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Abstrak 

Kondisi Jawa Timur di tengah-tengah puncak pertikaian politik dan ideologi di 

Indonesia. Situasi ini tidak terlepas pula dari konstelasi politik global setelah 

Perang Dunia II, dua pilar utama dunia saling berkompetisi antara Kapitalisme 

Liberal versus Komunisme untuk memperebutkan hegemoni. 1950-an Aidit 

terpilih menjadi ketua PKI, tahun 1955 PKI sukses meraih dukungan yang 

menempatkan PKI pada salah satu dari empat partai besar di Indonesia disamping 

PNI, Masyumi, dan NU, tahun 1965 dampak dari G30S, PKI harus mengakhiri 

eksistensinya di Indonesia. Atas latar belakang tersebut maka timbul pertanyaan. 

Pertama bagaimana kondisi kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur sebelum 

terjadinya G30S PKI? Kedua bagaimana kondisi kehidupan sosial masyarakat 

Jawa Timur setelah terjadinya G30S PKI?, untuk menjawab pertanyaan tersebut 

maka digunakan metode penelitian sejarah yang benar. Pertama yang dilakukan 

adalah heuristik, kedua verifikasi, ketiga interpretasi, keempat ialah historiografi. 

Selanjutnya pada tulisan ini tercapailah sebuah konsepsi, bahwa kondisi 

kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur sebelum G30S yakni awal kemerdekaan, 

masyarakat bersatu untuk melawan sekutu (Belanda dan Inggris) yang telah 

datang kembali di Jawa Timur. Namun kondisi kehidupan sosial Jawa Timur 

setelah G30S, masyarakat terpecah belah, terjadi konflik berdarah antara 

pendukung PKI melawan non-PKI. Dengan kata lain dampak dari G30S terhadap 

kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur ialah pertama sebagai pemicu pecahnya 

konflik terbuka antara pendukung PKI dengan non-PKI. Kedua, G30S 

mengakibatkan terciptanya diskriminasi terhadap anggota dan simpatisan PKI di 

Jawa Timur. 

 

Kata Kunci: Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, Kondisi 

Sosial, Jawa Timur 
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Abstract 

East Java condition is on the central of conflict between politics and ideology in 

indonesian. This condition also because of global politics after word war second, 

both of the main pillars on the word are fighting with each other between 

capitalism liberal and communism for hegemony. In 1950 Aidit have chosen for 

leader of PKI, in 1955 PKI have success on taking society attention by sitting on 

the highest four major parties in Indonesia beside PNI, Masyumi, and NU, in 1965 

the impact of G30S, PKI have to leave Indonesia. Because of that statement, so 

there is a question. The first, how is the condition of society on East Java before 

G30S PKI happen? The second, how is the condition of society on East Java after 

G30S PKI happen? For answer that question the writer used histories research 

method. The first step is heuristic, the second is verification, the third is 

interpretation, the fourth is historigraphy. The next step in this article reach on 

conception. That is the society condition of East Java before G30S PKI, the time 

when Indonesian just got the freedom, people become one for fight with 

(Netherland and England) that come back to East Java. But the society condition 

of East Java after G30S PKI, they are not harmony, there are o many war between 

PKI and non-PKI. The second G30S result in the creation of discrimination 

against members and sympathizers of PKI in East Java. 

 

Keywords: 30 September Movement of the Indonesian Communist Party, 

Social Conditions, East Java. 

Pendahuluan 

Jawa, khususnya di Jawa Timur berdasarkan kondisi sosial dan letak 

geografis, merupakan warisan sejarah di zaman kerajaan-kerajaan bahwa 

masyarakatnya masih dominan dengan mata pencaharian petani dan tidak sedikit 

pula masyarakatnya juga masih suka dengan hal-hal yang mistis, artinya bahwa 

tingkat pemikiran masyarakat yang rasional kala itu masih terbatas di wilayah 

Jawa Timur. Berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 1961 Jawa Timur 

berpenduduk  21.828.020 jiwa, penempatannya 8,7% tersebar di 8 kotamadya, 

sisanya 91,3% tinggal di 29 wilayah kabupaten atau pedesaan. Jika didasarkan 

atas kenyataan, bahwa tokoh kyai dengan pesantren ataupun pusat-pusat 

keagamaan tertentu meluas di Jawa Timur, maka sangat wajar bila sasaran PKI 

secara intensif ditujukan ke wilayah Jawa Timur guna mendapatkan massa 

ataupun untuk menganalisa massa lawan politiknya. PKI lewat onderbouw-nya 
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menanamkan stigmatisasi kepada masyarakat agar masyarakat menaruh hati pada 

PKI dan bersedia bergabung. 

Sejak tahun 1951 Aidit terpilih menjadi ketua PKI, dengan lihai Aidit 

dapat membangun kembali PKI terbukti dalam pemilihan umum tahun 1955 PKI 

sukses meraih dukungan yang menempatkan PKI pada salah satu dari empat 

partai besar di Indonesia disamping PNI, Masyumi, dan NU, dengan hitungan 

suara PNI 8.434.653 suara, Masyumi 7.903.886 suara, NU dengan 6.955.141, 

sedangkan PKI dengan 6.176.914 suara, ketika itu partai-partai yang mengikuti 

pemilihan umum 1955 berjumlah 28 partai dengan jumlah penduduk jika dihitung 

dari suara yang sah berjumlah 37.785.299. 

Pada pemilu 1955 PKI berhasil mengusung massa dan memperoleh 39 

kursi dari 257 kursi yang diperebutkan, dan 80 kursi dari 514 kursi di 

Konstituante sehingga dapat mempermulus jalan PKI untuk menuangkan 

pendapat-pendapatnya di dalam Undang-Undang. PKI dan segenap onderbouw-

nya seperti BTI (Barisan Tani Indonesia), SOBSI (Sentral Organisasi Buruh 

Seluruh Indonesia), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), Pemuda Rakyat, HSI 

(Himpunan Sarjana Indonesia), dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan 

lain-lain, sering kali menunjukkan kemampuan progresifnya. Konon menurut 

perkiraan seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah 

payungnya mencapai seperlima dari seluruh rakyat Indonesia. PKI juga 

menginfiltrasi birokrasi negara termasuk militer, dan PKI juga berupaya 

merangkul kelompok-kelompok basis petani dan buruh dengan menstigmatisasi 

terhadap lawan-lawan politiknya. 

Hingga menjelang akhir tahun 1965 di Jakarta, terjadilah tragedi nasional 

berdarah yang terkenal dengan sebutan G30S (Gerakan 30 September), peristiwa 

tersebut menjadi pemicu dari pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI, 

kondisi kehidupan sosial masyarakat yang damai berubah menjadi kondisi 

kehidupan sosial masyarakat yang mencekam penuh dengan teror dan saling 

menghasut bahkan juga terjadi penghancuran, penjarahan, pembakaran, 

pembunuhan, pengusiran terutama terjadi di Jawa Timur. Hampir seluruh aparat 

PKI dan organisasi massanya tidak siap menghadapi kegagalan G30S serta 
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tuduhan yang ditimpakan kepada mereka, maka dari itu peristiwa ini selanjutnya 

terkenal dengan G30S PKI (Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia). 

Hingga para anggota dan simpatisannya menjadi buronan nasional. 

Permasalahan yang terdapat pada tulisan ini ialah berupa pertanyaan, 

pertama bagaimana kondisi kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur sebelum 

terjadinya G30S PKI?, kedua bagaimana kondisi kehidupan sosial masyarakat 

Jawa Timur setelah terjadinya G30S PKI? 

Batasan temporal dimulai pada tahun 1965 sedangkan untuk 

penyelesaiannya adalah pada tahun 1998, dimulai tahun 1965 karena pada akhir 

tahun 1965 di Jakarta terjadi tragedi nasional, peristiwa Gerakan 30 September 

Partai Komunis Indonesia, kemudian menciptakan suasana kehidupan sosial 

masyarakat yang larut dalam ketakutan untuk menjalani kehidupan sehari-hari 

dalam bermasyarakat, layaknya sebelum terjadinya tragedi tersebut, sedangkan 

untuk penyelesainya diakhiri pada tahun 1998, karena Soeharto pencetus terkuat 

Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan faham dan ajaran 

komunisme/marxisme-leninisme di Indonesia, dan pencetus Tahanan Politik 

G30S PKI serta anti-PKI, pada tahun 1998 lengser dari jabatan presiden.  

Batasan spasialnya adalah di Jawa Timur karena di provinsi ini kondisi 

kehidupan sosial masyarakatnya yang paling mencekam, terbukti dengan adanya 

mayat-mayat yang banyak sekali terapung di sungai seperti yang terjadi di 

wilayah Kediri dan Surabaya, kejadian-kejadian tersebut adalah cerminan dari 

kondisi kehidupan sosial bermasyarakat yang tidak aman sehingga hal tersebut 

menjadi penyumbat jalannya etika bermasyarakat yang telah ditentukan, 

berkenaan dengan pernyataan  diatas, maka dapat dikatakan bahwa suasana di 

Jawa Timur pada tahun itu (1965-an)  tidak kondusif. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dalam tulisan ini bertujuan 

menganalisis tentang kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur sebelum terjadinya 

G30S PKI, serta menganalisis pula kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur 

setelah terjadinya G30S PKI. Untuk mencapai tujuan tulisan ini maka digunakan 

metode penelitian sejarah, yang melewati empat langkah, antara lain pertama 

heuristik, kedua verifikasi, ketiga interpretasi, dan keempat historiografi. 
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Hasil dan Pembahasan 

Jawa Timur terletak antara 111,0º BT hingga 114,4º BT dan Garis Lintang 

7,12º LS dan 8,48º LS dengan luas wilayah 47.157,72 Km
2
. Secara umum Jawa 

Timur dapat di bagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan, dengan 

proporsi lebih luas hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Provinsi 

Jawa Timur, dan wilayah Kepulauan Madura yang hanya sekitar 10% saja. Jawa 

Timur juga mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 pulau 

tidak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 Km. Sungai dengan aliran 

derasnya terkenal dengan nama Kali/Sungai Brantas dan Bengawan Solo. 

Batas-batas wilayah Provinsi Jawa Timur yakni. Sebelah Utara dengan 

Laut Jawa dan Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah selatan 

dengan Samudra Indonesia. Sebelah barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah 

timur dengan Selat Bali/Provinsi Bali. 

Jawa Timur merupakan satu dari delapan daerah yang tertua dalam sejarah 

berdirinya Republik Indonesia. Pembentukan provinsi ini berlangsung hanya dua 

hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 19 

Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memutuskan untuk 

membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan daerah provinsi yang 

masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Kedelapan provinsi tersebut 

adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan (Borneo), 

Sunda Kecil, Sulawesi dan Maluku. Pemerintahan daerah Jawa Timur terbagi 

menjadi 29 kabupaten, 9 kota, yang terbagi menjadi 637 kecamatan, dan 8.418 

kelurahan/desa. 

Agama yang dianut masyarakat Jawa Timur secara mayoritas adalah 

Islam, komposisi agama yang dianut masyarakat Jawa Timur adalah; agama Islam 

(96,3%), agama Kristen Protestan (1,6%), agama Katolik (1%),  agama Budha 

(0,4%), Agama Hindu (0,6%), minoritas lainnya agama Kong Hu Cu dan 

kepercayaan lokal (0,1%). 

Bahasa sehari-hari masyarakat Jawa Timur adalah Bahasa Indonesia 

selaku bahasa persatuan nasional dan bahasa Jawa dengan dialek “Jawa Timuran” 
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selaku mayoritas. Bahasa-bahasa daerah Jawa Timur yang lain di antaranya; 

bahasa Madura, bahasa Osing, Bahasa Tengger, dan bahasa etnis minoritas 

lainnya. Kebudayaan dan adat istiadat Suku Jawa di Jawa Timur bagian barat 

menerima banyak pengaruh dari Jawa Tengahan, sehingga kawasan ini dikenal 

sebagai Mataraman. 

Keberadaan Partai Komunis Indonesia di Jawa Timur sudah ada pada 

masa kolonialisasi, akselerasi politik PKI juga tumbuh subur pada masa itu, 

keinginan untuk mendirikan negara Indonesia sudah terpikirkan oleh para 

penggagas PKI hingga akhirnya di penghujung tahun 1926 anarkisme yang 

ditimbulkan PKI mulai tampak jelas. Namun pada tahun 1948 ketika Indonesia 

sudah merdeka PKI muncul sebagai oposisi yang ingin mengkomuniskan 

Indonesia lewat peristiwa madiun tahun 1948. 

Pada tahun 1954 resistensi islamisme terhadap PKI disematkan oleh 

Masyumi dan NU menjelang pemilu legislatif. Upaya PKI mengkoordinir massa 

di jawa timur mengakibatkan pergulatan Islamisme dengan Komunisme, dengan 

mempolitisir pelaksanaan land reform PKI melakukan penetrasi di Jawa Timur, 

dan tokoh-tokoh PKI yang ditunjuk melakukan strategi yang lebih merakyat. 

Tragedi nasional 1965 menyajikan siratan sejarah yang penuh dengan 

misteri tetapi keyakinan pada masa itu PKI-lah yang harus bertanggungjawab atas 

terjadinya tragedi berdarah tersebut, hingga akhirnya timbul aksi penumpasan 

unsur-unsur PKI di beberapa daerah Jawa Timur. 

Sejumlah kelompok anti-PKI mendesak Soekarno agar membersihkan 

Kabinet Dwikora, DPR-GR, MPRS, dan semua lembaga negara dari unsur-unsur 

Komunis. Beberapa hari kemudian gedung-gedung kantor milik PKI dan 

organisasi massa seperti Gerwani telah dirusak. Rumah-rumah orang-orang PKI, 

orang-orang Gerwani, serta para simpatisannya juga dirusak. Poster mengecam 

segala tindakan PKI dan Gerwani seperti “Ganyang PKI”, “Gantung Aidit”, dan 

“Gerwani Lonte PKI” bertebaran di mana-mana. Sejak saat itulah para aktivis dan 

tokoh-tokoh PKI serta organisasi yang menjadi onderbouw-nya dikejar dan 

ditangkap. 
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Implementasi dari penyelenggaraan pemulihan keamanan dan ketertiban 

umum dalam hukum tata negara disebut sebagai de politiek politionele taak van 

het leger (peran polisi militer dalam berpolitik), yang tugasnya antara lain 

mencakup tugas pokok polisi preventif dan tugas polisi represif. Tugas polisi 

represif kemudian dikukuhkan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden 

No. 370 Tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965, dengan Pangkopkamtib adalah 

Soeharto atau perwira tinggi yang ditunjuknya ditetapkan sebagai perwira 

penyerah perkara dalam perkara-perkara tokoh-tokoh, baik sipil maupun ABRI, 

yang tersangkut dalam G30S PKI. Demikian juga berdasarkan Surat Keputusan 

antara Menteri/Panglima Angkatan Darat dan Menteri Kehakiman Nomor. KEP-

1196 tanggal 25 Oktober 1965, Pangkopkamtib ditunjuk sebagai perwira 

penyerah. Berdasarkan surat tersebut, Soeharto beserta komandan militernya 

mempunyai kewenangan atas kekuasaan negara. Pada 12 Maret 1966, sehari 

setelah mendapat mandat penuh dari Soekarno, Soeharto mengeluarkan sebuah 

keputusan atas nama Presiden Soekarno yang menyatakan. 

Keputusan itu kemudian dikukuhkan ke dalam ketetapan MPRS Nomor. 

XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966. Dengan demikian, sebuah tatanan politik 

baru diletakkan di Indonesia, dalam beberapa minggu kemudian, pembersihan-

pembersihan terhadap semua unsur negara atas PKI dilakukan, baik bidang militer 

maupun birokrasi. 

Pada lampiran itu juga tercantum nama-nama organisasi yang dianggap 

sebagai onderbouw PKI, ada 26 organisasi massa yang dianggap sebagai 

organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Organisasi itu adalah Barisan Tani 

Indonesia (BTI), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Pemuda 

Rakyat (PR), Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan 

Wanita Indonesia (Gerwani), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Himpunan 

Sarjana Indonesia (HSI), PGRI Non Vaksentral, Badan Permusyawaratan 

Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), 

Komunis Muda, Harapan Muda, Indonesia Muda, Persatuan Tukang Gunting 

Rambut Indonesia (Pertugri), Angkatan Pemuda Indonesia, Pos Telegram dan 

Telepon (Api Postel), Barisan Berani Mati (BBM), Angkatan Muda Pembangunan 
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Indonesia (AMPI), Taman Kanak-Kanak Melati, Panti Pengetahuan Rakyat, Balai 

Pengetahuan Rakyat, Mimbar Pengetahuan Rakyat, Ichwanul Muslim, Lembaga 

Pendidikan Nasional (LPN), Gerpi (Veteran), Angkatan Pemuda Pembangunan 

Indonesia (APPI), dan Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI). 

Beberapa aktivis memulai kehidupan berpindah-pindah tempat tinggal 

untuk menghindari penangkapan petugas keamanan. Tidak jarang mereka harus 

hidup berpisah dari keluarga dan hidup dalam penyamaran. Mereka kemudian 

menyandang status baru, sebagai buronan politik nasional. 

Penangkapan-penangkapan yang dilakukan aparat keamanan kadang kala 

tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Banyak di antara mereka 

ditangkap tanpa ada surat penangkapan. Mereka ditangkap tanpa melalui proses 

hukum yang adil. Tindakan semena-mena itu hampir dilakukan terhadap semua 

tawanan politik. Penangkapannya, mereka hanya diambil oleh petugas keamanan 

dan diproses secara verbal di karantina-karantina militer. 

Seperti penangkapan Sutiah pada awal November 1965 di Bojonegoro, 

setelah selama semalam Sutinah ditahan di Koramil Padangan, keesokan harinya 

ia dipindahkan ke Surabaya. Selanjutnya, Sutiah diperiksa di daerah Mujung 

Kulon, dari Mujung Kulon dengan dikawal lima petugas keamanan, Sutiah 

kemudian dipindahkan ke Batalion 507. Sesampai di Batalion 507, di Markas 

Batalion 507 ternyata banyak teman yang senasib dengan Sutiah. Mereka itu 

antara lain Bu Satrio (istri Wakil Gubernur Jawa Timur) dan Bu Murachman (istri 

Wali Kota Surabaya). Batalion 507 Sutiah diinterogasi, pemeriksaan di Batalion 

507 berlangsung selama dua minggu, selanjutnya Sutiah dipindahkan ke Jalan 

Musi No 21 untuk diproses lebih lanjut oleh Team Pemeriksa Daerah (Teperda) 

adalah tim pemeriksa daerah Jawa Timur yang bertanggung jawab atas 

pemeriksaan tahanan politik G30S dibawah atensi Team Pemeriksaan Pusat 

(Teperpu). 

Selama satu bulan, ia menghabiskan waktunya di Jalan Musi No 21 

Surabaya, sebelum di pindahkan lagi ke tempat penahanan berikutnya di markas 

kepolisian Sidoarjo, di tempat itu, Sutiah bertemu kembali dengan Bu Satrio (istri 

Wakil Gubernur Jawa Timur) yang juga sebagai Sekretaris Gerwani Surabaya dan 
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Bu Haryono, pegawai kantor telepon di Surabaya. Setelah menjalani pemeriksaan 

di kantor polisi selama hampir dua bulan, Sutiah kemudian dibawa ke penjara 

Sidoarjo. Penjara Sidoarjo, Sutiah bertemu dengan Bu Sudisman (istri salah satu 

tokoh PKI), Lestari, dan Lies Suhatno (istri Ketua Pemuda Rakyat). Menurut 

Sutiah, selama menunggu proses pemeriksaan peradilan tersebut, pembunuhan 

terhadap tawanan politik juga terjadi. Selanjutnya pada tahun 1971, Sutiah 

dipindahkan lagi ke Plantungan, Jawa Tengah dan mendapat status tapol golongan 

B. Jumlah tahanan G30S pada tahun 1968 mencapai 63.894 orang. Jumlah para 

tahanan yang terlibat dalam peristiwa itu diperkirakan akan bertambah sebanyak 

30 persen yang didominasi oleh pendukung PKI di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Kondisi masyarakat Jawa Timur pasca G30S, dan setelah dikeluarkannya 

TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966, sebuah tatanan politik 

baru diletakkan di Indonesia, dalam beberapa minggu kemudian, pembersihan-

pembersihan terhadap semua unsur negara atas PKI dilakukan, baik bidang militer 

maupun birokrasi. menjadi pemicu diskriminasi bagi eks-angota PKI, yang juga 

menciptakan realita diskriminasi dan isolasi, penguatan diskriminasi terhadap PKI 

pada masa rezim orba juga jelas lewat kurikulum pendidikan, media, dan kode ET 

(Eks-Tapol). Rezim orba menimbulkan efek phobia bagi eks-anggota PKI. 

Simpulan 

Kondisi kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur sebelum terjadinya 

G30S, dengan mengawali pemerintahan ke dalam maupun ke luar, berbagai 

masalah telah dihadapi oleh masyarakat Jawa Timur, baik masalah internal 

ataupun eksternal. Seperti menahan sekutu yang ingin merebut kembali atas 

kekuasaanya seperti dulu, sampai masalah dualisme pemerintahan. Upaya untuk 

menghadapinya masyarakat Jawa Timur yang terdiri atas berbagai golongan, baik 

yang mempunyai perbedaan agama dan yang mempunyai perbedaan partai politik, 

berkomitmen, bersatu serta bekerja keras demi kelangsungan turut menjaga 

kemerdekaan dan keutuhan Republik Indonesia. Berkat kerja keras itulah akhirnya 

Republik Indonesia bisa merdeka secara de jure dan de facto. Bukan hanya itu 

saja, para pemimpin Jawa Timur juga menghadapi masalah PKI yang mencoba 

mengadakan pemberontakan di Madiun. 
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Setelah terjadinya tragedi nasional peristiwa G30S 1965 sebagai dampak 

dari pergulatan politik baik skala nasional ataupun internasional, semua itu 

memberikan konsekuensi kehidupan sosial yang begitu hebatnya di Jawa Timur.  

Karena diyakini dalang daripada G30S adalah PKI maka PKI harus bertanggung 

jawab, selanjutnya peristiwa tersebut dinamai G30S PKI, pihak berwenang 

khususnya militer menyatakan pengganyangan terhadap anggota dan simpatisan 

PKI, Jawa Timur kondisi kehidupan sosial masyarakatnya berubah menjadi aksi 

saling teror. Pembakaran dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Para buronan 

politik nasional yakni anggota dan simpatisan PKI di Jawa Timur seperti; 

Banyuwangi, Bondowoso, Blitar, Jember, Kediri, Kertosono, Malang, Madura, 

Surabaya, Situbondo, dan lain-lain, semua ditangkap, para pendukung PKI di 

berbagai daerah Jawa Timur yang kebanyakan tidak mengerti apa yang 

sebenarnya terjadi, mereka ikut menanggung peristiwa G30S yang menewaskan 

enam jenderal itu, karena banyaknya tahanan politik, akhirnya dibuatkanlah kamp 

pengasingan di Pulau Buru. Tahun 1978 atas desakan dunia internasional PBB 

dan WHO, agar rezim Soeharto melepaskan para tahanan politik di Pulau Buru. 

Namun selepas dari Pulau Buru dengan syarat menandatangani pernyataan 

sumpah yang berisi 1001-harus dan 1001-dilarang bukannya merdeka 

sepenuhnya, tapi para tahanan politik itu ternasuk masyarakat Jawa Timur merasa 

hanya fisiknya saja yang merdeka namun batinnya merasa ter-diskriminasi secara 

nasional. 

Selama orba para eks-tapol dispesifikasikan yaitu pada penggunanan 

KTPnya diberi imbuhan kode ET (Eks-Tapol), memang hanya kode, tapi kode 

yang satu ini, masa itu sangat sakti. Karena orang yang meyandang kode ET itu 

susah sekali mendapat pekerjaan buruh, apalagi pegawai negeri itu malah 

mustahil. Belum lagi dalam waktu tertentu para eks-tapol harus datang ke Koramil 

untuk absen, kerja bakti, dan santiaji. Masyarakat non-PKI di Jawa Timur masih 

saja menganggap bahwa orang PKI memang bersalah, jadi logis kalau ada 

kekhususan atas sikap pemerintah yang memberikan hak terbatas bagi eks-tapol. 

Pada sisi lain masalah dampak psikologi, masyarakat Jawa Timur khususnya para 

eks-tapol, kebanyakan phobia, enggan mau mengingat peristiwa pembunuhan 
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yang secara terang-terangan masa ’65 itu dan masa pengasingan tahun ’70-an, 

buatnya masa itu adalah masa paling kelam disepanjang kehidupannya, sedih dan 

derita becampur baur. 
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