
1 
 

Bab 4 

Ansor dalam Pertarungan Ideologi Dekade 1960-an  

 

 

Dekade 1960-an merupakan periode yang sangat penting dalam perjalanan sejarah 

Indonesia. Selama periode tersebut, gejolak politik serta pertarungan ideologi antara 

komunisme, nasionalisme, dan Islam menguat dan menimbulkan gesekan yang keras. Konflik 

yang disertai dengan kekerasan terjadi pada pertengahan hingga akhir 1960-an, khususnya 

saat dan setelah peristiwa G30S. Pada periode ini pula, GP Ansor menjadi salah satu 

organisasi yang memberikan kontribusi signifikan dalam menentukan arah perjalanan bangsa 

ini. Di tengah-tengah pertarungan ideologi tersebut, Ansor dituntut untuk cermat dalam 

mengambil keputusan. Pada akhirnya, Ansor pun tidak memiliki pilihan lain selain 

mempertahankan ideologi Pancasila dan menjadikan Islam sebagai kepribadian bangsa.  

Bab ini akan membahas kiprah Ansor pada periode 1960-an. Pembahasan dalam bab 

ini akan dibagi ke dalam beberapa sub-bab. Pertama adalah uraian tentang kepengurusan 

Ansor pada dekade 1960-an. Kedua, mendiskusikan posisi NU dan GP Ansor dalam 

polarisasi politik pada dekade 1960-an. Ketiga, respons Ansor terhadap aksi-aksi sepihak PKI 

pada awal 1960-an. Keempat, Gerakan 30 September 1965 dan peran GP Ansor maupun NU 

dalam penumpasan PKI setelahnya. Diskusi di dalam bab ini akan ditutup dengan uraian 

singkat mengenai perkembangan terkini dalam upaya rekonsiliasi antara elemen-elemen NU, 

khususnya Ansor, dengan para korban dan keluarga korban tragedi 1965. 

 

Kongres dan Kepengurusan Ansor 

Anam (2010: 82) mencatat, di awal dekade 1960-an, saat situasi politik tidak kondusif 

dan gerak GP Ansor tengah melemah, GP Ansor melaksanakan Kongres VI di Surabaya, 

yakni pada tanggal 20-25 Juli 1963. Anam (2010: 91—93) mencatat dalam bukunya, dalam 

kongres itu, Ketua GP Ansor, Moh. Saleh, (1996: 12) menyampaikan kritik pada organisasi 

yang dipimpinanya. Moh. Saleh mengatakan bahwa banyak pengurus GP Ansor mengemban 

rangkap jabatan, yakni sebagai pengurus Partai NU dan anggota parlemen. Ia juga 

mengatakan bahwa para pimpinan GP Ansor tidak kompak karena kerap mencampurkan 

kepentingan politik praktis. Kemudian, Moh. Saleh bahkan mengatakan bahwa GP Ansor 

tidak dipercayai oleh kalangan ulama dan cenderung bertindak seolah-olah sebagai oposisi 

Partai NU. Hal inilah yang menghambat perkembangan GP Ansor.  
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Dalam Kongres VI, Chamid Widjaja akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum GP 

Ansor menggantikan Mr. Imron Rosjadi. Kongres VI GP Ansor juga menghasilkan 

“Pernyataan Surabaya” yang berisi (Kusuma, 2012: 124): 

1. GP Ansor sadar akan fungsinya untuk membela perjuangan menegakkan syariat Islam 

demi kesejahteraan umat Islam Indonesia lahir dan batin. 

2. Sadar akan fungsinya dalam perjuangan mencapai Izzul Islam wal Muslimin. 

3. Ansor berkeyakinan bahwa perjuangan Islam sudah termasuk sebagai perjuangan 

Pancasila. 

4. Ansor berkeyakinan bahwa perjuangan umat Islam untuk kesejahteraan adalah identik 

dengan perjuangan menyelesaikan revolusi nasional Indonesia. 

 

Polarisasi Politik Dekade 1960-an 

Pemilu pertama dalam sejarah Republik Indonesia digelar pada tahun 1955 dalam dua 

tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota DPR dilaksanakan pada 29 September, 

sementara tahap kedua untuk memilih anggota Konstituante pada 15 Desember. Dalam 

pemilu ini, PNI, Masyumi, Partai NU, dan PKI berhasil keluar sebagai empat besar partai 

politik di Indonesia. Pada pemilu tahun 1955 untuk pemilihan anggota DPR, PNI meraih 8,4 

juta suara (57 kursi); Masyumi meraih 7,9 juta suara (57 kursi); NU mendulang 6,9 juta suara 

(45 kursi); PKI meraih 6,1 juta suara (39 kursi). Sementara untuk pemilihan anggota 

Konstituante, PNI berhasil meraih 9 juta (23,97%) suara (119 kursi); Masyumi 20,59% suara 

(112 kursi), sementara itu NU berhasil meraih 18,47% suara (91 kursi), dan PKI meraih 

16,47% (80 kursi) (Kpu.or.id., 2008).  

Maarif (1996: 42) melihat hasil pemilu tahun 1955 tersebut dari konsep aliran. 

Menurutnya, tidak ada satu pun dari tiga aliran tersebut (nasionalis, komunis, dan agama) 

yang meraih suara mayoritas untuk pemilu DPR. Sebanyak 27,6% suara diraih partai yang 

beraliran nasionalis (PNI). Sementara itu, sebanyak 45,2 % suara diraih oleh partai yang 

beraliran Islam (NU dan Masyumi). Partai yang beraliran komunis (PKI) berhasil meraih 

15,2% suara. Dari sini terlihat bahwa ada empat partai besar yang mendominasi DPR, yakni 

PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Keempat partai tersebut merepresentasikan pertarungan 

ideologi di Indonesia pada saat itu. PNI mengusung ideologi nasionalis, Masyumi dan NU 

merepresentasikan kaum agama (Islam), sementara PKI memperjuangkan komunisme. 

Pertarungan ideologi tersebut begitu sengit, hingga menciptakan gesekan kuat yang mengarah 

pada konflik fisik.  
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Anam mencatat (1996: 11), setelah Pemilu 1955, pada 24 Maret 1956, Kabinet Ali 

Sastroamidjojo II dibentuk menggantikan Kabinet Burhanuddin Harahap. Dengan demikian, 

terdapat tiga partai pemenang pemilu 1955 pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II, yakni PNI, 

Masyumi, dan NU, mendapat tempat di kabinet. Sunyoto (1996: 11) mencatat, pada saat itu 

PKI dan PSI, sehingga mereka melakukan protes.  

Sukarno melihat bahwa pergantian kabinet itu—termasuk pemberontakan yang terjadi 

di daerah—merupakan gejala perpecahan bangsa. Dengan demikian, satu tahun setelah 

Kabinet Alisastroamidjojo II dibentuk, Sukarno memberlakukan Undang-Undang Keadaan 

Bahaya pada bulan Maret 1957 (Sunyoto, 1996: 11). Dalam catatan Sunyoto (1996: 11), 

Sukarno telah memikirkan cara untuk mempersatukan semua golongan. Dengan demikian, ia 

mengagas konsep Demokrasi Terpimpin. Selanjutnya, Sukarno mulai mengonsepsikan 

kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional. Representasi seluruh golongan fungsional 

dapat duduk dalam Dewan Nasional tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh golongan 

terakomodasi dan dengan demikian, persatuan akan terwujud.  

Menurut Sunyoto (1996: 12), PKI diuntungkan oleh gagasan Sukarno, apalagi 

Sukarno secara tegas mendukung PKI untuk masuk ke kabinet. Dalam pada itu, Sukarno 

melihat bahwa enam juta suara yang didapatkan PKI pada Pemilu 1955 merupakan jumlah 

yang besar. Sunyoto (1996: 12) mencatat, pada saat itu, PKI berpikir bahwa dengan 

bergabungnya PKI dalam kabinet, Front Persatuan Nasional yang dicita-citakan oleh PKI 

akan terwujud. Menurut Sunyoto (1996:12) alih-alih mendukung kebijakan gagasan Sukarno, 

PKI sedang memulai untuk membangun kekuatan.  

Sunyoto (1996: 12) mencatat, pada bulan-bulan terakhir 1957, terjadi perdebatan 

mengenai dasar negara di Dewan Konstituante. Perdebatan itu menyoal pilihan dasar negara: 

negara yang berlandaskan Islam atau negara yang berlandaskan pancasila. Sebagaiman yang 

dicatat oleh Sunyoto (1996: 12—13), partai-partai Islam (misalnya NU, PSII, Masyumi, dan 

Perti) mengajukan Islam sebagai dasar negara. Sementara itu, PKI Katolik, PNI, Parkindo, 

dan partai lainnya mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, pada Agustus 

1958, KSAD Mayjen A. H. Nasution yang mewakili APRI dalam Dewan Nasional 

mengusulkan kepada Sukarno untuk kembali ke UUD 45. Setelah didesak Angkatan Darat, 

barulah Sukarno setuju untuk kembali ke UUD 45 melalui Dekrit 5 Juli 1959. 

Menurut Sunyoto (1996: 13), PKI memanfaatkan kondisi ini.  Hal tersebut terlihat 

saat Kongres Nasional VI bulan September 1959. Pada kongres tersebut, PKI mendukung 

pidato Sukarno Pada 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. 

Pidato tersebut menjelaskan lebih rinci perihal Dekrit 5 Juli 1959. Kemudian, pidato itu pun 
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diserahkan kepada  D.N. Aidit, ketua DPA, dan menjadi dasar perumusan GBHN. Hasilnya 

adalah apa yang kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol), 

yang memuat lima prinsip yakni UUD 45, Sosialisme versi Indonesia, Demokrasi Terpimpin, 

Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Bangsa. Kelimanya kemudian disingkat USDEK. 

Inilah yang mengubah kondisi politik di Indonesia, dan memulai Demokrasi Terpimpin yang 

digagas Sukarno1. 

 Demokrasi Terpimpin merupakan bentuk dari otoritarianisme Sukarno; 

memungkinkan ia menjadi figur yang dominan (Puspitasari, 2016: 25; Sundhaussen, 1978: 

47). Namun, menurut Puspitasari (2016: 25), hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi 

kekuatan politik, khususnya partai, yang bersaing untuk kepentingan politiknya masing-

masing. Oleh sebab itu, Sukarno berupaya untuk menyatukan kekuatan-kekuatan politik itu 

agar tujuan-tujuan nasional tercapai. Dalam pada itu, Sukarno juga membutuhkan dukungan 

untuk mengatasi gangguan nasional (misalnya, pemberontakan di daerah, perebutan Irian 

Barat, dan konflik di Kalimantan utara). Menurut Puspitasari (2016: 25) dan McGregor 

(2008: 2) Manipol/USDEK dan Nasakom merupakan cara Sukarno menyatukan berbagai 

kekuatan politik itu dan setiap partai politik diminta untuk mendukungnya.   

Menurut Kusuma (2012: 103) pada dasarnya Ansor dan NU memiliki perbedaan 

respons atas  Manipol/USDEK. Sebagai contoh, dalam kapasitasnya sebagai Ketua GP Ansor 

I, Menteri Agama, Wahib Wahab, menilai bahwa Manipol/USDEK merupakan upaya 

Sukarno untuk menyatukan liberalisme, komunisme, dan Islam. Tujuan dari penggabungan 

itu ialah kesejahteraan rakyat. Namun demikian, Wahib Wahab (Kusuma, 2012: 103) menilai 

bahwa hanya dua prinsip dari USDEK yang dapat digunakan oleh kelompok Islam, yakni 

prinsip UUD 45 mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijiwai Piagam Jakarta, dan 

prinsip kepribadian bangsa. Kusuma (2012: 102) mencatat, hasil Kongres GP Ansor ke-V 

tahun 1959 sendiri menyatakan bahwa kepribadian bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan 

dari Islam. Sementara itu, sebagaimana yang dicatat oleh Kusuma (2012: 102), Aminuddin 

Aziz, salah seorang pimpinan Ansor, mengatakan bahwa GP Ansor telah berada pada tujuan 

Manipol/USDEK, yakni menyejahterakan rakyat dan membawa Indonesia ke arah 

kemerdekaan. 

                                                      
1 Demokrasi Terpimpin pada dasarnya berkiblat pada keberhasilan revolusi yang dipimpin Mao Tse Tung di 

Tiongkok (Utomo, 2017: 66, 68-70). Sukarno menilai langkah-langkah yang dilakukan Tiongkok untuk 

menyukseskan revolusi mereka sebagai langkah yang tepat. Demikian pula revolusi Indonesia, harus berjalan 

dengan dipimpin, untuk mencegah munculnya demokrasi liberal yang dianggap akan membelokkan agenda 

revolusi. Menurut Sukarno (Siregar, 2011: 29), demokrasi parlementer sebagai “demokrasi impor” yang 

diterapkan di Indonesia tidak tepat karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 
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Dari pandangan-pandangan itu terlihat bahwa Ansor dan NU berusaha menyesuaikan 

diri dengan Demokrasi Terpimpin. Menurut Maarif (1996: 2), pada saat itu para pimimpin 

muslim melihat dari sudut pandang politik bahwa gerak politik yang ditempuh partai-partai 

Islam dalam menghadapi sistem yang otoriter adalah sikap yang pragmatis dan realistis. 

Namun, jika dilihat dari perspektif prinsip perjuangan Islam, gerak yang dilakukan partai-

partai Islam itu telah menyimpang. Pada masa Demokrasi Terpimpin, menurut Puspitasari 

(2016: 28) NU tidak mampu berbuat banyak, seolah dilumpuhkan. Sementara itu, PKI 

memanfaatkan situasi tersebut dan menjadi salah satu kekuatan yang dominan dari dua 

kekuatan lainnya: Sukarno dan Angkatan Darat (Puspitasari, 2016: 29 & 34; Sundhaussen, 

1978: 47).  

Menurut Kusuma (2012: 108), otoritarianisme Sukarno dalam rupa Demokrasi 

Terpimpin semakin kuat ketika DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan melalui Penetapan 

Presiden RI No. 3/1960 tanggal 5 Maret 1960. Sukarno menganggap, penolakan DPR atas 

APBN pada bulan Februari 1960 merupakan pelanggaran atas Penetapan Presiden No. 

1/1959 tentang kerja sama antara Presiden dan DPR. Kemudian, Sukarno membuat Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Elemen-elemen partai politik, golongan 

fungsional dalam masyarakat, dan perwakilan militer duduk di kursi DPR-GR itu.  

Ketua Partai NU, Idham Chalid, merupakan salah satu tokoh yang menyetujui 

pembentukan DPR-GR. Secara pribadi, ia berkeyakinan bahwa Manipol/USDEK dapat 

membawa perubahan. Dalam materi kuliahnya yang disampaikan (di mana?) pada tanggal 14 

September 1964, Idham Chalid mengungkapkan (Chalid, 1964):  

 

Stasiun tujuan yang hendak kita tuju adalah sosialisme Indonesia, suatu 

masyarakat yang adil dan makmur serta diridhai Allah Subhana wa taala, suatu 

gambaran keharmonisan antara kemakmuran materiil dengan kebahagiaan batin 

berkat kekayaan moril sebagai hasil dari iman dan ikhsan. 

 

Menurut Puspitasari (2016: 32), Idham Chalid merupakan tokoh yang tegas 

mendukung Demokrasi Terpimpin. Hal tersebut terlihat dari pandangannya tentang 

Demokrasi Terpimpin. Menurut Idham Chalid (Puspitasari, 2016: 32), Demokrasi Terpimpin 

sama halnya dengan Islam. Menurutnya, Islam mengenai istilah syura ‘musyawarah’. 

Artinya, syura sama halnya dengan demokrasi dan ia menganggap demokrasi terpimpin 

merupakan wujud dari musyawarah terpimpin. 

Kusuma (2012: 108) mencatat, pada tanggal 16 Maret 1960 diadakan pertemuan di 

Istana Tampaksiring, Bali, untuk membahas komposisi DPR-GR. Dalam pertemuan tersebut, 
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hadir perwakilan dari tiga partai politik, yakni Ketua Partai NU Idham Chalid, perwakilan 

PNI Sujarwo, dan Ketua PKI D. N. Aidit, serta perwakilan  DPA, Roeslan Abdulgani. Dalam 

pertemuan tersebut, mereka menyepakati bahwa anggota DPR-GR akan berjumlah 261 

orang, terdiri atas 130 orang dari partai politik, 95 orang dari golongan fungsional, dan 36 

orang dari delegasi militer. 

Hasil kesepakatan yang dibuat Idham Chalid ini membuat internal Partai NU terbelah 

menjadi dua kubu, yakni kubu yang menolak hasil pertemuan di Tampaksiring (yang 

dipelopori K.H. Bisri Syansuri, A. Siddiq, Marchrus Ali, dan K.H. M. Dachlan) dan kubu 

yang menerima hasil pertemuan itu (yang dipelopori Wahab Chasbullah, Idham Chalid, 

Zainul Arifin) (Kusuma, 2012: 108). Namun pada akhirnya, berdasarkan sidang Dewan 

Partai NU yang digelar pada 25—27 April 1960, Partai NU menghargai keputusan yang 

diambil Idham Chalid dan menerima DPR-GR sebagai amar ma’ruf nahi mungkar. Sidang 

Dewan Partai NU tersebut juga menuntut tambahan umat Islam dalam komposisi DPR-GR 

45% dari jumlah keseluruhan anggota DPR-GR (Kusuma, 2012: 109—110; Puspitasari, 2016 

40). Kusuma (2010: 110) mencatat, pada 17 Juni 1960, akhirnya Sukarno menambahkan 22 

anggota DPR-GR, 16 orang di antaranya berasal dari golongan fungsional muslim. Akan 

tetapi, dengan penambahan ini pun jumlah anggota parlemen yang beragama Islam hanya 

mencapai 30%, sehingga kembali memicu perdebatan di tubuh Partai NU. Wakil Rais Aam 

NU, K.H. Bisri Syansuri, melarang anggota NU bergabung dalam DPR-GR (Kusuma, 2012: 

108). Namun pada akhirnya, sesuai sidang paripurna pada 23—24 Juni 1960, anggota NU 

diberi kebebasan untuk memilih menjadi calon anggota DPR-GR atau tidak. Sebanyak 54 

dari 57 orang yang diusulkan Partai NU memilih menjadi anggota DPR-GR (Kusuma, 2012: 

111). 

Di antara kelompok-kelompok Islam, khususnya Masyumi yang sejak awal menolak, 

Partai NU menunjukkan sikap yang lebih fleksibel terhadap Manipol/USDEK.2 Bahkan 

Masyumi telah menarik diri dari kabinet setelah komposisi kabinet diubah untuk 

mengakomodasi PKI. Dalam perkembangan selanjutnya, pertentangan antara kelompok yang 

menolak dan mendukung Manipol/USDEK semakin tajam saat dibentuknya Liga Demokrasi. 

Liga Demokrasi dibentuk pada 24 Maret 1960, yang ditujukan untuk menandingi 

kekuatan Sukarno dan melakukan kritik terhadap pemerintahannya (Puspitasari, 2016: 14; 

                                                      
2 Karena sikap yang fleksibel dan selalu mendukung kebijakan Sukarno, NU mendapatkan sejumlah jabatan 

penting di kabinet dan parlemen. NU selalu mengisi kursi Menteri Agama. Pada tanggal 2 Maret 1962, tokoh 

NU, K.H. Saifuddin Zuhri menjabat sebagai Menteri Agama yang sebelumnya diduduki oleh K.H. Wahib 

Wahab. Selain itu, tokoh NU lainnya ialah K.H. Fatah Jasin yang menjabat Menteri Perhubungan. Kemudian, 

Idham Chalid menjabat sebagai Ketua II MPRS (Puspitasari, 2016: 46).  
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Kusuma, 2012: 111).3 Kusuma (2012: 111) mencatat, selain tokoh-tokoh Masyumi, beberapa 

tokoh NU yang menentang DPR-GR juga bergabung dengan Liga Demokrasi, yakni K.H. M. 

Dachlan, Jusuf Hasjim, dan Zainul Arifin Tanamas. Pada awalnya, ketiga tokoh tersebut 

ditunjuk untuk menjadi perwakilan Partai NU di DPR-GR, tetapi mereka menolak. Kusuma 

mencatat (2012: 111), Liga Demokrasi juga diisi oleh tokoh-tokoh dari beberapa organisasi 

lain, yakni IPKI, Partai Katholik, dan PSI. Angkatan Darat—melalui Nasution—pun turut 

mendukung Liga Demokrasi sebagai bentuk kerja sama antara NU dan Angkatan Darat 

(Puspitasari, 2016: 17). Menurut Kusuma (2012: 112) dan Puspitasari (2016: 17), dukungan 

pihak militer terhadap Liga Demokrasi ialah menjadikan koalisi tersebut sebagai alat 

konsolidasi untuk menandingi pengaruh PKI. Seluruh tokoh yang terlibat dalam Liga 

Demokrasi menentang PKI dan DPR-GR. Tokoh-tokoh dalam Liga Demokrasi menganggap 

PKI sebagai ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari proporsi PKI yang 

besar di parlemen dan kabinet dalam Demokrasi Terpimpin (Kusuma, 2012: 112). 

Kusuma (2012: 113) melihat bahwa di satu sisi Ansor mendukung keberadaan Liga 

Demokrasi, meskipun secara kelembagaan tidak turut bergabung. Wahib Wahab, salah satu 

pimpinan Ansor dan juga menjabat sebagai Menteri Agama, menolak keterlibatan Ansor 

dalam Liga Demokrasi. Wahib Wahab menganggap bahwa keterlibatan pimpinan Ansor 

dalam Liga Demokrasi bukan merupakan sikap organisasi, melainkan pribadi. Namun, pada 

kenyataannya, pimpinan Ansor yang terlibat Liga Demokrasi mengatasnamakan Ansor dan 

NU. 

Menurut Kusuma (2012: 114), dukungan sejumlah tokoh GP Ansor terhadap Liga 

Demokrasi didasarkan pada penentangan Ansor terhadap DPR-GR dan PKI. Sikap ini 

sebenarnya menunjukkan ambivalensi Ansor. Di satu sisi, Ansor mendukung 

Manipol/USDEK dengan mengikuti seruan Sukarno untuk menyelenggarakan Kongres 

Pemuda Indonesia dan membentuk koalisi organisasi kepemudaan (Kusuma, 2012: 106). 

Namun di sisi lain, Ansor menentang DPR-GR yang merupakan perwujudan 

Manipol/USDEK itu sendiri. Sikap ambivalen ini semakin nyata manakala mantan Ketua 

Umum GP Ansor, Mr. Imron Rosjadi, ditahan pada tahun 1962 atas keterlibatannya dengan 

Liga Demokrasi (Kusuma 2012: 119; Puspitasari 2016: 41). Ketika itu, Ansor berargumentasi 

bahwa tindakan Mr. Imron Rosjadi merupakan tindakan pribadi dan tidak merepresentasikan 

                                                      
3 Sebelum Liga Demokrasi dibentuk, partai-partai terpolarisasi. Menurut Maarif (1996: 4), partai-partai terpecah 

menjadi dua kubu setelah dekrit dikeluarkan oleh Sukarno. Partai yang mendukung Sukarno ialah NU, Partai 

Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiah (Perti). Sementara itu, partai yang menolak 

dekrit ialah Masyumi. Itu pulalah yang menyebabkan Masyumi dibubarkan pada tahun 1960. 
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organisasi, mengingat Ansor tidak pernah menyatakan diri sebagai bagian dari Liga 

Demokrasi (Kusuma, 2012: 119). 

Menurut Kusuma (2012: 115), dukungan Ansor terhadap Liga Demokrasi dalam 

perkembangannya menimbulkan reaksi keras dari Partai NU. Kusuma (2012: 115) mencatat, 

pada 1 Juni 1960, Partai NU mengeluarkan Instruksi No. 5/1960 yang melarang anggotanya 

bergabung dengan Liga Demokrasi. Namun, bersama dengan IPNU, Ansor menolak larangan 

tersebut atas dasar argumentasi K.H. M. Dachlan yang mengatakan bahwa banyak cabang di 

daerah mendukung Liga Demokrasi dan menolak DPR-GR. Ketidakpatuhan ini tentu saja 

menyebabkan hubungan Ansor dan Partai NU memburuk.  

Kusuma (2012: 116) mencatat bahwa pada akhir Juni 1960, Menteri Pertama, 

Djuanda, menyatakan bahwa Liga Demokrasi akan dijerat dengan hukum negara atas 

persetujuan Kabinet Kerja. Hal itu didasari oleh Penetapan Presiden No. 7/1959 tentang 

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengaturan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-

Partai. Akhirnya, pada awal tahun 1961, Liga Demokrasi pun dibubarkan karena tidak sesuai 

dengan tujuan Manipol. Kusuma (2012: 117) mencatat, sebelum Liga Demokrasi dibubarkan, 

Masyumi dan PSI telah lebih dulu dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960 atas dasar 

pelanggaran terhadap Penetapan Presiden No. 7/1959. Dengan dibubarkannya Liga 

Demokrasi, Sukarno pun terbebas dari kritik-kritik yang mengganggunya. 

Kusuma (2012: 117) mencatat, pada awal tahun 1960-an, secara politik, tidak banyak 

hal yang dapat dilakukan Ansor karena Sukarno telah mendominasi politik Indonesia. 

Demokrasi Terpimpin semakin kokoh dengan tiga partai yang bercokol di parlemen, yakni 

PNI, Partai NU, dan PKI. Menurut Kusuma (2012: 118), dalam situasi tersebut, Ansor seolah 

tidak memiliki pilihan lain selain mendukung kebijakan-kebijakan Sukarno. Ansor bahkan 

harus meleburkan gerakan kepanduannya ke dalam Gerakan Pramuka. Selain itu, Ansor juga 

mengikutsertakan anggotanya untuk mengikuti latihan militer dalam rangka pembebasan Iran 

Barat (Kusuma, 2012: 118). Tidak mengherankan jika selama periode ini, kegiatan di 

lingkungan NU mengalami kelesuan, termasuk di Ansor. Di antara Ansor dan Partai NU juga 

kerap terjadi selisih paham, terutama dalam menyoal dan menyikapi Manipol/USDEK. Selain 

itu, masuknya partai NU ke parlemen juga membuat para pengurus Ansor ikut serta 

memperebutkan posisi di partai dan parlemen.  

Untuk mengatasi kelesuan dan masalah internal dengan Partai NU, GP Ansor 

mengadakan Konferensi Besar (Konbes) di Kota Sala pada tanggal 26–27 Desember 1962 

(Anam, 2010: 91-92). Konbes ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian acara 

Muktamar Partai NU (Kusuma, 2012: 121), dengan tujuan untuk memperjelas posisi GP 
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Ansor dan NU. Menurut Kusuma (2012: 121—122) bagaimanapun, perselisihan antara GP 

Ansor dan Partai NU yang disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai DPR-GR dan 

Liga Demokrasi telah memunculkan keraguan di tubuh partai. Dalam hal ini, Partai NU 

meragukan potensi GP Ansor sebagai pendukung langkah politik partai, di saat Partai NU 

sendiri membutuhkan dukungan untuk mengimbangi PKI yang semakin kuat. Di sisi lain, GP 

Ansor menyadari posisinya yang akan terus melemah tanpa dukungan Partai NU.  

Pada Konbes tersebut, tokoh-tokoh pengurus pusat GP Ansor hadir, di antaranya 

Yusuf Hasyim (Ketua II), Aminuddin Aziz (Ketua III), Chalid Mawardi (Sekretaris Umum), 

Mahbib Djunaidi (anggota), dan H. Qosim A. Gani (anggota). Hadir pula pimpinan wilayah 

dari 17 provinsi (Anam, 2010: 91; Kusuma, 2012: 121).  

Konbes 1962 akhirnya melahirkan “Deklarasi Sala” yang memperkuat persetujuan 

antara PBNU dengan PP GP Ansor pada 2 September 1951 yang ditandatangani oleh K.H. 

Wahab Hasbullah (Rais Aam PBNU), K.H. M. Dachlan (Ketua PBNU), dan Chamid Widjaya 

(Ketua Umum PP GP Ansor) (Kusuma, 2012: 121). Inti dari “Deklarasi Sala” ialah (1) GP 

Ansor tetap setia dan tunduk kepada PBNU dalam situasi apa pun selama NU dipimpin oleh 

para ulama ahlussunnah wal jamaah, dan (2) GP Ansor tetap menjadi alat perjuangan NU. 

Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Yusuf Hasyim, Moh. Saleh, dan Chalid Mawardi atas 

nama Konferensi Besar (Anam, 2010: 92).  

 

Fase Awal Konflik NU-Ansor versus PKI 

Menurut Salim H.S. (2004: 61), konflik NU dengan PKI dimulai sejak 

pemberontakan PKI di bawah Muso pada 1948 di Madiun. Pada saat itu, banyak warga NU 

yang menjadi korban pemberontakan PKI. Banyak ulama disiksa dan pesantren dibakar 

sehingg warga NU bergabung dengan Laskar Hizbullah dan melakukan penumpasan terhadap 

PKI. Konflik tersebut meruncing saat PKI semakin dekat dengan Sukarno.  

Menurut Sunyoto (1996: 1), setelah Masyumi dan PSI keluar dari pemerintahan dan 

parlemen, Partai NU menjadi andalan bagi kelompok Islam untuk menandingi dominasi PKI. 

Sebaliknya, PKI menganggap Partai NU sebagai partai yang paling mungkin menjegal 

langkah-langkah politiknya. Hal ini karena PNI, partai ketiga yang masih bertahan di koalisi 

Nasakom, pengaruhnya cukup lemah akibat konflik internal antara kubu Ali Sastroamdjojo-

Surachman dan kubu Osa-Usep. 

Sunyoto (1996: 1—2) menambahkan bahwa persaingan antara NU dan PKI terlihat 

jelas dari sepak terjang berbagai organisasi yang berada di bawah mereka. Di bidang 

kepemudaan, PKI memiliki Pemuda Rakyat, sementara NU memiliki GP Ansor. Di bidang 
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kesenian dan kebudayaan, PKI berafiliasi dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), 

sementara NU memiliki Lesbumi. Di bidang pertanian, basis massa petani PKI diwadahi oleh 

Barisan Tani Indonesia (BTI), sementara NU memiliki (Pertanu). Di bidang kewanitaan, PKI 

memiliki (Gerwani), sedangkan NU memiliki Fatayat dan Muslimat. Di bidang pendidikan, 

PKI memiliki (CGMI) dan (IPPI), sedangkan NU memiliki (IPNU). Menurut Sunyoto (1996: 

2), kekurangan NU ialah tidak memiliki kekuatan di tubuh ABRI. Di lain pihak, PKI 

memiliki kader di tubuh militer.4 Oleh karena itu, Ansor membentuk Barisan Ansor Serba 

Guna (Banser) pada tahun 1962 sebagai kesatuan paramiliter dan didukung oleh mantan 

anggota ABRI. Pada tahun 1963, Banser telah mengikuti latihan militer. Banser diberi 

amanat untuk mengamankan kegiatan Partai NU dan melindungi warga NU (Salim H. S., 

2004: 37).  

Dalam perkembangannya, peran Ansor, khususnya melalui Banser, dalam 

menghadapi PKI sangat besar. Menurut Kusuma (2012: 128), terdapat dua fase peran Ansor 

dalam menghadapi PKI. Fase pertama adalah saat konflik fisik di berbagai daerah di Jawa 

Tengah dan Jawa Timur antara tahun 1963-1965. Fase kedua adalah saat Ansor beraliansi 

dengan militer untuk menumpas PKI dalam beberapa operasi militer di Jawa Timur pasca-

1965. Fase pertama antara lain dipicu oleh aksi-aksi sepihak BTI yang merampas tanah milik 

milik madrasah, masjid, dan lembaga Islam lainnya (Kusuma, 2012: 129).  

Selain karena masalah pertanahan, konflik antara Ansor dan PKI juga terjadi karena 

masalah kesenian. Pada dekade 1960-an, Lekra sering menggelar kesenian rakyat, khususnya 

di Jawa Timur. Ludruk tersebut membuat umat Islam merasa dilecehkan, misalnya dengan 

ludruk bertajuk “Gusti Allah Mantu”, dan “Lahire Gusti Allah” (Kusuma, 2012: 131; 

Sunyoto dkk., 1996: 37). Namun demikian, menurut Sunyoto dkk. (1996: 37), Ansor tidak 

dapat membubarkan pementasan ludruk tersebut. Jika membubarkan ludruk tersebut, mereka 

bisa ditangkap karena bertindaksubversif dan hendak memecah belah Nasakom. Oleh karena 

itu, yang kemudian dilakukan pemuda Ansor hanyalah menyabotase pementasan ludruk 

Lekra. Akan tetapi, dalam beberapa insiden, bentrok fisik pun tak terhindarkan (Sunyoto 

dkk., 1996: 80—81). 

Menurut Sunyoto dkk. (1996: 47—48), berbagai provokasi yang dilakukan PKI 

membulatkan tekad Ansor, dan NU sebagai organisasi induknya, untuk melawan PKI. 

                                                      
4 Sunyoto (1996: 3) mencatat, pada pemberontakan Madiun tahun 1948, PKI dibantu oleh kader mereka yang 

berada di dalam tubuh militer. Kader mereka terdiri dari perwira pertama hingga perwira tinggi, misalnya 

Jenderal Mayor Djoko Sujono, Letnan Jenderal Sukono Djojopratiknjo, Letnan Kolonel Dahlan, Mayor 

Banumahdi, dll. Pada Gerakan 30 September 1965, PKI pun masih memiliki kekuatan dalam tubuh militer, 

khususnya sebagian pasukan Tjakrabirawa yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung (kesimpulan penulis).  
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Sunyoto (1996: 48—49) mencatat, di ranah politik, Partai NU melakukan pendekatan ke 

Sukarno. Menurut Sunyoto dkk. (1996: 48), pada dasarnya, NU dan Sukarno memang telah 

memiliki kedekatan. Misalnya, ketika pecah pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, NU 

tetap bersetia kepada Sukarno. Demikian pula ketika pemberontakan DI/TII pecah, NU tetap 

mendukung Sukarno, bahkan sampai memberi Sukarno gelar Waliyyul Amri Dlaruri 

Bisysyaukati. Demikian pula menjelang pembebasan Irian Barat, Wahab Hasbullah, pimpinan 

NU, menyarankan kepada Sukarno untuk menjalankan Operasi Trikora, sehingga Irian Barat 

berhasil direbut dari tangan Belanda (Sunyoto dkk., 1996: 49). 

 

Aksi Sepihak PKI dan Perlawanan Ansor 

Menurut Sunyoto dkk. (1996: 49—50), saat memasuki dekade 1960-an, PKI merasa 

bahwa posisinya dalam konstelasi politik cukup kuat. Mereka telah memperoleh dukungan 

Sukarno dan menganggap bahwa mereka telah meluluskan cita-cita Sukarno untuk 

menyatukan semua golongan dalam Nasakom. Sunyoto (1996: 50) mencatat, untuk 

memperluas pengaruh dan kekuatannya, PKI pun mulai mengonsolidasikan massa petani. 

Dengan memanfaatkan Undang-Undang Reforma Agraria, PKI kemudian melakukan aksi-

aksi sepihak. 

PKI pada saat itu memang mengadopsi teori revolusi Partai Komunis Tiongkok, yakni 

dengan mengombinasikan tiga bentuk perjuangan: (1) perjuangan kaum tani, (2) perjuangan 

kaum buruh di kota, (3) mengintegrasikan alat negara yang pokok dengan perjuangan 

revolusioner rakyat (Sunyoto dkk., 1996: 50). Melalui BTI, PKI lantas berupaya 

mengonsolidasikan kekuatan kaum tani di desa-desa dan memperkuat Front Persatuan 

Nasional sebagai strategi untuk membentuk satu sistem demokrasi rakyat. Tujuan akhirnya 

adalah revolusi bersenjata. Untuk mencapai tujuan itu, mentalitas kaum tani harus diubah 

terlebih dahulu (Sunyoto dkk., 1996: 50-51). 

Setelah massa petani yang digalangnya cukup kuat, PKI mulai melakukan perebutan 

tanah petani-petani kaya, dan memobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi (Sunyoto, 

1996: 51). Pada Juli 1961 massa PKI melakukan tiga kali aksi dengan disertai tindak 

kekerasan terhadap para pemimpin perkebunan di Jember, Banyuwangi, dan Malang 

(Sunyoto dkk., 1996: 53). Namun, Pada 15 November 1961, terjadi bentrok antara massa BTI 

dengan aparat dari Kodim Kediri setelah massa BTI menghalangi pentraktoran lahan 

Perusahaan Perkebunan Negara (Sunyoto dkk., 1996: 54-55). Selain peristiwa-peristiwa 

tersebut, PKI juga diduga terlibat dalam pembunuhan K.H. Djufri Marzuqi, pengasuh Pondok 

Pesantren Sumber Batu, di Pamekasan, Madura, pada 27 Juli 1965 (Sunyoto dkk., 1996: 58). 
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Aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI tidak membuat NU maupun GP Ansor 

tinggal diam. Maraknya aksi sepihak di Jawa Timur mendorong Partai NU Jawa Timur untuk 

menerbitkan surat yang isinya memerintahkan warga NU untuk terlebih dahulu memaafkan 

aksi PKI; tetapi jika sudah keterlaluan, warga NU diperkenankan mengganyang mereka 

(Surat Partai NU Jawa Timur 017/Tanf/365). Konflik antara GP Ansor dengan PKI pun 

memuncak pada awal tahun 1965. Pada tanggal 13 Januari 1965 di Pondok Pesantren 

Kanigoro, Kras, Kediri, ribuan anggota Pemuda Rakyat dan BTI yang dipimpin Suryadi dan 

Harmono menyerang para santri yang tengah beribadah salat subuh (Kurniawan, dkk., 2013: 

15). Selain itu, Sunyoto dkk. (1996: 80) mencatat, PKI juga menganiaya pimpinan pondok 

pesantren, Haji Said Koesnan, dan menangkap pengasuh pondok pesantren, K.H. Djauhari. 

Kemudian, Pemuda Rakyat dan BTI berkilah, di pondok pesantren tersebut tengah 

berlangsung makar karena mereka menggelar pelatihan mental bagi Pemuda Pelajar 

Indonesia. Lantas kemudian untuk merespons aksi PKI tersebut, Banser mendatangkan 

anggotanya dari Kediri ke Kanigoro. Mereka memeriksa rumah-rumah anggota PKI, 

kemudian menangkap dan menyerahkan Suryadi  dan Harmono (pimpinan Pemuda Rakyat 

dan BTI) ke Polsek. 

Sunyoto dkk. (1996: 82) mencatat , sebulan setelah peristiwa Kanigoro, pada tanggal 

14 Februari 1965, PKI Kabupaten Sidoarjo melakukan klaim atas tanah. Atas laporan si 

pemilik tanah, pengurus Ansor Surabaya, Chusaini Tiway, mengutus anggotanya ke lokasi. 

Bentrok fisik pun terjadi, hingga Banser berhasil merebut kembali tanah yang diklaim oleh 

PKI tersebut dan mengembalikannya kepada pemilik yang sah (Sunyoto dkk., 1996: 83). 

Selain peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan, aksi-aksi sepihak lain oleh PKI juga terus 

terjadi di berbagai daerah. Pada banyak kasus, GP Ansor melakukan perlawanan terhadap 

aksi-aksi tersebut. Namun di beberapa daerah yang tidak memiliki kekuatan GP Ansor, PKI 

dapat menjalankan aksinya dengan leluasa, misalnya di Bandar Betsy, Boyolali, dan Buleleng 

(Sunyoto dkk., 1996: 69-72). 

Menurut Ria (2012: 4), implementasi Undang-Undang Reforma Agraria hampir selalu 

menjadi dalih PKI untuk melakukan aksi kekerasan dan perebutan tanah. Sasaran mereka 

ialah apa yang mereka sebut “Tujuh Setan Desa”, yakni lintah darat, tukang ijon, kapitalis 

birokrat, tengkulak jahat, bandit desa, pengusaha jahat, dan tuan tanah yang eksploitatif.5 

Menurutnya (2012: 4), aksi-aksi tersebut PKI lakukan untuk mendapatkan simpati dari 

rakyat, khususnya petani miskin. Aksi-aksi itu sesuai dengan hasil Kongres V PKI tahun 

                                                      
5 Istilah ‘tujuh setan desa’ merupakan istilah yang dibuat oleh D.N. Aidit dalam pidato-pidatonya di Madiun, 

Surabaya, dan Banyuwangi. Lihat XXX (perlu sumber data). 
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1954, yang menyebutkan bahwa PKI adalah satu-satunya partai yang memperjuangkan petani 

dan akan mengantarkan petani pada kebebasan.  

 

Gerakan 30 September 

Pada 30 September 1965, seperti yang dilansir surat kabar Warta Bhakti dan 

Nasional, Letkol Untung beserta pasukannya menculik dan membunuh enam perwira tinggi 

dan satu perwira pertama Angkatan Darat Republik Indonesia (ADRI). Setelah menculik para 

jenderal yang mereka sebut sebagai Dewan Jenderal, mereka menguasai kantor berita Antara 

dan RRI untuk membuat pengumuman bahwa mereka telah mengamankan Presiden Sukarno 

(Pengumuman Gerakan 30 September, 1 Oktober 1965). Dalam pengumuman tersebut 

mereka menuduh bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan kudeta pada tanggal 5 Oktober 

dengan disponsori oleh CIA. Oleh sebab itu, mereka melakukan Gerakan 30 September 

(G30S) untuk menjaga nama baik Angkatan Darat, dan sebagai tindak lanjut dari gerakan 

tersebut, akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia. 

Pada keesokan harinya, Sabtu, 2 Oktober 1965, surat kabar Angkatan Bersenjata dan 

Berita Yudha merilis berita yang menyatakan bahwa Gerakan 30 September telah ditumpas 

dan siaran pers tentang adanya rencana kudeta oleh Dewan Jenderal adalah berita bohong. 

Mayjen Soeharto, Panglima Kostrad dan Pimpinan Sementara Angkatan Darat, juga 

mengumumkan bahwa Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian telah 

bekerja sama untuk menumpas gerakan kontra-revolusioner, Gerakan 30 September (Berita 

Yudha, 2 Oktober 1965).  

Sunyoto (1996: 95) mencatat, hingga beberapa jam setelah penculikan para jenderal 

pada 1 Oktober 1965, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan belum menyatakan sikap 

mereka terhadap Gerakan 30 September, karena kabar yang beredar pun masih 

membingungkan. Namun demikian, dalam catatan Sunyoto dkk. (1996: 95) dan McGregor 

(2008: 3), Partai NU menjadi pihak yang pertama kali mengambil sikap. Ketua III Partai NU, 

K.H. Achmad Syichu, melalui koran Duta Masyarakat menyerukan kepada umat Islam, 

khususnya warga NU, untuk membantu ABRI dan bersiaga dalam menghadapi siasat 

golongan kontra-revolusi, yakni Gerakan 30 September. Tidak lama berselang, penyataan 

serupa juga muncul dari PP GP Ansor, meskipun mereka tidak saling bertemu sebelumnya 

(Sunyoto dkk., 1996: 95). 

Peristiwa Gerakan 30 September menjadi titik balik pertarungan ideologi. Sebelum 

peristiwa tersebut terjadi, PKI sangat mendominasi kekuasaan. Setelahnya, golongan agama 

dan nasionalis membalikkan keadaan. PKI diduga terlibat, bahkan menjadi aktor tunggal 
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dalam gerakan tersebut, sehingga penangkapan dan penghilangan para anggota PKI pun 

dilakukan di berbagai daerah di Indonesia (XXX).  

Pada 5 Oktober 1965 NU dan ormas-ormasnya, termasuk Ansor, menuntut agar PKI 

dibubarkan (Ria, 2012: 5; McGregor 2008: 3). Sebagaimana dilansir oleh surat kabar 

Angkatan Bersenjata, 5 Oktober 1965, PB NU dan ormas-ormasnya mengeluarkan 

pernyataan yang berisi permohonan kepada Sukarno untuk membubarkan PKI, Pemuda 

Rakyat, Gerwani, Serikat Buruh Pekerja Umum/SOBSI, dan ormas-ormas lain yang ikut serta 

atau bekerja sama dengan Gerakan 30 September. Selain itu, PB NU juga memohon kepada 

Sukarno untuk mencabut izin terbit surat kabar yang berafiliasi dengan Gerakan 30 

September (Angkatan Bersenjata, 6 Oktober 1965).  

Bersamaan dengan penolakan dan tuntutan tersebut, opini nasional yang memosisikan 

PKI sebagai partai biadab pun terbentuk. Aksi massa yang disertai kekerasan mulai muncul. 

Berdasarkan catatan Sunyoto dkk. (1996: 128—129), banyak kantor PKI dirusak. Dalam 

persitiwa itu, Banser menjadi salah satu aktor yang aktif dalam penumpasan PKI. Sejak resmi 

didirikan pada tahun 1962, Banser memang telah kerap berkonfrontasi dengan PKI, menjadi 

salah satu aktor penumpas PKI. Dalam catatan McGregor (2008: 4), Banser bersama militer 

melakukan penumpasan terhadap PKI. McGregor (2008: 4) mencatat, penumpasan itu terjadi 

di Jombang, Kediri, Magetan, Bali, dan Tengger. Sementara itu, Sunyoto dkk. (1996: 127) 

mencatat, konflik antara Banser dan PKI yang telah banyak meminta korban dari kedua belah 

pihak tersebut paling masif terjadi di Kediri, Blitar, Tulungagung, Malang, dan Banyuwangi. 

Berikut ini adalah contoh-contoh konflik kekerasan pasca-G30s di beberapa daerah yang 

melibatkan Ansor dan PKI. 

Menurut Sunyoto dkk. (1996: 128), pengganyangan terhadap PKI terjadi pertama kali 

di Aceh, yakni pada 9 Oktober 1965. Saat itu ribuan umat Islam berdemonstrasi di Kota Sigli 

dan menyerang kantor CC PKI, Gerwani, Lekra, Pemuda Rakyat, Baperki, GPTP, dan 

rumah-rumah ketua organisasi-organisasi tersebut. Berdasarkan catatan yang dihimpun 

Sunyoto dkk. (1996: 129), pada tanggal 10 Oktober 1965, anggota Ansor melakukan 

perusakan terhadap papan nama PKI beserta ormas-ormasnya di beberapa desa di Kecamatan 

Turen, Malang, Jawa Timur. Sunyoto dkk. (1996: 130) mencatat, pada 11 Oktober 1965, 

Ansor cabang Tulungagung dan santri Pesantren PETA Kauman melakukan penyerangan ke 

Kampung Batangsaren, Tawangsari, Mangunsari, Winong, dan Botoran. Mereka menyerang 

para anggota PKI yang tengah melakukan konsolidasi untuk melakukan perlawanan. 

Penyerangan pertama itu pun menjadi pemicu penyerangan-penyerangan lain berikutnya 

(Sunyoto dkk., 1996: 131). 
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Berdasarkan reportase Kurniwan dkk (2013:10—12), pada tanggal 13 Oktober 1965, 

apel siaga dilaksanakan di alun-alun Kota Kediri dan dipimpin oleh dua tokoh NU, Syafi’i 

Sulaiman dan H. Toyip. Apel itu pun mengawali serangkaian pembantaian terhadap anggota 

PKI. Selama Oktober–Desember 1965, operasi penumpasan PKI sangat masif terjadi di 

Kediri. Hal ini tak lepas dari dendam yang dipicu oleh peristiwa Kanigoro pada Februari 

1965. Dengan dukungan kekuasaan dan militer, GP Ansor dan Banser semakin intensif 

menggebuk PKI (Kurniawan dkk., 2013: 10—12). Kurniawan (2013: 24) juga mencatat, pada 

tanggal 16 Oktober 1965, di Surabaya, dibentuk Komite Aksi Pengganyangan yang 

beranggotakan Partai NU, Partai Kristen Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan 

Partai Katolik. Mula-mula mereka menyegel kantor PKI, kemudian melakukan 

pengganyangan. 

Konflik terbuka antara elemen-elemen Islam dan nasionalis dengan PKI tidak terbatas 

di Jawa Timur saja. Ria (2012: 78—79) mencatat, pada tanggal 15 Oktober 1965, di 

Semarang, digelar rapat besar di lapangan Universitas Diponegoro. Rapat ini diikuti rapat 

besar tingkat kota di Pekalongan dan dihadiri oleh orang-orang dari Partai NU, GP Ansor, 

dan Partai Katolik. Di Pekalongan, penumpasan PKI merupakan kerja sama antara ABRI 

(Kodim 07/10 Pekalongan dan Kepolisian Pekalongan) dengan massa partai dan ormas-

ormasnya (Ria, 2012: 81—82). Penangkapan anggota dan simpatisan PKI dilakukan di 

malam hari. Sementara itu, Azizah (59—61) mencatat pula bahwa penumpasan PKI terjadi 

juga di di Kanor, Bojonegoro selama bulan Oktober-November 1965 dipimpin oleh K.H. 

Sadeli dan dibantu anggota NU maupun GP Ansor. Orang-orang yang terbukti terlibat PKI 

dieksekusi di dekat aliran Sungai Bengawan Solo. Banyak simpatisan PKI yang tidak 

dieksekusi kemudian masuk ke Partai NU atau Masyumi, meski tidak sedikit pula yang tetap 

menerapkan ajaran PKI.  

Di Jawa Timur, peran kiai dalam penumpasan PKI amat besar. Beberapa hari setelah 

peristiwa Gerakan 30 September, Gubernur Jawa Timur Moch. Wijono mengundang 30 

orang kiai, di antaranya K.H. Machrus Ali Lirboyo dari Kediri, K.H. Zaini Paiton dari 

Probolonggo, Kiai Djauhari Kencong dari Jember, dan K.H. As’ad Syamsul Arifin dari 

Situbondo, serta Jenderal Basuki Rahmad (Fauzan, 2015: 53). Jenderal Basuki Rahmat 

kemudian meminta kepada para kiai untuk mengeluarkan fatwa terkait Gerakan 30 

September. K.H. As’ad Syamsul Arifin, mewakili para kiai lain, memberikan fatwa bahwa 

“PKI itu halal darahnya, satu jenderal harus dibayar dengan 10.000 nyata orang PKI” 

(Fauzan, 2015: 53). Setelah itu, Ketua GP Ansor Jawa Timur, Koen Shalahuddin, 

diperintahkan untuk membantu ABRI menumpas PKI (Fauzan, 2015: 66). GP Ansor dan 
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Banser kemudian menjadi garda depan dalam penumpasan PKI di Jawa Timur. Mereka 

melakukan penangkapan terhadap anggota dan pimpinan PKI di Kecamatan Soko, Kabupaten 

Tuban, menemukan rumah bawah tanah yang menjadi tempat persembunyian anggota PKI, 

dan melaksanakan Panca Tertib. Pada bulan Desember 1965, akhirnya Pangdam V/Brawijaya 

memerintahkan GP Ansor dan Banser untuk berada di belakang ABRI (Fauzan, 2015: 53).  

Berbagai peristiwa pertumpahan darah di atas terang-terang memperlihatkan 

pertarungan keras antara kelompok agama dan nasionalis dengan PKI. Kekerasan yang 

dilakukan kelompok agama dan nasionalis pasca-Gerakan 30 September merupakan 

akumulasi kemarahan dari aksi sepihak yang dilakukan PKI. GP Ansor sangat berperan 

dalam konflik berdarah ini karena sejak awal GP Ansor selalu berhadapan dengan kekuatan 

PKI dan kerap menjadi pihak yang dirugikan dalam aksi-aksi sepihak PKI. 

Menurut Kusuma (2012: 132), dalam upaya-upaya penumpasan PKI, elemen-elemen 

NU tidak hanya berperan di lapangan ketika konflik kekerasan terjadi. Di ranah politik, 

mereka juga mengambil langkah-langkah signifikan. Jusuf Hasjim, salah satu pimpinan GP 

Ansor, menuntut pengadilan atas keterlibatan Sukarno dalam peristiwa Gerakan 30 

September (Kusuma (2012: 132). Ketua Umum GP Ansor, Chalid Mawardi, melalui gerakan-

gerakan ekstra-parlementariat juga mengambil tindakan-tindakan dan sikap yang membuat 

kekuasaan Sukarno terdesak (Kusuma, 2012: 132). 

Terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 menandai 

akhir pemerintahan Sukarno. Sehari setelah Supersemar dimandatkan kepada Soeharto, PKI 

dan organisasi yang terlibat di dalamnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang (Kusuma, 

2012: 132). Kusuma (2012: 133) mencatat, pada awal Februari 1967, selain mengusulkan 

memorandum penolakan terhadap laporan Sukarno atas keterlibatannya dalam G30S, Nuddin 

Lubis, perwakilan NU di DPR-GR, juga mengusulkan untuk segera mengadakan Sidang 

Istimewa MPRS dengan tujuan menurunkan Sukarno sebagai presiden kemudian mengangkat 

presiden baru secara interim. Ia juga mengusulkan untuk menyelidiki peranan Sukarno dalam 

Gerakan 30 September 1965. Resolusi yang diajukan oleh Lubis akhirnya disahkan dalam 

Sidang Paripurna DPR-GR pada tanggal 9 Februari 1967 (Kusuma, 2012: 133).  

Kusuma (2012: 133) mencatat, pada 23 Februari 1967 disahkan pula resolusi yang 

diajukan oleh Djamaluddin Malik, anggota DPR-GR dari Partai NU. Resolusi itu 

mengusulkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI. Salanjutnya, sejak bulan Maret 1967, 

Soeharto menjabat sebagai Presiden RI setelah Sukarno menyerahkan mandat kekuasaan 

kepada MPRS pada Februari 1967.  

Dalam catatan Kusuma (2012: 133), di tubuh parlemen, NU tetap mendapat tempat, 
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meski tidak dominan. Partai NU hanya mendapat 11 dari 45 kursi partai politik di parlemen. 

Adapun Ketua PB NU sekaligus Ketua MPRS pada masa Sukarno, Idham Chalid, tetap 

memegang jabatannya dalam pemerintahan Orde Baru. Kemudian, Achmad Sjaichu, kader 

GP Ansor, diangkat sebagai ketua DPR-GR sejak Mei 1966.  

 

Rekonsiliasi  

Runtuhnya rezim Orde Baru menandakan babak baru dalam sejarah Indonesia. 

Kekerasan yang terjadi pada masa Orde Baru mulai diungkap, termasuk tragedi 1965. Dalam 

pada itu, menurut McGregor (2008: 8), Presiden RI ke-3, B. J. Habibie, memiliki perhatian 

khusus pada pelanggaran HAM. Ia membebaskan sisa-sisa tahanan politik yang masih 

dipenjara, berjanji akan meninjau ulang buku-buku pelajaran sejarah tentang Gerakan 30 

September 1965, dan tidak menayangkan kembali film Pengkhianatan G30S/PKI. 

Selanjutnya, berkaitan dengan kekerasan yang terjadi pada masa Orde Baru, Yayasan 

Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) mengadakan investigasi terhadap pembunuhan dan 

penahanan orang-orang yang terkait dengan Gerakan 30 September 1965 pada kurun 1998-

1999. Tahanan politik mulai angkat bicara perihal pengalaman mereka selama dipenjara 

hingga dibebaskan. Koran dan televisi juga banyak menyiarkan perihal tragedi 1965 

(McGregor, 2008: 8).  

Di sisi lain, runtuhnya Orde Baru pun menjadi awal bagi usaha-usaha rekonsiliasi 

antar elemen bangsa yang terlibat dalam berbagai kasus konflik,  termasuk antara Ansor 

dengan para korban G30S. Salim H.S. (2004: 62) dan McGregor (2008: 9) mencatat, pada 

akhir tahun 2000, pengurus Ansor dan Banser DI Yogyakarta meminta maaf kepada keluarga 

korban karena telah melakukan pembunuhan pada 1965. Selain meminta maaf, mereka juga 

akan membentuk tim investigasi yang bertujuan melakukan rekonsiliasi dan meluruskan 

sejarah tahun 1965. Menurut salah satu pengurus Ansor, pada saat itu Ansor/Banser telah 

dimanfaatkan oleh pihak militer (Salim H. S., 2004: 62). Salim H.S. (2004: 62—63) juga 

mencatat, pada Desember 2000, kuburan massal korban penumpasan PKI di Boyolali, Jawa 

Tengah dibongkar oleh YPKP. Pada saat itu, Banser turut membantu pembongkaran.  

Menurut Salim H. S. (2004: 63-64), permintaan maaf Ansor memperlihatkan 

semangat zaman reformasi. Pernyataan Ansor dan Banser DI Yogyakarta merupakan 

semangat untuk keluar dari memori yang dikonstruksi pada zaman Orde Baru. Menurut Salim 

H.S. (2004: 64), pada masa Orde Baru, pemerintah mengidentikkan dan mengonstruksikan 

diri dengan “antikomunis”. Semua aspek kehidupan, termasuk organisasi massa, harus sesuai 

dengan ideologi atau konstruksi pemerintah tersebut. Dengan runtuhnya Orde Baru, 
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konstruksi itu pun runtuh.  

Menurut Salim H.S. (2004: 64), upaya-upaya rekonsiliasi tersebut didasari oleh 

semangat pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh Abdurahman Wahid (Gus Dur). Pada 

masa pemerintahannya, Gus Dur mencabut Tap MPR No. XXV/1966 tentang larangan 

marxisme, leninisme, dan komunisme. Pencabutan Tap MPR itu pun menjadi dasar dalam 

mengawali rekonsiliasi nasional. Selain itu, Gus Dur juga mengimbau kepada simpatisan 

PKI, orang yang dituduh PKI, atau para exile di luar negeri untuk pulang ke Indonesia. 

Namun, sebagaimana yang dicatat Salim H.S. (2004: 65), banyak pihak yang menentang 

kebijakan ini. Oleh karena itu, sikap Ansor DI Yogyakarta dapat dimaknai sebagai sikap 

mendukung kebijakan pemerintahan Gus Dur. Namun, menurut Salim H.S. (2004: 65), 

dukungan itu tidak muncul begitu saja. Banyaknya literatur mengenai penumpasan PKI tahun 

1965, yang mengungkap sokongan dan provokasi militer pada aksi-aksi penumpasan yang 

dilakukan Ansor dan Banser, juga menjadi pemicu pernyataan Ansor DI Yogyakarta.  

Menurut Budiawan (2004), pada dasarnya, semangat rekonsiliasi tersebut sudah 

muncul saat Gus Dur menjabat sebagai ketua umum PBNU. Ia mengembalikan NU ke 

khittah-nya, yakni kembali ke piagamnya yang asli atau biasa disebut khittah 1926, yang 

membuat NU melepaskan diri dari politik praktis. Gus Dur juga perihatin atas keterlibatan 

NU dalam penumpasan pada 1965-1966 (Budiawan, 2004). Menurut Budiawan (2004), 

terdapat dua pokok dalam konteks “pengakuan sejarah” yang dilakukan NU: (1) semangat-

berkita (inclusiveness) atau toleransi; (2) melindungi kelompok minoritas (dari kelompok 

etnis hingga agama), termasuk eks-tapol dan orang-orang yang dituduh terlibat PKI. Menurut 

Budiawan (2004), ide-ide Gus Dur tersebut banyak didukung oleh kaum muda NU. Pada 

masa kepemimpinannya di NU selama 15 tahun, Gus Dur memberikan kebebasan kepada 

kaum intelektual muda untuk mencoba ide-ide baru, walaupun hal itu seringkali tidak 

mendapat tempat di dalam NU sendiri. Hal inilah yang mendorong kaum intelektual muda 

NU untuk mendirikan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM). Salah satu LSM itu 

ialah Santri untuk Advokasi Masyarakat (Syarikat) Indonesia.  

McGregor (2008: 11) mencatat, pada tahun 2000, Syarikat Indonesia didirikan di 

Yogyakarta. Pendirian Syarikat Indonesia dipelopori oleh intelektual muda NU untuk 

melakukan rekonsiliasi antara warga NU dengan bekas PKI (McGregor, 2008: 11). Syarikat 

Indonesia juga berupaya mendorong rekonsiliasi nasional yang melibatkan seluruh elemen 

bangsa (McGregor, 2008: 11). Tujuan utama Syarikat Indonesia ialah untuk merekonsiliasi 

penyintas kekerasan dengan NU sebagai organisasi, merehabilitasi para penyintas, 

mengadvokasi hak mereka, dan mengumpulkan kesaksian mereka (McGregor, 2008: 11). 
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Menurut Budiawan (2004), ada dua hal yang melatarbalakangi pendirian Syarikat Indonesia:  

 

Pertama, pengakuan tentang keterlibatan NU dalam pembantaian 1965-1966 sebagai 

stigma atau noda. Kedua, pengakuan bahwa orang-orang (yang disebut) komunis ialah 

‘penduduk desa biasa, tetangga orang NU sendiri, dan mereka pun muslim’.  

 

Menurut Budiawan (2004), hal pertama merupakan langkah NU untuk memperbaiki masa 

lalunya. Sementara itu, hal kedua merupakan langkah NU untuk mengimplementasikan 

konsep ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan). 

McGregor (2008: 10) mencatat bahwa anggota muda NU mengalami kesulitan saat 

membangun relasi dengan korban tragedi 1965. Mereka mengalami penolakan saat 

mengunjungi rumah salah satu pimpinan PKI. Selain itu, mereka juga harus menghadapi 

stigma masyarakat saat berbaur dengan orang-orang yang terlibat tragedi 1965. Oleh 

karenanya, mereka harus merahasiakan aktivitasnya, bahkan dari keluarga sendiri. Hal ini 

memperlihatkan bahwa tragedi 1965 tetap menjadi isu yang sensitif. 

McGregor (2008: 12) mencatat, sejak tahun 2005, Syarikat juga mulai memfokuskan 

diri kepada para korban perempuan. Mereka mendapati adanya stigma negatif terhadap 

Gerwani yang dituduh ikut melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap para jenderal 

saat Gerakan 30 September 1965. Oleh karena itu, mereka memberikan perhatian kepada 

para perempuan penyintas tragedi 1965.  Syarikat Indonesia berupaya menghilangkan mitos 

tentang Gerwani. McGregor (2008: 12) juga melihat, dalam mengampanyekan rekonsiliasi, 

Syarikat Indonesia juga bergerak di bidang pengembangan ekonomi. Misalnya, Pada saat 

gempa melanda Yogyakarta tahun 2006, Syarikat membantu para korban peristiwa 1965 

yang rumahnya hancur untuk membangun kembali rumah mereka. 

Selain upaya-upaya di atas, menurut McGregor (2008: 12), Syarikat Indonesia juga 

mencoba berkontribusi di bidang pendidikan, khususnya mengenai sejarah. Mereka 

menggunakan istilah “memberimbangkan sejarah” untuk memahami dan meneliti sejarah 

1965, setidaknya dengan menilik sejarah menggunakan perspektif yang berbeda dengan Orde 

Baru. Menurut McGregor (2008: 12), upaya ini sedikit berbeda dengan upaya-upaya lain 

yang dilakukan oleh para peneliti/sejarawan atau korban tahun 1965 sendiri yang lebih sering 

menggunakan istilah “meluruskan sejarah”.  Oleh sebab itu, Syarikat menerbitkan buku-

buku, majalah RUAS, pameran foto hingga pembuatan film sebagai usaha 

“memberimbangkan sejarah” (Budiawan, 2004; McGregor, 2008: 13, 15).  Upaya lainnya 

ditempuh melalui jalur parlementer, seperti melobi perwakilan pemerintah, baik eksekutif 

maupun legislatif, untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan ide rekonsiliasi (Ariati, 
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2012: 14—15).  

Demikian, berbagai upaya telah dilakukan Syarikat Indonesia untuk 

“memberimbangkan sejarah”, “melantangkan suara-suara yang hilang”, dan “membangun 

jembatan perdamaian” (XXX). Tak dapat dimungkiri, upaya yang dilakukan Syariat 

Indonesia itu berperan cukup signifikan dalam rekonsiliasi antara GP Ansor warga NU 

dengan para korban tragedi 1965. Namun, prosesnya masih terus berjalan dan belum berhasil 

sepenuhnya.  
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