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KATA PENGANTAR
BUKU ini merupakan ringkasan eksekutif dari penelitian dan
verifikasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia Peristiwa
1965/1966 di Kota Palu yang dilakukan untuk memenuhi mandat
dari Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Rancangan Hak Asasi Manusia Daerah. Penelitian dan verifikasi ini
sendiri digagas oleh Pemerintah Daerah Kota Palu—yang diwakili
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu—
dengan Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKPHAM) Sulawesi Tengah sebagai bagian dari masyarakat sipil, yang
di dalam pelaksanaannya dibantu pula oleh Norwegian Human
Righs Fund (NHRF) dan Asia Justice and Righs (AJAR).
Tujuan dasar dari penelitian dan verifikasi ini adalah untuk
mengetahui secara pasti warga Kota Palu yang menjadi korban
Pelanggaran HAM terkait dengan Peristiwa 1965/1966. Data
terverifikasi yang berkenaan dengan korban pelanggaran HAM
Peristiwa 1965/1966 menjadi penting dan diperlukan karena akan
menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kota Palu untuk merancang
dan melaksanakan program-program pemenuhan HAM bagi para
korban pelanggaran HAM sebagaimana yang dimandatkan oleh
Perwali No.25/2013.
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Di samping itu, penelitian dan verifikasi ini pun sekaligus ingin
menggali keterkaitan antara proses rekonsiliasi dan, harapan lebih
lanjutnya, penyelesaian kasus pelanggaran HAM terkait Peristiwa
1965/1966 yang kini tengah diupayakan di Kota Palu dengan
konteks historis dan sosio-kultural masyarakat Kota Palu. Oleh
karena itu, penelitian dan verifikasi ini bertolak dari dua perspektif.
Selain bertolak dari perspektif hak asasi manusia, perspektif historis
dan sosio-kultural akan dijadikan pula sebagai pijakan kerangka
berpikirnya.
Penelitian dan verifikasi ini berlangsung dari September 2014
sampai dengan Maret 2015. Untuk data kuantitatif, pengumpulan
dan verifikasi data dilakukan oleh 18 enumerator yang disebar ke
delapan kecamatan di Kota Palu. Sedangkan untuk data kualitatif,
sebagian besar informasi dari para korban yang kemudian
digunakan dan diolah di dalam penelitian ini bersumber dari
database hasil pendokumentasian SKP-HAM Sulteng, terutama
yang berupa wawancara mendalam, yang dilakukan dari tahun
2006 sampai dengan tahun 2012.
Tim Peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga
kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung
penelitian dan verifikasi ini. Semoga hasil penelitian dan verifikasi
ini bisa memberikan guna dan manfaat bagi kita semua.
Selamat membaca.
Palu, 19 Mei 2015
Tim Peneliti
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UCAPAN TERIMA KASIH
TIM Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Peristiwa
1965/1966 di Kota Palu yang telah memberi dan berbagi informasi
mengenai berbagai hal terkait dengan Peristiwa 1965/1966 di Kota
Palu yang mereka alami. Kami sadar, bukanlah perkara mudah
bagi para korban dan keluarga korban untuk mengingat berbagai
peristiwa dan menceritakan kembali kisah-kisah mereka, terutama
yang di dalamnya penuh dengan kepedihan, luka, dan trauma.
Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada
Tahmidi Lasahido yang secara intensif terus memberikan saran,
kritik, dan masukan pemikiran bagi penelitian ini. Terima kasih
juga kami haturkan kepada Kamala Chandrakirana dari Koalisi
Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), Dodi Yuniar,
dan Wilman Lumangino yang berkenan untuk menjadi pembaca
kritis bagi penelitian dan verifikasi ini.
Secara khusus, Tim Peneliti ingin mengucapkan terima kasih
dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Komando Distrik
Militer 1306 Donggala-Palu yang dengan tangan terbuka telah
memberi kesempatan kepada kami untuk mengakses data namanama korban yang dimiliki. Keterbukaan semacam ini bukan
ix

hanya layak untuk diapresiasi. Lebih dari itu, kami memandang,
ini merupakan tonggak penting yang bisa menunjukkan bahwa ada
kesungguhan dari berbagai pihak di Kota Palu untuk terus merajut
proses rekonsiliasi agar, harapan ke depan, bisa menyelesaikan
kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait Peristiwa 1965/1966
di Kota Palu untuk membangun kehidupan berbangsa, bernegara,
dan bermasyarakat secara lebih baik dan bermartabat.
Akhirnya, ucapan terima kasih kami haturkan kepada Pemerintah Daerah Kota Palu, khususnya kepada Walikota Palu, H. Rusdy
Mastura, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kota Palu, SKP-HAM Sulawesi Tengah, Norwegian Human
Rights Fund (NHRF), serta Asia Justice and Rights (AJAR) yang
telah mendukung terlaksananya penelitian dan verifikasi ini.

***
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
DI dalam laporan hasil penyelidikan projustisia terkait Peristiwa
1965/1966, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Republik Indonesia menyatakan bahwa Peristiwa 1965/1966 telah
mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM yang
berat yang—jika melihat pada sifatnya yang dilakuan secara meluas
dan sistematis—bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap
kemanusiaan. Di dalam rekomendasinya, Komnas HAM meminta
Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut
dan/atau menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang
berat terkait Peristiwa 1965/1966 melalui mekanisme non-yudisial
demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.
Sampai saat ini, rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas
HAM pada Juli 2012 itu masih belum ditindaklanjuti. Negara—
yang dalam perspektif hak asasi manusia berkewajiban untuk
menegakkan hak asasi manuia dan mengambil langkah-langkah
tertentu, baik legislatif, administratif, hukum, maupun berbagai
tindakan lainnya untuk merealisasikan hak asasi manusia secara
penuh—masih juga gamang (bahkan “diam”) dalam bersikap
untuk menyelesaikan pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966
1

itu. Akibatnya, keadilan dan kebenaran bagi para korban masih
dirasa tetap jauh dari jangkauan. Padahal, khusus bagi para korban
pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966, selama berpuluh tahun
mereka diabaikan dan terbelenggu oleh rantai ketidakadilan: dipinggirkan secara sosial, menanggung berbagai stigma, diskriminasi,
dan trauma yang nyaris tidak berkesudahan.
Ketika negara—dalam hal ini, pemerintah pusat di Jakarta—
masih “diam” dalam menyikapi Peristiwa 1965/1966 itu, Walikota
Palu, Rusdy Mastura, justru mengakui akan adanya kekeliruan
di masa lalu yang dilakukan oleh bangsa dan negara ini. Pada 24
Maret 2012, Walikota Palu menyatakan permintaan maafnya—
baik sebagai pribadi maupun atas nama pemerintah kota—kepada
warga Kota Palu yang telah menjadi korban pelanggaran HAM
terkait Peristiwa 1965/1966 tersebut.
Permintaan maaf Walikota Palu itu tentu merupakan langkah
yang patut diapresiasi. Permintaan maaf Walikota Palu menjadi
satu tonggak untuk membuka babak baru bagi para korban
pelanggaran HAM di Kota Palu dan bisa menjadi pintu untuk
menembus kebuntuan dan kebekuan dalam upaya penyelesaian
kasus pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966.
Menyusul permintaan maaf dari Walikota Palu Rusdy Mastura
itu, Pemerintah Kota Palu kemudian menerbitkan Peraturan
Walikota yang terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia di
akhir tahun 2013. Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun
2013 yang bertajuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Daerah itu memuat 17 Pasal, dengan tiga pasal yang secara khusus
memuat aturan tentang pemenuhan hak bagi para korban dugaan
pelanggaran HAM.
Terbitnya Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013
seyogyanya tidak hanya bisa dipandang sebagai salah satu langkah
konkret untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab Peme2

rintah Kota Palu dalam melaksanakan penegakkan hak asasi manusia. Lebih dari itu, peraturan walikota itu pun bisa disikapi
sebagai inisiatif lokal untuk menjembatani proses penyelesaian
kasus pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 melalui mekanisme
non-yudisial sebagaimana yang direkomendasikan Komnas HAM.
Implementasi dari peraturan walikota itu, harapannya, akan bisa
menjamin dan meningkatkan pemenuhan hak-hak warga Kota
Palu, terutama bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran
HAM.

1.2 Tujuan
Sebagaimana yang diamanatkan oleh Perwali Palu No.23/2013,
penelitian dan verifikasi terhadap warga Kota Palu yang menjadi
korban pelanggaran HAM harus dilakukan terlebih dahulu sebelum
dilaksanakannya implementasi. Pada tahap awal, implementasi
Perwali Palu No.23/2013 ini akan ditujukan terhadap mereka yang
menjadi korban pelanggaran HAM yang terkait dengan Peristiwa
1965/1966.
Tujuan dasar dari penelitian dan verifikasi ini adalah untuk
mengetahui secara pasti jumlah warga Kota Palu yang menjadi
korban Pelanggaran HAM terkait Peristiwa 1965/1966, di mana
saja wilayah sebarannya, situasi dan kondisi aktual mereka, serta
apa saja yang menjadi kebutuhan dasar mereka yang akan bisa
dibantu oleh Pemerintah Daerah Kota Palu. Hal-hal tersebut
menjadi penting untuk diketahui dan dipahami karena akan
menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kota Palu untuk merancang
dan melaksanakan program-program pemenuhan HAM bagi para
korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966.
Tujuan lain yang ingin dicapai dari penelitian dan verifikasi
ini adalah untuk menggali, adakah keterkaitan antara proses
3

penyelesaian kasus pelanggaran HAM terkait Peristiwa 1965/1966
di Kota Palu sebagaimana yang tengah diupayakan pada saat ini
dengan konteks historis dan sosio-kultural masyarakat masyarakat
Kota Palu? Pertanyaan tersebut muncul karena imbas (“kerusakan”
tatanan masyarakat, jatuh-nya korban jiwa) yang diakibatkan
Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu jauh berbeda dengan imbas yang
diakibatkan peristiwa yang sama di sejumlah wilayah Indonesia.
Meskipun di Kota Palu terjadi gelombang protes yang menuntut
pembu-baran PKI yang disusul dengan tindakan penangkapan,
penahanan, dan pemenjaraan terhadap anggota dan elemen-elemen
PKI serta yang dianggap para simpatisannya, Kota Palu tidak lantas
menjadi porak-poranda dan “banjir darah” sebagaimana yang terjadi
di Sumatera, Jawa, Bali, atau di wilayah Sulawesi lainnya. Situasi
dan kondisi di Kota Palu relatif cukup terkendali. Di samping
kasus penghilangan paksa terhadap empat orang, jatuhnya korban
jiwa relatif sedikit jika dibandingkan dengan jatuhnya korban jiwa
di berbagai wilayah lain di Indonesia.

1.3 Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual penelitian dan verifikasi ini bertolak dari
dua perspektif. Selain bertolak dari perspektif hak asasi manusia,
perspektif historis dan sosio-kultural akan dijadikan pula sebagai
kerangka pemikirannya.
Perspektif hak asasi manusia terutama dikedepankan untuk
melihat bagaimana hubungan, penyikapan, dan tindakan yang
harus dilakukan Pemerintah Kota Palu terhadap warganya yang
menjadi korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 dalam
relevansinya dengan konsep “kewajiban dan tanggung jawab
negara”; sedangkan perspektif historis dan sosio-kultural menjadi
kerangka untuk menggali dan menjelaskan berbagai hal yang terkait
4

dengan konteks Peristiwa 1965/1966 dengan situasi dan kondisi
masyarakat Kota Palu. Perspektif ini pula yang dikepankan untuk
menjawab pertanyaan, imbas (“kerusakan” tatanan masyarakat,
jatuhnya korban jiwa) yang diakibatkan Peristiwa 1965/1966 di
Kota Palu jauh berbeda dengan imbas yang diakibatkan peristiwa
yang sama di sejumlah wilayah Indonesia.

1.4 Metodologi
Metode yang digunakan untuk penetian dan verifikasi ini lebih
merujuk pada Riset Aksi (Action Research), yang dirancang dengan
memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di beberapa
wilayah (Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli), penelitian
dan verifikasi dibarengi juga dengan pelibatan langsung dari para
korban dan keluarga korban secara partisipatif.
Data kuantitatif diperoleh dengan cara penyebaran daftar isian
(angket/kuesioner) kepada para korban atau keluarga korban
(terutama bagi para korban yang sudah meninggal) yang namanya
tercatat di data awal. Ajuan kuesioner terutama ditujukan untuk
mengetahui data-data primer para korban. Data kualitatif
diperoleh dari wawancara semi-terstruktur, diskusi dengan berbagai
kelompok korban (diskusi kampung, berbagi cerita sebagai bagian
dari pemulihan trauma), pengamatan lapangan (observasi), dan
analisis data sekunder.
Data awal yang digunakan untuk penelitian dan verifikasi ini
bersumber pada data yang dimiliki SKP-HAM Sulawesi Tengah.
Data SKP-HAM Sulteng dipakai sebagai data awal karena SKPHAM Sulteng lah yang selama ini melakukan pendampingan
terhadap korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 di empat
wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kabupaten Donggala,
Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi) dari tahun 2004.
5

Data SKP-HAM Sulteng tersebut terdiri dari hasil wawancara dan
diskusi dengan sejumlah korban, serta daftar nama korban yang
merupakan hasil kompilasi dari pendokumentasian dan pencatatan
terhadap para korban yang telah dilakukan beberapa kali.
Khusus untuk Kota Palu, data korban pelanggaran HAM
Peristiwa 1965/1966 dari SKP-HAM Sulteng yang digunakan
untuk penelitian dan verifikasi ini berjumlah 500 nama korban,
yang berasal dari enam kecamatan dan tersebar di 16 kelurahan di
Kota Palu. Dengan asumsi, masih ada banyak korban yang belum
terdata, 500 nama korban ini tidak dianggap sebagai data final.
Data ini disikapi sebagai data terbuka yang masih memungkinkan
adanya data tambahan. Data tambahan diharapkan bisa diperoleh
dari informasi yang diberikan para korban (dengan metode snow
ball), baik ketika melakukan pengisian kuesioner, wawancara semiterstruktur, diskusi, maupun di berbagai pertemuan.
Selain data awal dan data tambahan, penelitian dan verifikasi ini
pun menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan
untuk penelitian dan verifikasi ini adalah data dari Komando
Distrik Militer (Kodim) 1306 Donggala-Palu. Kodim 1306 merupakan salah satu institusi yang saat itu menangani berbagai hal yang
terkait Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu. Data dari Kodim 1306
ini diperoleh Tim Peneliti ketika proses penelitian dan verifikasi
sedang berjalan.
Pada data Kodim 1306, secara keseluruhan tercatat 7.147 nama.
Untuk penelitian dan verifikasi ini, hanya 1.016 nama korban
yang diperkirakan berdomisili di Kota Palu yang akan digunakan
sebagai data sekunder.1 Keberadaan data sekunder ini akan lebih
1

Data yang dimiliki Kodim 1306 sebenarnya bisa dikategorikan sebagai data valid.
Namun, data Kodim 1306 itu kemudian (harus) ditempatkan sebagai data sekunder
karena ada sejumlah kesulitan dan keterbatasan yang dihadapi Tim Peneliti dalam
memperlakukannya. Pertama, data yang tercatat di Kodim 1306 merupakan data korban
untuk Kabupaten Donggala sebelum dimekarkan menjadi empat wilayah (Kabupaten

6

diposisikan sebagai pembanding dan dasar untuk melakukan
pengecekan silang dengan data awal dan data tambahan.
Pengumpulan dan verifikasi data dilakukan dua tahap. Tahap
pertama dilakukan September s.d. Oktober 2014, dan tahap kedua
dilakukan Januari s.d. Maret 2015. Pengumpulan dan verifikasi
data dilakukan oleh 18 enumerator yang disebar ke delapan
kecamatan di Kota Palu. Mereka yang menjadi enumerator sebagian
besar adalah korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang
tergabung di SKP-HAM Sulawesi Tengah.

***

Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong), dan sebagian
besar di antaranya tidak memiliki alamat yang ditulis lengkap. Jika dibaca pada konteks
sekarang, data tersebut menjadi data korban lintas wilayah (kabupaten dan kota). Kedua,
tim peneliti memiliki keterbatasan akses karena hanya diizinkan untuk melakukan
pengecekan silang (cross check) di tempat antara data yang dimiliki Kodim 1306 itu
dengan data awal SKP-HAM Sulteng, tanpa bisa membawa atau memperbanyaknya.

7

BAB II
KOTA PALU
DAN PERISTIWA 1965/1966
2.1 Kota Palu dan Masyarakatnya
PALU menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun
1964 seiring dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah.2 Di
masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, Sulawesi Tengah
merupakan bagian dari Karesidenan (regentschappen) Sulawesi
Utara (Menado), yang terbagi menjadi dua kabupaten (afdeeling),
yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala. Kala itu, Palu
merupakan kewedanaan (onderafdeeling) yang berada di bawah
Kabupaten Donggala, yang mencakup tiga daerah, yaitu (1) Palu
yang terdiri dari (a) Distrik Palu Timur, (b) Distrik Palu Tengah,
dan (c) Distrik Palu Barat; (2) Kulawi; dan (3) Sigi-Dolo.
2

Pada awal kemerdekaan, Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi,
yang beribu kota di Makasar. Sulawesi Tengah sempat tergabung menjadi Negara
Indonesia Serikat (NIT) yang terbentuk di akhir 1946, sebelum kemudian menyatakan
keluar dari NIT dan bergabung dengan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun
1950. Ketika RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Sulawesi kembali menjadi salah satu provinsi di Republik Indonesia, hingga terjadi
pemekaran tahun 1960. Pada tahun 1960 ini, Sulawesi dibagi menjadi dua, yaitu Sulawesi
Selatan-Tenggara yang beribu kota di Makasar dan Sulawesi Utara-Tengah yang beribu
kota di Manado. Provinsi Sulawesi Utara-Tengah kemudian kembali dimekarkan pada
tahun 1964, menjadi Provinsi Sulawesi Utara yang beribu kota di Manado dan Provinsi
Sulawesi Tengah yang beribu kota di Palu.

8

Kota Palu mulai menunjukkan peranannya ketika pusat
pemerintahan dipindahkan dari Kota Donggala ke Kota Palu pada
tahun 1950. Perpindahan pusat pemerintahan ini terjadi karena
Kota Donggala yang kala itu menjadi ibu kota Kabupaten Donggala
hancur akibat Perang Dunia II. Kota Palu semakin berkembang
setelah terbentuk Residen Koordinator Sulawesi Tengah pada tahun
1957, dan menempatkan Kota Palu sebagai ibu kota karesidenan.

Gambar 1. Peta Kota Palu

Dengan peranannya yang semakin besar di bidang pemerintahan
dan pembangunan, Palu kemudian ditetapkan menjadi Kota
Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
1978. Pada tahun 1994, Palu menjadi Kotamadya seturut dengan
terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994, dengan wilayah
yang meliputi Kota Administratif Palu dan sebagian wilayah Tawaeli. Setelah beberapa kali mengalami pemekaran wilayah, secara
9

administratif Kota Palu kini terbagi ke dalam delapan kecamatan
dan 45 kelurahan, dengan cakupan wilayah seluas 395,06 kilometer
persegi.
Menurut data statistik tahun 2013, penduduk Kota Palu berjumlah 356.279 jiwa. Sebagai salah satu kota yang bisa digolongkan
kota migran, masyarakat Kota Palu ini terdiri dari beragam suku.
Masyarakat Suku Kaili, yang dipandang pertama kali mendiami
daratan lembah Palu, menjadi suku mayoritas.
Sebagaimana suku-suku lain, Suku Kaili memiliki ciri yang
dipandang menonjol. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah kental dan kuatnya hubungan keluarga dan kekerabatan.
Suku Kaili mengenal konsep Ntina (keluarga besar) dalam sistem
kekerabatannya yang bersifat bilineal. Hubungan kekerabatannya
bahkan dihitung sampai derajat ke-7 (biasa disebut sepupu tujuh
kali), baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.
Masyarakat Suku Kaili pun mengenal dan menjunjung tinggi
filosofi “belontana data nosampesuvu”, yang kira-kira berarti,
seburuk-buruknya saudara-sekerabat, masih akan jauh lebih baik
dari kebaikan orang lain. Filosofi inilah yang mengikat dan menjadi
kunci bagi kuatnya kesatuan dan persatuan dalam hubungan
keluarga dan kekerabatan di masyarakat Suku Kaili. Walaupun
berbeda ide antara saudara-sekerabat, namun ketika harus menghadapi tantangan dari luar mereka akan tetap bersatu dan merasa
bersatu.3 Filosofi ini diterapkan dan terus dipelihara secara turun
menurun dalam menjalin hubungan sosial-kemasyarakatan sampai
sekarang.
Ciri lain yang menonjol pada masyarakat Suku Kaili adalah
struktur sosial-masyarakatnya. Walaupun struktur sosial-masyarakat
Suku Kaili terbagi ke dalam beberapa strata dan golongan (madika,
3
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Syakir Mahid, dkk., Sejarah Sosial Sulawesi Tengah, 2009, hal. 35.

raja; ntina, bangsawan; to ndea, rakyat), ada hubungan patronklien yang terjalin kuat di antara mereka. Kuatnya hubungan
patron-klien ini tidak terlepas dari eratnya hubungan kekerabatan
di masyarakat Suku Kaili. Dengan hubungan kekerabaan yang
dihitung sampai derajat ke-7, mereka yang berbeda strata dan
golongan masih dimungkinkan memiliki hubungan kekerabatan
satu sama lain. Hal ini pula yang menyebabkan, di dalam hubungan
patron-klien itu pun terbangun loyalitas yang tinggi.
Kuatnya hubungan kekerabatan dan patron-klien di dalam
masyarakat Suku Kaili diperteguh lagi dengan penghormatan dan
penghargaan mere-ka terhadap pemimpin dan orang-orang yang
ditokohkan. Masyarakat Suku Kaili akan cenderung mendengar
dan menuruti arahan dan sikap dari para pemimpin dan orangorang yang ditokohkan itu.

2.2 Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu dan Sekitarnya
Peristiwa 1965/1966, yang diawali dengan terjadinya Gerakan
30 September 1965 (G30S) di Jakarta, berimbas nyaris merata
di seluruh Indonesia. Gelombang protes dan demonstrasi yang
menuntut pembubaran dan “pembersihan” Partai Komunis
Indonesia (PKI) beserta elemen-elemennya terjadi juga di Kota Palu.
Protes dan demonstrasi ini berlangsung dari Oktober 1965 sampai
Februari 1966, yang disusul dengan penangkapan, penahanan, dan
pemenjaraan terhadap para anggota partai, anggota-anggota ormas
yang berafiliasi dengan PKI, serta mereka yang dianggap sebagai
simpatisannya.4
Secara umum, ada empat gelombang penangkapan dan penahanan yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya. Penangkapan dan
4

Dari cerita sejumlah korban, banyak yang mengaku, mereka tidak tahu-menahu tentang
PKI atau Peristiwa G30S, namun tetap menjadi sasaran penangkapan dan penahanan.
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penahanan gelombang pertama terjadi di akhir 1965. Sasaran
penangkapan dan penahanan gelombang pertama ini adalah para
pimpinan PKI dan pimpinan organisasi-organisasi pendukungnya.
Gelombang kedua terjadi tahun 1966 dan 1967. Penangkapan dan
penahanan gelombang kedua ini pun masih menyasar anggota PKI
dan anggota organisasi pendukungnya.
Gelombang penangkapan dan penahanan ketiga terjadi tiga
tahun kemudian, yaitu pada tahun 1969 sampai tahun 1970. Kali
ini, yang menjadi sasaran adalah anggota militer dari kesatuan
Brawijaya yang tergabung dalam Batalyon 711 Raksatama, Palu,
dengan tuduhan mereka adalah bagian dari PKI. Selain alasan itu,
tidak terkuak alasan yang jelas atas penangkapan dan penahanan
terhadap para anggota militer tersebut. Sebagian dari mereka justru
ada yang baru pulang dari tugas operasi pembebasan Irian Barat.5
Gelombang penangkapan dan penahanan keempat terjadi
tahun 1975, yang didasari oleh adanya isu “Gerakan PKI Gaya
Baru” yang berkembang di Sulawesi Tengah. Penangkapan dan
penahanan terhadap mereka yang dituduh “PKI Gaya Baru” ini
tidak lagi menyasar para anggota PKI atau aktivis dari ormasormas pendukungnya. Mereka yang ditangkap dan ditahan
adalah putra-putra daerah yang sebagian besar adalah aktivis PNI
(Partai Nasional Indonesia).6 Mereka yang ditangkap kemudian
5

Ketidakjelasan alasan penangkapan dan penahanan atas anggota Batalyon 711 itu
diakui oleh Letkol H. Andi Muh. Arif, mantan ketua tim pemeriksa penangkapan anggota Brawijaya ketika diwawancarai oleh SKP-HAM Sulteng di kediamannya di Palu, 29
September 2009.

6
Belum diketahui secara pasti berapa jumlah korban yang terkait dengan isu “Gerakan
PKI Gaya Baru” ini. Yang jelas, hampir semua putra daerah yang dinilai memiliki
pengaruh dan kapasitas saat itu tidak luput dari penangkapan. Mereka yang ditangkap
rata-rata masih berusia 30-40-an tahun. Salah satu korban “Gerakan PKI Gaya Baru”
adalah Prof. Dr. Aminudin Ponulele. Di kemudian hari, Aminudin Ponulele menjabat
sebagai Rektor Universitas Tadulako Palu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
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dipenjarakan selama dua sampai empat tahun di Palu dan Manado,
Sulawesi Utara.7
Adanya gelombang protes dan penangkapan terhadap mereka
yang dituduh terkait dengan PKI tidak lantas menjadikan Kota
Palu porak-poranda dan “banjir darah” sebagaimana yang terjadi
di Sumatera, Jawa, Bali, atau di wilayah-wilayah Sulawesi lainnya.
Situasi dan kondisi Kota Palu relatif cukup terkendali. Ketegangan
dan ketakutan yang melanda masyarakat praktis hanya terjadi di
bulan-bulan awal peristiwa, yaitu di akhir tahun 1965 sampai
awal tahun 1966. Selanjutnya, keadaan relatif stabil dan terkendali
walaupun tidak bisa dikatakan sepenuhnya tenang.
Keadaan yang terkendali ini secara tidak langsung menekan
adanya pertumpahan darah. Di samping kasus penghilangan paksa
terhadap empat orang, jatuhnya korban jiwa akibat peristiwa itu
relatif sedikit jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di
Indonesia. Dalam catatan SKP-HAM Sulteng, sementara ini hanya
ada satu kasus kematian terkait Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu,
yaitu kasus kematian akibat penyiksaan di tahanan yang terjadi
pada Letnan Satu Karsono, anggota kesatuan Brawijaya yang
dituduh sebagai simpatisan PKI.
Ada beberapa faktor yang kiranya telah memberi pengaruh
sehingga dampak dari Peristiwa G30S di Sulawesi Tengah menjadi
berbeda, baik dengan provinsi-provinsi di Sulawesi maupun dengan
berbagai wilayah lainnya di Indonesia.
7

Isu “Gerakan PKI Gaya Baru” sangat kental dengan nuansa politik. Isu ini sepertinya
diangkat karena ada sejumlah putra daerah yang ingin berperan memimpin Sulawesi
Tengah. Keinginan sejumlah putra daerah ini tampaknya membuat resah dan dianggap
sebagai rongrongan dan bahaya bagi posisi para pemimpin dan pejabat daerah Sulawesi
Tengah yang kala itu sebagian besar berasal dari Sumatera dan Jawa. Sentimen anti-PKI
dan antikomunisme yang oleh rezim Orde Baru begitu kuat ditanamkan, dimanfaatkan
untuk mengangkat isu “Gerakan PKI Gaya Baru” karena dianggap akan efektif untuk
menyingkirkan peranan putra-putra daerah itu.
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Pertama, ketika Peristiwa G30S terjadi pada tahun 1965,
Sulawesi Tengah baru satu tahun menjadi provinsi, tepatnya pada
13 April 1964. Korem II Sulawesi Tengah yang terbentuk pada 12
Agustus 1961, berubah nama menjadi Korem 132 Tadulako pada
15 Juni 1964. Dengan struktur pemerintahan yang masih baru,
boleh jadi, pemerintahan daerah masih belum begitu berjalan
stabil dan tidak terfokus pada urusan politik. Hal ini tercermin dari
sikap yang ditunjukkan Gubernur Anwar Gelar Datuk Madjo Basa
nan Kuning dan Komandan Korem 132 Tadulako Palu, Letkol Inf.
M. Yasin. Beberapa saat setelah terjadi G30S di Jakarta, mereka
masih membangun komunikasi dengan pengurus Komite Daerah
Besar (CDB) PKI Sulteng.8
Adanya hubungan yang baik di antara pimpinan dan tokoh
daerah Sulawesi Tengah dengan pimpinan PKI Sulawesi Tengah ini
kiranya turut berperan mengondusifkan situasi dan kondisi politik.
Boleh jadi, karena adanya hubungan yang baik itu pula—ditambah
dengan karakter masyarakat Suku Kaili yang menghormati para
pemimpin dan tokoh-tokohnya—aktivis partai, para simpatisan,
dan massa dari organisasi pendukung PKI tidak melakukan pemberontakan atau perlawanan ketika mereka dikejar dan ditangkap.
Kedua, di awal 1966, mereka yang ditangkap dan ditahan di
gelombang pertama hampir semuanya dipekerjapaksakan. Bentuk
penghukuman kerja paksa ini sedikit-banyak bisa menekan beban
sosial dan politis. Keberadaan para tahanan dipandang lebih berguna
dan menguntungkan karena tenaga mereka bisa dimanfaatkan
untuk membangun dan menata berbagai infrastruktur dan sarana
publik. Terlebih, pada saat itu Kota Palu baru saja menjadi ibu kota
provinsi dan masih harus bebenah.
8

Wawancara dengan Ali Mutia dan Rafin Pariuwa, di Palu, 2010. Ali Mutia kala itu
adalah Ketua Barisan Tani Indonesia Sulteng dan Rafin Pariuwa adalah Ketua Pemuda
Rakyat Kayumalue. Mereka bisa mengetahui hal ini karena melihat dan mendengar
secara langsung komunikasi yang dilakukan oleh para pimpinan mereka tersebut.
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Ketiga, Suku Kaili yang menjadi mayoritas masyarakat Kota Palu
tetap menjunjung tinggi filosofi belontana data nosampesuvu (atau
posampesuvu, rasa kekeluargaan). Adanya hubungan kekerabatan
dan rasa kekeluargaan yang kuat membuat masyarakat Kota Palu,
khususnya Suku Kaili, saling melindungi satu sama lain.
Dari sejumlah cerita yang berhasil dihimpun, ada begitu banyak
korban yang kala itu dilindungi keluarga atau kerabat mereka.
Perlindungan itu baik dalam bentuk “tidak melaporkan” keluarga
atau kerabat mereka yang dianggap memiliki kaitan dengan
PKI ketika terjadi gelombang penangkapan dan penahanan;
atau, kalaupun ada di antara keluarga atau kerabat mereka yang
ditangkap dan ditahan, mereka akan “menitipkannya” kepada
aparat atau kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang
juga masih memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan.9
Keempat, kuatnya hubungan patron-klien dalam struktur
sosial-masyarakat di Suku Kaili yang menjadi warga mayoritas
Kota Palu, sepertinya tidak memberi peluang kepada PKI untuk
bisa mengembangkan gerakan landreform-nya dengan segera.
Jika menyimak situasi di Jawa, massifnya gerakan landreform PKI
lah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya benturan hebat
dan pertikaian horizontal di tingkat warga, yang pada akhirnya
berujung dengan “banjir darah”. Di Kota Palu, sebelum meletus
Peristiwa G30S, nyaris tidak ada pergesekan yang berarti di
tengah masyarakat. Pergesekan yang sering muncul adalah antara
9

Adanya perlindungan dari keluarga dan kerabat ini pula yang sedikit-banyak bisa
menjelaskan, mengapa sampai terjadi dua kali gelombang penangkapan dan penahanan
terhadap anggota PKI dan mereka yang tergabung dalam ormas-ormasnya. Ladjuma,
seorang anggota Anshor dan juga anggota BTI di Limoyo, Tawaeli, menuturkan, dia
bisa lolos dari penangkapan dan penahanan gelombang pertama karena ketika itu dia
dilindungi oleh keluarga dan kerabatnya dengan cara diberi atribut partai dan organisasi
yang tidak berafiliasi dengan PKI. Dia baru ditangkap dan ditahan pada tahun 1967,
setelah aparat menemukan catatan siapa saja yang pernah terdaftar dan bersekolah di
“Sekolah Politik” yang didirikan PKI.
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PKI dengan partai politik lain, yang itu pun lebih mengemuka
pada kampanye, “politik retorika” semata, untuk berebut simpati
masyarakat dengan tujuan pembesaran partai.10

***

10

Hasil wawancara bersama Marten Piai, mantan pengurus koran Mimbar Rakyat (Koran
CDB PKI Sulawesi Tengah), Palu, 11 dan 12 Desember 2011. Informasi dari Manten
Piai ini ditegaskan kembali oleh Hedar Laudjeng, aktivis gerakan agraria, mantan Ketua
Perkumpulan Bantaya, Palu. Ketika diwawancarai pada 20 Juni 2012, Hedar menyatakan
bahwa program landreform di Kota Palu (Sulteng) belum berjalan, tidak sebagaimana di
Jawa.
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BAB III

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM KONTEKS PERISTIWA 1965/1966
DI KOTA PALU
JIKA mengacu pada laporan hasil penyelidikan projustisia Komnas
HAM, Peristiwa 1965/1966 telah mengakibatkan terjadinya
berbagai bentuk pelanggaran HAM yang berat. Berbagai bentuk
pelanggaran HAM terkait Peristiwa 1965/1966 itu pun terjadi di
Kota Palu.
Berdasarkan cerita, pengakuan, dan kesaksian dari sejumlah
korban dalam berbagai kesempatan—baik yang berupa wawancara,
diskusi informal, dan di acara Forum Dengar Kesaksian11—mereka
mengalami berbagai tindakan dan perlakuan yang bisa dikategorikan
sebagai pelanggaran HAM. Jika dikategorikan berdasarkan bentuk
dan jenisnya, ada 16 bentuk dan jenis pelanggaran HAM yang
terjadi terkait dengan Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu: (1) kerja
paksa; (2) wajib lapor; (3) penyiksaan; (4) penangkapan sewenangwenang; (5) penahanan sewenang-wenang; (6) pengambilan dan
pemutusan sumber penghidupan; (7) perilaku kejam & tidak
11
Forum Dengar Kesaksian yang melibatkan kesaksian dari para korban pelanggaran
HAM Peristiwa 1965/1966 pernah dua kali digelar di Kota Palu. Forum Dengar
Kesaksian pertama diselenggarakan oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran
(KKPK) pada 27 Desember 2012 di Gedung Pogombo; dan Forum Dengar Kesaksian
kedua digelar pada 21 Januari 2015 di Golni yang terselenggara atas kerja sama SKPHAM Sulteng dengan Pemerintah Daerah Kota Palu.
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manusiawi; (8) pemerasan; (9) pencurian/penjarahan/perampokan
barang milik; (10) pengadilan yang tidak adil; (11) pembiaran
yang mengakibatkan kematian; (12) penghilangan paksa; (13)
kekerasan seksual; (14) pembakaran dan pengrusakan rumah dan
barang milik; (15) usaha eksekusi; dan (16) perkosaan.12
Tidak semua bentuk dan jenis pelanggaran HAM itu akan
dipaparkan dan dibahas. Pemaparan dan pembahasan akan difokuskan pada (a) penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan
sewenang-wenang, yang di dalamnya akan mencakup penyiksaan,
perilaku kejam, dan tindakan tidak manusiawi; serta pengadilan
yang tidak adil; (b) wajib lapor dan kerja paksa, yang memiliki
implikasi pada pelanggaran pengambilan dan pemutusan sumber
penghidupan; (c) penghilangan paksa; dan (d) kekerasan berbasis
gender (kekerasan terhadap perempuan).

3.1 Penangkapan, Penahanan, dan Pemenjaraan Sewenang-Wenang
Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan sewenang-wenang
merupakan jenis pelanggaran yang cukup banyak ditemukan
dalam proses penelitian dan verifikasi terhadap para korban
pelanggaran HAM terkait Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu.
Disebut sewenang-wenang karena penangkapan, penahanan,
dan pemenjaraan itu sama sekali tidak didasari dengan kejelasan
kesalahan. Satu-satunya alasan yang dituduhkan, mereka yang
ditangkap, ditahan, dan dipenjarakan itu adalah anggota PKI,
anggota organisasi yang berafiliasi dengan PKI, atau dianggap
sejalan dan bersimpati dengan PKI. Tercatat ada 35,67% korban
di Kota Palu yang mengalami pelanggaran ini.
12

Jenis dan bentuk pelanggaran HAM ini mengacu pada klasifikasi Huridocs (The Human
Rights Information and Documentation Systems ‘Sistem Informasi dan Dokumentasi Hak
Asasi Manusia’).
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Penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan dilakukan juga
terhadap warga yang tidak ada sangkut pautnya atau bahkan sama
sekali tidak tahu-menahu tentang PKI. Pada umumnya, mereka
ditangkap karena ada keterlibatan kerabat mereka—ayah, ibu,
suami, anak, atau hubungan keluarga lainnya—dengan PKI. Menurut pengakuan sejumlah korban, mereka yang tergolong masih
anak-anak pun (usia 12—15 tahun) cukup banyak juga yang saat
itu turut ditangkap. Proses penangkapannya sendiri berlangsung
mencekam.
Jika merujuk pada pengakuan korban, penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan ini kemudian diikuti dengan tindak
penyiksaan dan perilaku kejam yang lainnya. Bagi yang ditangkap
namun tidak ditahan, selama menjalani proses pemeriksaan
(interogasi), sebagian dari mereka pun mengalami penyiksaan.
Bentuk penyiksaan yang banyak dialami para korban ketika proses
pemeriksaan adalah pemukulan, pencambukan, penyundutan
dengan rokok, dan jari kaki mereka ditindas dengan kaki kursi
yang mereka duduki sendiri.
Tidak semua korban yang mengalami penangkapan sewenangwenang kemudian ditahan. Sebagian ada yang langsung
dibebaskan, namun mereka tetap diberi beban untuk melakukan
wajib lapor. Tidak ada keterangan dan kriteria yang terlalu jelas
dalam pemilahan dan penentuan, siapa yang ditangkap kemudian
dibebaskan dan harus menjalani wajib lapor; dan siapa yang
ditangkap kemudian harus ditahan. Sebagian besar yang ditahan
memang tercatat sebagai aktivis PKI dan mereka yang tergabung
dalam ormas-ormas PKI. Meskipun begitu, tidak sedikit di antara
mereka yang ditahan adalah orang-orang yang tidak tahu-menahu
tentang PKI.
Ada beberapa lokasi yang saat itu dijadikan tempat tahanan di
Kota Palu. Tempat-tempat tahanan itu antara lain Penjara Maesa
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(untuk tahanan laki-laki), rumah di Jl. Matahari (kini Jl. Nusa
Indah, untuk tahanan perempuan), dan gedung Sekolah Cina, di
Ujuna. Masa penahanan yang dijalani para korban sendiri cukup
beragam: mulai dari satu bulan sampai dengan 13 tahun.
Tercatat hanya 13 orang yang kemudian diajukan ke pengadilan
dan menjalani proses persidangan. Mereka ini adalah orang-orang
yang tergolong ke dalam Tapol Golongan A, yang dipandang sebagai
para pemimpin dan petinggi PKI di Sulawesi Tengah.13 Proses
persidangannya sendiri berlangsung pada tahun 1975, kuranglebih 10 tahun setelah mereka menjalani masa tahanan. Mereka
yang diadili ini semuanya diputus bersalah dan mendapatkan
hukuman penjara antara 14 sampai dengan 20 tahun dipotong
masa tahanan.

3.2 Wajib Lapor dan Kerja Paksa
Wajib lapor dan kerja paksa merupakan bentuk pelanggaran yang
paling umum ditemukan terkait dengan Peristiwa 1965/1966 di
Kota Palu. Tercatat, ada 91,75% korban yang harus menjalani
wajib lapor dan 80,82% pernah dipekerjapaksakan.
Wajib lapor umumnya dikenai kepada mereka yang sempat
ditangkap namun dibebaskan dengan segera. Dalam perspektif
hak asasi manusia, bentuk hukuman wajib lapor sebagaimana yang
terjadi di Kota Palu ini bisa dikategorikan sebagai bentuk penahanan
karena berimplikasi pada adanya pembatasan kebebasan bergerak
yang serius. Implikasi terbesar dari wajib lapor adalah terputus
13
Proses persidangan berlangsung seiring dengan terjadinya penangkapan dan
penahanan terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam “Gerakan PKI Gaya Baru”.
Tidak ada informasi yang cukup jelas, apakah sidang pengadilan terhadap ke-13 orang
itu ada kaitannya dengan isu “Gerakan PKI Gaya Baru” atau tidak. Hanya saja, menurut
pengakuan Ali Mutia, salah seorang yang turut diajukan ke pengadilan, di dalam proses
persidangannya, "Gerakan PKI Gaya Baru" sempat disinggung-singgung juga.
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dan tercerabutnya sumber penghidupan karena nyaris tidak ada
waktu lagi bagi mereka untuk mencari nafkah. Tanah, ternak, dan
harta benda mereka banyak yang kemudian harus dijual untuk
memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Lokasi yang dijadikan tempat wajib lapor adalah Koramil
setempat dan di Kantor POM yang terletak di Jl. Hasanudin.
Menurut para korban yang dikenai wajib lapor, mereka harus
datang pagi-pagi ke tempat wajib lapor hanya dengan berjalan kaki.
Mereka kemudian dikumpulkan untuk melakukan apel, diabsen,
dan mendengarkan pengarahan. Selanjutnya, mereka akan dibagibagi untuk bekerja di sejumlah tempat yang telah ditentukan, di
antaranya di lokasi-lokasi kerja paksa yang diperuntukan bagi para
tahanan. Mereka baru diperbolehkan pulang pada pukul lima sore.
Umumnya, mereka mengalami wajib lapor selama 12 tahun,
dari 1966 sampai 1978. Dalam lima tahun pertama, wajib lapor
itu harus dilakukan setiap hari. Tahun-tahun selanjutnya, frekuensi
wajib lapornya terus dikurangi: mulai dari dua kali seminggu, tiga
kali seminggu, sekali dalam sebulan, sampai mereka benar-benar
dibebaskan.
Bagi mereka yang ditahan, bentuk hukuman lain yang harus
mereka terima adalah kerja paksa. Kerja paksa ini berlaku baik
untuk tahanan laki-laki maupun tahanan perempuan, yang membedakan hanya jenis pekerjaan dan waktunya.
Mereka dipekerjapaksakan untuk membuat berbagai infrastruktur dan sarana publik di Kota Palu: jalan, jembatan, kantor-kantor
pemerintahan, dan lain sebagainya. Tercatat ada 17 infrastruktur,
sarana publik, dan sarana pemerintahan di Kota Palu yang dalam
proses pembangunannya melibatkan kerja paksa para tahanan
Peristiwa 1965/1966, di antaranya adalah Jembatan Satu Kali Palu,
Bandar Udara Mutiara, Kantor Walikota Palu, Kantor Gubernur,
dan Pelabuhan Pantoloan.
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Sebagian pembangunan infrastruktur yang melibatkan kerja
paksa para tahanan ada di bawah koordinasi pemerintah provinsi
melalui Komandan Zeni Angkatan Darat sebagai kontraktor proyek.
Komando Kali Palu, yang dimulai pada Januari 1966, merupakan
proyek pertama yang dikerjakan para tahanan sebelum diteruskan
dengan serangkaian kerja paksa lanjutan yang berkepanjangan.

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lokasi
Kali Palu
Jl. Basuki Rahmat
Jl. Abdurahman Saleh
Detasemen Peralatan
Bandara Mutiara
Asrama TNI Birobuli
Menara TVRI
Gedung Manggala Sakti
Asrama Korem Tanamodindi

Tahun (*)
1966—1967
1968—1970
1968—1969
1969
1972
1972
1972—1973
1972
1972

No.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lokasi
Kantor Korem 132
Aula Batalyon 711
Perumahan Gubernur
Jl. Veteran
Pelabuhan Pantoloan
Taman GOR
Kantor Gubernur
Kantor Walikota

Tahun (*)
1972—1973
1972—1973
1973
1975
1975
1975
1975
1978

Gambar 2. Peta Lokasi Kerja Paksa Korban Pelanggaran HAM
Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu
(*) Sebagian besar korban yang menjadi narasumber sudah tidak mengingat secara pasti
kapan mereka dipekerjapaksakan di lokasi-lokasi tersebut. Pencantuman angka tahun ini
sebagian besar berdasarkan perkiraan.

Medan dan kondisi pekerjaan yang harus mereka lakukan
sangat berat. Terlebih lagi, mereka harus memenuhi target yang
telah ditetapkan. Jarang sekali mereka mendapatkan kesempatan
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untuk sekadar istirahat. Selama kerja paksa, mereka pun kerap
mengalami berbagai bentuk kekerasan. Hukuman pengurungan
(pengucilan), pemukulan, pencambukan, tidak diberi makan dan
minum, ancaman dan intimidasi, serta berbagai kekerasan verbal
merupakan hal biasa yang sangat sering mereka terima.
Jika dihitung secara keseluruhan, kerja paksa di Kota Palu
berlangsung selama 12 tahun, mulai dari tahun 1966 sampai
tahu 1978. Gedung terakhir yang dalam proses pembangunannya
melibatkan para tahanan yang dipekerjapaksakan adalah Kantor
Walikota Palu.

3.3 Penghilangan Paksa
Kasus pelanggaran HAM terkait Peristiwa 1965/1966 di Kota
Palu yang sampai saat ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan
adalah kasus penghilangan paksa.14 Korban penghilangan paksa ini
semuanya berjumlah empat orang, dan terjadi dalam dua peristiwa
yang terpisah.
Peristiwa pertama, hilangnya tiga orang petinggi PKI Sulteng,
yaitu Abd. Rahman Dg. Maselo, S. Chaeri Ruswanto, dan Sunaryo,
yang diambil dari Penjara Donggala pada akhir Mei 1967; dan
peristiwa kedua, hilangnya Zamrud di sekitar Juni-Juli 1967.15
14

Pertanyaan yang sampai saat ini masih belum terjawab, mengapa keempat orang—
khususnya, tiga orang petinggi PKI Sulteng—ini yang dihilangkan? Jika yang disasar
adalah para petinggi PKI Sulteng, selain ketiga orang itu tidak ada lagi petinggi PKI
Sulteng yang dihilangkan. Jika melihat kondisi umum, Kota Palu pasca-Peristiwa G30S
relatif cukup kondusif, terkendali, dan sama sekali tidak ada pertumpahan darah.
Sementara, jika melihat konteks nasional, pada pertengahan 1967 itu relatif sudah
mereda “pembantaian besar-besaran” terhadap mereka yang dianggap PKI.

15

Jabatan keempat orang korban penghilangan paksa itu adalah sebagai berikut: Abd.
Rahman Dg. Maselo, Sekretaris I (Ketua) PKI Sulawesi Tengah, pimpinan periodik Front
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, dan Anggota DPRD Kabupaten Donggala; S. Chaeri
Ruswanto, Sekretaris II (Wakil Ketua) PKI Sulawesi Tengah, anggota DPRD Provinsi

23

Dua di antara empat orang yang hilang itu, Abd. Rahman Dg.
Maselo dan Zamrud, keluarganya merupakan warga Kota Palu.16
Keempat orang hilang itu ditangkap secara bersamaan pada
Oktober 1965. Kecuali Zamrud yang langsung ditahan di Penjara
Maesa, tiga lainnya ditahan di Jl. Sedap Malam. Dari tahanan Jl.
Sedap Malam, mereka lantas dipindahkan ke tahanan di Jl. Mawar,
sebelum kemudian dipindahkan lagi ke Penjara Maesa. Di Penjara
Maesa, mereka ditempatkan di sel khusus yang lebih kecil.
Memasuki tahun 1966, ketiganya dipindahkan secara bertahap
ke Penjara Donggala bersama empat orang tahanan lain yang juga
merupakan petinggi partai. Di Penjara Donggala, mereka mendapat
penjagaan yang ekstra ketat. Mereka juga tidak bebas untuk bisa
bertemu langsung dengan keluarga yang datang berkunjung. Hal
ini terus berlangsung sampai tahun 1967.
Kabar tentang hilangnya tiga orang petinggi partai yang ditahan
di Penjara Donggala mulai muncul ketika ibu dan istri Sunaryo
datang ke Penjara Donggala pada 31 Mei 1967. Berdasarkan
informasi dari petugas penjara, Sunaryo beserta Abd. Rahman Dg.
Maselo dan S. Chaeri Ruswanto sehari sebelumnya telah dijemput
oleh Kapten Umar Said untuk dibawa ke Menado, dan rencananya
akan mampir terlebih dahulu di Palu.
Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat ketiga
orang tahanan itu tiba di Palu. Setelah penjemputan oleh Umar
Said di Penjara Donggala, tidak pernah ada lagi kabar berita
mengenai keberadaan ketiga orang tersebut. Tiada lagi surat-surat
Sulawesi Tengah, wartawan ANTARA, dan pemimpin redaksi Harian Mimbar Rakyat;
Sunaryo, Ketua Pemuda Rakyat Sulawesi Tengah; Zamrud, aktivis partai yang sedang
dipersiapkan untuk menjadi Ketua PKI Kabupaten Donggala.
16
Keluarga S. Chaeri Ruswanto kini tinggal di Bambalemo, Kabupaten Parigi Moutong;
sedangkan keluarga Sunaryo sudah kembali ke Jawa, setelah sebelumnya tinggal di
Maesa, Palu.

24

dari Abd. Rahman Dg. Maselo yang biasanya rutin dikirimkan
kepada istrinya, Maryam Labonu. Surat terakhir yang diterima
Maryam Labonu dari Abd. Rahman Dg. Maselo dari Penjara
Donggala, bertanggal 3 April 1967.17
Sekitar Juni atau Juli 1967, giliran Zamrud yang hilang. Sebelum
hilang, Zamrud pun terakhir kali dibawa oleh Kapten Umar Said
dari tempat kerja paksa di Kali Palu.18
Kabar tentang tiga orang hilang dari Penjara Donggala baru
mendapat titik terang pada tahun 2007, ketika Sersan Bantam,
salah seorang tentara yang turut bersama Kapten Umar Said
menjemput tahanan di Penjara Donggala, memberikan informasi
yang terperinci mengenai peristiwa itu kepada keluarga salah
seorang korban (adik Abd. Rahman Dg. Maselo). Sersan Bantam
membenarkan, ketiga orang tahanan itu dijemput pada 30 Mei
1967 dari Penjara Donggala atas perintah Umar Said.
Menurut pengakuan Sersan Bantam, dalam perjalanan dari Palu
menuju Donggala, dia dan dua orang temannya diberi perintah
oleh Umar Said untuk menggali lubang terlebih dahulu di atas bukit
di sekitar perbatasan Loli—Watusampu. Ketika mereka menyusul
dan tiba di Penjara Donggala, Sersan Bantam menemukan Umar
Said telah ditemani seseorang berpakaian preman yang tidak dia
kenal dan membawa senjata jenis stend yang turut mengawal
tahanan keluar dari penjara.
Perjalanan ketiga tahanan dari Penjara Donggala itu memang
tidak pernah sampai di Palu. Persis di kaki bukit tempat Bantam
17

Surat-surat yang dikirimkan Abd. Rahman Dg. Maselo itu sampai saat ini masih
dirawat dengan baik oleh Maryan Labonu. Sejumlah informasi mengenai situasi dan
kondisi penahanan di Penjara Donggala ini pun didapat dari surat-surat itu.
18
Informasi ini didapat dari Rafin Pariua, salah seorang yang melihat Zamrud dibawa
oleh Kapten Umar Said di hari dia hilang. Informasi Rafin ini dibenarkan pula oleh
sejumlah tahanan lain yang kala itu dipekerjapakakan di Kali Palu.
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menggali lubang, mobil mereka berhenti. Dengan tangan terikat,
para tahanan itu dibawa naik ke atas bukit. Bantam menduga kuat,
ketiga tahanan itu dieksekusi di sana.
Bantam hanya bisa menduga karena dia sendiri tidak menyaksikan
langsung proses eksekusi. Saat itu dia hanya diperintahkan oleh
Umar Said tetap berada di kaki bukit untuk menjaga mobil. Dari
tempat men-jaga mobil, dia hanya mendengar rentetan bunyi
tembakan senjata stend; dan ketika Umar Said, orang tidak dikenal,
dan dua teman tentaranya turun dari atas bukit, ketiga tahanan itu
sudah tidak bersama mereka.
Eksekusi boleh jadi memang sudah terjadi. Namun, dalam
perspektif HAM, status mereka yang dihilangkan tidak bisa disebut
meninggal. Mereka akan tetap bersatus “hilang”. Oleh karena itu,
penghilangan paksa akan digolongkan sebagai “kejahatan yang
terus berlanjut” sepanjang kasusnya tidak terselesaikan dan status
mereka yang dihilangkan belum bisa dipastikan dengan jelas.

3.4 Kekerasan Berbasis Gender (Kekerasan terhadap Perempuan)
Kekerasan berbasis gender sering terjadi seiring dengan berlangsungnya berbagai bentuk pelanggaran HAM. Jenis kekerasan
ini dilakukan pada sekelompok orang atas dasar kekhasan dan
pembedaan peran sosial yang dibentuk dan diyakini oleh suatu
masyarakat. Kaum perempuan menjadi kelompok yang paling
rentan terkena kekerasan jenis ini karena, terutama di masyarakat
penganut patriakhi, ada relasi kuasa yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki.
Dalam praktiknya, secara spesifik kekerasan ini kerap mengeksploitasi seksualitas dan tubuh perempuan. Pemerkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan pelecehan seksual menjadi
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bagian yang kerap melekat pada jenis pelanggaran ini. Pada
banyak kasus, kekerasan berbasis gender yang menyasar kelompok
perempuan ini memang telah dirancang secara sistematis.
Indikasi akan adanya rancangan yang sistematis untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan pun terbaca pada konteks
pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966. Ada pola yang sama yang
dilakukan terhadap para perempuan yang ditangkap dan ditahan
terkait Peristiwa 1965/1966. Salah satu pola yang kerap ditemukan
adalah ketika berlangsung proses pemeriksaan dan interogasi, para
tahanan perempuan itu akan ditelanjangi dengan alasan untuk
mencari “gambar palu-arit” di tubuh mereka (yang tentu saja tidak
ada); untuk selanjutnya, bisa dieksploitasi secara seksual.
Di Kota Palu memang tidak ada pengakuan dari korban
perempuan yang tubuhnya digeledah untuk dicari “gambar paluarit”-nya. Namun, itu bukan berarti tidak ada korban perempuan
yang mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan.
Dari 166 perempuan yang tercatat sebagai korban di Kota Palu,
setidaknya seorang korban perempuan memberi pengakuan, dia
dan dua orang temannya ditelanjangi dan dilecehkan secara seksual
ketika aparat melakukan pemeriksaan dan interogasi. Tubuh
telanjang mereka lantas ditonton beramai-ramai sambil terus
ditertawakan. Dari ceritanya juga, pada suatu malam, dia melihat
ada empat tahanan perempuan yang dibawa dengan mobil jeep dari
tempat tahanan. Ketika pulang, salah seorang dari empat orang itu
mengaku, mereka dibawa ke gunung dan mereka diperkosa.
Pengakuan memang hanya dari satu orang. Namun, pengakuan
ini sudah lebih dari cukup untuk bisa menggambarkan bagaimana
situasi dan kondisi yang harus dialami oleh para tahanan perempuan
pada saat itu. Bukan perkara mudah bagi perempuan—atau bahkan
bagi siapapun—untuk mau mengakui, mereka telah mengalami
kekerasan seksual semacam itu.
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Bagaimanapun, beban psikologis dan sosial yang harus mereka
tanggung menjadi semakin berat. Situasi yang harus dihadapinya
pun akan menjadi bertambah sulit. Dengan kondisi sosio-politik
dan kultural yang tidak bersahabat, kelompok perempuan yang
menjadi korban harus mengalami kekerasan berlapis. Sebagai
korban, mereka justru kerap dipojokkan, didiskriminasi, dan
dipaksa untuk menanggung beban sendirian.

***
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BAB IV
KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
PERISTIWA 1965/1966 DI KOTA PALU
4.1 Situasi dan Kondisi Korban
SITUASI dan kondisi mereka yang menjadi korban pelanggaran
HAM Peristiwa 1965/ 1966 di Kota Palu bisa dikatakan tidak
jauh berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Semasa
rezim Orde Baru, Peristiwa 1965/1966 telah membuahkan berbagai kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif bagi mereka
yang menjadi korban. Hak-hak mereka, baik hak-hak sipil dan
politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dibatasi
atau bahkan tidak dipenuhi sama sekali. Berbagai bentuk wacana
dan narasi yang berkenaan dengan Peristiwa 1965/1966 pun
“dibungkam”, dianggap tabu, dan praktis hanya memiliki versi
tunggal. Masyarakat dicekam rasa takut untuk berbicara dan
mengungkapkan berbagai hal yang terkait dengan Peristiwa
1965/1966 karena akan bisa dikenai sebutan melakukan tindakan
“subversif ”.
Di Kota Palu, korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966
bisa digolongkan ke dalam tiga kategori. Pertama, korban
langsung, yaitu mereka yang mengalami peristiwa dan pelanggaran
HAM secara langsung. Kedua, korban terdampak langsung,
yaitu keluarga inti (anak dan istri/suami) dari korban langsung
29

yang turut merasakan dan mengalami dampak dari pelanggaran
HAM yang terjadi pada orang tua atau suami/istri mereka. Ketiga,
korban terdampak tidak langsung, yaitu keturunan dari keluarga
inti korban langsung (cucu korban langsung) dan kerabat mereka
yang lainnya. Khusus untuk Kelurahan Kayumalue Ngapa dan
Kayumalue Pajeko, komunitas di tempat para korban itu berada,
pada konteks tertentu, bisa tergolong sebagai korban terdampak
tidak langsung pula.
Mereka yang menjadi korban itu banyak yang saling mengenal,
hidup bertetangga, dan kerap berinteraksi satu sama lain. Akan
tetapi, mereka nyaris tidak pernah menyinggung-nyinggung soal
Peristiwa 1965/1966 dan berbagai hal yang terjadi dan mereka
alami. Meskipun begitu, di masyarakat Kota Palu sendiri, mereka
yang menjadi korban itu kerap disebut sebagai “orang terlibat”.
Adanya sebutan “orang terlibat” secara tidak langsung bisa
menunjukkan bahwa sesungguhnya ada pengetahuan di masyarakat
tentang Peristiwa 1965/1966 yang terjadi di Kota Palu dan siapa
saja yang terlibat di dalamnya (korban, pelaku, detil kejadian, dls.).
Hanya saja, karena dianggap sensitif dan “berbahaya”, pengetahuan
tersebut sangat jarang atau, bahkan, tidak pernah terungkap secara
langsung.
Pengetahuan akan Peristiwa 1965/1966 baru mulai terungkap
di era reformasi, ketika berbagai hal yang terkait Peristiwa
1965/1966 mulai tidak lagi dianggap tabu dan sering dibicarakan.
Sejumlah korban sudah mulai berani berbicara, bercerita, dan
mengungkapkan berbagai hal terkait dengan Peristiwa 1965/1966
di Kota Palu. Atas inisiatif dari sejumlah lembaga yang melakukan
pendampingan terhadap para korban pelanggaran HAM Peristiwa
1965/1966—satu diantaranya adalah SKP-HAM Sulawesi Tengah
—pencatatan terhadap para korban pun mulai dilakukan.
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Kini, kebutuhan untuk melakukan pencatatan dan pendataan
yang lebih mendetil, komprehensif, dan terverifikasi terhadap
para korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 itu menjadi
semakin mendesak ketika, atas dasar Peraturan Walikota Palu
Nomor 25 Tahun 2013, Pemerintah Kota Palu berniat untuk
melakukan upaya pemenuhan HAM terhadap mereka yang telah
menjadi korban sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung
jawabnya. Dengan pencatatan dan pendataan yang lebih mendetil,
komprehensif, dan terverifikasi, harapannya, upaya pemenuhan
HAM itu, sekurang-kurangnya, akan bisa menjawab situasi,
kondisi, dan berbagai kebutuhan serta harapan para korban secara
lebih terukur dan terencana dengan baik.

4.1.1 Jumlah Korban
Korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu
yang tercatat di data akhir penelitian dan verifikasi ini seluruhnya
berjumlah 768 nama, yang tersebar di delapan kecamatan. Daftar
768 nama korban itu berasal dari data awal (500 nama) dan data
tambahan (268 nama). Data tambahan masing-masing diperoleh
dari data sekunder (134 nama) dan dari informasi korban (134
nama).
Dari jumlah 768 korban itu, 514 korban (66,9%) berhasil
terverifikasi; sedangkan 254 (33,1%) lainnya tidak terverifikasi.
Dari 514 korban yang terverifikasi, 485 korban (94,35%) bersedia
untuk diverifikasi dan memberikan informasi; sedangkan 29
korban (5,65%) menolak diverifikasi (lihat Tabel 1).
Jika dibandingkan dan dilakukan pengecekan silang dengan
data sekunder, dari 768 nama korban di data akhir, ada 352 nama
(45,83%) yang cocok; 252 nama (32,81%) di antaranya tercatat
ada di data awal. Kecocokan 252 nama di data awal tersebut, jika
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Tabel 1: Hasil Verifikasi Berdasarkan Data Awal

dihitung dari 1.016 nama korban yang tercatat di data sekunder,
presentasenya hanya sebesar 24,8%.
Dihitung berdasarkan jenis kelamin, dari 485 korban yang
bersedia diverifikasi itu terdiri dari 319 laki-laki (65,77%) dan
166 perempuan (34,23%); dengan perincian, 177 orang (36,5%)
masih hidup, 306 orang (63,1%) sudah meninggal, dan 2 orang
(0,4%) sampai saat ini masih dinyatakan hilang. Korban berjenis
kelamin laki-laki yang masih hidup berjumlah 91 orang (18,76%),
sedangkan perempuan yang masih hidup berjumlah 86 orang
(17,73%) (lihat Tabel 3). Dari keseluruhan korban yang bersedia
diverifikasi, tercatat ada 109 pasangan suami-istri; 69 pasangan di
antaranya berdomisili di Kelurahan Kayumalue Ngapa.
Dalam kaitannya dengan jenis pelanggaran HAM, dari 485
korban tercatat ada 173 orang (35,67%) mengalami penangkapan,
penahanan, dan pemenjaraan sewenang-wenang; 145 orang
(29,9%) mengalami penyiksaan; 392 orang (80,82%) mengalami
kerja paksa; 445 orang (91,75%) dikenai wajib lapor; dan dua
orang (0,41%) dihilangkan secara paksa (lihat Tabel 2).

4.1.2 Wilayah Sebaran
Para korban yang bersedia diverifikasi berasal dari enam kecamatan
dan tersebar di 19 kelurahan. Palu Utara tercatat sebagai kecamatan
yang paling banyak dihuni oleh para korban, yaitu sebanyak 326
korban (67,22%); disusul oleh Kecamatan Tawaeli, 86 korban
(17,73%); Palu Selatan, 42 korban (8,66%); Palu Timur dan
Mantikulore masing-masing 14 korban (2,89%); dan Palu Barat,
3 korban (0,62%). Di kecamatan Tatanga dan Ulujadi tidak ada
korban yang berhasil terverifikasi19 (lihat Tabel 3).
19

Di data awal SKP-HAM Sulteng, memang tidak tercatat ada korban yang bersal
dari Kecamatan Tatanga dan Ulujadi. Namun, diperkirakan, ada sejumlah korban
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Tabel 2: Jumlah Korban per Kecamatan dan Jenis Pelanggaran HAM yang Dialami
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Tabel 3: Korban yang Bersedia Diverifikasi Berdasarkan Kecamatan

Di Kecamatan Palu Utara, korban tersebar di empat dari lima
kelurahan; korban di Tawaeli, tersebar di tiga dari lima kelurahan;
sedangkan di Mantikulore, dari tujuh kelurahan, korban hanya
ada di Kelurahan Lasoani. Di Palu Selatan, sebaran korban ada di
semua kelurahan, yaitu di lima kelurahan; sebaran korban di Palu
Timur ada di empat dari lima kelurahan; dan, di Palu Barat, dari
tujuh kelurahan, korban hanya ditemukan di dua kelurahan (lihat
Tabel 4).
Dalam penelitian dan verifikasi ini dicatat pula jumlah keluarga
inti. Mereka yang dihitung sebagai keluarga inti adalah istri atau
suami korban beserta anak-anak mereka. Sebagaimana yang tercatat di Tabel 4, jumlah keseluruhan keluarga inti dari korban
yang bersedia diverifikasi adalah 2.169 orang. Jumlah 2.169 itu
berasal dari 376 keluarga, dengan perhitungan, 485 korban keseluruhan dikurangi dengan 109 pasangan suami-istri yang tercatat
di dalamnya. Dengan hitungan tersebut, maka keluarga inti dari
setiap keluarga korban itu rata-rata berjumlah 5,7 orang.
Jumlah 2.169 ini boleh disebut sebagai kelompok korban yang
telah terdampak langsung dengan terjadinya Peristiwa 1965/1966
di Kota Palu. Jumlah korban terbesar ada di Kelurahan Kayumalue
Ngapa, Kecamatan Palu Utara, yaitu 907 orang. Jika dihitung
secara keseluruhan dengan penduduk Kayumalue Ngapa yang—
merujuk pada data statistik tahun 2013—berjumlah 3.777 orang,
ada 24% korban yang terdampak langsung yang berdomisili di
Kelurahan Kayumalue Ngapa.
yang berdomisili di dua kecamatan itu. Tim Peneliti sendiri menemukan sejumlah
nama dari dua kecamatan itu di data sekunder: Tatanga tercatat ada 3 korban dan
Ulujadi 32 korban. Sayangnya, di data sekunder itu tidak tertera alamat yang lengkap
yang bisa memudahkan Tim Peneliti untuk menjangkaunya. Sejumlah nama dari
dua kecamatan itu pun tidak banyak yang dikenal dan diketahui oleh para korban.
Kalaupun ada korban yang mengenalnya, mereka sudah tidak mengetahui di mana
keberadaannya sekarang.
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Tabel 4. Wilayah Sebaran Korban per Kelurahan
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4.1.3 Kondisi Sosial-Ekonomi Korban
Korban langsung yang masih hidup kini sudah berusia lanjut
(antara 64 s.d. 90 tahun) dan sebagian besar sudah sakit-sakitan.20 Dari hasil pengamatan lapangan dan diskusi dengan para
korban, sebagian kecil saja dari mereka yang sampai saat ini
masih bisa bekerja, untuk memenuhi kebutuhan mereka seharihari. Umumnya, kehidupan para korban langsung bertumpu dan
bergantung kepada anak-anak, keluarga, atau kerabat mereka.
Di wilayah Kota Palu bagian utara (Tawaeli dan Palu Utara)
yang ditempati mayoritas korban, kondisi sosial-ekonomi anakanak, keluarga, atau kerabat yang menjadi tumpuan para korban
langsung pada umumnya adalah tingkat bawah. Di Palu Utara,
khususnya Kelurahan Kayumalue Ngapa dan Kayumalue Pajeko,
tingkat pendidikan mereka rata-rata hanya sampai sekolah
menengah (SMP dan SMA). Jenis pekerjaan yang banyak mereka
geluti adalah berdagang (skala usaha kecil—rumah tangga),
menjadi buruh kasar, bertani/berkebun, dan nelayan, dengan
penghasilan rata-rata per bulan tidak lebih dari satu juta rupiah.21
Hanya satu atau dua keluarga korban yang hidupnya bisa dibilang
berkecukupan.
Keluarga korban yang bertempat tingggal di wilayah yang dekat
dengan pusat kota—Palu Timur, Palu Selatan, Palu Barat, dan
Kelurahan Lasoani (Mantikulore)—kondisi sosial-ekonomi mereka
20

Ketika laporan penelitian dan verifikasi ini ditulis, Tim Peneliti mendapatkan kabar,
ada tiga orang korban telah terverifikasi meninggal dunia. Ketiganya berjenis kelamin
perempuan, dua orang dari Kelurahan Kayumalue Pajeko dan seorang dari Kelurahan
Pantoloan Boya.
21

Angka ini bisa dibilang jauh di bawah standar upah minimum regional (UMR)
Kota Palu tahun 2015 yang ditetapkan sebesar Rp 1.6750.000 per bulan. Bandingkan
pula dengan pendapatan regional per kapita Kota Palu tahun 2013 yang menurut
catatan data statistik (angka sementara) adalah Rp 25.694.403, atau setara dengan Rp
2.141.000 per bulan.
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Wilayah Rural
Jumlah Korban: 412 orang
Tingkat Sosial-Ekonomi: Bawah
Karakteristik: Korban relatif lebih terbuka
dengan Peristiwa 1965/1966.

Wilayah Rural-Urban
Jumlah Korban: 73 orang
Tingkat Sosial-Ekonomi: Menengah—Bawah
Karakteristik: Korban cenderung masih tertutup
dengan Peristiwa 1965/1966 (di Lasoani ada 20
orang yang menolak diverifikasi). Di wilayah ini
pun diperkirakan masih banyak korban yang
belum terverifikasi. Sebagian dari korban yang
bersedia diverifikasi, dengan sejumlah alasan,
mereka tidak bersedia untuk menyertakan
nama-nama anggota keluarganya.

Gambar 3. Karakteristik Korban Berdasarkan Wilayah

tergolong ada di kelas menengah—bawah. Tingkat pendidikan
keluarga korban di wilayah ini rata-rata adalah tamatan SMA, dan
sebagian di antaranya ada yang bisa lanjut sampai ke perguruan
tinggi. Mereka pun sebagian besar menggeluti wirausaha; di
samping, beberapa anak dan cucu korban, ada yang bekerja di
kantoran dan menjadi pegawai negeri sipil.

4.1.4 Akses terhadap Layanan Publik
Selama rezim Orde Baru, para korban pelanggaran HAM Peristiwa
1965/1966 hanya memperoleh akses yang sangat terbatas—jika
tidak bisa dibilang, tidak mendapatkan akses sama sekali—terhadap
berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Berbagai
layanan publik itu sedikit demi sedikit mulai bisa terakses oleh para
korban di era reformasi.
Pemerintah Kota Palu sendiri kini memiliki berbagai program
yang berkenaan dengan layanan publik untuk warganya. Dalam
penelitian dan verifikasi ini, tercatat ada sembilan jenis program
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layanan publik yang pernah terakses oleh para korban. Dari
sembilan jenis program layanan publik itu, tidak semua korban
pernah mendapatkan atau mengaksesnya. Dari 485 korban yang
bersedia diverifikasi, 79 korban (16,29%) di antaranya belum atau
tidak pernah mengakses layanan publik itu.
Program layanan publik yang banyak terakses oleh para korban
adalah program raskin (beras untuk rakyat miskin) dan program
layanan kesehatan (Jamkesmas dan Jamkesda). Ada 368 orang
(75,9%) yang pernah menerima raskin dan 338 orang (69,7%)
yang mendapatkan program layanan kesehatan. Sedangkan program layanan yang sangat sedikit terakses oleh para korban adalah
program bantuan modal usaha dan PNPM. Program bantuan
modal usaha hanya pernah terakses dua orang (0,4%) dan PNPM
hanya pernah terakses oleh tiga orang (0,6%)(lihat Tabel 5).
Bertolak dari data yang didapatkan, bisa disimpulkan bahwa
program layanan publik yang disediakan Pemerintah Kota Palu
tidak (atau belum) sepenuhnya terakses secara merata oleh para
korban. Dari sembilan program layanan yang tercatat di dalam
penelitian ini, 86 korban (17,73%) mengaku hanya terakses oleh
satu jenis layanan; 236 korban (48,66%) terakses oleh dua jenis
lananan; 70 korban (14,43%) terakses oleh tiga jenis layanan; 12
korban terakses (2,47%) oleh empat jenis layanan; dan hanya dua
korban (0,41%) yang pernah terakses oleh lima jenis layanan.

4.2 Dampak yang Dialami Korban
Pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 membuahkan berbagai
dampak terhadap mereka yang menjadi korban. Dampak itu pun
berlangsung secara berkepanjangan, dan terjadi baik di tingkatkan
individual maupun di tingkatan sosial. Di tingkatan individual,
para korban mengalami dampak material, fisikal, dan mental40
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4 = Pembuatan MCK

5 = Bantuan Modal Usaha

6 = Padat Karya

1 = Kesehatan

2 = Raskin

3 = Pendidikan/Beasiswa

Keterangan :

Tabel 5. Akses Korban terhadap Layanan Publik

9 = PNPM

8 = Listrik

7 = Bedah Rumah

psikologis; sedangkan di tingkatan sosial, para korban menjadi
“masyarakat yang dipinggirkan”. Semasa rezim Orde Baru, berbagai
dampak yang dirasakan dan dialami oleh para korban itu memang
terjadi secara sistematis karena didukung oleh berbagai kebijakan
yang tidak adil dan diskriminatif.
Dampak fisikal terutama dirasakan oleh para korban yang
mengalami penyiksaan. Sejumlah korban mengaku, gigi mereka
rontok, serta fungsi pendengaran dan penglihatan mereka berkurang akibat penyiksaan yang mereka terima saat berlangsung proses
pemeriksaan. Dampak fisikal ini pun dirasakan pula oleh mereka
yang harus melakukan kerja paksa: tubuh dan tenaga mereka
diperas untuk terus bekerja di bawah tekanan dan ancaman selama
bertahun-tahun.22
Dalam kaitannya dengan dampak material, yang pertama-tama
dirasakan oleh para korban adalah terputus dan tercerabutnya
sumber ekonomi yang menjadi sandaran hidup keseharian mereka.
Nyaris semua korban kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.
Mereka yang bekerja di instansi pemerintahan dipecat secara
sepihak dan harus kehilangan seluruh haknya. Bagi yang dikenai
wajib lapor dan kerja paksa, mereka nyaris tidak memiliki waktu
lagi untuk mencari nafkah. Ada begitu banyak korban dan keluarga
korban yang pada akhirnya harus menjual tanah, ternak, dan harta
benda untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pada konteks
ini, para korban itu secara material telah dimiskinkan secara
sistematis.
Berbagai wacana tentang Peristiwa 1965/1966 dan kebijakan
yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru semakin memperparah
22

Asman Yodjodolo, seorang korban yang berasal dari Panau, Kecamatan Tawaeli, selama
ditahan dia dipekerjapaksakan di 18 tempat. Tempat kerja paksanya tidak hanya di Kota
Palu, namun juga di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Asman ditahan dan
dipekerjapaksakan dari 1966 s.d. 1979, meskipun secara resmi, dia sendiri sebenarnya
sudah dinyatakan bebas pada tahun 1978.
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dampak yang dirasakan dan dialami para korban: stigmatisasi dan
diskriminasi berlangsung secara sistematis. Mereka yang menjadi
korban kian dipinggirkan karena dianggap sebagai pembawa “bahaya laten komunis.”23 Hak-hak sipil dan politik mereka dicabut;
sedangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka dibatasi.
Proses peminggiran ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang
menjadi korban langsung, namun berlaku juga untuk seluruh
keluarga dan keturunan mereka.24
Kondisi demikian membawa para korban dan keluarga korban
pada situasi yang serba sulit. Mereka praktis hidup seperti dalam
“kotak isolasi” dengan berbagai pengawasan, tekanan, dan ancaman
yang datang bertubi silih berganti. Kecemasan, ketakutan, dan
trauma menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup keseharian
mereka. Ketika ada tindak kekerasan atau kriminal yang terjadi
di lingkungan sekitar mereka, misalnya, mereka kerap menjadi
sasaran tuduhan atau bahkan dipersalahkan. Tidak jarang pula
mereka menjadi sasaran pemerasan dari sejumlah oknum yang
ingin mengambil keuntungan dari situasi semacam itu.25
23

Saking kentalnya stigmatisasi ini, muncul ungkapan di masyarakat: “Lebih baik
disebut pencuri daripada disebut PKI!”

24

Semasa rezim Orde Baru ada aturan yang dikenal dengan istilah “bersih lingkungan”,
semacam verifikasi resmi dari pihak berwenang (negara/pemerintah) yang menyatakan
bahwa seseorang tidak pernah terlibat di dalam kegiatan atau organisasi terlarang. Aturan
ini menjadi syarat mutlak bagi mereka yang akan menjadi pegawai negeri sipil, TNI/
Polri, dan bekerja di BUMN. Pada praktiknya, aturan ini pun diberlakukan oleh banyak
perusahaan swasta untuk merekrut (calon) pegawai atau karyawan mereka. Adanya
aturan “bersih lingkungan” ini praktis menutup jalan dan kesempatan bagi mereka (dan
keluarganya) yang kadung “dicap sebagai PKI” untuk bisa bekerja di sektor-sektor formal
yang relatif lebih mapan. Hal yang tidak jauh berbeda pun terjadi di dunia pendidikan:
untuk mendapatkan pendidikan yang baik, anak-anak yang orang tua mereka “dicap
sebagai PKI” kerap dipersulit dan sering pula menjadi bahan olok-olok di lingkungan
sekolahnya.
25
Dari cerita sejumlah korban, modus pemerasan kerap dilakukan oleh pihak aparat
keamanan ketika terjadi tindak kriminal di sekitar lingkungan para korban. Para korban
akan didatangi oleh aparat keamanan dengan alasan melakukan pemeriksaan. Para
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Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh para korban dan keluarga
korban selain memilih pasrah pada keadaan. Sebagian besar dari
mereka hidup dengan berbagai keterbatasan, dan melakukan apa
yang bisa mereka lakukan untuk terus bertahan. Ada pula di antara
korban dan keluarga korban yang pada akhirnya memilih untuk
mengganti fam (nama keluarga), dengan harapan, mereka akan
bisa keluar dari pengawasan dan “kotak isolasi”; untuk seterusnya
bisa melupakan segala peristiwa yang pernah terjadi dan mereka
alami.
Di sisi lain, komunitas atau masyarakat yang berada di sekitar
korban pun tidak terpapar cukup informasi mengenai Peristiwa
1965/1966, khususnya yang berkenaan dengan pelanggaran dan
kekerasan menimpa para korban. Stigmatisasi dan diskriminasi
sistematis yang dijalankan selama rezim Orde Baru kepada mereka
yang menjadi korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966,
masih tetap melekat kuat sampai saat ini. Hal ini pula yang kerap
menyebabkan, sebagian masyarakat masih ada yang resisten dan
bersikap apatis terhadap para korban. Berbagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban seringkali dinilai sebagai hal yang
tidak realistis dan berlebihan.

4.3 Kebutuhan dan Harapan Korban
Dampak berkepanjangan yang dirasakan dan dialami oleh para
korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 masih berlangsung
sampai saat ini. Akibat dari dicabutnya hak-hak sipil dan politik
korban kemudian akan difoto dan seterusnya mereka akan dimintai sejumlah uang untuk
biaya foto itu. Para korban tidak memiliki pilihan lain selain membayarnya meskipun itu
sangat memberatkan karena biaya yang diminta—kala itu, mulai dari Rp 200,00 s.d. Rp
2.000,00—bagi para korban, nominalnya cukup besar (boleh dibayangkan, bagaimana
kalau dalam satu keluarga ada tiga atau empat orang yang harus difoto). Tidak jarang,
untuk bisa membayar biaya foto itu, korban sampai harus menjual ternak mereka terlebih
dahulu. Hasil fotonya sendiri sama sekali tidak pernah dilihat oleh para korban
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serta dibatasinya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, korban
hidup penuh dengan tekanan dan keterbatasan: tidak memiliki
ruang untuk bisa meraih kembali sumber penghidupan mereka
yang telah terampas serta tidak memiliki akses dan kesempatan
untuk mencari sumber-sumber penghidupan baru agar mereka
bisa hidup layak. Situasi dan kondisi ini terjadi juga pada keluarga
dan keturunan mereka.
Hampir semua korban tingkat kehidupan sosial-ekonominya
berada di kelas bawah. Meningkatkan pendapatan menjadi kebutuhan mendesak mereka pada saat ini. Hal ini akan bisa terpenuhi
jika mereka diberi dan dibukakan kesempatan untuk bisa mengakses sumber-sumber ekonomi, baik yang berupa lapangan kerja,
peningkatan keterampilan, ataupun bantuan modal usaha. Sebagian
dari mereka sesungguhnya memiliki potensi yang jika didorong
dan terus dikembangkan akan bisa menjadi usaha produktif yang
cukup prospektif: usaha tenun tradisional sarung Donggala yang
bisa dikelola oleh para perempuan di Limoyo, Kelurahan Pantoloan
Boya, misalnya.
Seiring dengan kebutuhan untuk meningkatkan taraf kehidupan
di bidang ekonomi, akses terhadap pendidikan yang terjangkau pun
menjadi kebutuhan mendasar yang kerap dikemukakan oleh para
korban. Kebutuhan akan akses terhadap pendidikan ini terutama
adalah untuk anak-anak dan cucu-cucu mereka.
Di tataran komunitas dan sosial-kemasyarakatan, para korban
berharap untuk bisa bisa terlibat dan dilibatkan secara penuh dalam
berbagai aktivitas tanpa dihantui dengan bayang-bayang ketakutan
dan kecemasan serta adanya tekanan, ancaman, stigmatisasi, dan
diskriminasi sebagaimana yang pernah terjadi dan mereka alami di
masa lalu. Bagaimanapun, stigmatiasasi dan diskriminasi sesungguhnya masih ada dan terjadi. Hanya saja, sebagai buah dari stigmatisasi dan diskriminasi sistematis yang berlangsung begitu lama,
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terus-menerus, bahkan telah “mendarah-daging”, hal itu seakan tak
terasa lagi dan terkesan menjadi suatu hal yang dianggap wajar dan
biasa. Dengan kata lain, para korban sangat berharap, stigmatisasi
dan diskriminasi terhadap para korban pelanggaran HAM Peristiwa
1965/1966 harus benar-benar bisa terpupus di Kota Palu.
Harapan terbesar dari para korban yang selama ini juga terus
diperjuangkan adalah mereka bisa memperoleh rehabilitasi nama
baik. Harapan ini bukanlah sesuatu yang berlebihan. Bagaimanapun, selama berpuluh tahun negara telah memperlakukan mereka
dengan tidak semestinya, mengabaikan, dan merendahkan harkat
dan martabat mereka sebagai manusia. Mereka tidak pernah tahu
apa yang menjadi sebab dan kesalahan mereka, sementara mereka
harus menanggung hukuman dengan berbagai dampaknya sampai
sekarang. Keyakinan dari para korban, mereka tidak pernah melakukan kesalahan kepada negara. Sebaliknya, kalaupun mereka dianggap bersalah, negara tidak pernah bisa membuktikan bahwa
mereka adalah orang-orang yang bersalah.
Bagi para korban, hal itu sudah lebih dari cukup untuk di-jadikan
dasar, mereka akan terus memperjuangkan rehabilitasi nama baik
dari negara karena mereka memang layak untuk mendapatkannya.

***
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BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1 Simpulan
Penelitian dan verifikasi ini menemukan sejumlah fakta,
Peristiwa 1965/1966 yang diawali oleh Gerakan 30 September
1965 di Jakarta, imbas dan dampaknya terjadi juga di Kota Palu.
Sebagaimana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, pada
saat itu pun di Kota Palu terjadi “pembersihan” terhadap mereka
yang terlibat di Partai Komunis Indonesia berserta dengan segenap
elemen-elemennya.
Sebagai bagian dari upaya “pembersihan” ini, di Kota Palu terjadi penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap mereka
yang tergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), anggota
organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI, dianggap sejalan
dan bersimpati dengan ideologi komunisme, atau yang (hanya)
dituduh begitu saja sebagai bagian dari PKI.
Tindak penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan tersebut bisa
dikategorikan sebagai perampasan kemerdekaan atau perampasan
kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar asasasas atau ketentuan pokok hukum karena tidak didasari dengan
bukti dan kejelasan kesalahan. Dalam perpektif hak asasi manusia,
tindakan demikian bisa digolongkan sebagai bentuk pelanggaran
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terhadap hak asasi manusia; dan mereka yang mengalami tindakan
tersebut bisa dikategorikan sebagai korban pelanggaran hak asasi
manusia.
Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang
muncul terkait dengan Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu yang
dicatatkan secara lebih mendalam di dalam penelitian dan
verifikasi ini adalah penyiksaan (satu kasus di antaranya adalah
yang sampai menyebabkan kematian); wajib lapor dan kerja paksa;
penghilangan orang secara paksa; dan kekerasan berbasis gender
(kekerasan terhadap perempuan). Bentuk-bentuk pelanggaran
hak asasi manusia tersebut sekurang-kurangnya dialami oleh 485
warga Kota Palu yang berhasil diverifikasi dan mau membagikan
informasinya untuk penelitian ini. Para korban yang bersedia
diverifikasi ini berasal dari enam kecamatan dan tersebar di 19
kelurahan. Palu Utara tercatat sebagai kecamatan yang paling banyak dihuni oleh korban, yaitu sebanyak 326 orang.
Mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM terkait Peristiwa
1965/1966 kemudian harus mengalami dampak berkepanjangan.
Kehidupan mereka dan keluarganya diabaikan oleh negara. Selama
rezim Orde Baru, dengan diterapkannya berbagai kebijakan yang
tidak adil dan diskriminatif, mereka harus kehilangan hak-hak sipil
dan politik; sedangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka
pun dibatasi. Mereka mengalami stigmatisasi dan diskriminasi
secara sistematis, dipinggirkan secara sosial, “dimiskinkan” secara
ekonomi karena kehilangan dan tertutupnya berbagai akses dan
kesempatan (terutama akses terhadap pendidikan dan pekerjaan),
sehingga mereka hidup seperti dalam “kotak isolasi” yang itu pun
penuh dengan tekanan dan ancaman.
Secara sosial-ekonomi, mereka yang menjadi korban sebagian
besar kini hidup sebagai masyarakat yang tergolong miskin. Secara
mental-psikologis, sampai saat ini, sebagian korban masih tetap
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dibayangi dengan trauma yang mendalam. Masih kuatnya trauma
itu pula yang menjadi salah satu sebab, ada sejumlah korban
yang menolak untuk diverifikasi dan mau membagikan informasi
berkenaan dengan apa yang terjadi dan pernah mereka alami.
Konteks Peristiwa 1965/1966 yang teradi di Kota Palu memiliki
karakteristik yang berbeda dengan Peristiwa 1965/1966 yang juga
terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak sebagaimana yang
terjadi di Sumatera, Jawa, Bali, dan sejumlah wilayah Sulawesi
lainnya, Kota Palu terhindar dari adanya “banjir darah”. Ketika
Peristiwa 1965/1966 terjadi, situasi dan kondisi di Kota Palu relatif
cukup terkendali. Di samping kasus penghilangan paksa terhadap
empat orang, jatuhnya korban jiwa relatif sedikit.
Faktor paling kuat yang berhasil menjaga Kota Palu dari adanya “banjir darah” pada peristiwa ini adalah karena masyarakat
Suku Kaili, yang menjadi mayoritas warga Kota Palu, memiliki
hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat erat dan
kuat. Ketika Peristiwa 1965/1966 terjadi di Kota Palu, masyarakat
Suku Kaili rupanya tetap menjunjung tinggi filosofi belontana data
nosampesuvu (atau posampesuvu, rasa kekeluargaan), yang dalam
praktiknya hal itu berwujud saling menjaga dan melindungi satu
sama lain.
Filosofi itu pula yang secara langsung atau tidak kemudian bisa
membukakan jalan yang lebih lapang ketika ada niat dan keinginan
untuk mulai melakukan rekonsiliasi di tingkat masyarakat. Di
tengah adanya stigmatisasi dan diskriminasi sistematis terhadap
para korban, benih-benih rekonsiliasi sesungguhnya sudah mulai
tersemai.
Benih-benih itu kian tumbuh di era reformasi, ketika berbagai
hal yang terkait Peristiwa 1965/1966 mulai tidak lagi dianggap
tabu dan sering dibicarakan. Pengakuan Sersan Bantam—salah seorang tentara yang turut membawa tiga orang tanahan dari Penjara
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Donggala yang kemudian dihilangkan secara paksa—yang, dengan
kesadaran diri dan rasa kemanusiannya, memberikan informasi
terperinci mengenai proses penghilangan paksa terhadap tiga
tahanan yang dibawanya kepada keluarga korban, menjadi satu
tonggak penting bagi bergulirnya proses rekonsiliasi di Kota Palu.
Sekurang-kurangnya, pengakuan dari Sersan Bantam itu telah
membawa secercah titik terang kebenaran bagi keluarga korban.
Tonggak penting lainnya dalam proses rekonsiliasi di Kota Palu
ini adalah disampaikannya permintaan maaf dari Walikota Palu,
H. Rusdy Mastura, kepada warga Kota Palu yang menjadi korban
pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 pada 24 Maret 2012.
Permintaan maaf Walikota Palu itu merupakan langkah terobosan
berani yang patut diapresiasi dan dihargai. Ketika negara, dalam hal
ini pemerintah pusat di Jakarta, masih gamang dalam menyikapi
Peristiwa 1965/1966, Walikota Palu justru mengakui akan adanya
kekeliruan yang dilakukan oleh bangsa dan negara ini di masa lalu.
Permintaan maaf Walikota Palu yang kemudian ditindaklanjuti
dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun
2013 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Daerah yang yang
memuat tentang pengakuan terhadap korban dugaan pelanggaran
HAM dan memandatkan adanya pemenuhan HAM bagi para
korban pelanggaran HAM, membuka babak baru bagi para korban
pelanggaran HAM di Kota Palu. Ini bisa menjadi pintu untuk
menembus kebuntuan dan kebekuan dalam upaya penyelesaian
kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Ada harapan dan
sekaligus niat, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama
kini akan mencari solusi terbaik untuk memutus ketidakadilan dan
diskriminasi yang selama ini dialami oleh para korban.
Perwali itu sendiri memang bukanlah hasil sempurna, yang
sanggup mengakomodasi semua hak dan kepentingan para korban
pelanggaran HAM yang telah berpuluh tahun diperjuangkan.
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Akan tetapi, terlepas dari segala kekurangan itu, terbersit seberkas
harapan, para korban pelanggaran HAM itu, sekurang-kurangnya,
kini telah “diakui” keberadannya: bahwa mereka nyata adanya, patut
mendapatkan perhatian, bukan semata-mata karena mereka warga
Kota Palu dan warga negara Indonesia yang secara konstitusional
memiki hak yang sama sebagaimana warga negara lainnya. Lebih
dari itu, mereka memang layak untuk mendapatkan perhatian
khusus karena selama berpuluh tahun negara telah abai terhadap
mereka dan telah merampas hak-hak mereka sebagai manusia.

5.2 Rekomendasi
Berangkat dari kesimpulan tersebut, berikut adalah sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Palu:
1. Pemerintah Daerah Kota Palu harus menuangkan permintaan
maaf Walikota terhadap warga Kota Palu yang menjadi korban
Peristiwa 1965/1966 secara tertulis yang bisa dijadikan sebagai
dokumen resmi.
2. Pemerintah Daerah Kota Palu harus segera menindaklanjuti
“Surat Keterangan Korban” dari Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia yang diberikan
kepada para korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966
di Kota Palu sebagai bagian untuk memenuhi harapan terbesar
korban yang menghendaki adanya pemulihan atau rehabilitasi
nama baik. Upaya tindak lanjut dimaksud adalah dengan
mengeluarkan “Surat Keterangan Khusus” yang secara resmi
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu. Dengan surat
keterangan khusus tersebut para korban setidaknya akan
mendapatkan “pengakuan awal” yang terlegitimasi dari lembaga
negara yang berwenang dan Pemerintah Daerah sebelum
Negara Republik Indonesia benar-benar bisa memberikan
pemulihan atau rehabilitasi nama baik kepada mereka.
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3. Pemerintah Daerah Kota Palu perlu untuk terus melakukan
berbagai terobosan di ranah penegakkan hak asasi manusia,
dan senantiasa menjadikan hak asasi manusia sebagai perspektif
serta dasar pijakan dalam merumuskan berbagai kebijakan dan
perencanaan pembangunan daerah.
4. Pemerintah Daerah Kota Palu harus segera mengimplementasikan
Perwali Nomor 25 Tahun 2013 untuk memberikan program
pemenuhan hak asasi manusia kepada pada korban pelanggaran
HAM Peristiwa 1965/1966 sebagaimana yang dimandatkan
dengan mengacu pada data korban pelanggaran HAM Peristiwa
1965/1966 yang telah terverifikasi.
a. Merumuskan dan merancang program pemenuhan HAM
bagi para korban secara lebih terencana, terintegrasi, dan
saksama agar setiap SKPD, teruta-ma dinas-dinas dan
lembaga-lembaga yang menjadi penyedia layanan, bisa
menjalankan program-program pemenuhan HAM bagi
para korban secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
b. Mengutamakan pemenuhan HAM terhadap korban
langsung, terutama yang berkenaan dengan penenuhan
hak di bidang kesehatan (karena para korban langsung
kini sudah lanjut usia dan kondisi mereka sering sakitsakitan), hak di bidang perumahan (agar di masa tuanya
mereka memiliki tempat tinggal yang lebih layak), dan hak
di bidang ekonomi, yang di antaranya bisa dalam bentuk
bantuan modal usaha (selain bisa membantu meningkatkan
taraf hidup dan perekonomian keluarga, bantuan modal
usaha ini pun bisa ditujukan untuk mengisi aktivitas para
korban di masa tua mereka sebagai bagian dari proses
pemulihan trauma).
5. Pemerintah Daerah Kota Palu perlu untuk mengambil langkahlangkah konkret dan langkah-langkah afirmatif, sekurangkurangnya yang sesuai dengan kesanggupan dan kewenangan
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Pemerintah Daerah Kota Palu, baik di tataran politik-kebijakan,
sosial-ekonomi, maupun psiko-sosial, di samping menjalankan
program pemenuhan HAM sebagaimana yang dimandatkan
Perwali.
6. Pemerintah Daerah Kota Palu perlu untuk menjaga dan
memperkuat proses rekonsiliasi yang selama ini telah dirajut
agar bisa terus berlanjut dan berdampak lebih luas. Langkahlangkah yang bisa dilakukan di antaranya adalah dengan
memberi dan membuka ruang lebih lebar kepada para korban
untuk “mengungkapkan kebenaran” atas peristiwa yang pernah
mereka alami dan melibatkan mereka secara penuh untuk turut
berpartisipasi dalam berbagai proses tahapan dan kegiatan
pembangunan di Kota Palu tanpa dihantui dengan ketakutan
dan kecemasan serta adanya tekanan, ancaman, stigmatisasi,
dan diskriminasi sebagaimana yang pernah terjadi dan mereka
alami di masa lalu.
7. Pemerintah Daerah Kota Palu perlu memberikan pengakuan
dan penghargaan terhadap para korban yang mengalami kerja
paksa di Kota Palu; dan sekaligus menandai lokasi-lokasi tempat
kerja paksa tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
sejarah perkembangan dan pertumbuhan Kota Palu. Hal ini
tidak terlepas dari fakta bahwa proses pembangunan sejumlah
infrastruktur, fasilitas, dan sarana publik yang kini ada dan
dinikmati oleh warga Kota Palu merupakan hasil jerih payah
dan kontribusi dari para korban pelanggaran HAM Peristiwa
1965/1966 yang kala itu dipekerjapaksakan.
8. Pemerintah Daerah Kota Palu perlu untuk melakukan
verifikasi lanjutan terhadap anak-anak korban sebagai “korban
terdampak langsung”, agar mereka bisa menikmati program
pemenuhan HAM secara lebih merata dan tepat sasaran. Proses
verifikasi terhadap korban Peristiwa 1965/1966 baru mencakup
korban langsung; sementara, program pemenuhan HAM yang
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dimandatkan oleh Perwali mencakup juga keluarga (anakanak dan cucu korban) yang merupakan “korban terdampak
langsung”.
9. Pemerintah Daerah Kota Palu perlu untuk mengusulkan kepada Dinas Pendidikan untuk memasukkan materi Hak Asasi
Manusia dan Konteks Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu sebagai bahan ajar di sekolah-sekolah, sekurang-kurangnya sebagai
muatan lokal.
10. Pemerintah Daerah Kota Palu perlu untuk menyosialisasikan
hasil penelitian dan verifikasi ini kepada berbagai pihak,
khususnya kepada segenap warga Kota Palu, agar informasi
mengenai pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 yang
terjadi di Kota Palu bisa menjadi pengetahuan dan bahan
pembelajaran bersama untuk menata kehidupan yang lebih
baik di masa depan.

***
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