : “Gambar yaaa macem-macem. Tapi buat lucu-lucuan aja, komik.” 

A : “Macem-macem tuh maksudnya yang digambar macem-macem?” 

B : “He eh yang digambar macem-macem.” 

A : “Tapi kalau kontennya sendiri itu?” 

B : “Sampe sekarang ya komik.” 

A : “Maksudnya apa yang Mas coba sampaikan dengan karya Mas?” 

B : “Waktu mulai @ngomikmaksa? Kalau dulu kan buat lucu-lucuan aja, bikin-bikin 

komik.” 

A : “Kalau sebelum Mash obi ini?” 

B : “Buat buat gambar yaa istilahnya hanya kayak yaa komik, tapi buat lucu-lucuan aja. 

Kan dulu lagi booming @komikinajah, kayak gitu kalau di instagram, jadi ya sekedar sekedar 

kayak gitu aja.” 

A : “Mas boleh dijelasin nggak, maksudnya lucu itu gimana?” 

B : “Lucu… maksudnya kayak sebelumnya kan jadi kayak kita bikin konten yang buat di 

IG cuman pribadi ajalah, kita posting buat.. ya buat lucu-lucuan maksudnya temanya ya ada yang 

dulu kan cinta-cintaan yang kayak gitu lah, anak muda. Cuman gak khusus yang ada isi yang 

sensitif, jadi sekedar.. ya buat hiburan.” 

A : “Terus abis itu Mas ikut renovasi memori?” 

B : “He eh. Jadi ikut lomba itu kemaren ya Alhamdulillah masuk, kemaren ke Jogja, 

presentasi disana, dari itu ada tugas buat campaign di Banjarmasin. Campaign tentang pelanggaran 

HAM ini karna aku sebelumnya ngambil komik ya dibikin lah yang akun @ngomikmaksa itu.” 

A : “Hmm yang ini ya dimodalin 8 juta itu ya?” 

B : “Iya.” 

A : “Kampanyenya apa aja Mas? Yang Mas lakukan?” 

B : “Dulu sih ini aja, kita lebih aktifnya yang di media sosial. Jadi kita bikin lomba lagi.. 

lomba lagi buat anak muda yang di Banjarmasin.” 

A : “Bikin lomba lagi?” 

B : “Lomba lagi.” 

A : “Lomba gimana Mas?” 

B : “Jadi duit itu aku bikin bagi-bagi buat lomba kan ada hadiahnya, dalam menarik anak 

muda itu kan buat mau mencari tau lah.. jadi mereka bikin komik tentang HAM lagi di 

Banjarmasin. Jadi yang juara ada dikasih hadiah duit, ada yang peralatan gambar.” 

A : “Itu.. saya bisa liat gak? Saya bisa liat dimana Mas? Kalau misalnya saya pengen..” 

B : “Ke mungkin.. ya postingannya banyak yang udah kehapus sih, mungkin di bagian-

bagian bawah @ngomikmaksa itu sih..” 

A : “Oh di post di @ngomikmaksa juga ya?” 

B : “He eh. Tapi sebagian sudah banyak yang ngedit.” 

A : “Oh oke. Terus selain di sosial media, itu apa aja Mas kampanyenya?” 

B : “Kemaren lebih aktifnya di sosial media aja sih.. Kalau dari luiar ya meet up meet up 

biasa aja.” 

A : “Terus kalau akun @ngomikmaksa sendiri dulu ada berapa orang Mas?” 

B : “@ngomikmaksa.. aku sendiri.” 

A : “Oh sendiri?” 

B : “He eh.” 

A : “Oh ya Mas mau balik ke yang tadi deh renovasi memori, motivasi Mas ikut renovasi 

memori itu apa Mas?” 
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B : “Jadi dulu kan sebelum renovasi memori kenal pamflet di ajang 2014 dulu sama TI, 

Transparency International Indonesia.” 

A : “Apa Mas Mas? IFA?” 

B : “TI” 

A : “IA?” 

B : “TI. TI.. TI.. ” 

A : “Ikatan..” 

B : “Transparency International.” 

A : “Parenti?” 

B : “Transparan.. transparency.. yang masalah korupsi.” 

A : “Oh ya..” 

B : “Ada TI.. Jadi dulu kan pamflet pernah bikin acara sama TI.. temanya sama, korupsi dan 

HAM. Jadi dari situ kenal orang pamflet yang dari 2014 itu mulai masuk isu-isu HAM ke aku lah 

maksudnya, dari situ mulai tertarik. Jadi waktu pamflet mulai bikin acara lagi ya aku coba ikut. 

Makanya kebanyakan dari kontennya kan sekarang nyinggung-nyinggung korupsi.. sampe 

sekarang sih.” 

A : “Terus produksinya Mas sendiri itu gimana Mas?” 

B : “Kenapa?” 

A : “Kan Mas ini Mas sendiri yang ngurusin @ngomikmaksa kan, untuk upload itu gimana 

dan konten apa saja tuh proses produksinya gimana?” 

B : “Kalau sekarang karena kerja sama sama yang poliklitik itu, biasanya kan aku bikin satu 

tiap hari, tapi kan kalau upload di @ngomikmaksa nya ya nggak tentu. Tapi kalau yang ke web 

poliklitiknya itu mungkin ada satu lah tiap hari. Kalau ngerjainnya ya pulang kerja lah ya malam 

biasanya diuploadnya pagi.” 

A : “Jadi kalau di @ngomikmaksa sendiri gak rutin?” 

B : “Enggak rutin, kadang kalau memang lagi banyak stok komik biasanya perhari sampe 

bisa dua, tapi kalau lagi ga ada bahan misalkan ya sedikit. Tapi kalo dari di web yang poliklitik 

ada aja komik yang aku bikin biasanya.” 

A : “Bahannya apa Mas biasanya?” 

B : “Kenapa?” 

A : “Bahannya apa?” 

B : “Kalau dari politik ya politik.. poliklitik.. biasanya kita apa yang ngeliat lagi rame di 

berita nasional.” 

A : “Terus, namanya sendiri kenapa @ngomikmaksa, makna dibalik nama itu apa Mas?” 

B : “@ngomikmaksa itu hmm apa yah.. jadi awalnya kan memang bukan orang yang ada 

istilahnya latar belakang komikus segala macem kan, gambar-gambar ini Cuma sekedar hobi gitu.. 

jadi maksa banget istilahnya. Apalagi kan temanya ya agak sedikit sensitif. Jadi maksa itu ya 

dalam arti maksa yang sebenarnya.” 

A : “Terus kan @ngomikmaksa itu tadi sempet stalking walaupun gak punya ig sih haha, 

tadi ada 397 postingan ya Mas?” 

B : “Kayaknya yah? Gak ngecek terakhir.” 

A : “Saya liat ini ada sejumlah itu. Terus tadi saya liat liat yang Mas eee.. apa konten dari 

@ngomikmaksa yang soal isu PKI dan komunisme dan mungkin agak kiri.. ada dua belas. Nah, 

beberapa itu ada komen yang.. nih ada misalkan ketika Mas upload yang bisnis cloth nih aku 

bacain ini ya Mas apa.. komiknya. Bisnis clothingan lagi sepi nih gaada duit buat desain. Bikin 

gambar yang lagi rame aja brader, nih gue gambarin, logo palu gergaji. Mas inget gak yang..” 

B : “Ohiyaiya, inget. ” 

A : “Nah terus, gimana Mas?” 

B : “Itu yang kemaren sampe ditangkep orang distro kayaknya, jadi bikin kayak gitu. Orang 

cloth distro.” 

A : “Distro di?” 

B : “Dimana ya.. kemaren kayaknya di daerah Kalimantan Tengah lupa aku.” 

A : “Sepinggan? Balikpapan?” 

B : “Sepinggan.” 

A : “Oiya terus ini ada yang komen, namanya Chandra, dia komen bocah-bocah yang kaga 

tau komunis diem, gausah bela-bela gausah salahin aparat. Udah jadi aturan gaboleh ada atribut 

yaa gaboleh, gausah nawar-nawar, bendot lu tong! Terus ada lagi depreger, dia komen MT-in 

negara beragama negara berideologi Pancasila. Kalau memang anda berideologi komunis silahkan 
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minggat dari Indonesia. Apakah komen-komen ini.. di beberapa juga ada sih Mas yang ada 

beberapa yang misalkan ketika Mas komik soal bertahan di pulau buruh, nyeritain ceritanya 

tentang Bapak Biro Utomo..” 

B : “Iya?” 

A : “Itu ga ada yang komen.. komen negative. Tapi itu gimana Mas menanggapinya?” 

B : “Menanggapi.. kebanyakan sih dari kalo dari aku kalo komen-komen kayak gitu kalo 

debat kayaknya nggak abis-abis. Makanya biasanya aku biarin tapi kadang ada juga sih yang kalau 

dia punya banyak masukan masukan yang dia suka suka baca, abg yang ngelawan kan, dari 

komen-komen gitu. Tapi kalo dari aku, aku biarin aja.” 

A : “Terus ada juga ini Mas yang karena sejarah ditulis oleh seorang pemenang, jadi Mas 

komiknya soal ada kayak boneka digantung gitu, gantung diri, terus ada boneka putih putih putih 

putih putih lima terus yang terakhir ada boneka merah terus ada logonya apasih arit dan sendok. 

Itu Mas bales, itu kenapa Mas? Kenapa ada beberapa tentang maksudnya kan Mas apa namanya 

mengunggah konten konten komik soal isu PKI dan Komunisme, terus ada beberapa yang Mas 

tanggapin komennya dan ada beberapa yang Mas biarin.” 

B : “Itu kalo dari yang komen biasanya sesama temen komik kok biasanya. Biasanya sih 

kalo udah komen.” 

A : “Itu siapa yang? Temen komik itu komen yang  Mas tanggepin apa gak tanggepin?” 

B : “Yang ditanggepin. Biasanya. Tapi kalo ada orang yang emang kenal atau emang apa 

yah deket lah tau biasanya. Tapi gak tentu sih kalo masalah komen. Kebanyakan itusih, dibiarin 

aja. Memang ada beberapa yang ditanggepin, kebanyakan ya sesama komikusnya.” 

A : “Terus ini ada sepertinya ada orang yang gak Mas kenal ya, jadi ada komik ada cewek 

ngomongin sendok arit.” 

B : “Kenapa?” 

A : “Ada cewek ngomongin sendok arit, komennya, sendok dan arit merupakan simbolis 

komunis, komunisme partai, atau negara komunis. Mas inget?” 

B : “Hmm iyaiya.” 

A : “Terus ada cowok yang bilang harusnya kan palu dan arit. Gue takut ditangkep isilop 

kolot, polisi kolot.” 

B : “Eee.. bisa diulangi?” 

A : “Jadi komiknya itu ada cewek ngomongin soal sendok dan arit..” 

B : “Ohiya he eh inget.” 

A : “Terus ada yang komen itu namanya ani maharaja, dia bilang sorry bro komunisme itu 

tidak ada negara kalaupun ada itu namanya sosialisme.” 

B : “Ohiya iya, aku udah liat.” 

A : “Itu kalo soal konten sendiri, apa yang Mas pengen sampaikan..” 

B : “Dengan yang gambar itu?” 

A : “He eh..” 

B : “Pertama ya kalo yang masang logo kayaknya menurut aku terlalu berlebihan kan, apa 

namanya kalo yang untuk logo palu arit sampe segitu apa istilahnya.. terlalu menakutkan gitu ya 

haha logo itu. Sampai ada yang make kaosnya langsung ditangkep misalkan. Buat aku sih terlalu 

berlebihan aja.” 

A : “Berlebihan gimana Mas? Boleh dijelaskan?” 

B : “Yak an sebatas logo kalo menurut aku ya kok sampe ditangkep.. kayaknya terlalu 

berlebihan.” 

A : “Terus apa yang Mas harapkan dengan membuat komik dengan pesan logo-logo ini?” 

B : “Jadi kalo bikin ya tujuannya apa ya.. disitu aku gambar nih yang gak yaa biasa aja gitu. 

Harusnya. Seharusnya biasa aja. Komunis itu kan Cuma logo, logo.. gaperlu sampai yang terlalu 

ini.. apasih istilahnya ketakutan yang berlebihan.. Tapi kan dari situ biasanya ada yang komen ah 

lu mah gak ngerasain sih, mungkin kakek nenek lu ngerasain.. makanya itu kita kepo apasih yang 

terjadi kejadiannya di masa lalu itukan. Harusnya kita ngeliatnya jangan langsung wah ini bahaya 

nih atau gimana ya cari tau dululah intinya… haha nyambung gak ya?” 

A : “Nyambung kok nyambung.” 

B : “Hahahahaha” 

A : “Hmm terus tadi kalo saya iniin, dari 12 komik tentang isu PKI ini kalo ada yang soal 

logo-logo itu yang soal sejarah, sejarah itu kayak ada Bung Karno..” 

B : “Bung Karno..” 

A : “Yang jas merah.” 
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B : “Ohiya.” 

A : “Terus ada yang soal kiri, isu kiri kayak ini komik yang ada buku merah ada tulisan 

tangan kiri, buku ijo tips mengembangkan otak kiri. Terus ada juga yang kiri itu principal kirinya 

manapa.” 

B : “Itu acara kemaren kan..” 

A : “Mau bahas yang masalah kiri kiri dulu. Apa yang pengen Mas sampaikan tentang kiri 

kiri ini?” 

B : “Sampaikan kiri.. Apa yah hehe.. Eeee.. dulu kan kemaren karena banyak.. tau ini gak? 

Akun apa.. Asoy?” 

A : “Asoy” 

B : “Di Instagram” 

A : “Dimana?” 

B : “Di Instagram ada akun @_asoy” 

A : “Oh belum begitu tau..” 

B : “Nah, kan itu dia mahasiswa juga, ya suka suka yang bahas bahas yang hal kiri kiri ini, 

jadi kemaren ketemu dia ya kita bikin bikin yang tema tema kiri” 

A : “Mas sama dia maksudnya?” 

B : “Enggak maksudnya yaa engga sama dia sih ya kan kita ada satu grup gitu, jadi isu 

isunya kemaren yang apa itu..” 

A : “Mas juga masuk?” 

B : “Jadi dulu satu grup, dia yang bikin grup kan masalah yang marxis, masalah kiri, jadi 

kemaren kan ada kayaknya lagi rame yang waktu ada festival itu apa kita bikin konten-konten 

yang temanya kiri, ya bolehlah kata aku kan jadi kemaren komik komik yang kiri itu ya 

kebanyakan kontennya yang di grup kita coba bikin dikomikkan gitu.” 

A : “Oh.. terus kalo yang v-neck sendiri gimana Mas? Itu Mas pengen isu apa yang disini 

yang coba Mas sampaikan isu itu masalah kekiri-kirian komuniskah atau tentang LGBT?” 

B : “Karena kemaren itu masuknya ya semua semuanya sih yang dipandangan orang kan 

komunis, LGBT, semua masuk ajasih.. kan ada beberapa komik juga yang nyinggung-nyinggung 

masalah LGBT. Lebih ke apa yah.. pandangan ituloh. Pandangan orang.” 

A : “Terus kalo Mas sendiri, ini soal PKI ya Mas, Mas sendiri apa yang Mas percayai soal 

PKI? Narasi misalkan narasi 30S, gerakan 30 September itu..” 

B : “Kalo yang aku percayai ya memang ya banyak sumber yang ini sih kalo biasanya ke 

ada konspirasi dari peristiwa itu. Maksudnya gak sepenuhnya masalah di salah partai komunisnya. 

Tapi memang ada konspirasi disitu. Ya itulah perebutan kekuasaannya itu. Cuman karena 

momennya pas, sangat disayangkan ya banyak korban yang gak bersalah.” 

A : “Terus terkait narasi ini, narasi yang Mas gak percayai ini, apakah diimplementasikan di 

@ngomikmaksa?” 

B : “Ya coba. Dari awal sih ya kalo ada isu isu gitu ya kita coba angkat.” 

A : “Terus kalo @ngomikmaksa sendiri itu apa yang coba direpresentasikan? Dari 

@ngomikmaksa? Apa presentasi diri apa yang coba dikhalayakan atau brandingnya?” 

B : “Jadi kalau sekarang sih kayaknya karena ini tema-tema yang agak berat kan, tema 

HAM, terus politik, itu emang tema tema yang agak berat kalo yang untuk apalagi kalo di 

instagram kan udah ada quicker quicker yang kayak gitu, jadi biasanya dibikin gembor.” 

A : “Kenapa Mas?” 

B : “Ya dibikin gembor gitu. Penyampaiannya. Dipinggir sungai ini jadi ada suara-suara 

haha” 

A : “Suara apa barusan Mas?” 

B : “Suara kapal kecil jadi disini disebutnya klotok nyebutnya.” 

A : “Ooh..” 

B : “Kapal kecil yang muat satu dua orang kan.” 

A : “Di sungai apasih?” 

B : “Ini aku lagi di desa Marinda Sari.” 

A : “Di daerah masih Kalimantan Timur?” 

B : “Enggak, Kalimantan Selatan.” 

A : “Ooh..” 

B : “Masalah yang tadi, diimplementasikan karena temanya memang agak berat, biasanya 

penyampaiannya kita dibikin lucu lagi.. jadi biasanya ada sentuhan humor kalo yang secara gak 
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langsung lah, kecuali memang dibuat bener bener nangkep ada ininya ada apa isu tersembunyinya 

gitu.. jadi secara gak langsung.” 

A : “Kenapa Mas memakai pendekatan humor dalam menyampaikan pesan?” 

B : “Itusih biar menarik, biar orang pas ngebaca gak terlalu berat, padahal kan isinya..” 

A : “Apa Mas gimana? Tadi gajelas..” 

B : “Jadi kayak gini, tema kayak yang lagi rame petani Kendeng, yang semen. Kan lumayan 

berat tuh, jadi misalkan contohnya aku bikin ada dua suami istri yang istilahnya harapannya harus 

makan semen.. anda baca?” 

A : “Iya.” 

B : “Nah itu. Jadi pendekatan kayak gitulah intinya yang istilahnya gak langsung lah. 

Padahal ada kritik didalamnya.” 

A : “Terus apa yang Mas harapkan sama orang orang yang baca komik itu?” 

B : “Ya kalo kayak masalah semen ya harapannya orang baca, nantinya dikaji ulang lagi 

kan masalah semennya. Lebih banyak ruginya daripada ininya..” 

A : “Kalau masalah PKI dan komunisme?” 

B : “Ya kurang lebih sama sih. Kayaknya ada yang salah lah di masa lalu. Yang harusnya 

anak muda kan dibikin taulah jangan ada yang ditutup tutupi. Jadi kan ada sisi membangkitkan 

rasa ingin tau, rasa kritis kan. Gak segitunya lah. Apa yang kit abaca di waktu SD, apa yang kita 

tonton, kayaknya ada yang salah dengan semua itu kan.” 

A : “Hmm iyaiya.” 

B : “Ada yang gak masuk akal intinya haha.” 

A : “Tapi untuk yang komen komen yang dikasih candra, yang ngolok-olok, itu Mas diemin 

aja?” 

B : “Iya, he eh.” 

A : “Tapi Mas diemin aja dan tetep orang itu misalkan follow, atau gimana?” 

B : “Masalah itu aku nggak merhatiin sih, entah dia follow. Soalnya kan akunnya kan gak 

dikunci kan. Bebas aja. Jadi orang mau komen langsung bisa. Kebanyakan sih mereka sekali 

komen misalkan gaada lagi kan kayaknya yang singgah singgah aja. Maksudnya ya kuanggep 

kayak singgah singgah aja.” 

A : “Tapi ada gak Mas yang ini terlepas dari positif atau negatif, yang sampe pesan apa sih 

namanya..” 

B : “Ke DM? direct message?” 

A : “Direct message. Ada gak?” 

B : “Ada.” 

A : “Kalo masalah PKI ada?” 

B : “Dari masalah PKI, dulu sih ada.” 

A : “Itu gimana Mas?” 

B : “Ya aku sama sih kayak posisi aku sekarang kana pa yang aku pikirin aku jelasin..” 

A : “Pesan dia apa Mas?” 

B : “Pesan.. biasanya dia ini ya itulah yang aku bilang tadi, ah lu gak ngerasain katanya..” 

A : “Apa gimana Mas gimana?” 

B : “Bukan apa istilahnya orang tua lu atau kakek nenek lu gak jadi korban gitu. Ya gitu.” 

A : “Oh jadi ini adalah komentar negatif?” 

B : “Negatif.” 

A : “Terus abis itu?” 

B : “Mungkin ya aku bales ya apasih apa yang ada di pikiran aku kan. Alasan alasan aku 

posting itu. Tapi biasanya dari kebanyakan yang pesan itu, akhirnya debat debat gaada ujung. ” 

A : “Debat sama Mas di direct message?” 

B : “He eh.” 

A : “Terus apa yang diperdebatkan Mas?” 

B : “Ya itu masalah pandangan mungkin dari mereka kan memang ada yang jadi korban.” 

A : “Maksudnya korban?” 

B : “Ya korban. Korban peristiwa itu. Kan ada kakek neneknya yang korban.” 

A : “Korban disini tuh kakek neneknya?” 

B : “Mungkin ada keluarganya lah intinya.” 

A : “Penyintas atau..” 

B : “Penyintas.” 

A : “Penyintas.” 
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B : “Iya.” 

A : “Bentar Mas saya mau menyimpulkan, jadi yang nge-dm Ma situ adalah keluarganya..” 

B : “Mungkin keturunan yang tewas pada saat kejadian itu.” 

A : “Nah itu dia komentarnya apa?” 

B : “Ya itu. Lu bikin bikin ginian lu gak ngerasain sih, katanya.” 

A : “Oh gitu.” 

B : “He eh.” 

A : “Terus Mas jawab apa?” 

B : “Kalo dari aku ya memang aku kan gak ngerasain, cuman ya makanya dari sekarang kan 

aku mempelajari masalah itu. Apasih sebenarnya yang terjadi saat itu. Dulu kan ada film apa.. 

yang.. jagal sama apa.. pernah nonton itu gak? Yaa aku sih berdasarkan kebanyakan dari sana.. 

masukan masukan maksudnya ada sisi lain dari yang versi dia kan..” 

A : “Jadi si orang ini malah gamau isu ini diangkat? Maksudnya gitu?” 

B : “Bukan gamau sih sebenernya dia lebih ngapain ah lu gaada gunanya gitu.” 

A : “Itu post yang mana Mas? Dia lagi ngomongin post yang mana?” 

B : “Apa yah? Jadi kan namanya dulu kita ngadain lomba, kan yang lomba itu.. lomba yang 

pas tadi awal itu ada yang bikin.. apa.. bentar cek instagram.. haha lelet banget nih.. aku liat masih 

ada gak akunnya..” 

A : “Oh oke, makasih Mas.” 

B : “Pokoknya kalo gak salah dulu itu dari peserta lomba komik yang aku upload, jadi dia 

dm aku. Cuma aku lupa yang mana. Kalo nggak kehapus.” 

A : “Itu kenapa ada beberapa post dihapus Mas?” 

B : “Ya itu terlalu sensitif.” 

A : “Terlalu sensitif itu isu apa aja yang dihapus?” 

B : “Bentar ya. Soalnya lumayan banyak kemaren. Komik yang ini.. kayaknya gak bisa 

kebuka nih.. aku lupa yang mana..” 

A : “Tapi yang terlalu sensitif itu ada yang isu tentang PKI dan komunis Mas?” 

B : “Malah yang PKI dan komunisme dulu.” 

A : “Oh jadi yang dihapus tuh yang PKI dan komunisme?” 

B : “He eh ada beberapa, cuman bukan postingan aku itu. Kan karna dulu ada lomba, 

diupload. Kesini. Ke ig aku. Tapi udah kehapus kayaknya.” 

A : “Itu kalo Mas ingat, tentang apa isunya? Missal isunya PKI terus..” 

B : “Dulu gambar anak kecil nangis.. apa yah.. lupa aku hehe” 

A : “Tapi maksudnya terlalu sensitif itu apa Mas?” 

B : “Ya terlalu apa istilahnya.. gambling, maksudnya ah orde baru.. gitu yang nyebut nyebut 

yang langsung lah istilahnya.” 

A : “Oh jadi maksudnya secara langsung nyindir?” 

B : “He eh iya.” 

A : “Oh oke.” 

B : “Jadi kan kemaren waktu rame yang penangkapan penangkapan itulah isunya, jadi ada 

beberapa yang aku hapus.” 

A : “Buku?” 

B : “Enngak, dulu kan ada rame yang isu yang penangkapan apa apa gitu kan jadi ada 

beberapa, ada beberapa komik yang aku hapus. Yang termasuk yang salah satunya itu yang terlalu 

gamblang.” 

A : “Itu Mas dorongan untuk menghapus apa?” 

B : “Apa yah? Mungkin karena ada beberapa akun yang katanya ditutup, di apa istilahnya.. 

di instagram di block atau apa..” 

A : “Suspend?” 

B : “He eh disuspend karna masalah itu.” 

A : “Disuspend itu berarti maksudnya banyak yang report?” 

B : “He eh banyak yang report.” 

A : “Oh, dan Ma situ menghindari itu?” 

B : “Menghindari itu. Ya supaya masih bisa jalan lah.” 

A : “Tapi bagaimana Mas mengkurasi.. maksudnya memilah memilih mana yang terlalu 

sensitif, mana yang kayaknya aman aman aja karena kan ini masih ada beberapa kan yang isu PKI 

dan komunisme itu gimana Mas cara Mas milihnya? Untuk yang dihapus dan dipertahankan gitu..” 
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B : “Itu tadi yang.. kan tiu dari gambar aja ada yang dimirip miripin jadi ya sebatas itu aja 

maksudnya yang gak nyebut secara gamblang di orde baru, Soeharto.. segala macem.. jadi yang 

kayak gitu sih masih ada.” 

A : “Tapi kalau sendok arit itu sendiri, itu Mas setelah aktivitas menghapus atau sebelum 

menghapus, sendok arit itu udah ada?” 

B : “Sebelum udah ada.” 

A : “Oh sebelum udah ada.” 

B : “He eh” 

A : “Dan kenapa dipertahankan Mas?” 

B : “Kalo menurut aku sih masih aman.” 

A : “Kalo yang gak aman tuh apa aja Mas contohnya selain yang anak kecil tadi?” 

B : “Itu tadi yang secara langsung. Yang secara langsung ya.. kurang tau lah.” 

A : “Kalo missal itu nyebut nama atau..” 

B : “Nyebut nama, nyebut rezim, nyebut langsung” 

A : “Oh ngerti ngerti..” 

B : “Iya..” 

A : “Nyebutnya itu di dalam dialognya apa dikomentarnya?” 

B : “Ada yang dialog komik, ada yang di caption.” 

A : “Tapi ini ada satu Mas yang satu minggu yang lalu..komik Mas yang komiknya itu ada 

orang ngomong pake baju cokelat, seharusnya pemerintah tidak memiliki beban dalam 

pengungkapan kasus masa lalu karena orang-orang yang bertanggung jawab banyak yang sudah 

meninggal dan saya tidak setuju dengan adanya imunitas.. terus orang itu kayak lagi disekap gitu. 

Mas inget? ” 

B : “Iya.” 

A : “Nah itu di salahsatu hastag nya ada new order. Itu Mas kategorikan sebagai yang gak 

langsung apa langsung?” 

B : “Gak langsung.” 

A : “Kenapa itu gak langsung Mas?” 

B : “Kita kan biasanya nyebutnya orde baru orde baru.” 

A : “Oh jadi new order itu bukan…” 

B : “Banyak.. banyak bias jadinya.” 

A : “Itu yang terlalu sensitif tuh selain nyindir langsung orde baru, dan sebut nama, itu apa 

aja Mas?” 

B : “Pokoknya itu sih yang paling ini kalo untuk gambar kalo caption kalo menurut aku ya 

dari itu..” 

A : “Tapi kalo PKI sendiri itu gak termasuk terlalu sensitif?” 

B : “Itukan ininya.. objeknya. Objek yang dibahasnya.” 

A : “Jadi maksud Mas yang terlalu sensitif itu..” 

B : “Jadi maksudku ketika kita menyalahkan langsung kayak langsung ke orangnya atau 

langsung ke itunya..” 

A : “Hmm.. oke..” 

B : “Apasih itu bahasanya ya..” 

A : “Iya he eh..” 

B : “Amburadul.” 

A : “Terus kalau postingan postingan yang Mas hapus itu itu komennya gimana Mas? 

Apakah komennya juga..” 

B : “Ya sejenis. Sejenis kayak yang kamu liat tadi.” 

A : “Oh jadi komennya sama aja kayak isu isu lain?” 

B : “He eh sama aja. Sejenis sejenis itulah kurang lebih. Pokoknya, apa ya istilahnya.. kalo 

kita bales, itu bakal panjang gaada ujung. Intinya disitu.” 

A : “Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada misalkan tanggal tanggal atau momen 

momen tertentu dimana Mas mengunggah postingan?” 

B : “Ya kadang tuh ada sih.” 

A : “Itu kapan Mas?” 

B : “Tergantung momennya ada yang Pancasila, ada yang waktu peristiwa 30 September.” 

A : “Itu postingannya apa Mas?” 

B : “Itu kemaren yang nonton video..” 
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A : “Oh yang ini ya.. ada 2 cover DVD the lock of silence, the act of feeling, terus ada hitam 

mau nonton bokep kan, ada adegan bugil juga kok. Itu?” 

B : “He eh.” 

A : “Oh oke.. tapi rutin gak Mas hari hari itu? Harinya apa aja Mas tadi maaf?” 

B : “Tergantung sih, namanya aku kan gak khusus bikin bikin langsung aku kadang sibuk 

kadang ini.. kalo ada yang inget atau momennnya lagi pas ya bikin.” 

A : “Oh gitu.. Terus dari @ngomikmaksa ini apakah berjaringan?” 

B : “Berjaringan?” 

A : “Apakah ada hubungan dengan akun lain atau komunitas lain atau apa gitu?” 

B : “Kalo @ngomikmaksa.. gaada sih.. maksudnya yang khusus hubungan yang langsung. 

Biasanya kalo ada projekan biasanya kalo minta bantu kalo ada acara korupsi misalkan..bantu 

promo atau apa.. bantu bantu bikin konten misalkan.. tapi kalo yang secara langsung gitu mah 

gaada sih rasanya.” 

A : “Tapi kalo sama poliklitik sendiri?” 

B : “Kalo poliklitik aku contributor lepas juga..” 

A : “Oh kontributornya itu berarti Mas AR sendiri ya bukan @ngomikmaksa nya?” 

B : “He eh. Kalo di webnya nama aku aja.” 

A : “Jadi @ngomikmaksa itu berdiri sendiri?” 

B : “Iya.” 

A : “Udah Mas sepertinya itu aja. Oiya Mas tapi mungkin kalo misal pas nanti ada yang 

kurang aku boleh Tanya-tanya lagi ya?” 

B : “Boleh.” 

A : “Oke Ma situ aja. Terus yang terakhir ada yang ditanyain gak Mas dari Mas AR 

sendiri?” 

B : “Tanya ke kamu kah?” 

A : “He eh.” 

B : “Kalo menurut kamu sendiri? Tentang masalah PKI ini?” 

A : “Oh kalo menurut ku sendiri, ini terlepas dari penelitian ya, karena kalo meneliti kan 

harus objektif gitu ya.. gaboleh bias. Tapi kalo menurutku sendiri itu memang banyak yang bolong 

sejarah resmi negara kita. Dan aku juga sebenernya gak terlalu percaya sih..” 

B : “Ada yang ganjil gitu kan?” 

A : “Karena aku juga pernah baca ini apa buku putih.. pokoknya abis memutuskan skripsi 

tentang ini aku kan baca baca.. buku putih ini tuh argumennya nggak scientific gitu, lebih ke 

emosional gitu. Terus kakekku sendiri juga penyintas.” 

B : “Oh iya. Sebenernya bagus sih sebenernya ada temen aku yang cocok masalah ini, yang 

akun asoy itu kalo mau Tanya Tanya kalo diskusi biasanya dia orangnya open.” 

A : “Apa Mas? Akun?” 

B : “yang @asoy” 

A : “@asoy tulisannya gimana?” 

B : “underscore A-S-O-Y. di instagram.” 

A : “Underscore A-S-O?” 

B : “O-Y.” 

A : “Asoy biasa gini?” 

B : “Asoy biasa iya. Tapi depannya underscore.” 

A : “Ooh.” 

B : “Tuh kalo kamu liat postingan postingannya, ak lebih keras. Kalo sekarang dia lebih 

yang waktu itu kan semen.. terus yang FPI haha” 

A : “Oiya Mas ada satu pertanyaan lagi lupa, dari semua konten Mas ini, itu garis besarnya 

apa?” 

B : “Lebih apa yah.. isu sosial lah masuknya.” 

A : “Isu sosial yang gimana? Maksudnya pendekatan Mas untuk ini banyak isu kan, isu 

agrari.. agrarian yang Kendeng, terus juga ada isu imunitas. Ada juga komunisme, itu yang kayak 

garis merah nya, dari isu isu ini, kesamaan dari isu isu itu apa?” 

B : “Karena ini nyampur sama yang poliklitik.. ya paling apa yang lagi rame kan.. yang lagi 

rame dibahas biasanya dibikin pandangan lainnya lah, biasanya sih.” 

A : “Rame dari topik politik?” 

B : “Ada yang politik, yaa sosial tadi.. Contohnya misalkan kemaren ada yang lagi viral foto 

pramuko makan langsung di tanah.. udah gitu aku bikin secara gak langsung kan aparatnya gitu 
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misalkan cuman gaada kata-katanya. Itukan yang lagi rame di media. Terus ada yang selfie bunuh 

diri.. yang kayak gitu kan.” 

A : “Terus ada pertanyaan lagi gak Mas ke saya?” 

B : “Itu aja sih kayaknya. Mungkin bisalah nanti aku bikin jadi bahan aku kan hehe. 

Soalnya ini ada beberapa juga yang salah satu komik kemaren ada yang beli buat dikritik juga.. 

gunadarma apa kalo ga salah.. tapi dia yang politik kayaknya.” 

A : “Kalo aku sendiri sih komunikasi. Kajian media.” 

B : “Kajian media?” 

A : “Iya. Kajian tentang memori. Jadi kayak kita ngeliat masa lalu. Jadi ada dua jenis, jenis 

yang menentang narasi anti komunis, seperti @ngomikmaksa, pamflet, sama yang anti komunis. 

Tapi belom dapet yang anti komunis.” 

B : “Kalo dari pamflet bagus. Banyak ininya.” 

A : “Iya kemaren baru ngobrol.” 

B : “Itu baru kenal kah? Atau gimana sama Mas Firman?” 

A : “Iya jadi pertamanya tuh dari ini sih.. ingatan5, ingatan5 dikasih kontaknya ini apa.. 

KKPK. ” 

B : “Ohiya itu yang bikin kemaren di Jogja.” 

A : “Iya dari KKPK, dapet pamflet. Dari pamflet dapet Mas gitu.” 

B : “Jadi kalo dari akun @ngomikmaksa sendiri ya masih sih kayak buat apa ya ada 

diselipin isu cuman secara humor gitu. Gaterlalu frontal. Makanya beberapa ada yang dihapus, biar 

yang baca itu masuk lah. Gak langsung panic haha.” 

A : “Sepertinya gitu aja Mas. Nanti kalo ada lagi saya chat aja ya Mas” 

B : “Oke deh” 

A : “Makasih banyak ya Mas AR.” 

B : “Iya sama-sama.” 
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LAMPIRAN 7 

 

Re(i)novasi Memori 

 

F: jadi hmmm yang pertama tentang informasi backgorund dulu mas. Mas namanya siapa? 

P: nama F**** S*****. Di pamflet sebagai Kordinator Youth Studies 

F: Kordinator Youth Studies? 

P: iya. Youth Studies itu yang berhubungan sama kanal-kanal informasi media yang ada di pamflet. 

Ya kayak pembuatan konten terus rencana strategi, penelitian, riset, terus yang megang-megang 

media sosial sih  

F: terus hmm tempat tanggal lahir mas? 

P: di Virginia 28 november 1987 

F: pekerjaan anda...ehm alamat domisili? 

P: domisili Jakarta Selatan  

F: oh deket dong dari sini? 

P: deket banget pokoknya hehehe 

F:  di mana mas? 

P: di Cipete, Cilandak 

F: agama boleh tanya gak? 

P: Islam 

F: Islam? ehehe 

P: KP Islam  

F: eeh KTP (tertawa kecil) 

P: harusnya udah gak ditanyain tuh yang kayak gitu tuh 

F: apa? 

P: harusnya yang kayak gitu gak ditanyain, biar gak bias 

F: riwayat pendidikan mas? 

P: S1 Sosiologi Universitas Indonesia 

F: terus ehmm pandangan mas tentang PKI tuh apa dan komunisme? 

P: kalau pandangan pribadi.. komunisme itu ideologi maksudnya kayak paham, jadi semua orang 

berhak mempunyai paham itu. Terus untuk pki sendiri, dia partai yang menggunakan paham 

ideologi itu, komunisme. Terus masalah baik dan benar sebenernya tuh relatif, tapi dalam hmm di 

Indonesia ini mungkin ya salah satu kesalahan masa lalu itu yaitu bagaimana cara penyelesaian 

ideologi itu dengan cara kekerasan (02:21 - 02:34). Pembunuhan terus hmm pembantaian terus 

tiada proses hukum, dan itu menurut saya yang sebenarnya yang salah bagaimana cara merubah 

ideologi seseorang atau komunitas itu dengan cara itu tuh sebenarnya gak boleh banget. (02:35-

02:52) 

F: jadi hmm orang-orang pki diubah ideologinya pake kekerasan, maksudnya gitu? 

P: iya itu yang gak boleh. Iya itu yang kesalahan, kesalahan masa lalu yang dilakukan seperti itu  

F: terus tentang pamflet sendiri, bisa dijelasin gak mas?  

P: pamflet tuh organisasi non-profit yang dulu dibentuknya oleh anak-anak muda. Sejak tahun 

2012 akhir ini emang fokusnya tuh pada aktivisme anak muda dan human rights yaitu hak-hak 

asasi manusia. Jadi banyak melakukan, pernah melakukan riset juga, kampanye-kampanye publik, 

terus juga mengadvokasi juga untuk informasi-informasi yang bisa diakses oleh anak-anak muda. 

F: yang mendirikan siapa aja mas? 

P: jadi kan dulu banyak sih. Ada afrah suci juga (03:46) dulunya alumni kom. Ada maulida juga, 

terus dulu ada Andan juga. banyak sih. Jadi sebenernya dulu terbentuk dari orang-orang yang 

pernah bekerja di JP, Jurnal Perempuan terus akhirnya mereka, orang yang pernah berpengalaman 

di Jurnal Perempuan terus mereka membentuk organisasi pamflet ini. 

F: tapi hemm semua anak muda? 

P: dulu masih muda-muda semua. di bawah 30 tahun, ada yang lebih sih tapi dia lebih bantuin 

kayak supervisor-in (04:20), jadi kayak board (04:23) jadi pengurusnya, tapi abis itu badan pekerja 

tuh anak muda semua di bawah 30 tahun 

F: landasan pembentukannya tuh apa? 

P: yaa itu sih, dulu merespon tentang undang-undang kepemudaan juga. Di mana tuh kayaknya, 

anak muda tuh kayak selalu digunakan sebagai kepentingan politik doang tapi kayak suaranya tuh 

gak pernah didengar, jadi berangkat dari situ kita pengen menumbuhkan pemahaman kritis lah 
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supaya anak muda tuh bisa mengambil peran juga dalam pembangunan, dalam kebijakan apapun 

itu 

F: digunakan sebagai politik hmmm 

P: engga..engga... kita gak berbasis politik, tapi lebih *lalu dipotong oleh F* 

F: bukan, maksudnya tadi mas bilang kalau pemuda tuh sebelum, kan... 

P: ohh, selama ini digunain kayak buat kepentingan politik aja 

F: itu seperti apa mas? 

P: misalnya kayak kebijakan-kebijakannya tuh gak berpihak untuk anak muda. Jadi kayak, 

misalnya kayak pemilu seolah-olah ayo anak muda untuk memilih, udah. Tapi abis itu ketika anak 

muda menggunakan hak pilihnya, dan mereka gak didengar aspirasinya misalnya mereka mau apa, 

mau apa kayak gitu. Tapi kayak seolah-olah, ya dipergunakan aja untuk bisa hak politik aja, untuk 

bisa memilih. misalnya kayak gitu, sama beberapa kebijakan itu juga sebenernya tidak pro dengan 

anak muda, misalnya kebijakan itu kayak menguntungkan untuk partai politik, hanya untuk 

penguasa yang berkuasa saat ini misalnya. Jadi kayak gitu sih, jadi kebanyakan ya tidak 

mengaspirasi suara-suara anak muda kebanyakan. 

F: terus yang diaspirasikan dari pamflet itu apa aja? 

P: maksudnya? yang pernah? 

F: he'em, yang dicoba. Kan tadi mas bilang kalau digunakan untuk kepentingan politik, sedangkan 

aspirasinya gak didengar. 

P: yaa, kita pernah mengadvokasi mengenai hmm undang-undang pendidikan. undang-undang 

pendidikan tuh selesainya di case pro (06:23). Di mana tuh kayak case pro itu kita mengadvokasi 

supaya pendidikan case pro itu masuk ke kurikulum. Karena selama ini pendidikan case pro itu 

banyaknya kayak masuk di pelajaran biologi, tapi sebenarnya kan kita tahu kayak kasus hmmm 

pencabulan terus kayak pemerkosaan, sebenarnya kayak banyaknya orang yang tidak mendapatkan 

edukasi tentang seks, jadi orang gak ada yang tau. Nah kita coba mengadvokasi di situ juga sih, 

karena selama ini Undang-Undang gak melihat itu. Jadi sama juga kayak kasus perkawinan anak, 

kayak kita mengadvokasi supaya perkawinan anak itu di atas 18 tahun, karena undang-undang 

yang berlaku saat ini tuh mengizinkan anak kawin di bawah 16 tahun, padahal 16 tahun aja masih 

banyak permasalahan, kayak emosi belum stabil, terus kayak anak masih dibawah umur. yang 

bahkan berimbas ntar bagaimana kehidupan berumah tangga  

F: terus hemm kalo riset apa aja emang yang dilakukan? 

P: riset dulu 2014 tentang anak muda dan HAM, itu di tiga kota: jakarta, bandung dan Palu. Terus 

itu risetnya, kita melihat sih kayak kita ke sekolahan. jadi melihat sejauh mana anak muda bisa 

belajar, pemahaman mereka tentang HAM itu gimana sih, apalagi di pelajaran PPKN kan ada. tapi 

sejauh mana mereka bisa belajar HAM dari kurikulum yang ada, terus sama riset tentang 

partisipasi politik anak muda itu ada di tujuh kota: Jakarta, Bandung eeeh (informan salah 

menyebutkan lalu mengulangi pernyataan), Jakarta, Cirebon, terus di Papua, terus hmmm 

pokoknya lupa deh, itu lebih ke ini sih. Pengen ngeliat juga seberapa besar partisipasi anak muda 

dalam berpolitik, apakah anak muda itu dulu cenderung apatis atau emang mereka pada aktif untuk 

berpolitik  

F: terus orang-orang di balik pamflet itu siapa aja mas? 

P: sekarang tuh tinggal berenam kalo yang pengurusnya ya. Tapi kalau untuk bosnya itu ada 

bertujuh apa kalau gak salah  

F: terus hmm siapa aja mas? 

P: oh nama-namanya? 

F: heem maksudnya posisinya apa aja? 

P: oh kalau posisinya di pamflet, kalau pengurus ada kordinatornya, kordinator pamflet namanya 

Maulida, terus ada tiga divisi, ada tadi Youth Studies yang dipegang oleh gue sendiri, terus 

kordinator aktivisme eeeh Kordinator Movement itu dipegang sama Amri karena aktivisme 

sebenarnya kosong, terus ada Meki dia tuh sebagai Comm Officer, terus ada Raka yang ngurusin 

website sama dia juga staff di Youth Studies. 

F: jadi yang tiga bidang tuh apa aja mas? tadi Youth Studies.. (mencoba crosscheck) 

P: Youth Studies, Youth Movement, sama Youth Activism 

F: ooh terus untuk hmm Reinovasi Memori. Nah di, saya liat di webnya kalau reinovasi memori 

itu kerjasama antara pamflet dan KKPK 

P: iya  

F: bisa diceritain gak mas awalnya gimana bekerja sama itu 
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P: kan pamflet kebetulan 2014 tergabung dalam KKPK. KKPK itu koalisi keadilan pengungkapan 

kebenaran  

F: 2012?  

P: 2014. kita join di KKPK nah KKPK ini mereka fokus isunya di pelanggaran dan kekerasan di 

masa lalu. Nah kita di situ sebagai organisasi yang sebenarnya pengen consern pada kekerasan-

kekerasan masa lalu khususnya menginformasikan ke publik untuk anak muda, makanya kita kerja 

heeem gabung di KKPK itu. Nah terus di salah satu KKPK ini kita bekerja juga sama yayasan 

Tifa, dia yang support juga untuk kita bikin Renovasi Memori itu. Jadi gagasan awalnya tuh 

membikin renovasi memori itu sebagai merespon buku yah, jadi kayak ada dua buku sebelumnya: 

menemukan kembali Indonesia dan apa ya satu lagi (P lupa judul buku), yaa pokoknya tentang 

menemukan kembali Indonesia itu, dalam buku itu hasil riset orang-orang dari KKPK semua 

bahwa selama 40 tahun ada enam pola kekerasan. nah enam pola kekerasan itu sudah menjadi 

sebuah buku laporannya, nah kita pengen supaya buku itu gimana sih kira-kira diresponnya oleh 

anak muda. nah makanya kita bikin kompetisi Renovasi Memori. Jadi supaya anak-anak muda 

yang kreatif apapun itu, bikin musik, bikin poster, bikin film, bikin yang lain-lain. Bagaimana sih 

lo pada ngeliat buku itu tuh hasil report itu. nah makanya kita bikin kompetisi itu, dengan 

berangkat dari buku itu.  

F: terus hemm hasilnya 129 karya kan. udah 9 lagu eeeh (F salah berucap) 9 video, 19 lagu, tujuh 

essay foto, 17 campaign kit, 32 meme, 6 komik, dan 39 ilustrasi. hmm jadi kan ini lombanya 

adalah dari buku Menemukan Kembali Indonesia? 

P: iya  

F: kenapa buku ini mas? 

Narasumer: ya karena itu sebenarnya udah jadi kayak heeem panduan lah. Jadi kan tuh udah kayak 

panduan juga jadi itu sebenarnya salah satu buku yang menurut gue tuh, menurut kita juga menarik 

karena selama ini kita gak pernah ada riset mengenai masa lalu tuh seperti apasih kasus-kasusnya, 

terus kita ngeliat kejadian saat ini tuh sebenernya berkorelasi karena kekerasan masa lalu yang 

tidak pernah diselesaikan jadi tuh sampai saat ini tuh pasti terulang terus, terulang terus, terulang 

terus nah makanya kita mikir juga, nih kira-kira kalau seandainya ini kita sebar ke publik, publik 

tuh paham gaksih sebenarnya kekerasan yang kita alami saat ini tuh berpola juga dari masa lalu. 

Nah makanya kan salah satu, kita juga berpikir apakah mungkin dengan orang banyaknya tau 

sejarah masa lalu semakin mengerti fakta-fakta masa lalu itu akan merubah pola seseorang itu dan 

dia akan merubah perspektif dia dan kritis untuk melihat ke depannya. Jadi gak serta merta kayak 

ngeliat kasus yang saat ini, oh yaudah ini terjadi karena masa ini aja. Tidak. Tapi kejadian masa ini 

tuh karena berpola dari masa lalu dan masa lalu itu tidak pernah diselesaikan dan hukum-

hukumnya tuh juga tidak dijalankan, yaa kayak bagaimana menghukum pelaku-pelaku masa lalu 

yang saat ini kan masih belum dihukum juga. 

F: pola itu gimana, maksudnya berpola? 

P: kayak misalnya kasus kekerasan antarwarga, misalnya kayak kita Johar Baru atau mungkin 

kayak kasus heeem Tolikara, kasus yang berbasis agama. nah itu sebenarnya kan pada jaman Orde 

Baru pun itu sudah terjadi git, dan itu tidak pernah diselesaikan malah itu direpresi oleh 

pemerintah dan itu ditutup oleh pemerintah. Maksudnya tidak pernah diselesaikan dan pemerintah 

malah menutup-nutupinya, ya makanya jadi semua berpola hingga saat ini. Sama kayak kasus 

penutupan gereja Yasmin, yaitu kayak kebebasan orang untuk bisa beragama ya di situ juga bagian 

dari kasus kekerasan masa lalu, sama kasus-kasus perebutan lahan misalnya. Ya kayak sekarang, 

kasus kendeng atau misalnya kayak kasus lahan sawit. Itu kan sebenarnya pola-pola dari masa 

lalu, dulu waktu jaman perampasan 65 dulu mereka juga merampas lahan-lahan tanpa adanya 

proses hukum, tanpa adanya keadilan, tapi mereka bisa merampas lahan orang itu bisa dengan 

kekerasan, represi pemerintah dengan tentara dengan polisi dan lain-lain. jadi sebenarnya pola 

yang saat ini terjadi tuh yaa pola masa lalu, yang masa lalunya sendiri pun tidak pernah 

diselesaikan. 

F: pelaku-pelakunya tuh siapa? mas tadi bilang pelakunya masih ada sampai sekarang? 

P: makanya kan ketika kita belajar pelanggaran HAM itu kita harus ngebedain antara hmm ada 

pelanggaran HAM eeeh sorry sorry (P salah menjelaskan). Pelanggaran HAM itu sendiri kita 

ngeliat dari pelaku, kenapa bisa disebut pelanggaran HAM  karena pelakunya itu ada dua; yaitu 

bisa satu dari aparat pemerintahan, atau kedua dari perusahaan. Perusahaan yang dibacking juga 

oleh pemerintahan. 

Fian: hmmm (menandakan mengerti) 
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P: nah itu kenapa kita bilang pelanggaran HAM, jadi kita gak bisa tuh misalnya gue mukul lo, itu 

bukan pelanggaran HAM tapi kita bisa diproses secara hukum. Tapi kalo pelanggaran ini sudah 

menyangkut siapa pelakunya sebenarnya, nah makanya kenapa kita bisa bilang ini pelanggaran 

HAM masa lalu karena di situ kan pelakunya sendiri adalah pihak dari pemerintah, yaitu tentara. 

Yaa kayak kasus perebutan sawit misalnya di situ kan juga ada perusahaan, tapi perusahaan sendiri 

ini menggunakan aparat pemerintahan misalnya kayak tentara atau polisi untuk nghandle 

masyarakat dengan kekerasan terus atau juga itu yang berbentuknya pelanggaran langsung, tapi 

kalau yang tidak langsung itu seperti yaa itu kayak pemerintah melalui perusahaan, jadi secara gak 

langsung dia melakukan pengabaian, jadi tidak ada proses hukumnya. Kayak misalnya kasus 

kendeng sekarang tuh kenapa pemerintah melakukan pelanggaran HAM tidak langsung yaa karena 

dia mengabaikan proses hukumnya, ketika MA sudah menang tapi kok pemerintah tidak mau 

merespon itu malah Undang-Undang itu tidak dijalankan. Itu salah satu pelanggaran tidak 

langsung. 

F: untuk Reinovasi Memori sendiri, kenapa namanya Reinovasi Memori? 

P: dulu kita mikirnya karena ini memori masa lalu, kita mau coba nih kira-kira mere(i)novasi, itu 

kan ada I-nya besar kan. jadi antara memperbaiki dan menginovasi isu-isu masa lalu menjadi isu-

isu yang kekini, maksudnya pemahamannya ya informasinya supaya anak muda tuh bisa dicerna. 

Makanya kita namain reinovasi memori, supaya isu masa lalu ini, bagaimana kita bentuk opininya 

supaya anak muda bisa menerima itu.  

F: kenapa anak muda menurut mas dan temen-temen dari kepanitiaan renovasi memori, kenapa 

anak muda perlu tahu tentang masa lalu? 

P: karena memang fokusnya pamflet sendiri kan anak muda ya, dari pamflet sendiri isinya 

memang untuk anak muda. Terus kedua yaa, anak muda itu kita pengen balikin supaya mereka 

bisa berperan aktif dan bersikap kritis apalagi mereka-mereka yang lahir tahun 90 yang sebenernya 

mereka gak tahu banyak tentang isu-isu kekerasan masa lalu. Bahkan reformasi aja mereka juga 

paling masih simpang-siur, nah kita di situ pingin mencoba meluruskan aja nih fakta-fakta yang 

sebenarnya tuh seperti apa. Jadi kayaknya lebih, lebih apaya? yaa kayak kita mempunyai tanggung 

jawab untuk bisa membuat mereka lebih kritis aja di usia-usia mereka 

F: jadi mas tadi bilang untuk membuat anak muda lebih aktif dan kritis dan mengenalkan fakta-

fakta masa lalu, hmm bisa dijelaskan gak mas bagaimana fakta-fakta masa lalu bisa membuat anak 

muda jadi aktif dan kritis? 

P: hmmm yaa sejauh ini sih mungkin kita hanya sampai informasi ya sampai penyebaran 

informasi, kita belum merubah mereka menjadi aktivisme atau apa, tapi itu sebenernya yang kita 

harapin sih, itu yang kita harapkan supaya mereka aktif sendiri, karena kalau yang keberhasilan 

dari reinovasi memori ini ada komik massa, menurut kita dia salah satu yang berhasil lah karena 

ketika dia kayak menjadi seorang buzzer dengan follower banyak dan dia bisa mengkampanyekan 

isu-isunya tuh di instagram tuh bisa lebih luas aja. Menurut kita itu salah satu keberhasilan, kalau 

kita ngeliat contoh dari orang yang ikut renovasi memori itu 

F: terus renovasi memori sendiri bisa dijelasin gak mas tentang acaranya tuh gimana? 

P: acaranya waktu itu selain kita ngumpulin semua karya-karya peserta yang kirim ke kita, terus 

kita memilah-milah karya itu kita kategoriin, kita ambil dua puluh karya terbaik, nah dua puluh 

karya terbaik ini sebenarnya random juga sih, kita gak tau mereka, ada yang kebetulan kita kenal 

juga wah dia bagus nih karyanya terus dua puluh orang ini kita ajak workshop di Jogja, nah di 

workshop ini ya kita mendalami isu mereka, jadi supaya mereka lebih kritis lagi jadi gak sekedar 

mereka cuma bikin karya tapi gak ada isinya, jadi kita selama di Jogja itu pembekalan lagi tentang 

isu-isu pelanggaran masa lalu tuh seperti apa sih, terus isu-isu kekinian seperti apa, terus 

bagaimana cara membuat kampanye semakin kreatif lagi. Mungkin mereka cuma bikin poster 

doang tapi mungkin di poster itu harus lebih menarik supaya ada aspek-aspeknya, mungkin 

gambarnya harus yang ramah anak muda, mungkin jangan terlalu kebanyakan merah karena kan 

kalau aktivism kebanyakan merah atau enggak item kan, itu kita juga banyak nanya-nanya sama 

orang kadang-kadang kok merah dan item itu terlalu suram, nah bagimana ketika kita 

menyampaikan isu yang mungkin berat, dibawa dengan warna-warna yang mungkin warna-warna 

pastel contohnya kayak gitu sih. Jadi kenapa heeem yaa kita di situ di workshopnya membekali 

anak-anak muda itu terus dari 20 karya itu kita kasih workshop dan kita tantang lagi mereka nih 

kira-kira, kalian kalau seandainya kita kasih grand 8juta itu kira-kira kalian bisa mengembangkan 

idenya seperti apalagi? nah itu ada tiga orang itulah yang akhirnya lolos. Ada Anzimatta, ada 

Yasmin sama ada AR yang komik massa. Nah di situ tuh mereka terpilih tiga karya terbaik terus 

mereka juga punya ide yang menarik, nah lalu kita tantang dengan duit segitu kalian bisa 
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mengembangkan seperti apa lagi. Ya tapi pada hasilnya ya itu cuma AR yang menurut kita tuh dia 

berhasil, yang bisa ngembangin lagi ide-ide dia 

F: terus jadi kan reinovasi memori ini basis kompetisinya adalah sosial media? 

itu sosial media aja apa mas yang digunakan sebagai platform untuk kompetisi ini? 

Narsumber: untuk fellow (22:40) kita masukin diyutub, terus ada instagram, twitter, facebook, 

terus lagu ada di soundcloud. paling itu sih  

F: apakah ada kampanyenya di sosial media?  

P: kampanye karya-karya mereka ya?  

F: kayak misalkan hastag 

P: hastag gak ada sih kita, kita gak bikin hastag karena kita awalnya nyaring-nyaring doang. Jadi 

kayak kompetisi biasa, jadi kita cuma nyaring doang. jadi kita belum melakukan sebuah kampanye 

sih, jadi kayak lomba biasa, kita saring karya mereka terus kita pilih terbaik, yaudah kita tantang 

mereka untuk nyebarin lagi sih tapi belum menjadi campaign juga buat kita. jadi memang gak ada 

hastag  

F: kalau dari akun pamflet sendiri ada kampanyenya? 

P: yang isu apa nih? kalau untuk renovasi sendiri, nah itu kita gak ada kampanyenya tapi sampai 

saat ini ya pamflet ya selalu mengkampanyekan isu apa aja sih ya pokoknya yang berhubungan 

dengan anak muda atau pun isu sosial yang kayak hmm yang apa ya? pokoknya isu yang 

ketidakadilan lah yang di situ dari kanal pamflet pasti selalu nyebarin informasi itu khusus untuk 

anak muda jadi bagaimana kita packaging lagi untuk anak muda  

F: kalau untuk reinovasi memori sendiri hmm di akun sosial media pamflet ada kampanyenya? 

P: yang renovasi sih kita gak ada spesifik khusus gitu gak ada 

F: interaksi ketika peserta itu mengumpulkan karya mereka ikut kompetisi, itu interaksi dengan 

pamflet atau panitia reinovasi memori tuh gimana? 

P: interaksinya sih banyak yang antusias juga tapi sebenarnya kendala juga ketika waktu yaa 

karena kan itu mendekati pas bulan puasa awal. Jadi banyak, sebenarnya dari 20 orang itu banyak 

yang kita ajak tetapi mereka gak bisa akhirnya kita skip dan kita ganti dengan orang lain. 

Sebenarnya banyak yang menarik juga tapi mereka gak bisa ikut di coaching clinic itu di 

workshopnya. Jadi yaa paling di situ aja sih, sama susah komunikasi karena ini nyebarnya luas 

banget se-Indonesia jadi ya agak kendala aja sih berhubungannya. jauh-jauh, ada yang di Ambon 

juga, di Ambon kan juga pas sinyal susah jadi ketika komunikasi agak terhambat. Ya itu aja 

F: terus imbas dari acara reinovasi memori ke pamflet sendiri itu apa mas? ada gak? kayak misal 

jadi tambah follower atau misal ada diskusi baru atau yang lain? 

P: imbasnya sih yaa kalau untuk kuantitinya emang jadi banyak ya, jadi nambah 

F: nambah? 

P: nambah follower juga 

F : nambah tuh di mana aja? 

P: twitter kita nambah, instagram, jadi kan maksudnya itu orang-orang bener melihat pamflet jadi 

portal informasi nih ya selain kayak orang pada ngeliatnya di sini banyak kompetisi doang, tapi 

orang jadi bisa ngeliatnya oh ternyata ada informasi-informasi menarik lain dari pamflet. terus 

secara kualitas orang juga jadi ngeliatnya ini organisasi yang bener-bener fokus kepada anak 

muda, karena mungkin awalnya kita banyak merespon isu-isu yang ada. Kebanyakan isu-isu yang 

banyak itu, tapi ketika kayak udah ada beberapa kompetisi emang kita khususkan anak muda jadi 

orang ngeliatnya oh ini emang niatnya organisasi ini fokusnya ke anak muda kualitasnya. sama 

akhirnya kita juga, kita kerjasama sama rekoleksi memori, waktu itu juga ada pameran, pameran 

karya-karya tentang isu 65 nah itu di situ kita diajak terlibat juga karena kita pernah bikin 

reinovasi memori dan kita ada beberapa karya anak-anak muda, kita diajak terlibat di situ untuk 

ikut diskusinya  

F: itu apa mas? 

P: rekoleksi memori 

F: itu basisnya gimana? 

P: pameran. Itu pameran aja sih waktu itu yang bikin kerjasama sama KKPK juga tapi gak ada 

spesifik yang bikin siapa ya. Jadi itu bener-bener pameran aja, waktu itu di TIM. itu kayak ngajak 

seniman, terus ngajak beberapa orang untuk bikin karya merespon tentang isu-isu 65. Rekoleksi 

memori 

F: terus untuk isu PKI dan komunisme sendiri, di reinovasi memori itu sekitar berapa peserta yang 

submit? 

P: yang berhubungan dengan pki ya? 
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F: he'eh. 65 atau PKI, Komunisme 

P: itu kurang tau sih, tapi sebenernya hampir.. variatif sih jadi kayaknya kalau untuk isu itu kita 

gak banyak sih sebenarnya isu 65 dan itu. ya paling yang kita tau cuman ada dari Jeffrey palu 

(28:22) yang Nagatomi itu doang sih yang kita ajak di workshop, karena kayak lagu , yang buat 

lagu juga gak eksplisit tentang 65 tapi dia lebih kayak kemanusiaan ya gitu sih, tapi dia gak 

spesifik mengenai 65 tapi dia ngomong tentang keadilan, kemanusiaan 

F: dari yang di web itu kok bisa ngelompokin ada sekitar 14 karya.. 

P: yang berhubungan dengan PKI ya? 

F: yang berhubungan dengan 65 

P: itu apa aja? meme yah? 

F: yang visual tuh ada poster, terus satunya lagi poster 98. Jadi ada poster yang fokusnya 98 cuma 

dia nyebut tentang 65 

P: oh dimasukin semua ya  

F: terus ada meme, terus video tuh ada 3, terus soundcloud ada 1, terus kampanyenya yang 

kampanye kayak unik masanya (29:31) 

P: ooh iya iya. eh video 3 ya? dicatet gak judulnya?  

F: memoar, menghubungkan kembali Indonesia sama kedepannya mau bagaimana  

P: kedepannya mau ke mana itu sebenarnya agak umum ya, maksudnya dia gak spesifik 65 banget 

sih. jadi kayak cuma ngeliat, kekerasan yang ada di Indonesia terus mau ke mana. jadi emang kita, 

pas kita kategoriin sendiri pun kan sebenernya kita lihat dari hmm, kan kita kasih pilihan tuh dan 

kebanyakan mereka juga gak nyisipin kategori jadi kayak mereka cuma ngirim aja tapi kategorinya 

gak ada, pas kita cek-cek lagi mereka gak dikategoriin, mereka mau fokusnya ke mana tuh gak 

ada. Jadi mereka kayak bikin karya, kebanyakan tuh ada yang dimasukin aja tuh semuanya terus 

kirim, jadi kita gak bisa ngelompokin ini fokusnya tuh mau ke mana.  

F: terus untuk hmm apakah ada kendala mas? misalkan dari eksternal mengenai pelaksanaannya 

reinovasi memori? 

P: kendalanya apa ya? oh mungkin pas lagi kan kita selagi kita seleksi karya-karya itu juga, pas 

kita minta karya mereka kumpulin kita juga ada roadshow, kita tuh yang di empat kota: Jakarta, 

Magelang, terus Kalimantan sama di Ambon. Mungkin kordinasi sama organisasi lokal karena kan 

kalau kita ke daerah pasti kita kerjasama sama organisasi lokal ya untuk menjalankan acara ini 

bersama. Jadi bagaimana bisa mengundang orang-orang luar, mungkin kesulitannya kalau kemarin 

di Kalimantan kayak masanya gak banyak, ketika kita bekerjasama sama AR Project. Nah di sana 

seharusnya dia bisa ngundang banyak orang, tapi kayak orang yang dateng tuh gak banyak. 

Padahal kan di situ kita ada diskusi juga, kita juga minta mereka supaya sekalian promosi lah, 

supaya mereka mau ngump-ngumpulin karya. Kayak di Ambon juga sebenernya tuh gak terlalu 

banyak, kayak gitu-gitu sih.  

F: kalau tekanan?  

P: tekanan hmmm gak ada sih kayaknya kalau tekanan. Kemarin sih pas kita lagi di Magelang, 

sempet ada intel juga karena kan kita dianggapnya, dikiranya tuh ini acara diskusi PKI gitu 

padahal kan kita lebih ke diskusi acara hmm kompetisi reinovasi memori, sebenernya sih di dalam 

reinovasi sendiri pasti di dalamnya menyinggung isu 65. Tapi kita memang gak mau secara jelas-

jelasan 

F: intelnya gimana? 

P: iya dia kayak nanya ini acara apaan sih, terus dia bilang dia dari KODIM 

F: berapa orang? 

P: tiga orang kalau gak salah  

F: hmm tiga orang. laki-laki atau perempuan?  

P: laki-laki  

F: semua? 

P: iya 

F: dia bilang apa? 

P: yaa dia nanya ini acara apa, dia sempet nanya ini acara apa. saya dari KODIM ini, maksudnya 

kayak menunjukan identitas dia lah. Maksudnya itu gak perlu karena kita juga gak bermaksud apa-

apa kok bikin diskusi dan roadshownya tuh gak bermaksud untuk ngapa-ngapain cuma lebih untuk 

ke publik aja. Itu sih paling yang menarik  

F: tadi mas pas nyinggung tentang intel itu, mas nyebutin PKI itu bisa dijelasin gak mas 

P: engga kita gak nyebutin PKI, tapi kenapa mereka ada karena mungkin mereka melihatnya 

diskusi ini akan menyinggung tentang PKI jadi makanya mereka dateng, padahal kan kita 
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diskusinya ya umum aja sih meskipun sebenarnya pasti ada isu PKInya, tapi kan emang kita gak 

masukin jelas-jelas tentang PKI, tapi kita secara umum aja tentang ada kekerasan terus ada 

perampasan yaa macem-macem kayak gitu.  

F: terus kalau tentang pamflet sendiri, pamflet tuh pernah ngulas tentang... ini hujan ya? 

(menanyakan apakah di luar hujan atau tidak) 

P: iya 

F: bawa  motor lagi 

P: tumben bawa motor. kemarin gak bawa motor 

F: iya soalnya kan kemarin susah nyari Gojek 

*lalu hadir seseorang* 

P: ni kenalin ndri, nih fian yang wawancara buat kolektif memori 

andri: Hai, Andri (memperkenalkan diri) 

*P bercakap dengan Andri* 

F: kalau pamflet pandangan pamflet mengenai PKI dan Komunisme itu sendiri gimana mas?  

P: kalau dari organisasi pamflet, ya itu kita ngeliatnya ada *lalu hening beberapa detik* hmm 

kesalahan narasi masa lalu yang sebenarnya kita berharapnya kita bisa memperbaiki narasi itu dan 

bisa memberikan informasi ke publik. ya selama ini kayak PKI selalu dianggapnya pihak yang 

selalu bersalah, pokoknya ideologi yang tidak benar di Indonesia, penyimpangan dan lain lain tapi 

sebenarnya kalau kita lihat narasi yang sudah dibentuk dari masa lalu itu sudah terdoktrin sampai 

sekarang. padahal di saat ini ketika kita bisa demokrasi, semua orang punya pola pikir yang 

beragam. Jadi yaa kita kayak berharapnya merubah stigma juga sih karena kan itu juga berimbas 

pada korban-korbannya yang masih dicap PKI dan mereka tidak mendapat akses untuk kayak 

kesehatan, beberapa akses mereka tuh masih dikucilkan lah ibaratnya oleh pemerintah 

F: narasinya apa yang mas... 

P: ya itu kayak PKI yang selalu dibilang penjahat lah, pihak yang harus bertanggung jawab kepada 

beberapa kudeta dan pembantaian jenderal mereka pihak-pihak yang selalu disalahkan 

F: terus informasi ke publik apa yang coba diberikan oleh pamflet? 

P: hmmm ya akhirnya banyak fakta-fakta baru, terus juga banyak penelitian juga yang sudah. 

Kayak John Rosa (36:43). terus kayak dari KKPK juga kayak sudah melihat fakta-fakta seperti apa 

sih ya itu bagaimana kita olah lagi untuk bisa kita hadirkan ke publik. Kayak dulu sebenernya isu 

65 itu kayak yaa ada keterlibatan juga dari Soeharto, nah di situ akhirnya kita jelasin juga. Jadi gak 

semuanya tuh PKI yang disalahkan, tapi emang ada inteligen yang bermain di situ 

F: kampanyenya apa aja mas? 

P: ya paling ini hastag BanyakTahu  

F: itu untuk isu 65 aja? 

P: enggak-enggak. Itu untuk semua informasi aja sih  

F: kalau untuk isu PKI dan komunisme dan 65 BanyakTahu tuh apa aja? maksudnya di balik 

hastag BanyakTahu tentang PKI dan Komunisme dan 65 itu terdapat apa aja?  

P: dulu kita bahas yang supersemar juga. Kita sempet ngepost yang supersemar sih jadi ada tiga 

versi dari supersemar, jadi gak ngebilang supersemar itu surat perintah soeharto bener-bener dari 

Soekarno, tapi ada versi lain yang sampai saat itu gak ada. kita sebarin itu untuk, maksudnya kita 

juga banyak informasinya akhirnya kita sebarin di facebook, eeh di semua kanal kita terus sama 

jumlah berapa orang yang dibunuh, terus tidak ada proses hukum, terus ya sebenarnya pelakunya 

siapa sih pas lagi pembunuhan jendral tuh banyak kita sebar di media sosial tuh kayak gitu, itu 

yang umum banget 

F: apakah dari hmm peringatan maksudnya hari khusus di mana.. 

P: ya biasanya kita suka ngpost pas hari kayak supersemarnya kemarin. biasanya kita suka bikin 

kayak momentum-momentum kayak 11 maret terus kayak 13 September kita juga suka ngepost 

juga atau misalnya kayak tanggalnya Soeharto nah baru kita ungkapin sebenarnya, kayak gitu 

F: kenapa mas? kenapa di hari-hari itu Pamflet hmm mencoba hmm misalkan di hari supersemar 

tadi itu ngasih fakta kampanye BanyakTahu 13 September juga 

P: ya itu kayak momentum aja sih, satu supaya orang tahu. orang kan selalu ngingetnya kayak 

supersemar pasti positif kan nah kita coba membuat narasi yang berbeda kayak supersemar ada 

versi lainnya kayak gini sebenarnya, yang kebenarannya seperti ini. Terus kayak 30 September 

dulu kan yaa gak diperingati pemerintah sih, tapi kita mencoba mengingatkan kembali nih 30 

September tuh ada pembantaian di situ tentang 30 September.  

F: apa yang membuat hari-hari itu lebih.. (40:12) 
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P: ya karena tanggal-tanggal itu orang juga udah tahu sebenernya, yang versi pemerintahnya 

seperti apa nah kita mencoba mengintervensi di situ yang bukan versi pemerintahnya. Karena 

kalau kita bikinnya 30 September misalnya kita bikinnya November, orang nganggepnya emang 

November ada apa nah kita mencoba pas 30 September itu ketika versi pemerintah dulu bikinnya 

versi mereka, nah kita mencoba bikinnya versi beda lagi, kayak gitu.  

F: jadi di hari-hari peringatan itu teman-teman pamflet berarti masukin kampanye BanyakTahu itu 

P: BanyakTahu, banyak sih ya kita sih ngepostnya pasti tiap minggu pasti ada BanyakTahu, itu 

pokoknya segala informasi yang kita punya dan dapat juga yang bisa kita sebarin ke publik, nah 

hastagnya BanyakTahu 

F: apakah ada momentum khusus lagi gak mas untuk kampanye BanyakTahu mengenai isu 

P: ya paling 13 Mei reformasi, terus kayak peristiwa Malari, ya pokoknya peristiwa-peristiwa 

bersejarah yang bersinggungan sama pemerintah gak pernah diangkat, ya kayak peristiwa malari 

juga gak banyak versi kan dari pemerintah, nah kita juga coba angkat di situ. Terus sama kayak 

pelanggaran-pelanggaran kayak kasus Talangsari, kayak kasus hmmm Tanjung Priok nah biasanya 

kita angkat lagi tuh tanggal-tanggalnya.  

F: untuk follower sendiri tuh tanggapannya gimana? ketika Pamflet ngepost isu-isu tentang PKI 

dan Komunisme dan 65 

P: untuk isu-isu itu sih kebanyakan mereka ya responnya sama kayak kita sih, maksudnya mereka 

juga setuju dengan apa yang kita sampaikan. Paling yang pro-kontra itu misalnya kita kebanyakan 

isu LGBT sih, kalau LGBT kita pernah ngepost akhirnya banyak yang ngerespon kayak wah 

LGBT tuh sebenarnya haram, kayak gitu-gitu itu akhirnya di situ banyak perdebatan. Isu LGBT 

sih yang paling banyak perdebatan sama isu Syi'ah misalnya, kayak kasus Syi'ah ya maksudnya 

kebanyakan berhak untuk bisa beragama juga terus tapi di situ juga ada pelarangan berekspresi 

beragama jadi banyak orang ngeliatnya syi'ah itu menyimpang blablabla gitu. jadi banyak 

perdebatan kalau Syiah, LGBT rame pasti 

F: hmm tapi untuk hal-hal eeh post mengenai isu PKI dan Komunisme itu ada gak rekasi atau 

interaksi dari follower, respon? 

P: respon sih selama ini ya kebanyakan setuju sih. maksudnya sepakat dengan kita juga  

F: mereka tuh sepakat dengan apa? bagaimana mas tahu kalau mereka sepakat  

P: yaa komennya kayak ya setuju  

F: mereka komen? 

P: iya mereka komen kayak gitu, atau kayak iya nih pemerintah salah misalnya kayak gitu terus 

misalnya ada responnya yang pernah ada juga sih yang kayak ngomong PKI, bunuh PKI juga ada 

tapi emang gak terlalu banyak sih kalau itu. Kebanyakan ya emang masih setuju juga dengan kita 

F: kalau diangka-kan dipersenin itu yang setuju berapa, yang gak setuju berapa mas? 

P: 70 kaliya 70% setuju, mungkin juga 30% masih nganggep PKI tuh bersalah  

F: selain dari komen mereka, mas melihat mereka mereka tuh setuju apa yang dikatakan pamflet 

lewat apa aja? 

P: ya kadang ada yang sampai direpost lagi, komen, like 

F: itu di mana aja? di platform apa aja?  

P: di line, facebook, twiter, instagram 

F: semua itu sekitar 70%? 

P: kalau dirata-ratain keseluruhan  

F: kalau beda satu-satu gimana mas? 

P: hemmm sekarang kita lebih banyak main di twitter, eh di instagram juga sih. kalau di line sama 

paling rata-rata segitu lah  

F: rata-rata juga sama? 

P: heeh 

F: berarti gak ada kalau misalkan di twitter tetep sama? 

P: hmm twitter rata-rata sekarang orang juga jarang ada yang mainin lagi ya, jadi maksudnya itu 

juga jadi gak terukur juga ya kadang kita ngepost aja ya paling kayak cuma retweet lima misalnya, 

yaudah pasti kan gak bisa ngukur yang lainnya kan jadi kita gak bisa liat orang ini responnya 

seperti apa. 

F: kalau facebook? 

P: facebook hmm juga jarang juga sih pengguna sekarang banyak beralih ke instagram juga, jadi 

gak terukur. Facebook juga paling like, like doang juga sekarang udah gak banyak banget. Jadi 

emang gak bisa terukur sih  

F: terus tadi hemm balik mas ke yang tadi ngomongin narasi yang salah, tentang PKI penghianat... 
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P: ya itu versi pemerintah lah 

F: versi pemerintah  

P: he'eh *meng-iya-kan* 

F: tapi kan sedangkan pamflet sendiri mencoba ngasih informasi ke publik 

P: he'eh *meng-iya-kan* 

F: fakta-fakta 

P: iya  

F: jadi hemmm narasi apa yang coba disampaikan pamflet untuk para follower atau pembacanya 

mengenai isu PKI dan komunisme? 

P: hemmm *berpikir agak lama* ya paling ya kenyataan yang sebenarnya sih, maksudnya itu yang 

kita sebarin bahwa yang tadi pemerintah itu banyak dipelintir, gak bener kayak gitu. Misalnya 

kayak gerwani katanya motongin tititnya jendral terus mereka menari-nari, nah itu sebenarnya 

sampai sekarang juga bakal hasil riset pun tidak melihat itu benar. jadi kita membuat versi yang 

bahwa sebenarnya itu versi pemerintah dan kenyataan seperti itu sebenarnya gak pernah ada. 

Kayak gitu sih, sama misalnya kayak hmmm kayak pembunuhan jenderal yang tadi ya itu 

pelakunya bukan PKI tapi itu ada intelijen juga akhirnya ada intelijen Inggris, Amerika, terus juga 

ada tentara juga yang bermain. jadi versi yang kayak gitu yang kita buat. Narasi fakta terus apalagi 

ya? 

F: kalau untuk pamflet sendiri mempersepsikan eeh mempresentasikan diri sebagai apa ke 

follower, ke pembaca dan ke publik? 

P: pamflet sebagai apa ya? sebagai organisasi kita berharapnya, organisasi yang bisa merubah 

orang untuk bisa jadi lebih....apaya? hehe kalau dari pamflet sih pengennya supaya orang bisa jadi 

seorang aktivis anak muda lah, itu dari pamflet. tapi kalau kita liat dari kanal kita, kebanyakan jadi 

kayak portal informasi sebenarnya. Inforfa (48:30) informasi untuk anak-anak muda, portal 

informatif altenatif untuk anak muda yang selama ini kayak mungkin gak pernah diangkat di 

media-media mainstream, kayak misalnya kan media gak pernah ngangkat isu 65, atau misalnya 

isu Talangsari atau Tanjung Priok kan pemerintah gak pernah angkat, eh maksudnya bukan 

pemerintah, media mainstream gak pernah ngangkat nah akhirnya kita mencoba mengangkat itu. 

Jadi kalau untuk media sosial kebanyakan kita menjadi kayak media alternatif untuk berita-berita 

yang sebenarnya gak pernah diangkat.  

F: oh kalau untuk terkait... eh gajadi hehehe *lalu merubah pertanyaan* dan itu apakah hmm 

presentasi diri itu ditangkap baik oleh publik menurut mas? 

P: alhamdulillah....cie alhamdulillah. kayaknya sih diterima ya karena kita jadi banyak jaringan 

juga jadi terbuka jaringannya, kayak ketika ngomong tentang 65 atau misalkan ngomongin tentang 

anak muda, ya kita menjadi alternatif aja kita kayak menjadi "wah pamflet tuh" kayak dianggap ini 

organisasi penting untuk anak muda nih yang kritis misalnya kayak gitu jadi kita kayak banyak 

panggilan, jadi kayak dilihat lah pasti yang berhubungan dengan anak muda dan Human Rights 

kayak gitu-gitu 

F: hmm terus platform yang sering digunaka tuh berarti instagram? 

P: iya instagram, twitter, facebook, line 

F: oh semua? 

P: he'eh  

F: jadi untuk semua platform ini, itu kalau dirata-rata seminggu unggahan postingan mengenai isu 

PKI dan komunisme tuh berapa kali? frekuensinya? atau sebulan mungkin? 

P: mungkin sebulan rata-rata bisa sekali sih 

F: sekali sebulan? 

P: he'eh. karena kebanyakan pasti yaa kalau gak isu kekini hmm atau update yang pas bulan itu, 

kayak misalnya tadi maret ada Supersemar, eh kayak misalnya Mei ada peristiwa Mei, terus 

Agustus misalnya ada peristiwa....*sambil berpikir* Talangsari tuh kapan ya? Yaa pokoknya kalau 

gak salah Talangsari itu Juli, nah itu ada peristiwa itu. Jadi momentumnya biasanya tiap bulan itu 

ya kalau gak ada hari-hari yang internasional atau tanggal itu ada momentum apa, terus kalau 

memang kosong ya ada isu tentang 65 informasi terbaru yang bisa kita angkat, ya pasti kita angkat, 

tapi gak rutin 

F: itu berarti hemmm satu bulan ada temanya?  

P: biasanya kita satu bulan, kita rapat editorial kira-kira dalam sebulan kita akan ngeposting apa.  

F: lalu untuk September sendiri? 

P: itu biasanya pasti ada tentang 65 pasti ada 

F: jadi tema?  
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P: tema spesifik biasanya sih engga ya, karena kita kadang juga melihatnya organisasi lain atau 

pasti berita-berita biasanya sudah ngangkat itu juga tuh jadi yaa kadang-kadang kita paling bisa 

posting dua atau tiga yang memuat 65, tapi kita gak generalin satu bulan itu sebagai tema 65, 

kayaknya nggak sih. 

F: bentar mas.. tadi mas bilang kalau berita udah.. *lalu dipotong oleh P* 

P: maksudnya banyak organisasi yang pasti ngangkat isu 65 pada bulan itu  

F: ketika organisasi banyak yang ngangkat, berarti pamflet.. apa yang dilakukan pamflet ketika 

banyak yang ngangkat? 

P: yaaa paling akhirnya kita ngebantu ngshare berita mereka juga karena, jadi sebenarnya kayak 

gitu takutnya banyak informasi yang sama aja jadinya, jadi kayak mubazir sebenarnya. Maksudnya 

kalau udah diangkat ini, ngapain kita angkat lagi. ya kecuali kalau ada yang terlewat, baru kita 

angkat  

F: jadi yang tiga itu. tiga sampai lima, itu cuma postingan dari pamflet aja? belum termasuk repost, 

retweet, re-share, gitu? 

P: kalau untuk bulan September ya? kalau bulan September ya mending kita, kalau sudah banyak 

yang ngangkat akan banyak retweet juga, repost, ya standar pamflet ngepost mungkin bisa tiga, 

tiga dalam sebulan. Dalam bulan itu ya, September yang berhubungan dengan 65. 

F: tiga dari postingan asli Pamflet? 

P: iya 

F: kalau postingan repost retweet? 

P: itu mungkin bisa banyak  

F: banyak tuh berapa mas? 

P: hmmm ya tergantung orang pada bikinnya sih, ya kalau mereka ngepostnya tiap hari, ya bisa 

kita retweet, maksudnya itu banyak banget (53:57- 53:59) 

F: oh gitu ya? 

P: yayaa 

F: siapa aja yang biasanya direpost? akun apa aja? 

P: kalo twitter misalnya ada KKPK, ada Elsam, ada Kontras, terus ada banyak sih, Wahid 

Foundation 

F: ini masih twitter?  

P: ini campur sih  

F: oh campur? 

P: twitter, facebook, kalau instagram paling biasa Kontras, Elsam instagramnya tapi kayaknya dia 

gak terlalu aktif deh khusus 65 ya tapi dia kadang-kadang Elsam tuh karena dia berbasis data, dia 

biasanya banyak data-data menarik tuh misalnya tuh kayak dari 65 tuh ternyata ada korban 

misalnya meninggal, terus misalnya ada lokasi kuburan masal, nah itu kadang data-datanya 

sebenarnya menarik untuk bisa kita repost atau kadang bisa kita olah sendiri menjadi sebuah 

narasi. gitu. 

F: terus hmm ada ini gak mas.. Karakteristik untuk ngepost, kalo di platform A itu seperti apa, 

platform B seperti apa, platform C seperti apa, tapi dalam isu yang masih sama? 

P: sekarang sih kita patokannya biasanya dari instagram ya 

F: gimana? 

P: satu foto dari instagram, jadi semuanya kita hyperlink ke instagram, jadi misalnya kayak twitter 

narasinya kita hyperlink ke instagram. Kalau line bisa sendiri kan, line foto bisa sendiri, tapi 

caption-caption yang kita buat karakternya sebanyak dari instagram, patokan biasanya dari 

instagram, untuk facebook juga ya fotonya foto ukuran instagram terus captionnya karakter dari 

instagram. Jadi sama semua  

F: terus kalau instagram kan sebenarnya sosial media berbasis foto kan? nah untuk postingan dari 

pamflet sendiri itu mana yang lebih main, caption atau foto? yang kayak fotonya tuh apa 

captionnya tuh apa? 

P: kalau misalnya ada data atau fakta menarik, yang di fotonya kita kasih kayak buzzfeed gitu sih, 

jadi kita taro fotonya, ada foto terus kita kasih satu kalimat tentang faktanya baru kita main di 

caption bawahnya. 

F: di foto itu berarti ada kalimatnya? 

P: ada teksnya 

F: fotonya tentang apa masnya? 

P: ya dikaitin. Misalnya keterkaitan tentang 65, ya misalnya paling kayak foto tentara atau 

misalnya foto pembantaian atau foto PKI kita masukin di situ.  
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F: itu selalu foto real atau photoshop atau animasi atau komik atau apa? 

P: kalau foto sih biasanya kita Google lagi foto real terus kita edit lagi, pas kita edit untuk ngutarin 

caption, atau kita main di tone warna terus kadang kalau emang ada komik atau ilustrasi menarik 

kadang bisa kita pake juga sih. jadi memang gak harus foto, kalau memang ada komik atau 

animasi bisa kita ambil juga. Tapi selama ini biasanya foto  

F: itu kalau misalnya ada komik gimana mas caranya, atau langkah-langkah ngepostnya? 

P: nah itu makanya kita biasanya komik yang satu strip 

F: bikin komik? 

P: enggak, biasanya kalau ada yang biasa kita bisa minta, kita mintain tolong. Kita minta tolong 

komik, komik biasanya masih komik massa itu sih yang kita bikinin atau kalau paling gampang ya 

ilustrasi sih paling, soalnya ilustrasi cuma gambar aja kan. Banyak orang yang udah pada bikin, 

kita ambil gambarnya tinggal kita tambahin ini aja teksnya apa enggak  

F: pamflet itu memang lebih paling fokus di instagram?  

P: ya sekarang lagi paling banyak fokus di instagram 

F: kenapa mas?  

P: bisa menarik main di visual aja, dan sekarang kayaknya banyak orang pada mainnya di 

instagram sih, khususnya anak muda gitu banyak banget di instagram  

F: kalau main visual sendiri maksudnya gimana? bisa dijelasin gak?  

P: ya sekarang kan orang lebih senangnya tuh ngeliatnya gambar ya, jadi ketika orang lihat gambar 

menarik terus nanti ada teksnya apa, ya makanya kita mainnya di situ. Ya kayak entah fotonya 

yang mungkin menarik atau mungkin gambarnya menarik, ya tuh orang pasti ngeliatnya tuh 

sebelum teks, visualnya tuh apa sih gambarnya itu ada apa gitu, orang ngeliatnya di situ makanya 

kita banyak di instagram karena menariknya di situ 

F: kalau anak muda sekarang banyak yang pake instagram itu berarti karena pengen ngikutin anak 

muda?  

P: yaa kita ngikutin trend anak muda juga 

F: apakah mengikuti trend anak muda ini juga termasuk packaging untuk mengemas isu-isu HAM? 

P: yaya *meng-iya-kan* 

F: kalau untuk isu PKI dan Komunisme sendiri gimana packagingnya? 

P: hmmm ya paling kalau kayak gitu packaginya kita kalau untuk teksnya ya, pasti teksnya biasa 

juga tantang anak muda sebenarnya anak muda tahu gaksih misalnya seperti itu, pernah denger 

gak, atau misalnya biasanya kamu denger versi yang kayak gimana, terus biasanya kita tanya lagi 

interaksi terus kamu kira-kira bisa apa, kayak gitu aja sih, "kamu sependapat gak dengan posting 

kita" biasanya kita gitu sih, jadi lebih banyak interaksi, jadi gak kayak seolah-olah kita menggurui 

"ini loh nyata fakta sebenarnya tuh 65 tuh adalah bohong pemerintah" blablabla kayak gitu 

F: halus kayak gitu 

P: iya halus dan modelnya kayak interaksi juga  

F: interaksi isinya apa aja? yang terjadi ketika ngepost PKI dan Komunisme 

P: ya kayak kita nanyain pendapat mereka, ya terus mereka merespon "iya setuju min", atau 

misalnya yaa kayak gitu sih. atau kita nanya "menurut kamu gimana pendapat kamu setuju gak?" 

atau "apa pendapat kamu?" kayak gitu-gitu.  

F: ada gak isu yang hmmm isu yang paling mendatangkan likes tuh apa? 

P: biasanya yang terkini sih, kayak kemarin kita Kendeng rame banget. Tentang Kendeng terus 

berita tentang Women's March juga lumayan, ya pokoknya yang kekini, pokoknya yang kayak 

update lah  

F: itu berapa mas? 

P: bisa sampe 500 likes, itu instagram ya  

F: kalau untuk isu PKI sendiri biasanya berapa likes? 

P: terakhir kita tahun lalu sih ya, tahun lalu juga itu ngaruh jumlah follower juga kan, kita follower 

sekarang 7ribuan, mungkin tahun lalu cuma 5ribuan. 200-300 paling kalau kita ngomongin 

tentang... Tapi kan beda kan konteks dan jumlah followernya juga udah beda 

F: kalau diliat dari tahun, dari tahun ke tahun itu hmm apakah likesnya tetap atau turun untuk isu 

PKI dan Komunisme?  

P: kalau... hmm tiap tahun ya? kayaknya paling ada peningkatan sih, ya karena banyak user-user 

baru juga dan kayaknya narasi besar isu 65 udah banyak yang ngangkat aja, jadi kayaknya pasti 

tiap tahun kita pasti ada terus kan dari 2014 udah mulai ada yang ngangkat tahun kebenaran.. Eh 

tahun apa sih dibilangnya dulu *mencoba mengingat* pokoknya tahun pengungkapan, terus tahun 

2015 kan momentum 50 tahun, eh 2016 momentum 50 tahun. Ya maksudnya udah berapa tahun 
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terakhir tuh sudah mulai diangkat-diangkat juga sama media mainstream udah mulai diangkat jadi 

kayaknya udah mulai banyak orang tuh akhirnya banyak belajar juga, akhirnya banyak tahu, nyari 

tahu, gimana sih isu 65 sebenarnya. Meskipun masih banyak yang kontra juga yang gak sepakat 

F: untuk yang gak sepakat, misalnya dari golongan orang anti komunis pernah gak berinteraksi 

dengan akun sosial media Pamflet?  

P: kayaknya kita gak pernah deh 

F: misalkan dia ngmessage, direct message atau... 

P: enggak enggak, gak pernah 

F: sama sekali gak pernah? 

P: kita gak pernah ada interaksi *lalu dipotong oleh pewawancara* 

F: dari yang komen mungkin? 

P: ya paling kalau komen ada kayak gitu aja, tapi juga gak kita respon sih. Biasanya itu juga 

berdebat sama orang-orang yang lain lagi, sama follower-follower yang lain 

F: terus dari semua ini.... dari.. Ini pertanyaan terakhir mas, dari apa yang pamflet coba upayakan 

tentang semua ini sebenarnya garis besarnya tuh apasih?  

P: kesimpulannya maksudnya? garis besarnya apanya nih? 

F: garis besar dari kegiatan pamflet  

P: iya kita pengen menumbuhkan kesadaran anak muda untuk kritis terhadap apapun dan supaya 

bisa yang menemukan ini siapa, kayak aktivisme-aktivisme anak muda sama bisa lebih 

berperspektif HAM aja  

F: berperspektif HAM. Maksudnya berperspektif HAM tuh gimana? 

P: yaa misalnya kayak contoh kecilnya, kayak kita ngerespon LGBT. yaa kita mengakui mereka 

ada, ya mereka punya hak yang sama, ya kita bisa menerima keberadaan mereka itu hal kecil 

banget. Kan masih banyak orang yang masih melihat "Wah mereka tuh haram" atau mereka beda 

dari kita, itu hal kecil supaya orang tuh bisa sadar di situ  

F: kalau untuk isu 65, PKI dan Komunisme? 

P: itu ya supaya orang tau. isu 65 tuh sebenarnya isu versi yang pemerintah yang selama ini selalu 

dibilang PKI salah dan masih banyak korban yang sebenarnya mereka buka PKI, tapi mereka 

dianggap sebagai simpatisan PKI sama kasus hmm supaya orang bisa terbuka kayak selama ini 

kasus itu tidak pernah terungkap kebenarannya, jadi ya supaya anak muda bisa lebih sadar aja ini 

ada kasus yang gak pernah terungkap nih, dan masih banyak korban-korbannya masih sampai saat 

ini belum diakui bahkan ya, ya kayak hak-hak mereka tuh masih belum didapetlah, hal kecilnya 

seperti itu  

F: oke mas, terima kasih  
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LAMPIRAN 8 

YPKP 65 

BJ 

F: Boleh diceritain ngga, Mas riwayat pendidikannya Mas? 

B: Saya tamat SMA tetapi pada tahun 1965 saya baru tingkat akhir SPG, sekolah pendidikan guru. 

Karena meledak suatu perisitwa 65 maka sekolah saya tidak selesai, di tahun ketiga. Tapi setelah 

saya ke Jakarta, setelah sampai di Jakarta, di dalam proses untuk menyelamatkan diri itu selama 

lima tahun dari tahun 1965 sampai 1970… 

F: Ini di Pemalang ya berarti? 

B: Oh bukan. Saya sudah menyelamatkan diri sudah ke Jakarta itu 

F: SPGnya di Pemalang? 

B: SPGnya di Pemalang. Hanay sanpai tahun ketiga, tidak tamat. Terus dalam proses 

penyelamatan diri saya di Jakarta masuk ke perguruan tinggi publisistik ptp yang sekaran berubah 

menjadi isip kalo ngga salah itu. Di Menteng. Saya sekolah jurnalistik lah gitu. tapi tidak sampai 

ya, karna saya keburu masuk dalam tahanan juga. 

F: Itu tahun…? 

B: 1970. Saya tahun 1970 ditangkap, ditahan oleh operasi intel kalong, pada tanggal 24 Oktober 

tahun 1970. Yang penting bahwa tahun 65 saya adalah sebagai anggota dari suatu organisasi 

pelajar, namanya Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. IPPI. 

F: Itu 65? 

B: 65 

F: Berarti pas di SPG ya, mas 

B: Betul. Karena sekolah… itu kan sekolah lanjutan atas tuh masih siswa lah, begitu. Nah itulah 

jadi tahun 70 saya ditahan selama sembilan tahun tanpa proses hukum 

F: Ini pas… oh ini buntut dari mas menyelamatkan diri itu ya? 

B: Ya, betul 

F: Berarti masih ditahan… masih atas ininya masih terkait komunis? 

B: Nah, sebetulnya tahun 70 saya kan baru berumur… tahun 65 baru berumur 17 tahun yak an. 

Saya lahir tahun 48 kan.  

F: Oh, bearti SPG itu setingkat SMA ya? 

B: Ya, betul. Jadi umur 17 tahun itu saya bukan anggota Partai Komunis Indonesia. Tapi ketika itu 

semua anak pelajar yang masuk IPPI dikategorikan sebagai anak orang-orang PKI, ya begitu lah 

ya. Jadi saya mengetahui Partai Komunis Indonesia bukan karena saya sebagai anggota PKI tetapi 

kakak-kakak saya, senior-senior, bapak-bapak saya orang-orang komunis. Jadi saya sedikit 

mengetahui lah apa itu orang-orang anggota partai komunis itu. 

F: Kakak-kakak, saudara kandung maksudnya? 

B: Iya maksudnya gitu. Paman itu kan dia… Pada tahun 1965 itu ya boleh dikatakan 90% rakyat 

Indonesia, saya katakan rakyat Indonesia ya, termasuk di daerah saya lahir itu, di daerah 

Pemalang, itu adalah orang yang masuk di dalam keanggotaan partai komunis idnoensia. Karena 

PKI dianggap salah satu partai politik yang memihak kepada rakyat, berjuang untuk kepentingan 

kaum buruh, kaum tani, nelayan, dan juga wanita. Itu dia, ya. Mereka pada waktu itu berjuang. 

Misalnya saya katakan berjuang itu ya, untuk kaum tani mereka berusaha bagaimana memperoleh 

hak-hak tanah, bagi hasil, land reform, dan lain-lain. Jadi itu mungkin nanti… jadi saya hanya 

menge… latar belakang dulu. Jadi saya bukan anggota partai komunis, karena waktu itu masih 

pelajar. Dan kemudian… 

F: Ehhmmm… maaf mas mau nanya. Mas kan bukan anggota, tapi maksudnya menyelamatkan 

diri itu gimana? 

B: Betul, betul. Jadi pada tahun 1965, gitu ya, itu ada satu gerakan penghancuran terhadap seluruh 

anggota Partai Komunis Indonesia, termasuk juga kelaurganya. Dan dulu istilah dulu 

penghancuran sampai ke akar-akarnya. Jadi orang yang ada bau-baunya dengan partai komunis 

idnoensi itu ditangkap, ditahan, dibunuh, disiksa. Nah saya karena anggota IPPI, di mana bapak 

saya itu dianggapnya orang PKI, ya, maka termasuk yang dicari-cari, yang dikejar itu. 

F: Jadi Mas karena bau itu kerana keluarga atau karena IPPI? 

B: Jadi IPPI, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia itu dianggap organisasi pelajar underbow, di bawah 

payung Partai Komunis Indonesia. Padahal itu tidak benar. IPPI itu adalah organisasi pelajar yang 

independen. Sama saja misalnya kayak OSIS gitu lah, ya. Itu ngga ada itu. Karena Bung Karno itu 

sendiri juga sebagai anggota kehormatan dari IPPI. Jadi resmi itu ngga ada hubungannya. Tidak 
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ada hubungannya dengan Partai Komunis Indonesia. Tetapi saya akui memang saya adalah anak 

dari orang, yaitu bapak saya, yang aktivitasnya dianggap anggota Partai Komunis Indonesia. Gitu 

aja. Orang-orang PKI ya. Sebetulnya saya untuk PKI juga itu urusan beliau ya. Tapi dia adalah 

anggota dari Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. 

F: Ayah? 

B: Ayah. PGRI itu… PGRI juga termasuk organisasi guru yang independen, untuk 

memperjuangan hak-hak guru. Itu dia. Nah jadi… cuman ini akan saya ceritakan sedikit ya bahwa 

memang pada tahun 65, ya, itu orang-orang yang disebut progresif revolusioner, ya, itu memang 

dikategorikan sebagai orang-orang komunis, orang PKI. Kalau saya sekarang baru menyadari 

bahwa sebetulnya istilah komunis atau PKI itu terlalu luar biasa. Terlau hebat. Padahal dia orang 

biasa saja. Sekarang bayangkan, ada seorang petani, ya, namanya… misalnya dia anggota Barisan 

Tani Indonesia. Dia hanya mencangkul di sawah. Masa itu dikatakan orang komunis? Kan tidak. 

Jadi kalau saya boleh bilang bahwa yang disebut PKI ketika itu sama saja dengan orang yang 

berjuang untuk demokrasi dan untuk sosialisme. Jadi terlalu jauh kalau mengatakan komunis itu. 

Memang itu cita-cita luhur untuk menciptakan negara yang berasaskan komunis, ya, yang apa 

namanya…yang murah sandang, murah pangan, semua mendapatkan pelayanan, kan begitu kan. 

Kalau ngga salah kan cita-cita komunis itu kan semua akan bekerja… mendapatkan… 

memperoleh haknya… mendapat sesuai dengan kebutuhan… nah kira-kira begitu ya. Bekerja 

sesuai kemampuan, dan akan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan. Kira-kira begitu. Kan luar 

biasa itu. Kan luar biasa itu. Nah tetapi… jadi saya bilang karena cita-citanya bagus itulah maka 

komunis atau PKI mendapat simpati yang luar biasa dari kalangan masyarakat luas. Saya katakan 

sampai 90%. Di daerah saya itu, di daerah Pemalang itu 90%. Di daerah lain juga tidak jauh. 

F: Terus mau tanya ini juga. Jadi kan Ayah Mas adalah anggota PGRI. Jadi PGRI underbow atau 

bukan? 

B: Nah. PGRI terkahir itu ada dua. Ada PGRI non-vaksentral dan PGRI yang sentral. 

F: Vaksentral? 

B: Nonvaksentral.  Artinya tidak mengakui kepemimpinan pusat karena… yang sentral itu dia 

termasuk kelompok yang disebut kelompok PSI. Kelompoknya Suhargiman, kelompok sosialis 

yang anti terhadap PKI, anti terhadap perjuangan rakyat. Nah ini memisahkan diri. Nah inilah yang 

dianggap PGRI yang orang-orang PKI, gitu. jadi waktu itu kan tahun 65 ada… sebetulnya bukan 

perpecahan ya, ada kelompok sukarno, kelompok yang mendukung Sukarno dan kelompok anti-

Sukarno. Kira-kira begitulah itu. Nah kelompok yang non-vaksentral itu yang mendukung 

Sukarno. Nah kelompok yang bangsanya itu namanya Subandi kalau ngga salah, kelompok yang 

bangsa Suhardiman yang tokoh itu berdikari itu. Tokoh apa itu… Golkar yang sesudahnya itu lah, 

pendiri Golkar itu. Jadi PGRI itu pecah jadi dua, PGRI sentral dan non-vaksentral. Yang non-

vaksentral inilah yang dianggap pro PKI. 

F: Ayah mas yang… 

B: Ayah saya itulah yang ikut yang nonvaksentral 

F: Terus kalau… tadi kan mas juga sempet menyebutkan saudara-saudara. Kalau saudara-saudara 

itu mereka diasosiasikan, disamakan dengan PKI, itu karena apa mas? 

B: Ya begini. Kan saya bilang tadi di daerah saya itu mayoritas, ya, itu pendukung dan anggota 

organisasi PKI. Nah ayah saya itu di awal Oktober 65 itu sudah ditangkap, ditahan. Kemudian 

diinterograsi dan akhirnya dikirim ke Nusa Kambangan dan dibawa ke Pulau Buru. Itu bagi saya 

itu wajar lah orang-orang… tokoh-tokoh begitu, ya. Dan ini banyak yang begitu. Nah, saudara 

saya banyak yang paman, yang kakak, yang… pokoknya yang ada kerabat gitu lah. Itu semuanya 

orang-orang anggota pemuda rakyat, anggota PDI. 

F: Yang Pemuda Rakyat siapa, Mas? 

B: Paman 

F: Kalau kakak? 

B: Kakak anggota CGMI, ya. 

F: Maaf, apa? 

B: CGMI. CGMI itu adalah gerakan mahasiswa. Singkatan dari central gerakan mahsiswa 

Indonesia. central atau konsentrasi ya… ini yang dianggap juga organisasi mahasiswa yang 

revolusioner. Progresif pro Bung Karno. Wah luar biasa itu. Jadi itu musush besarnya HMI. HMI 

dianggap waktu itu, ya, oragnisasi mahasiswa yang pro kepada Masyumi. Yang pro…yang ingin 

mendrikan negara Islam. Jadi ini CGMI adalah gerakan mahasiswa yang menentang gerakan 

separatis…mendirikan Negara Islam Indonesia. Karena itu ini termasuk kelompok yang 

revolusioner, yang mendukung cita-cita Bung Karno 
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F: Terus pertanyaan selanjutnya.... domisili Mas di mana? 

B: Itu di email saya kan ada alamat itu. Ya… Jalan MH Thamrin nomor 21 itu. Persis. Itu alamat 

kantor dan juga alamat rumah saya. 

B: Kalau Mas sendiri kerjanya di mana? 

B: Kerjanya di situ, di yayasan itu. 

F: Oh, di yayasan. 

B: Saya kerja sebagai ketua yayasan penelitian korban pembunuhan 65-66. Jadi itu bekerja dalam 

arti kerja sosial, ya. Kerja sosial karena untuk advokasi maupun kepentingan para korban 

pelanggaran berat 65. Dan itu kerja tidak dibayar, karena kita kerja sosial, berdasarkan solidaritas 

kawan-kawan lah. Jadi ini betul-betul non-profit. Kerja sosial. 

F: Terus agama, Mas? 

B: Saya agama Islam, tetapi saya Islam yang bebas, ya. Atau istilahnya apa ya. Tapi yang jelas 

saya tidak fanatic kepada agama lain. Saya juga cinta kepada Protestan, ya. Karena waktu di dalam 

tahanan, di dalam penjara, saya justru aktif di gereja. Nyanyi paduan suara, kemudian kebaktian. 

Nah setelah bebas, karena istri saya orang Islam saya kawin supaya gampang ya ikut Islam. Jadi 

terserah… saya Islam memang Islam KTP lah gitu aja. 

F: Ehmmm berarti setelah nikah baru Islam? 

B: Sebetulnya Islam itu secara tradisional… 

F: Dilahrikan Islam? 

B: Dilahirkan itu Islam. Di kampong saya itu umunya orang Islam. Tapi setelah di tahanan, saya 

bergaul dengan orang-orang Kristen, Protestan, menyanyi paduan suara…. Selama sembilan tahun. 

Saya bergaul dengan orang Kristren lah. Jadi, maka itu saya bilang saya justru toleran. Dikatan 

Islam monggo, dikatakan Protestan oke, ngga ada persoalan. Tapi KTP saya memang Islam… 

terserah mau disebut apa itu. 

F: Maaf mas tadi ditaham di mana? 

B: Di tahan di Salemba. Penjara Salemba. Namanya dulu RTC. Rumah Tahanan Chusus. Sebelum 

dari Salemba, saya ditahan di…namanya operasi kalong. Operasi Intelejen Kalong itu pusatnya di 

Gunung Sari. Itu dua atau tiga saya lupa itu. Jadi itu intel tentara yang tugasnya menangkap orang-

orang yang dianggap orang-orang PKI kira-kira gitu lah. Itu di kalong selama 1 tahun, terus pindah 

ke Salemba… di Salemba trus dipindahkan lagi ke Tangerang. Di Tangerang itu disebut kamp 

konsentrasi, kerja paksa. Jadi kalau ditotal, dari tahun 1970 sampai 1979. Ada sembilan tahun. Dan 

itu semua tanpa proses hukum. Tanpa surat perintah penangkapan. Dan ini hampir semua tahanan 

politik korban 65 mengalami seperti saya. Semua begitu, tidak ada surat perintah, diatahan begitu 

saja tanpa proses pengadilan 

F: Terus… ini untuk… mau tanya tentang YPKP. Jadi yang saya baca itu YPKP itu didirikan oleh 

pram, setelah dia dibebaskan di masa gus dur. Dia mengumpulkan orang-orang untuk minta yang 

TAP MPRS itu diturunkan. Boleh dijelaskan dari mas soal YPKP? 

B: Jadi YPKP 65 itu singkatan dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65-66. Saya termasuk 

yang ikut bersama-sama mendirikan. Ikut mendirikan, meskipun saya bukan anggota badan 

pendiri. 

F: Mas bukan anggota? 

B: Bukan anggota badan pendiri. Kalau suatu yayasan kan harus ada badan pendiri, yang 

mendirikan. Yang mendirikan itu ada 7. Satu-- Pramoedya Ananta Toer, dua-- Hasan Raid, tiga-- 

Ibu Sulami, empat-- Ibu Sumini, lima-- Koesalah Soebagyo Toer, enam-- Suharno, dan tujuh-- 

Tjiptaning. Tujuh ya. Sebetulnya waktu itu saya yang dimasukkan tapi saya ngga mau karena saya 

masih terlalu muda lah, masih ada yang…kakak senior saya masih banyak. Tapi proses 

mendirikannya saya tahu banyak lah. Jadi itu didirikan pada tahun 1999. Betul memang jamannya 

Gur Dur ya. Kan waktu itu jaman reformasi kan. Suharto lengser, baru itu. Nah memang terus 

terang saja kami ada kesempatan untuk bisa berbicara, berorgansisai memang setelah Suharto 

jatuh. Ketika itu kami tidak berani. Nah YPKP didirikan di dalam usaha untuk mengumpulkan 

teman-teman yang tersisa, korban 65, yang berserakan karena selama hampir 30 tahun tidak 

terorganisir. Mereka bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Dan begtu muncul YPKP 

mendpaat sambutan yang luar biasa. Tapi perlu dicatat ini bukan organisasi politik, ya. Bukan 

partai politik, bukan juga organisasi massa. Tetapi adalah yayasan. Sifatnya ya saat itu ialah suatu 

organisasi swadaya masyarakat untuk membantu pemerintah. 

F: Membantu pemerintah? 

B: Justru membantu. Membantu pemerintah ikut mencerdaskan bangsa, ya, dalam usaha untuk 

mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 45. Nah, intinya kami ingin melakukan 
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penelitian, karena ketika jaman Suharto ada pembodohan politik. Orang tidak boleh berorganisasi, 

tidak boleh bicara masalah ideologi, nah YPKP itu melakukan suatu kontra, melawan gerakan ini. 

jadi kita melakukan pencerdasan bangsa dengan cara melakukan penelitian. Intinya begitu. Waktu 

itu Ibu Sum bilang, ingin tahu apa benar atau siapa dalang di balik pembunuhan massal 65. Kira-

kira begitu. Karena kami tidak bersalah. Kami ditahan. Bu Lami sampai 20 tahun. Temen kami ada 

yang 14 tahun. Saya 9 tahun. Nah di situ lah pentingnya YPKP. Maka itu kami melakukan 

penelitian, mencatat kuburan massal, mencatat siapa ditahan, dibunuh, kemudian dipekerjakan 

secara paksa. Di mana-mana itu, sampai sekarang. Tujuannya apa? Kami melakukan wawancara 

juga, dan meniliti di lapangan. Siapa sebetulnya itu. Ternyata dari semua hasil wawancara itu, 

mereka tidak tahu menahu dan tidak benar itu PKI melakukan pemberontakan. Tidak ada. Jadi di 

semua ini adalah rekayasa dari tentara, Suharto, dengan CIAnya juga dalam hal-hal untuk 

mengkambinghitamkan PKI yang tujuannya dalah menggulingkan Bung Karno. Jadi saya bilang 

bahwa YPKP tenryata ingin menunjukkan kepada dunia, permasalahan umum, bahwa tenyata PKI 

tidak bersalah.itulah knpa kami mendirikan YPKP. 

F: Itu yang mendirikan adalah para penyintas ya berarti? 

B: Iya tadi kan disebut kan. Mereka umumnya adalah para bekas yang ditahan dalam penjara, 

maupun juga seniman juga sperti pramoedya kan seniman juga, sastrawan. Terus koesalah juga 

sastrawan juga. Ibu Sulami dia tokoh Gerwani waktu itu. Kemudian Pak Soeharto mahasiswa. 

Kemudian Ibu Sumini juga Gerwani. Tjiptaning memang waktu itu dia politisi lah gitu ya. Itulah 

yang tercatat di dalam susunan badan pendirinya. 

F: Terus yang gabung total itu semua adalah penyintas atau ada orang di luar itu? 

B: Jadi hampir sebagian besar, itu yang bergabung di YPKP adalah mantan tahanan politik tahun 

65. Juga mereka orang-orang pada tahun 65 itu dikorbankan. Menjadi korban. Jadi saya bilang 

ribuan di berbagai tempat itu mendukung. Jadi perlu diperhatikan disi bahwa YPKP kan saya 

bilang tadi bukan organisasi massa atau organisasi politik karena kami juga menghindari ini. 

Jangan sampai dikatakan YPKP sebagai organisasi yang inin mengorganisir massa. Tidak. Kami 

dalam rangka untuk membela mereka. membela para korban. Korban-korban 65 tadi. Mereka 

mendukung. Nah tentu saja di daerah menjadi relawannya. Kan kami mendirikan cabang-cabang. 

Ada yang di Sumatera, Sumatera Barat, Seluruh Indonesia. kami memiliki cabang-cabang. 

Terutama Sumatera, Jawa, Kalimantan. Sulawesi dulu juga ada, Bali juga ada. 

F: Apa yang ingin dicapai mas di masa depan? 

B: Tentu saja yang ingin kami capai adalah para korban ini harus mendapatkan hak-haknya yang 

selama ini dirampas hilang. Karena mereka tidak bersalah, jadi yang kami minta ialah kebenaran 

harus ditegakkan. The Truth. Dan setelah itu baru perlunya ada reparasi. Perlu ada rehabilitasi bagi 

para korban. Dan ini perjuangan yang luar biasa. Dan di dalam rangka untuk agar negara tidak 

mengulangi lagi kesalahan harus ada pengadilan. Supaya ada penjeraan. Itu perlunya juga proses 

hukum. Tetapi apa yang bisa dilakukan sekarang, kerjakan, misalnya kalau mau menggunakan 

istilah nonyudisial silahkan. Rehabilitasi. Negara sesegera mungkin mengeluarkan keputusan 

presiden bahwa orang-orang 65 tidak berslaah dan mereka hak2nya dikembalikan. Maksudnya 

apa? Sampai sekarang hal-hal yang political gitu kan ngga ada. Contohnya waktu kami 

mengadakan rapat-rapat juga masih dibubarkan oleh tentara. Kami mau mengadakan seminar juga 

diusir. Nah ini berarti kami ngga punya hak, apalagi yang lain. kami untuk masuk ABRI ngga 

boleh, jadi guru jadi tentara itu tidak bisa. Nah inilah tujuan kami ialah kami minta hak-hak kami 

dikembalikan. 

F: Terus mas tadi ketika menjelaskan tentang riset mencatat nama-nama di seluruh Indonesia itu 

mas pakai kata “kami”. Kami itu siapa mas? 

B: Kami adalah korban. Korban 65 

F: Jadi yang melakukan riset itu semua adalah korban 65? 

B: Korban 65. Karena kan saya anggap yang lawan bicara kami kan bukan kami kan. Kami ini pra-

korban 65, ya. Jadi orang-orang YPKP ini melakukan penelitian pendataan dan memang kami… 

penelitian kami adalah… ngga tau ini menurut metodologi apa tapi yang jelas karena kami punya 

organisasi, punya cabang, dan… tetapi kami tidak punya dana. Maka kami instruksikan setiap 

daerah mencatat dan melakukan penelitian di daerah masing2. Dan hasilnya terkumpullah itu, 

misalnya situs-situs kuburan massal ada di mana, tempat pembantaian massal di mana, kemudian 

di ada gedung-gedung yng disita oleh tentara, terus orang-orang yang masih hidup siapa saja… Itu 

semua ada data-data ada. Nah inilah yang sampai sekarang data mentah masih ada di kantor, kami 

sedang mengadakan kompilasi dan pada saatnya akan kami publikasikan. Jadi itulah metodologi 

kami di dalam penelitian. Karena penelitian ini dari kami sendiri. 
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F: Itu dilakukan dari kapan sampai kapan mas? 

B: Dari tahun 1999 sampai sekarang. 

F: Sampai sekarang, masih para korban ini, mas dan temen-temen Mas yang melakukan? 

B: Iya, betul. 

F: Apakah ada relawan, atau dari generasi pasca…. 

B: Ada generasi muda, anak-anak muda yang ikut bantu, ya. Tapi organisasi kami ini kan 

organisasi yang tidak punya finansial, beda dengan kontras, LBH, KKPK, kami sama sekali 

organisasi yang tidak dibantu oleh siapapun. Karena kami ini orang-orang sensitif, mereka takut. 

Ini kan orang-orang mantan PKI ini, mereka jarang yang seacar terbuka mau bantu. Nah ini 

kelemahan kita juga. 

F: Gimana, Mas? Jadi Mas menyebut diri mas dan teman-teman mas adalah sebagai orang-orang 

sensitif? 

B: Bukan. Artinya isu 65 itu adalah sensitive bagi kalangan yang tidak suka. Jadi orang jarang 

yang secara tebuka mau bantu. Mereka tidak berani. 

F: Tapi ada relawan? 

B: Relawan ada, biasanya itu anak-anak muda, ada juga anak muda. Dan itu anak-anak korban. 

Korban sendiri yang ikut tegerak untuk membantu. 

F: Itu mereka jadi apa Mas? 

B: Biasanya dia menjadi peneliti, menjadi reporter, kemudian… karena kami di YPKP kan kami 

melakukan pendataan penelitian. Itu dia kami ajak ke daerah, dan dia mendokumentasikan, 

mentacat, dan kemudian mempublikasikan dalam bentuk jurnal. 

*mengeluarkan jurnal* 

Karena kami tidak punya dana ya adanya saya fotokopi saja dan kami edarkan ke daerah-daerah, 

ke temen-teman relawan, dan ini termasuk paling tidak memberi semangat. Nah ini ada lagi. Salah 

satu perjuangan YPKP ialah kita memanfaatkan peluang dari program-program pemerintah yang 

ada. Misalnya gini. Setiap korban pelanggaran berat itu memperoleh hak yang disebut payanan 

medis dan psikososial dari LPSK atau negara, secara cuma-cuma. Itu kita manfaatkan. Kami 

mengorganisir ini sehingga banyak temen-temen korban yang mengambil manfaat dan merasa 

terbantu. Dan ini YPKP yang mempromosikan. 

F: Ini sampai sekarang masih ada jurnal? 

B: Masih ada. 

F: Itu bisa diakses untuk umum? 

B: Bisa 

F: Di webnya? 

B: Di web saya kira ada. Nanti saya tanya. 

F:  Terus selain riset, apa saja yang dilakukan YPKP? 

B: Nah selain riset, untuk mengumpulkan data-data, kami merasa perlu untuk… bagaimana 

membuat para korban itu…memulihkan trauma, atau menghilangkan trauma. Karena sampai 

sekarang temen-temen kami itu takut luar biasa. Ketakukan dalam arti karena dia.. bayangkan, 

tidak merasa bersalah, tiba-tiba ditahan, disiksa, dan akhirnya trauma untuk bicara. Dan kami 

melakukan dengan cara mengorganisir, kita melakukan pertemuan-pertemuan secara rutin untuk 

para korban, mengumpulkan bersama-bersama itu di dalam satu rapat, biasanya di tiap-tiap cabang 

di kota kabupaten. Saya biacara di situ menceritakan tentang perjuangan kami bahwa negara 

sebetulnya ada peluang-peluang akan menyelesaikan. Itu mereka senang sekali. 

F: Itu rutin? 

B: Rutin. 

F: Setiap hari Kamis ya kalau ngga salah? 

B: Kalau Kamis ini aksi kamisan ini, lain ini 

F: Oh bukan.. Rabu atau Kamis… 

B: Oh rabu. Kalau Rabu itu rapat biasa itu, di Jakarta. Itu ngga. Kalau kami melakukan ke daerah-

daerah. Di daerah Pemalang, Pekalongan, Boyolali, Cilacap, Surabaya, Bukit Tinggi. Jadi terserah, 

tergantung kesiapan dari temen-teman di daerah. Kami siap untuk datang dan mereka senang. 

Biasanya kami mengundang juga LPSK, mengundang juga Komnas HAM. 

F: Mas saya mau tanya soal yang tadi soal takut. Takut apa mas orang-orang ini? Apa yang 

ditakutkan? 

B: Jadi merasa takut itu begini. Mereka pada tahun 65 itu merasa tidak bersalah, kemudian 

ditangkap, disiksa, dan dipenjara bertahun-tahun tanpa prose hukum sehingga dia trauma. Ini dia. 

Jadi pengertian takutnya adalah trauma. Untuk menyebut nama PKI saja dia ngga berani. Dia 
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lidahnya itu ngga mau keluar. Kalau ditanya riwayatnya pun susah, ngga mau bicara lagi. Dia akan 

merinding. 

F: Itu ketika YPKP tanya? 

B; Iya sampai sekarang masih banyak orang-orang seperti itu di berbagai daerah. Jadi hanya orang 

yang berani yang sudah pulih traumanya bisa bicara, kayak saya ini ya. Saya sudah bicara blak-

blakan. Tapi dulu saya ngga berani juga, dalam arti kanan kiri jangan-jangan tentara, jangan-

jangan intel, begitu kan. Nah temen-temen kami di daerah juga begitu. Ini sampai sekarang tentara 

itu masih selalu memonitor, bayangkan. Mencurigai… setiap kali saya undang ke Jakarta mereka 

dikawal, dipotret. Naik bis aja diprotet. Naik kreta juga diprotet. Sampai di Jakarta ditanyain lagi 

ada apa. Akhirnya dia… ini namanya terror mental. Jadi ketakutan yang luar biasa. 

F: Diikutin? 

B: Diikutin terus 

F: Itu tahun kapan mas? 

B: Sampai sekarang 

F: 2017 ini? 

B: Iya sampai. 

F: Yang ngikutin itu mas tahu siapa? 

B: Itu intel. Intel dari tentara. Kodim koramil dan juga adalah polisi 

F: Sekarang kita lagi diikutin kali yah aha 

B: Ah engga. 

F: Mereka tahu dari mana… maksudnya ngikutin orang berarti, ngikutin mas dan orang-orang… 

maksudnya tahu kan siapa yang diikutin. Apakah mas sudah ditandain atau… 

B: Jadi begini ya. Ini karna organisasi YPKP 65 dianggapnya itu adalah…semenjak berdirinya itu 

dianggapnya adlaah…oleh kelompok mereka ya, itu perlu diwaspadai sebagai “awas ini akan 

munculnya PKI”. 

F: Mereka itu siapa? 

B: Tentara. Saya bilang ini kan hak berserikat, hak berorganisasi, bebas. Ya sesuai undang2, 

undang2 pasal 28. Kenapa mesti takut? Nah tunjukkan di mana kesalahan kami. Dan kami 

berorganisasi bukan untuk mendirikan partai politik.bukan. tapi kami dalam untuk penegakan hak 

asasi manusia. Itu tidak salah. Nah karena YPKP ini besar karena di berbagai kota ada dan ini 

aktif. Kemarin tahun 2015 kami melakukan simposium atau seminar di Cianjur. Itu ketika kami 

melakukan itu terus didatangi oleh kelompok masa intoleran, bangsa FPI, HTI, segala macem lah 

itu. Membubarkan. Itu mereka mau membubarkan acara kami 

F: Beneran bubar jadinya? 

B: Betul. Jadi itu ribuan orang di sekitar cianjur, sukabumi, dikerahkan karna kami mau koferensi 

itu, konferensi nasional, mendatangkan temen2 dari berbagai daerah 

F: Itu acara YPKP? 

B: Betul. Jadi itu kami sudah mendapat restu dari Kapolri, dari Polres, dan wisma tempat kami 

sudah menyatakan oke, silahkan. 

F: Konferensi nasional soal apa mas? 

B: Tujuannya waktu itu konferensi nasional tentang YPKP 65 dalam rangka menyikapi simposium 

yang diselenggarakan oleh wantimpres dan menkopolhukam. 

F: Oh simposium nasional itu? 

B: Nah itu. Itu kami… karena korban ini saya kumpulkan untuk bersikap gitu loh. Apa yang akan 

dibicarakan nanti. Nah tiba-tiba setelah itu langsung didemo. Nah tapi lagi2 ini sebetulnya bukan 

massa intoleran saja karena didukung atau dibackup oleh tentara. Oleh intel kodim, koramil, yang 

sengaja menggagalkan. 

F: Alasan mereka apa mas memprotes itu? 

B: Alasannya mereka menganggap YPKP ini ingin membongkar kebohongan orde baru. 

kebohongan apa yang dilakukan oleh Orde Baru oleh tentara ketika tahun 65. 

F: Gimana? Jadi mereka alasannya dalah takut YPKP membongkar kebohongan? 

B: Betul. 

F: Dari kata mereka sendiri, ada kebohongan? 

B: Mereka itu tentara. Betul. Karena selama ini.. oh belum tahu ya? Jadi tentara itu sebetulnya 

yang merekayasa terjadinya pembunuhan massal 65.  Nah ini perlu dicatat. Jadi pada tahun 65 itu, 

itu bukan pemberontakan PKI tetapi sebetulnya adalah suatu usaha kup, kudeta yang dilakukan 

oleh tentara, jenderal2 kanan angkatan darat di bawahpimpinan Suharto dengan merekayasa dan 

memanipulasi. Sekarang syaa contohkan. Pada tahun 65 itu gerwani itu tidak melakukan 
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penyiletan alat vitalnya para jendral. Tidak ada itu. Uji forensic dari RSPAD mengatakan bukan, 

itu bukan penyiletan. Hanya lecet karena jatuh. Tapi oleh tentara angkatan darat itu diekspos 

seolah itu gerwani menyilet. Dan karena ada tari telanjang di..apa… tabor bunga di…. Itu juga 

tidak ada. Itu sengaja untuk membangkitkan emosi rakyat anti kepada PKI dan unjung2nya apa? 

Menggulingkan Bung Karno. Nah inilah sekarang data-data ini udah terbongkar. Nah YPKP 

paling gigih emang. YPKP 65 sangat vocal dan gigih membongkar kebohongan tentara. Mereka 

takut. 

F: Jadi maksudnya kata-kata yang keluar dari ormas ini apa mas? 

B: Nah dia membuat seolah-olah PKI bangkit lagi. Terus Bejo Untung akan menyebarkan ideologi 

komunis, begitu. Padahal ini semua ngga bener. Silakan kalau pengen denger apa yang saya 

omongkan, silakan dengar. Saya hanya bicara masalah hak asasi manusia, amasalah pelayanan 

medis psikososial, dan masalah mempersiapkan apa yang akan dibahas di simposium nanti. 

F: Tapi… mau tanya, mas sendiri memilih Cianjur untuk Konferensi Nasional itu kenapa? 

B: Karena kami sudah punya pengalaman, ketika itu melakukan pertemaun di Cianjur juga aman. 

Aman tempatnya itu steril. 

F: Itu kapan? 

B: Itu tahun 1999, ketika YPKP baru berdiri, di situ pernah. Dan aman. Aman sekali. Waktu itu 

memang masih jaman gus dur ya. Aman. 

F: Iklimnya beda. 

B: Aman. Maka itu kami bilang saya pernah di sini dan aman. Oh silakan pak, ngga usah izin-

izinan, dia bilang begitu. Nah tetapi sekarang itu… sekali lagi rekayasa, beigut ya. Rekayasa yang 

penting akan dibubarkan. Ada conroh lagi di Bukit Tinggi. Juga begitu. 

F: Mas saya mau tanya tentang pendekatan YPKP ke penyintas. Itu gimana cara YPKP tahu ini 

penyintas, ini bukan, ini penyintas, kita harus deketin orang ini gitu. 

B: jadi begini. Karena hal yang memudahkan kami… karena saya..kami YPKP, ya, karena kami 

dari korban itu sendiri. jadi semua korban seluruh Indonesia itu kenal, mengetahui saya. jadi itu 

memudahkan. Makanya kalau Dek Fian datang, ngga bakal mungkin. Ngga mau dia. Takut. 

Jangan-jangan ini suruhan intel, mungkin bisa begitu ya. Atau kalau ngga tau dia ngga berani. 

Biasanya harus ada yang dikenal. Karena saya dari tahun 1999 sudah dikenal ke mana2 ya. Di 

samping itu tahu persis kalau saya mah orang dari tahanan, begitu. Jadi pendekatanya adalah 

karena sesama korban. 

F: Tapi untuk yang masih takut dan ngga mau buka mulut itu gimana mas? 

B: Nah begini. Kan begitu YPKP beridri, kami terus melakukan…mendirikan organisasi di mana-

mana ya, cabang-cabangnya. Nah dari cabang-cabang inilah… mereka tahu persis kan massanya 

kan. Mereka yang mengorganisir, nah setelah itu terbentuk, berdiri, nah maka kami datang, gitu 

loh. Begitu mekanismenya. Bagi temen-temen yang masih takut, ya kami ngga bisa paksa. Tapi 

biasanya orang yang takut itu tidak pernah atau jarang melakukan pertemuan bersama. Dia masih 

puritan, tidak tahu perkembangan situasi. Dianggapnya masih kayak tahun 65 saja, padahal 

sekarang sudah berubah. Apalagi sekarang setelah ada program LPSK, teman-teman sudah mulai 

terbuka ini. Mereka… bermanfaat sekali setelah melakukan LPSK ini. saya juga contoh, saya 

sendiri pernah mengalami ini. saya dapet perlindungan dari LPSK. Termasuk juga LPSK ini 

melindungi korban. Saya contohkan lagi. Ketika saya baru pulang dari rombongan para saksi yang 

ikut ke pengadilan internasional di Den Haag.. 

F: Mas ikut? 

B: Saya datang. Itu kan begitu turun dari bandara kan disambut oleh demonstrasi fpi. Selamat 

datang penghianat, katanya begitu. Nah itu polisi itu justru mbantu kita, bayangkan. Polisi bantu. 

Karena ini kan harus perlu diselamatkan. Akhirnya polisi bilang jangan keluar pintu lewat depan 

tapi lewat pintu belakang lah gitu. dan temen-temen akhirnya dikawal sampai ke rumah masing-

masing oleh LPSK maupun oleh komnas ham, ataupun polisi. Jadi bagus sekali. karena para 

perpretators atau penjahat HAM, tentara-tentara itu, tidak mau dan tidak ingin kebohongannya 

terungkap. Seperti diketahui bahwa International People’s Trubnal itu kan sudah menyatakan 

bahwa ada rantai komando militer yang melakukan kejahatan kemanusiaan pembunuhan massal. 

Ini sudah sangat jelas. Jadi tidak bisa dibohongin lagi. karena kesaksian kami di Den Haag itu 

sangat kuat, memberikan fakta-fakta, saksi, korban maupun para peneliti, sejarahwan, bagian dari 

amerika, dari kanada, semua lengkap. Jadi ngga bisa dibantah lagi. 

F: Mas mau balik yang tentang mencerdaskan bangsa. Tadi Mas bilang kalau ingin mencerdaskan 

bangsa dengan penelitian soal korban. Nah itu berarti… ini penelitian untuk orang lain? Untuk 

engedukasi yang ngga tahu? 
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B: Betul, bisa juga. 

F: Nah itu lewat cara apa untuk mengedukasi ini? 

B: Jadi yang dimaksud mencerdaskan bangsa itu, karena selama ini tadi saya bilang rakyat 

Indonesia betul-betul dibohongin oleh Suharto. Oleh doktrin tunggal. Kalau tidak sesuai dengan 

pikiran dia maka dihancurkan, diberangus. Nah YPKP melakukan hal seperti itu dengan 

melakukan penelitian… ternyata dapat kita simpulkan bahwa Suharto telah melakukan kejahatan 

kemanusiaan, pembunuhan massal, penyiksaan, perampokan, pelecehan seksual… ada sembilan 

kejahatan kemanusiaan yang dilakukan, ya. Itu real, artinya apa? Artinya kami para korban yang 

dulu ditahan itu sebetulnya tidak salah. Jadi korban, gitu ya. Dan Suharto lah yang bersalah. Itu 

satu. Nah, kemudian kami juga melakukan seminar-seminar, diskusi publik, dan juga melakukan 

kampanye publik….apa yang kami hasilkan ini, sehingga ini juga diketahui oleh umum. Saya terus 

terang akan mengatakan bahwa apa yang terjadi di tahun 65 itu hoax, sengaja kebohongan 

manipulasi sejarah sehingga akibatnya inilah kami. Saya contoh lagi begini, SP 11 maret dari 

Bung Karno ke tangan jenderal-jenderal itu, itu bukan transfer of authority, bukan transfer of 

power, ya kan. Bukan pemindahan kekuasaan. Tapi oleh Suharto dimanipulasi seolah-seolah itu 

adalah perpindahan kekuasaan, dan akhirnya dia membubarkan PKI. Bung Karno marah itu. jadi 

SP 11 Maret, akhirnya Suharto keesokan harinya tanggal 12 Maret itu membubarkan PKI, itu 

salah. Dan itu artinya legitimasi rakyat melakukan pembunuhan kepada orang-orang diduga 

komunis ini. inikan salah, ya. Nah inilah kami ingin mengungkapkan ini ke publik bahwa apa yang 

dibilang Suharto itu menyalahi dan mengkhianati Bung Karno. 

F: Seminar dan diskusinya itu, YPKP yang mengadakan atau sebagai tamu? 

B: Biasanya kami menyelenggarakan sendiri, juga pernah. Kami pernah melakukan…kalau kami 

bisa melakukan… Pernah kami lakukan di UI malah. Tahun 2012 kalau ngga salah. Itu besar itu. 

Di Depok UI kami... dalam rangka temu nasional juga. Itu seminar di aula, aulanya aula apa itu 

saya lupa. Itu besar lah, ya. 

F: Di fakultas apa, Mas? 

B: Kalau ngga salah sejarah itu 

F: Berarti FIB itu. 

B: Saya bicara, kemudian Room Baskoro ikut bicara. Kemudian ada dari KKPK ikut bicara, ya. 

Terus semua narasumber, testimony banyak, itu. Terus dilanjutkan lagi kami memadukan 

seminarnya atau temu nasionalnya di Wisma Kinasih, di Depok. Di mana itu, di daerah cibinong 

itu kalau ngga salah. Terus kami juga melakukan aksi, aksi di bundaran hotel Indonesia. korban 65 

semua. Ini dalam rangka cuma menunjukan pada publik. Jadi pertama kali sukses lah gitu. Nah, itu 

semua kalau kami biasanya ada yang bantu, ya. Ada finansial, ya. Ada kami melakukan… akan 

melakukan program ini, membantulah ya. 

F: Itu… aksinya itu untuk apa? 

B: Jadi sesudah kami melakukan… itu rangkaian temu nasional. temu nasional itu ada konferensi, 

kemudian ada diskusi publik, tadi di UI, kemudian dilanjutkan lagi dengan aksi, aksi massanya itu 

yaitu peserta rapat, peserta konferensi itu, saya kerahkan untuk melakukan semacam parade di 

sekitar bunderan HI kemudian kalau ngga salah saya bawa juga ke depan istana. Kami ingin 

tunjukkan, ini nih kami menuntut gitu loh. Sampai sekarang, setelah tiga puluh lima tahun atau 

berapa itu, kami belum terselesaikan. Itu tujuannya. Ada hutang negara yang belum terselesaikan 

dan mengakibatkan korban 65 ini yang luar biasa sampai sekarang belum terselesaikan. Dan 

sampai sekarang belum diselesaikan. 

F: Itu temu nasional ini yang mengkoordinasikan itu siapa pak? 

B: YPKP 

F: Apakah… kenapa di tahun itu dan di tanggal itu? Apakah ada sesuatu atau… 

B: Waktu itu begini. Karena itu kan sebagai agenda rutin, tiap 5 tahunan lah. Tiap 5 tahun kita 

harus melakukan konsolidasi organisasilah, ya. Nah pertanyaannya mungkin begini. Itupun 

sebetulnya intel, tentara itu ingin membubarkan. Tapi kita dengan kamuflase yang rumit, ya, 

akhirnya bisa terkelabuhi, ya, akhirnya aman.betul itu, tentara juga sudah mencari-cari saya juga 

itu. Tapi ini anak-anak muda, kalau ngga salah waktu itu saya dibantu oleh temen-temen anak 

muda dari universitas Jakarta, UNJ. Dia yang menyiapkan dekorasi, spanduk-spanduknya. 

F: Terus kampanye yang dilakukan itu apa, Mas? Yang pernah dilakukan oleh YPKP 

B: Antara lain selain aksi, juga ada memorialisasi. Memorialisasi itu kita melakukan kunjungan ke 

lokasi kuburan-kuburan massal dan  kamp konsentrasi. Pernah kami lakukan di tangerang, terus 

kami mendatangi juga tempat penyiksaan di RTM, rumah tahanan militer di Guntur. Terus kami 
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melakukan memorialisasi di Pemalang, di Pasuruan, kemudian di Boyolali, di Pati. Di Pati tu 

sering kali. Pati tu setiap kali ada kunjungan-kunjuan dari wartawan-wartawan BBC, CNN… 

F: Ini siapa, yang memorialisasi itu siapa? 

B: YPKP 

F: Berarti para korban ini? Korban yang tergabung dalam yayasan? 

F: Betul. Jadi kan kalau misalnya kayak di Pati itu kan mereka kan banyak massa juga kan. 

F: Tujuannya apa Mas-- memorialisasi ini? 

B: Jadi kita sebetulnya ingin menunjukkan bahwa di sini ini ada kuburan massal. Maka itu relawan 

kami di daerah itu untuk menandai, jangan sampai tempat kuburan masal ini dihancurkan oleh 

tentara. Nah waktu itu kami pernah di pati melakukan memorialisasi, tiba-tiba diserang. Oleh 

tentara…oleh orang-orang bayaran lah gitu. masa udah datang, ribuan itu. Masa kami datang, trus 

ini, preman-preaman ini dibuat seolah-olah itu minum minuman keras dan itu akan mnyerang kita. 

Dengan segala macam rekayasa minta supaya dibatalkan lah begitu. Nah kami daripada celaka ya 

kami akhirnya mengalah, akhirnya kami batalkan. Tapi massa sudah ribuan, udah datang itu, 

dalam rangka sebetulnya akan mengirim doa, tahlilan gitu. karena di sini ada, dulu di daerah pati 

disebut hutan PKI-nan. Hutan PKI-nan itu hutan di mana orang-orang PKI dulu dibunuh pada 

waktu 65. Dieksekusi oleh masa. Nah maka itu disebutlah hutan PKI-nan. Nah kami ingin 

menandai, di sinilah terdapat kuburan massal. 

F: Terus apa yang… maksudnya ditandain, abis itu apa? Apa pentingnya tanda itu untuk YPKP? 

B: Nah karena begini. Ini kan dalam rangka untuk memorial. Untuk yang disebut pengungkapan 

kebenaran. Jangan sampai sejarah ini hlang. Kalau hilang, ya sama saja kita… memang maunya 

penjahat, supaya tidak diketahui oleh umum. Jadi ini situs-situs kuburan masal ini, ini harus dijaga. 

karena pada saatnya nanti, andai kata situasi memungkinkan, ini bisa kami gali. Ekshumasi. Jadi 

kami bisa memindahkan ke tempat yang layak. Dan juga kalau perlu ada uji forensic, 

diidentifikasi. Karena sampai seakrang, orang-orang korban 65 yang mati yang hilang itu ngga 

jelas siapa. Saya tunjukkan, paman saya itu rumahnya di samping rumah saya itu, itu samapai 

sekarang hilang entah ke mana. Di mana kuburannya ngga ada. Dibunuh gitu di daerah lampung. 

Nah inilah kami di dalam rangka untuk memanusiakan manusia. Termasuk orang yang sudah 

meninggal juga jelas. 

F: Kalau aksinya sendiri apa? 

B: Apa? 

F: Jadi kan kampanyenya ada dua. Aksi dan memorialisasi. Dua itu ya mas? 

B: Iya. 

F: Untuk aksinya itu apa aja? 

B: Aksi tadi kan saya bilang kayak aksi di Bunderan Hotel Indonesia sambil membawa spanduk. 

Karena untuk melakukan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah atau negara,bahwa negara jangan 

cuci tangan msalah 65. Negara harus segera melakukan rehabilitasi terhadap para korban 

pelanggaran ham berat 65 

F: Ini rutin? 

B: Rutin lah. Sesuai dengan kondisi lah. 

F: Saya mau nanya tentang akun facebook YPKP mas. Di akun facebook sendiri itu pengelolanya 

siapa? 

B: akun facebook itu ada di situ yang tertulis Bejo Untung, kemudian ada YPKP65, itu saya 

sendiri yang mengisi. Kemudian ada lagi yang ada korelasinya dengan YPKP, bisa kunjungi yang 

namanya YPKP Kebumen. Terus juga ada lagi…kalau website sudah jelas ya itu, yang mengelola 

adalah anak muda, relawan yang cukup kreatif, dia memang staf YPKP, itu namanya mas aris 

fandi. 

F: Terus yang dipost itu… postnya masih baru ya mas? 

B: Iya ya yang dipost itu biasanya kegiatan-kegiatan YPKP, termasuk misalnya kunjugan-

kunjungan ke daerah, melakukan rapart-rapa pertemuan dengan teman-teman, kemudian juga ada 

penelitian, penelitan masalah kuburan massal, dan segala macem lah. Itu yang diposting. Nah, 

kemudian yang perlu saya ceritakan juga YPKP mempunyai tajuk bulletin, namanya adalah 

bulletin suara kita. Masih banyak lagi yang secara manual karena begini. Teman-teman korban 65 

itu kan orang-orang tua, mereka tidak punya akses untuk ke website, ke facebook, jadi kita harus 

membuat bulletin yang kita cetak, seperti itu. Nah inilah yang membuat informasi perjuangan 65 

banyak diminati oleh teman-teman korban. Jadi justru karena itu kami harus memilih tulisan-

tulisan yang katakanlah menyemangati para korban, yang juga paling actual. 

F: Menyemangatinya gimana mas? 
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B: Menyemangati itu atinya informasi yang memang menguntungkan korban, misalnya pemilhan 

Jokowi itu ada minat untuk mnyelesaikan, hanya terkentara oleh orang-orang sekitar Jokowi yang 

masih berbau Orde Baru. yang masih ada kaitannya dengan rezim orde baru. maksud saya 

jenderal-jenderal. Bisa lagi begini. Hal-hal yang menarik itu misalnya hasil kayak kemarin hasil 

simposium. Itu kan seudah sangat jelas itu, wantimpres itu sudah berapi-api mengatakan bahwa 

pailing tidak ada rehailitasi umum. itu kan menyemangati. Jadi pemerintah yang betul-betul ingin 

mnyelesaikan. Hanya memang sekali lagi kendalanya masih banyak juga. Kami tentu saja 

memberikan informasi yang cukup berinbang, ya. Berimbang itu artinya ada yang 

menguntungkan, ada juga yang misalnya masih kurang 

F: bearti ini kan tadi Cuma share informasi yang menyemangati para korban. Berarti kebanyakan 

follower YPKP di facebook itu para korban? 

B: Iya betul, umumnya yang menyemangati para korban, terutama buletin suara kita adalah yang 

paling banyak adalah masyarakat korban 65 yang langsung ia praktikan, dan sebagainya dan juga 

di buletin itu kami sajikan kolom untuk menuliskan kisah-kisah nyata, gitu lho.. ya? Kisah nyata 

yang dialami oleh para korban ini juga menjadi bagian untuk me....apa.... memori mereka untuk 

temen-temen dan juga menghilangkan trauma, begitu. Berarti sangat efektif. Gitu, ya. 

 

F: Berarti kalau di sosial media sendiri gimana? 

B: Nah, sosial media itu memang kebanyakan adalah hasil dari kerja-kerja kita secara tiap harinya, 

begitu. Misalnya, ada pertemuan 65 di Pemalang, ya-- di Boyolali, di Cilacap, itu kami unggah 

disitu supaya untuk menunjukan inilah kegiatan korban 65, gitu lho.  

 

F: Berarti kaya Facebook itu digunakan seperti diari? 

B: Sebagai apa? 

 

F: Sebagai kaya-- diari gitu? 

B: Apa? Suara ora jelas. 

 

F: Diari-- buku diari. 

B: Ooh, diari. Ya, betul.. Bisa, bisa. Dan juga itu penculikan korban 65, seperti tadi ada-- 

blablablabla  07:18  itu juga saya unggah disitu, ya. Kemudian, di Boyolali juga kita unggah juga. 

untuk pertemuan-pertemuan kerusuhan di Bukit Tinggi, kami unggah juga. Jadi untuk 

menunjukkan-- inilah, supaya bukan saja korban 65 blablabla 07:35  tapi juga supaya masyarakat 

umum tau, bahwa gerakan 65 masih ada resistensi dari para organisasi intoleran dan juga tentara, 

gitu. 

 

F: Uh.. jadi di Facebook itu juga uhm.. nge-share berita-berita negatif supaya masyarakat tahu 

bahwa masih ada masyarakat yang intoleran? 

B: Iya, tentu saja menurut saya bukan berita negatif ya, itu berita yang memberi pesan "tantangan" 

dari perjuangan korban 65 diberbagai daerah. Bisa dilhat misalnya ada pertemuan yang bagus-- 

aman-aman saja, namun, juga ada pertemuan yang dibubarkan-- seperti apa yang terjadi kemarin 

di Cianjur, di Bukit Tinggi. Dan ini lah fakta riil bahwa kami masih mengalami perjuangan yang 

tidak mudah.  

 

F: Terus apa yang YPKP harapkan ketika masyarakat udah tahu bahwa masih ada perjuangan-- 

masih ada resistensi? 

B: Iya, dengan demikian yang dia YPKP inginkan adalah bahwa selama ini 51 tahun sampai hari 

ini kami para korban itu masih mengalami stigma-- dan juga negara masih belum memfasilitasi 

kehidupan demokrasi, maupun HAM yang serius, kami masih mengalami, begitu, ya? Jadi ini 

negara jangan mengatakan "Wah, itu tidak bagus-- demokrasi Indonesia...", nyatanya tidak. 

Nyatanya yang ada kami berkumpul saja dibubarkan. Itu yang nyata. Itu yang saya ceritakan 

bahwa di Bukit Tinggi juga ada, kemudian di... Cianjur juga ada-- silahkan Fian lihat di Facebook 

kami, akan muncul. 

 

F: Apa yang pengen-- apa yang YPKP ingin sampaikan ke publik bahwa masih ada stigma ini? 

B: Secara umum kita 09:51  ialah bahwa kita korban 65 itu menuntut supaya ada yang 

disebut acknowledgment dari negara-- ada sebuah pengakuan bahwa negara telah melakukan 
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kejahatan kemanusiaan pada tahun 65. Karena sampai sekarang belum pernah negara secara riil 

negara bertanggungjawab-- gitu, belum. Jadi ini supaya tahu bahwa negara sampai hari ini belum 

pernah melakukan pengakuan bahwa ada terjadi kejahatan kemanusiaan, bayangkan itu. Dan 

sampai hari ini kami juga mengalami represif, gitu. Artinya apa, ini-- Indonesia ini ada yang 

disebut 'genopolitisida'. Jadi ternyata bukan hanya genosida, tapi juga ada aliran politik yang 

berlawanan itu dihancurkan, gitu. Nah saya akan tunjukan inilah kenyataan yang ada di Indonesia, 

dan mau tidak mau komunitas internasional harus melakukan pressure, tekanan bahwa kalau 

memang kita ingin menghormati hegemonis, ya 11:02  yang kita sampaikan, begitu. Itu 

sebutannya lah. 

 

F: Terus, untuk represi sendiri apakah di Facebook juga ada represi, Mas? 

B: Ada, ada-- tentu saja ada. Jadi, semua itu di dalam Facebook atau di pernyataan-pernyataan pers 

kami pasti ada-- bahwa supaya ada hentikan pengejaran represi terhadap korban 65, karena kami 

juga berhak untuk hidup, berhak juga untuk warga negara lainnya, gitu. 

 

F: Terus, represinya (di Facebook saja, di media sosial) boleh diceritain gak Mas/Pak? 

B: Oh banyak, di Facebook ya, bisa nanti akan kelihatan, misalnya ada teman kami korban 65 

yang diancam kalau misalnya akan datang ke Jakarta mengikuti rapat-rapat atau konverensi dia 

selalu dikuntit oleh intel/tentara. Kemudian, di berbagai daerah, tiap-tiap korban 65 itu akan rapat, 

itu juga dikepung oleh para intel. Ketika kami melakukan penelitian kuburan massal juga intel ada 

lima belas orang mengepung kami. Inikan semacam bentuk-bentuk represi. Kemudian ada juga 

salah satu teman lagi ada yang malam hari digedor pintunya, didobrak dan minta seolah-olah kami 

menyimpan bendera-bendera palu arit-- itu nggak ada semua. Ini hanya bentuk-bentuk represi, 

mengancam dan lain sebagainya. 

 

F: Mas, mungkin jadi kan yang mengelola akun YPKP 65 ini kan Pak Josh sendiri, kan? 

B: Betul. 

 

F: Itu, apakah ada komen-komen negatif atau malah pesan negatif mungkin yang diterima ketika 

mengelola akun ini? 

B: Umunya, para pembaca-- kami kan lapisannya bukan hanya yang di dalam negeri ya, tapi juga 

ada juga yang di luar negeri, karena kan korban 65 banyak disana. Itu komentarnya adalah, tetap 

memberikan semangat bahwa memang perjuangan ini tidak mudah. Mereka menyemangati untuk 

jalan terus, gitu, tidak ada istilah kita menyerah. Jadi, itu komentar yang masuk itu umumnya 

adalah komunitas korban 65 itu, ada beberapa yang dari pihak sana-- pihak media, kayaknya tidak 

terlalu banyak. 

 

F: Itu ngapain, Mas (mereka yang jahat itu)? 

B: Ya, biasanya sih saya tahu, ini mereka itu-- mereka itu anak muda yang nggak ngerti sejarah 65, 

biasanya itu. Saya bilang, tunjukkan dimana kesalahannya? Tiap mereka mengaitkan dengan 

Peristiwa Madiun, saya bilang Peristiwa Madiun juga sudah selesai, saya bilang. 

 

F: Itu, di apa Mas? Di komentar kah? Di pesan messenger Facebook, kah? Atau mereka itu gimana 

jahatnya (menyerangnya dimana)? 

B: Tapi yang saya alami itu dia hanya komentar saja, ya.  

 

F: Jadi nggak ada pesan langsung? Seperti pesan messenger gitu? 

B: Kalau pesan langsung, saya pernah mendapatkan pesan melalui SMS, ya. Pernah mengancam 

juga-- ada, ketika saya baru saja selesai mengadakan wawancara di televisi, ya. Karena isunya 

bahwa saja kebohongannya terbongkar, karena akan terjadi itu memanipulsai berita dan 

sebagainya. Jadi ancamannya itu ya ancamannya itu 'kemanapun anda pergi akan saya (katakanlah 

dengan bahasa yang) 15:23  , begitu. Tapi ya menurut saya ini ancaman biasa, lah gitu. 

F: Oh iya, ini Mas, jadikan saya udah scrolling Facebooknya YPKP, terus saya nemu di beberapa 

komentar selalu ada orang yang menyerang, itu namanya Elemen Merah Putih. Misalkan, di YPKP 

ngepost apa, gitu, selalu muncul nih si akun Elemen Merah Putih, berkomentar, berkomentarnya 

kayak 'Fakta Sejarah PKI', terus 'PKI Itu Penghianat Bangsa', gitu-gitu. Itu gimana? Apakah 

memang Elemen Merah Putih ini selalu muncul? 
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B: Ya, saya sendiri tidak terlalu memperhatikan sih ya. Tapi itu saya sudah tebak, memang mereka 

berkewajiban untuk menangkis atau menangkal fakta-fakta yang kami sodorkan. Bagi saya itu 

ibaratnya, saya sudah kebal lah hal-hal seperti itu. Mereka tidak punya data dan tidak punya bukti, 

itu hanya bentuk dalam meladeni saja, begitu.  

 

F: Jadi nggak pernah ditanggepin? 

B: Nggak, nggak ditanggepin lah. Itu nggak ada artinya buat kita. 

 

F: Terus, mau tanya soal Mas pernah posting soal ketika ini-- Desember 2014, sih. Jadi pas ada 

pemutaran film Senyap di kampus Ganesha Ciputat, itu saya bacakan ya-- "Narasumber : Bejo 

Untung, Ketua YPKP 65 Pusat dan Pak Darmo, korban 65 Pekalongan, Jawa Tengah membongkar 

kebohongan militer Soeharto. Acara dimulai pukul 7 dan berakhir pukul 10, setelah pemutaran 

film diteruskan dengan diskusi dari rektor, dekan dan mahasiswa yang merupakan representasi di 

berbagai kota di seluruh Indonesia sebagai bagian acara dari Dies Natalis universitas. Para 

mahasiswa terkesima karena sejarah yang selama ini dipelajari adalah kebohongan regime 

Soeharto. Para mahasiswa bersepakat untuk terus belajar dari sejarah dan Orde Baru yang tergugat 

melakukan kejahatan kemanusiaan dengan melakukan pembunuhan masal pada orang-orang yang 

dituduh komunis padahal mereka tidak bersalah. Salam juang, Bejo Untung, Ketua YPKP 65." 

Nah disini ada kalimat "orang-orang yang dituduh komunis padahal mereka tidak bersalah". Itu 

boleh dijelasin gak Pak, maksudnya tidak bersalah itu seperti apa? 

B: Oh, iya. Jadi memang pada tahun 65, itu kan orang-orang dituduh PKI-- Partai Komunis 

Indonesia-- dianggapnya melakukan pemberontakan tahun 65, ya. Pada kenyataannya, tidak ada 

pemberontakan. Misal, ini tahun 65 sih waktu umur 17 tahun, ya. Jadi tahu persis, tahun 65 justru 

orang-orang yang disebut komunis tadi, itu yang cinta demokrasi dan cinta sosialisme yang ingin 

berjuang ingin mendirikan negara sosialis. Mereka orang-orang yang sangat baik. Oleh karena itu, 

di Indonesia itu hampir 90% adalah pendukung Soekarno dan itu lah kebanyakan orang-orang 

anggota Partai Komunis Indonesia. Mereka tidak ada secuil pun untuk memberontak. Kalau 

mereka hanya menunggu 2-3-4 tahun untuk Pemilu, itu jelas menang. Buat aja kemakan kudeta? 

Tetapi, ini lalu lawan-lawan Bung Karno itu, Jenderal-jenderal 'kanan' yang dia berkolaborasi 

dengan CIA, bagaimana untuk menjatuhkan Bung Karno. Karena Bung Karno itu adalah presiden 

yang ingin Indonesia yang seperti 'mercusuar'  Asia-Afrika, Amerika Latin, ya. Nah, karena Bung 

Karno sulit untuk digulingkan, dan kekuasaan ada di PKI-- dan bagaimana PKI direkayasi supaya 

'seolah-olah' dia melakukan pemberontakan. Nah, yang ada tidak ada pemberontakan, ini tolong 

catat-- sama sekali, saya berani bertanggung jawab, ya-- ketika itu orang-orang anggota Partai 

Komunis Indonesia pada awal-awal bulan Oktober langsung ditangkap-- awalnya mereka hanya 

untuk lapor saja ke Polisi, ke Kodim dan karena tidak merasa bersalah maka ngapain lari?? Dia 

terus datang ke kantor-kantor Kodim, Polisi. Nah, sejak itu lah mereka ditangkapin kemudian 

diculik dan dibunuhin. Jadi tidak ada sedikit pun PKI melakukan kesalahan, begitu kira-kira 

 

F: Terus ini ada lagi, di postingan YPKP 65 itu-- YPKP ngepost link berita dari gatra.com, tentang 

Joshua Oppenheimer, komentarnya, YPKP nulis, "Indonesia even worse than Nazi-Hitler", itu bisa 

dijelasin gak Mas, maksudnya Indonesia lebih parah daripada Nazi? 

B: Ya, jadi begini, kalau Nazi-- Jerman, itu pemerintah Jerman itu sekarang ini sudah menyatakan 

penyesalan dan minta maaf. Counselir Jerman-- itu setiap tahun pasti bersimpuh di 

depan  memorial korban Nazi, menyatakan penyesalannya. Nah, di Indonesia, Soeharto, sampai 

sekarang gak ada yang berani melakukan hal itu. Bahkan sekarang nama Soeharto lagi diagung-

agungkan lagi, saya bilang, Soeharto itu membasmi tiga juta-- tiga juta memang itu untuk orang 

yang berdarah dingin-- meskipun itu tidak dengan sistem kaya Nazi-- ada orang waktu itu ditusuk 

pakai bambu, kayak bikin sate semua gitu, terus kepalanya dipenggal, kemudian dibuang ke 

sungai, diiket. Itu luar biasa juga. Jadi kekejaman Soeharto itu sesuaikan dengan kondisi di 

Indonesia ketika itu. Rakyat seolah beringas karena diprovokasi seolah PKI itu jahat, Gerwani itu 

jahat hingga timbul lah amuk masa, begitu. Karena amuk masa ini direkayasa oleh RPK tentara 

ketika itu. Maka, saya bilang even Indonesia (is) worse than Nazi, karena apa, sampai sekarang itu 

belum ada yang berani mengungkap. Barangkali B. K Aiptu 22:33  dan Joshua yang baru berani 

mengatakan terang-terangan seperti itu karena kami ada bukti lah seperti itu, itu maksudnya. 

 



153 

 

 
Universitas Indonesia 

F: Terus, apakah ada YPKP itu hari-hari peringatan, misalkan-- ketika YPKP melakukan postingan 

khusus atau melakukan acara khusus ketika tanggal 30 September atau 11 Maret atau hari-hari 

lain-- 1 Juni mungkin? 

B: Oke, sebetulnya itu kami tidak pernah melakukan peringatan-peringatan khusus. Masalahnya 

apa, YPKP tidak memiliki finansial untuk melakukan hal seperti itu, tetapi karena sudah diakui 

oleh umum bahwa tanggal-tanggal misalnya, sekitar tanggal 1 Oktober, dan hari-hari mulainya 

gelap sejarah 65, maka justru dari kelompok lain yang menggunakan event ini untuk melakukan 

memori, gitu. Dengan cara mengundang kami untuk berdiskusi untuk pemaparan secara publik itu 

dilakukan. Tetapi kami sendiri tidak pernah. Karena selain tidak ada dana, andai kata kami punya 

mungkin kami akan melakukan juga, gitu.  

 

F: Terus sikap YPKP sendiri terhadap narasi anti-komunis itu sendiri gimana? 

B: Bagi saya, narasi anti-komunis itu sudah berlangsung bukan saja sekarang ini, justru pada 

tahun-tahun Bung Karno berkuasa, pada tahun 65, itu ada istilah komunismephobia(?) 24:16  . 

Komunismephobia ini sudah ada, mungkin isinya orang-orang Masyumi yang ingin mendirikan 

negara Islam, NII (?), PI(?). Yang sebenarnya sekarang sudah bermetamorphosis sebagai 24:35  , 

itu begitu. Jadi sejak tahun 65 itu sudah ada, hanya karena dihukum sangat tegas dan langsung 

dibubarkan, dan uh...pemberontak itu ditangkap, nah sekarang setelah Orde Baru berkuasa itu 

bahkan dikandangi, kan? Sepanjang --- 25:08  karena secara hukum sebetulnya, Indonesia itu 

adalah masih ada satu tempat kebebasan dimana golongan apapun itu bisa hidup. Antara lain 

adalah golongan 25:17  marginalis, golongan agama, juga golongan kumuh. Itu, masih bisa hidup. 

Nah tetapi karena Orde Baru sedemikian rupa, sehingga aliran komunis-- aliran marxisme itu 

dilarang, itu segala ilegal. Dan saya mengatakan-- saya tidak peduli karena menurut Undang-

Undang Dasar, Indonesia diciptakan atau didirikan bukan untuk satu atau dua golongan, tapi untuk 

semua golongan. Termasuk adalah golongan Sosialis, golongan Komunis, jadi saya tidak ambil 

pusing. 

 

F: Tapi, sikap (tentang TAP MPRS yang melarang diskusi atau aktivitas yang terkait dengan 

Marxis, Komunis itu)nya sendiri gimana? 

B: Maksud saya begini, kita harus melihat bagaimana TAP MPRS No. 25 Tahun 66 itu lahir, itu 

adalah dimulai dari ketika Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 itu lahir, itu sebetulnya Bung Karno 

mengeluarkan surat perintah tersebut bukan untuk membubarkan PKI, ya? Satu hari setelah 11 

Maret, jadi tanggal 12nya, itu Soeharto langsung mengeluarkan keputusan untuk membubarkan 

PKI. Nah, SP 11 Maret itu oleh Bung Karno dikatakan bukan transfer authority, dia bilang-- 

bukan pemindahan kekuasaan, dan ketika Bung Karno-- eh , Soeharto membawa orang PKI, 

Soeharto marah. Tapi, versi yang benar, Soeharto akhirnya menugaskan untuk menarik kembali SP 

11 Maret, tetapi oleh Soeharto waktu itu ditolak-- artinya apa, artinya SP 11 Maret itu digunakan 

oleh Soeharto secara salah dan kemudian melahirkan surat-- Ketetapan MPRS. Jadi, sampai akhir 

ini pun TAP MPRS ilegal-- karena komposisi anggota MPRS ketika itu, itu adalah diangkat semua 

oleh Soeharto. Orang-orang yang pro- Bung Karno, itu ditangkap, menteri-menteri yang pro- Bung 

Karno semua ditangkap dan dipenjarakan. Nah, kemudian itu orang-orang yang pro-Soeharto 

sehingga akhirnya menyeludupi keburukan Soeharto. Tekatnya apa? SP 11 Maret dan juga 

ketetapan MPRS itu ilegal dan tidak benar. Nah sekrang tinggal memang kalau kita mau jujur, itu 

memang salah, dan saya tidak mengakui, keabu-abuan terhadap korban 65, itu lah yang disebut 

memanipulasi sejarah. Jadi saya tidak ada-- dalam posisi untuk menolak, gitu, baik SP maupun 

ketetapan MPRS yang ilegal, gitu Mas. 

 

F: Oh iya, terus, ini, yang pertama, apa ya...mungkin saya minta maaf kalau pertanyaan yang akan 

saya sampaikan itu agak kurang ajar atau apa gitu, tapi gini, saya mau tanya, kan YPKP ini terdiri 

dari penyintas-- nah, tapi kan gak semua orang itu hidup selamanya, jadi boleh dikatakan YPKP 

sekarang itu kayak-- seperti kehabisan waktu, nah itu untuk, kalau misalnya, udah, uhm, 

anggotanya habis umur itu strateginya gimana kalau misalnya Indonesia masih dalam kondisi 

seperti sekarang? 

B: Jadi di dalam YPKP itu juga ada yang disebut regenerasi, jadi sekarang ini sudah mulai tumbuh 

anak-anak korban, cucu-cucu korban yang sudah mulai peduli terhadap sejarah orang tuanya 

maupun kakek-kakeknya-- sekarang sudah banyak muncul. Jadi, kami tidak khawatir, maka dia 

yang patah tumbuh yang berganti, sekarang ini juga banyak anak muda yang mau mengelola 
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website, itu anak muda itu. Memang ada banyak juga anak muda yang menggunakan nama lain-- 

misalnya ada ingat65, atau facebook ya itu juga cucu-cucu korban, karena mereka sadar, bahwa 

ada kebohongan sejarah 65 dimana ada pemuda itu sampai nanya-nanya, bahwa ada sesuatu yang 

salah. Saya tidak khawatir, bahwa orang-orang tua sudah pada berumur, sudah pada mau 

meninggal tapi itu anak kami yang akan teruskan, lah. Saya itu juga sebagai generasi ke dua, 

meskipun saya termasuk yang mengalami 65, tapi saya termasuk anak korban, dan nanti, setelah 

saya-- juga ada generasi ke tiga, yang adalah cucu-cucu (anak saya)-- itu pasti akan melanjutkan. 

Tidak usah khawatir lah. 

 

F: Terus, ketika regenerasi, apa yang diteruskan? Apa yang dikasih? Apa yang di-oper ke generasi 

selanjutnya? 

B: Ya biasa anak-anak muda biasanya kami ajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kami untuk 

mendengarkan, melihat, ada terjadi suatu missing link-- sejarah yang hilang pada tahun 65, dan 

memang ada suatu kebohongan publik dan itu oleh anak-anak muda, generasi muda itu menjadi 

sadar. Dan mengapa sampai sekarang terjadi ketikdakadilan, ini lah karena terjadi kebohongan -- 

karena satu kebohongan nanti akan memunculkan kebohongan yang baru lagi. Dan ini anak muda 

mulai sadar, begitu Mas. 

 

F: Oooh iya... hmmmm, he-eh, he-eh 

B: Sama misalnya, pada bulan Oktober lalu-- pada tahun 2016, saya bicara di depan mahasiswa 

Universitas Islam Malang, itu anak-anak muda semua itu. Mereka kritis-- saya bilang anak-anak 

Islam dari kampus Islam mereka sadar juga dan  akhirnya ingin mempelajari sejarah yang benar. 

Oh itu komunitas yang sangat luar biasa, banyak sekali-- disamping mahasiswa juga ada yang 

namanya lembaga pers mahasiswa, itu juga ada dengan mudah. Jadi saya tidak khawatir pada 

saatnya akan digantikan sama anak-anak muda, begitu Mas. 

 

F: Terus kalau untuk jaringan sediri, tadikan Pak Bejo sempet menyebutkan 'ingat65', apakah, eh, 

ada komunikasi dengan komunitas-komunitas lain dengan isu 65 (antara YPKP dengan yang lain 

ini)? 

B: Iya, jadi begini, jadi di dalam gerakan 65 itu tidak atau bukan cuman YPKP. Anak muda 

menggunakan istilah namanya 'ingat65', kemudian para aktivis yang lebih senior lagi, 

menggunakan 'IPT65', yang menggalang solidaritas internasional-- melakukan, menindak lanjuti 

temuan waktu tribunal(?) 33:53   di Den Haag, ya. Terus ada lagi, 'Lorong Genosida 65', pokoknya 

segala macem lah. Jadi, ini bukan satu gerakan secara terorganisir, tetapi mereka muncul atas 

kesadaran sendiri, begitu. Kami tidak bisa menyimpulkan kalau itu urusan YPKP, tidak. Jadi 

memang, untuk urusan orang-orang tua, komunitas korban itu memang YPKP, kami juga 

mendidik anak-anak muda, dan biasanya sejarahwan, akademisi, juga tampil dalam rangka 

penulisan sejarah untuk urusan 65. 

 

F: Terus YPKP sendiri berhubungan tetapi-- berhubungan tidak dengan Ingat65, IPT, Kerja 

Pembebasan, gitu? 

B: Ya, jadi YPKP juga termasuk di dalamnya, artinya begini, karena di IPT 65 itu saya juga 

termasuk, eh... orang yang ikut di dalamnya lah begitu..karena saya ikut merancang dan ikut 

memperkenalkan lahirnya IPT 65, dan saya sendiri juga ikut menjadi saksi ketika pengadilan 

rakyat di Den Haag, ya kan. Jadi, intinya ya kita ada hubungan semua, kita ada ikatan semua dan 

tau semua kita. Makanya saya sampaikan begini, ini muncul kesadaran sendiri dari setiap-setiap 

kelompok dalam rangka untuk membuka kebenaran. 

 

F: Hm.. Iya, iya, baik. Udah, Mas. Sudah jelas ini. 

B: Gitu aja? 

 

F: Iya, eh terus apakah dari Pak Bejo ada yang ditanyakan ke saya? 

B: Oke, pertanyaan ya. Eh tapi saya bukan tanya, saya cuma titip satu pesan kepada generasi 

muda, ya, supaya terus menerus melakukan pendidikan politik maupun sejarah yang benar, ya, 

yaitu perlunya kebohongan militer Soeharto itu harus diungkap secara terbuka supaya tahu dimana 

kebohongannya. Dengan demikian, usaha dari Mas Fian, anak-anak mahasiswa itu bagian yang 

tidak terpisahkan dari suatu usaha untuk pengungkapan kebenaran. Kalau kebenaran sudah kita 

ungkap, kalau terjadi kebohongan yang dilakukan oleh tentara, maka nanti akan terjadi satu 
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kehendak dari negara maupun komunitas masyarakat sipil untuk proses rekonsiliasi atau 

rehabilitasi. Jadi tidak mungkin ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran, dan catat lagi-- 

saya selalu menolak kalau negara ingin melakukan rekonsiliasi dengan satu konsep bahwa 65 itu 

adalah karena PKI melakukan makar (?) 37:12  -- itu yang tidak benar. Jadi itu kebohongan lagi. 

Oleh karena itu, pentingnya kebenaran-- teman saya namanya Reza kemarin baru nulis di Jakarta 

Post, 'the truth is the first,', artinya kebenaran dulu lah kita ungkap. Jadi, saya menolak-- jika ingin 

mencari siapa yang benar siapa yang salah, tidak-- justru sampai sekarang saya tetap bersemangat, 

tetap berjuang karena saya menyadari saya tidak bersalah. Anda bayangkan, 9 tahun saya ditahan, 

ditangkap tanpa proses hukum, ini ada suatu pertanyaan-- diaman kesalahan kami? Dan ini dialami 

oleh teman-teman kami, yang jumlahnya jutaan, jadi kira-kira seperti itu ya Mas. 

F: Siap. 

B: Sudah jelas, ya? 

 

F: Iya, terima kasih. (Saya) seterusnya akan melanjutkan perjuangan. 

B: Nah itu yang penting gitu aja. 

 

F: Saya pengen ini sih, sebenernya-- kalau misal, skripsinya bagus, terus saya pengen jadiin ide 

buat novel-- karena saya seneng nulis eh maksudnya hobi baca-- dan cita-cita memang pengen jadi 

penulis sih, terus jadi kepikiran bagus nih kalau diangkat. Sehingga anti-komunis itu bisa kebuka 

pelan-pelan, gitu. 

B: Iya, makanya silahkan Mas FIan, nanti saya kasih referensi, saya kasih rujukan untuk menulis. 

 

F: Baik Pak, ada lagi gak? 

B: Oke, sudah tidak ada, sudah cukup. 

 

F: Terima kash banyak, Pak Bejo. 

B: Baik, sama-sama. Salam. 
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LAMPIRAN 9 

Anti Komunis 

 

Q: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fian, mahasiswa komunikasi UI yang sedang 

mengerjakan skripsi mengenai komunisme. Apakah saya boleh meminta kontak admin untuk 

bertanya-tanya sedikit? Terima kasih 

A: Waalaikum salam. Terima kasih telah mengunjungi fanpage ini saudara. Tentu saja boleh. 

Dengan senang hati 

Q: Oh langsung di sini aja ya? Oke deh. Yang pertama, pandangan admin tentang PKI seperti apa? 

A: Perkenalkan sebelumnya saudara, saya mahasiswa UIN SUSKA Riau, Jurusan Management 

Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Membuat satu perbandingan adalah metode yang 

tepat untuk melihat bagaimana dampak baik dan buruk suatu aliran/paham. Jelas bahwa komunis 

itu berbalik arah dengan nilai-nilai yang ada di dalam adat istiadat, kebudayaan, apalagi agama. 

Nah terlepas dari sepatuh apa saya terhadap agama, maka sejelek itu juga pandangan saya terhadap 

komunis 

Q: Apakah admin bisa jelaskan ke saya bagaimana berbalik arah yang admin maksud? 

A: Banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang perjalanan panjang komunis di Indonesia, 

khususnya (saran admin coba lihat di buku-buku atau internet dengan referensi yang jelas) 

bagaimana maneuver perpolitikan mereka, hal apa yang mereka dogmatisasikan kepada bawahan 

baru dan sebagainya 

Q: Yang admin baca buku apa saja? 

A: Maksud berbalik arah adalah seperti ini. Di dalam ilmu filsafat kita diarahkan untuk berfikir 

kritis, rasio dan sistematis. Dengan demikian apa yang kita lihat dapat kita artikan dengan baik dan 

benar (tidak menyalahi) kendati demikian teori filsafat masih saja bisa salah. Dari mana kita dapat 

mengetahuinya? Kita dapat mengetahuinya dengan menyandingkan kebenaran yang kita pikirkan 

melalui cara/arah yang ditunjukkan filsafat terhadap wahyu Tuhan (Al-Quran dan kitab lainnya). 

Intinya firman Allah adalah kebenaran di atas segalanya. Nah komunis hadir dan menyalahi 

hampir secara keseluruhan, seperti kebebasan yang diciptakan sendiri. Jelas di dalam agama 

kebebasan ada batasnya. Ya kurang lebih seperti itu 

 
Maaf saudara ngambil dari internet. Buku saya dipinjam teman. Tapi saudara dapat melihat 

pengarang serta judul, cari di Gramedia. Tapi pengalaman saya, memang sedikit sulit di sini untuk 

membeli buku-buku komunis 

Q: Iya gapapa kok min. Untuk page ini sendiri, ada berapa orang admin? 

A: Masih saya sendiri. fanpagenya masih jarang diisi. Kenapa? 

Q: Jadi kan saya sedang meneliti memori kolektif mengenai PKI di sosial media, jadi saat ini saya 

lagi menjangkau banyak akun-akun yang berhubungan dengan bahasan saya itu. Kira-kira apakah 

admin bersedia menjadi informan saya? 

A: Inshaallah, memberantas komunis melalui jalan apa saja saya siap, apa yang bisa saya bantu ya 

saya bantu 

Q: Terima kasih banyak! Kalau boleh tahu, nama admin siapa? Dan boleh minta nomornya ngga? 

Q: Selamat siang min 

(dua chat terakhir tidak dibaca) 
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LAMPIRAN 10 

Q: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fian, mahasiswa komunikasi UI yang sedang 

mengerjakan skripsi mengenai komunisme. Apakah saya boleh meminta kontak admin untuk 

bertanya-tanya sedikit? Terima kasih 

A: Maaf sekali saya tidak bisa memberikan kontak saya pribadi, bila ingin bertanya tentang 

komunisme di dunia mungkin saya bisa menjawab sepengetahuan saya 

Q: Apakah saya boleh bertanya di sini? 

A: Boleh, silakan 

Q: Baik terima kasih. Yang pertama, pandangan admin tetang PKI seperti apa? 

A: Mungkin pertama saya akan menceritakan diri saya. Pertama kali saya mengenali komunis 

adalah pada saat saya memperlajari ilmu sejarah tentang Perang Dunia Kedua dan sampai kejadian 

tumbangnya Orde Lama. Lalu saya melihat di Perang Dunia ada satu negara yang menurut saya 

cukup unik yaitu Uni Soviet. Lalu saya melihat sejarah Uni Soviet dari berdirinya, lalu sejarah 

Peter Agung dan lain-lain. Pandangan pertama saya akan komunisme itu pertama saya kagum 

karena kita harus mementingkan negara tetapi saat saya menyelidiki komunis saya langsung 

berpendapat bahwa komunis itu haram, payah, jelek pula dan penyelidikan saya bersumber buku 

dan dokumentasi 

Q: Terus apa yang admin temukan mengenai komunisme sehingga berpendapat demikian? Setelah 

admin menyelidiki komunisme 

A: Saya melihat satu sumber yang menceritakan orang-orang yang sedang beribadah di masjid 

pada subuh hari lalu mereka para kaum komunis membunuh orang-orang yang tidak bersalah 

tersbut dan merobek-robek Al-Quran. Seperti itulah mungkin 

Q: Apakah admin bersedia membagi sumber itu dengan saya? 

A: Buku tersebut saya baca lima tahum yang lalu tapi ntah ke mana, dan sumber yang paling saya 

ingat yaitu buku tentang Pemberontakan Madiun tahun 48 dan buku tentang Letkol Untung yang 

ada di perpustakaan kabupaten 

Q: Admin tinggal di mana? 

A: Maaf identitas saya tidak dapat diberitahu, terimakasih 

Q: Apakah saya boleh tahu alasannya? 

A: Karena orang-orang PKI sekarang ini ada yang telah memberanikan diri untuk menampilkan 

diri sebagai PKI sejati 

Q: Siapa min? 

A: Ya banyak. Hanya segitu mungkin yang saya dapat sampaikan. Hidup Indonesia dan katakana 

tidak untuk PKI. Semoga skripsi anda dapat selesai secepatnya 

Q: Terima kasih min. Respon ada saja yang pernah admin dapatkan dari page ini? 

A: Tidak ada karena saya jarang membuka page ini. Senang dapat berbicara dengan anda 

Q: Saya minta maaf kalau misalnya ada salah kata. Apakah admin masih mau menjawab beberapa 

pertanyaan saya lagi? 

A: Satu mungkin bisa 

Q: Maksudnya satu pertanyaan lagi? 

A: (mengitim gambar jempol) 

Q: Di balik Gerakan ANTI Komunis Indonesia, ada berapa orang admin? 

A: satu admin. Ini fanpage yang sedang berkembang 

Q: Apa yang mendorong admin untuk bikin page ini? 

(pertanyaan terakhir tidak dibaca) 


