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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

Peristiwa 1965-1966 merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang 

menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia akibat dari adanya kebijakan Negara 

pada waktu itu untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut PKI 

yang dianggap telah melakukan tindakan perlawanan terhadap Negara. Kebijakan 

Negara yang diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap warga Negara yang dituduh 

sebagai anggota maupun simpatisan PKI pada waktu itu, dilakukan secara berlebihan 

dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi yang berdampak pada jatuhnya 

korban jiwa manusia baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka. 

Sesuai dengan laporan para korban maupun keluarga korban, pada peristiwa 

1965-1966, telah mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi 

manusia antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau 

pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan 

kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayan, dan 

penghilangan orang secara paksa. Selain itu korban maupun keluarga korban mengalami 

penderitaan mental secara turun temurun yakni berupa adanya tindakan diskriminasi 

dibidang hak sipil dan politik, maupun dibidang hak ekonomi, sosial, dan budaya. 

Banyak dari para korban yang merasa hak asasi nya telah dirampas sehingga mereka 

melaporkan tindakan ini kepada KOMNAS HAM guna untuk mengupayakan 

pengembalian Hak Asasi mereka dan juga pemulihan nama baik mereka. (Baskara, 2014: 

55) 

Terjadinya peristiwa 1965-1966 merupakan serangkaian peristiwa terjadi secara 

berurutan baik sebelum tahun 1965 dan peristiwa penting 1965 itu sendiri, terutama 

peristiwa pembunuhan tujuh orang Jenderal Angkatan Darat, serta peristiwa-peristiwa 

sesudah tahun 1965. Dalam berbagai dokumen yang ditulis oleh para ahli maupun 

kalangan pemerintah, peristiwa G30S telah menghadirkan berbagai kontroversi yang 

sulit dibuktikan kebenarannya setidaknya-tidaknya secara hukum. Gerakan 30 
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September memang masih menjadi misteri yang sulit diterima oleh akal sehat, tetapi juga 

sulit untuk diusut atau diselidiki lebih lanjut. 

Dalam kesimpulan laporan hasil penyelidikan tentang pelanggaran HAM berat 

tahun 1965-1966 yang dilakukan oleh tim Ad Hoc (tim khusus yang dibentuk oleh 

KOMNAS HAM untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966), 

dikatakan jika terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan 

terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat antara 

lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk 

secara paksa, perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, 

perkosaan atau kekerasan seksual lain, penganiayaan, dan penghilangan orang secara 

paksa. Perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara 

langsung kepada penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan 

terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena perbuatan itu 

juga dilakukan secara meluas dan sistematis, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut 

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka dari hasil 

kesimpulan yang disampaikan oleh tim Ad Hoc rekomendasi yang disarankan adalah 

pengadilan Hak Asasi Manusia, jaksa agung diminta menindaklanjuti hasil penyelidikan 

ini dengan penyidikan, dan  penyelidikan ini dapat juga diselesaikan melalui mekanisme 

non-yudisial demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. ( Baskara, 

2014:252). 

Atas dasar permasalahan diatas Negara diberikan tawaran untuk mengadakan 

rekonsiliasi atas tragedi 1965 tersebut dengan cara mengakui jika ada pelanggaran HAM 

berat terjadi pada tahun 1965 tersebut dan meminta maaf kepada para korban dan 

keluarga korban tragedi 1965. Fenomena rekonsiliasi itu juga dimunculkan di dalam 

berbagai media massa pada bulan September 2015 sebagai bentuk peringatan 50 tahun 

prahara tragedi 1965, masing-masing media massa tersebut juga menggunakan sudut 

pandangnya masing- masing dalam pembuatan berita. Dalam penelitian ini peneliti, akan 

menganalisis pembingkaian berita mengenai Rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965 

didalam SuaraMerdeka.com. 

Berdasarkan pengamatan pada pemberitaan SuaraMerdeka.com tentang 

Rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965 pada bulan September 2015 dan Oktober 2015 

dengan menggunakan framing model Pan dan Kosicki diperoleh hasil sebagai berikut :  
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1. Sintaksis 

Sintaksis berkaitan dengan susunan kata atau frase dalam kalimat. Selain itu, 

dalam sintaksis terdapat cara atau strategi yang dilakukan oleh wartawan untuk 

menyusun fakta-fakta yang diperoleh baik peristiwa, opini, kutipan ataupun pengamatan 

atas peristiwa kedalam suatu berita. Unsur-unsur yang termuat didalam sintaksis adalah   

a. Headline 

Headline merupakan aspek sintaksis dan wacana berita dengan tingkat 

kemenonjolan yang tinggi yang menunjukkan kecenderungan berita. Headline 

mempengaruhi bagaimana kisah dimengerti untuk kemudian digunakan dalam 

membuat pengertian isu dan peristiwa yang akan mereka tampilkan. Headline 

digunakan untuk menunjukkan bagaimana wartawan mengonstruksi suatu isu. 

Berdasarkan pemberitaan di Koran elektronik SuaraMerdeka.com pada September 

2015 dan Oktober 2015 terdapat 10 berita yang memberitakan tentang Rekonsiliasi 

tragedi G30S Tahun 1965. Berikut berita beserta dengan analisisnya : 

1. Tanggal 16 September 2015 

Judul : Pendidikan Sejarah Jadi Media Rekonsiliasi 
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Mengenai isu upaya rekonsiliasi tragedi 1965 SuaraMerdeka.com 

membuat sebuah berita dengan judul yang tertulis diatas, dari judul ini wartawan ingin 

menunjukan bahwa ada sebuah media alternative yang dapat digunakan untuk 

terlaksananya rekonsiliasi,yaitu melalui pendidikan sejarah. Sehingga dari judul 

tersebut, wartawan membentuk sebuah pemahaman pesan berita ini kepada pembaca, 

bahwa pendidikan sejarah mampu membantu upaya Rekonsiliasi. 

2. Tanggal 20 September 2015 

Judul : Tsabit Azinar Ahmad: Penjernihan Sejarah Menuju Nirkebencian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam judul berita ini terlihat wartawan menekankan suatu makna dengan 

menyebutkan seorang tokoh dalam Headline. Seorang tokoh yang disebutkan dalam 

berita itu adalah Tsabit Azinar Ahmad, dosen sejarah Universitas Negeri Semarang. 

Dengan menghadirkan tokoh tersebut dalam berita, dimaksudkan untuk menekankan 

makna bahwa sejarah mengenai tragedi G30S itu dibentuk dan diberikan kepada 

masyarakat tidak jernih dalam arti ada campur tangan kepentingan pemerintah pada 

masa orde baru, sehingga akibatnya muncul kebencian terhadap PKI. Dalam 

pemberitaan berisikan perlu adanya pendekatan sejarah terkait tragedi G30S tahun 

1965. 

3.  Tanggal 24 September 2015. judul : Pemerintah Siapkan Ungkapan Tragedi 1965 
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Jika pembaca melihat Headline ini akan langsung tertarik untuk melihat 

teks berita. Karena, wartawan membuat judul ini agar mengesankan pemerintah akan 

membeberkan serangkaian tragedi 1965 itu. Karena, seperti yang kita ketahui, 

pembaca selama ini masih bingung dengan apa yang terjadi dalam tragedi G30S 

tersebut, dengan menghadirkan kata pemerintah agar terkesan meyakinkan pembaca 

jika pemerintah sudah menyiapkan langkah untuk pengungkapan tragedi G30S 

tersebut. Sehingga wartawan mempengaruhinya lewat headline, sedangkan dalam isi 

berita tidak seperti apa yang orang pikirkan ketika melihat headline, ungkapan yang di 

katakana dalam headline adalah ungkapan yang terkait dengan permintaan maaf dari 

pemerintah kepada para korban gerakan G30S tersebut. 

4.   Tanggal 30 September 2015 

Judul : Setengah Abad G30S  
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Kata-kata yang dipakai dalam membuat judul ini adalah setengah abad 

G30S, dengan pemakaian kata-kata tersebut, headline ini menunjukkan jika berita 

cenderung  mengarah kepada peringatan waktu peristiwa tragedi G30S tahun 1965. 

Yang dimana sudah 50 tahun tidak ada penyelesaian secara resmi dari pemerintah 

mengenai pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965. 

5.  Tanggal 1 Oktober 2015 

judul : Pemerintah Pilih Rekonsiliasi 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui judul ini wartawan ingin menunjukkan kalau pemerintah 

sesungguhnya sudah memilih untuk rekonsiliasi peristiwa 1965 tersebut dan 

pemerintah sudah memikirkan upaya untuk diadakannya rekonsiliasi. Menurut peneliti, 

wartawan ingin mengarahkan pemikiran pembaca kepada jika rekonsiliasi sudah 

seharusnya diadakan. 

6.  Tanggal 2 Oktober 2015 

Judul : Memperkuat Rekonsiliasi Kultural   
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Melalui Headline ini terlihat kecenderungan berita mengarah kepada 

pendekatan rekonsiliasi. Dengan kalimat headline tersebut wartawan ingin mengajak 

pembaca untuk memperkuat rekonsiliasi kultural, yang dimaksudkan rekonsiliasi 

kultural disini adalah upaya rekonsiliasi tragedi 1965 yang dilakukan oleh pemerintah 

secara nasional dibawah koordinasi kemenpolhukam dan juga beberapa komunitas , 

anak muda, orang tua, eks tapol di beberapa daerah yang sudah mulai terbuka untuk 

mendiskusikan rekonsiliasi tragedi G30S 1965. Oleh wartawan menuliskan dalam 

berita seperti itu terlihat jika SuaraMerdeka.com ingin menunjukkan jika sekarang 

rakyat Indonesia mulai cerdas menanggapi isu tragedi G30S tahun 1965 tersebut. 

Melalui judul itu pula SuaraMerdeka.com ingin memberikan pesan bahwa masyarakat 

harus meguatkan rekonsiliasi kultural tersebut. 

7.  Tanggal 2 Oktober 2015 

Judul : Polri Incar Penyebar Fitnah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam judul ini wartawan ingin menunjukkan bahwa berita yang akan 

dibicarakan adalah mengenai ketidakbenaran hal yang terkait dengan permintaan maaf 

presiden terhadap permasalahan peristiwa G30S, dan juga melalui judul berita ini 

wartawan ingin memberikan pesan kepada pembaca jika pihak presiden belum terlihat 

adanya upaya untuk meminta maaf kepada keluarga korban. 

8. Tanggal 10 Oktober 2015 

Judul : Diskusi Rekonsiliasi Tragedi 1965 Bakal di Gelar 
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Headline ini mengarahkan berita kepada pentingnya diskusi ini dilakukan 

karena tujuan dari diskusi ini adalah sebagai media untuk upaya rekonsiliasi, dituliskan 

dalam berita “jika bisa terjadi rekonsiliasi adalah sebuah kemajuan besar walaupun 

masih dalam tingkatan daerah” menunjukkan jika diskusi ini penting. inti dari berita ini 

ingin memberikan pesan kepada pembaca jika rekonsiliasi terhadap peristiwa G30S ini 

adalah suatu hal yang dapat memperkuat rasa berkebangsaan dan memperkuat 

kesatuan NKRI dan dari sini terlihat jika SuaraMerdeka.com mendukung untuk 

diadakannya rekonsiliasi. 

9. Tanggal 15 Oktober 2015 

Judul : Negara Minta Maaf ke Soekarno, gagasan yang Konstruktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari judul tersebut SuaraMerdeka.com ingin menampilkan jika Soekarno 

tidak terlibat dalam peristiwa G30S tersebut, dan gagasan untuk meminta maaf adalah 
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sebuah gagasan yang digunakan untuk memberi pengakuan kekeliruan perihal dugaan 

Soekarno terlibat dalam kejadian tragedi G30S yang terjadi pada saat itu. 

10.  Tanggal 17 Oktober 2015 

Judul : Sejarah Kelam Sudah Saatnya di Kubur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul ini ditampilkan oleh SuaraMerdeka.com  ingin menunjukkan jika 

pembahasan mengenai sejarah kelam itu sudah harusnya diakhiri dan pembahasan 

rekonsiliasi yang seharusnya berlangsung ada ditingkat nasional. Walau dari judul 

berita terkesan SuaraMerdeka.com tidak mau lagi membahas tragedi itu, sesungguhnya 

SuaraMerdeka.com ingin menyampaikan jika sejarah peristiwa tersebut biarkan 

berlalu, dan mari mulai dengan yang baru dan lebih baik melalui proses rekonsiliasi. 

b. Lead 

Lead pada suatu berita berkaitan dengan sudut pandang dari berita, dan 

memberikan perspektif tertentu dari peristiwa yang diberitakan. Berikut adalah hasil 

analisis dari lead berita Rekonsiliasi Tragedi G30S tahun 1965: 

1. Tanggal 16 September 2015  

Lead dengan Judul berita : Pendidikan Sejarah Jadi Media Rekonsiliasi 
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Lead : SEMARANG – Sejumlah pakar sejarah, aktivis, dan pegiat hak 

asasi manusia mengusulkan rekonsiliasi tragedi politik dan kemanusiaan pada 1965. 

Salah satunya melalui pembelajaran sejarah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga 

menengah. Dengan itu, mereka berharap generasi penerus tidak akan diwarisi 

kebencian terkait sejarah yang selama ini dianggap tabu dibicarakan itu. 

Melalui lead yang disampaikan dalam berita ini, terlihat 

SuaraMerdeka.com dalam pemberitaannya rekonsiliasi tragedi G30S menggunakan 

perspektif sejarah, wartawan secara tidak langsung ingin membentuk sudut pandang 

sejarah terkait dengan peristiwa G30S ini, sesungguhnya belum benar karena masih 

ditemukan beberapa kejanggalan mengenai peristiwa itu terjadi.  

Melalui lead ini wartawan ingin menunjukan kalau melalui pembelajaran 

sejarah yang baru, bisa menghentikan warisan kebencian terhadap para PKI atau 

terhadap peristiwa itu. Maka dari itu, terlihat jika SuaraMerdeka.com mendukung 

untuk diadakannya pembelajaran ulang tentang sejarah Indonesia. 

2. Tanggal 20 September 2015 

Lead dengan judul berita : Tsabit Azinar Ahmad: Penjernihan Sejarah Menuju 

Nirkebencian.  
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Lead : September menggiring ingatan pada Gerakan 30 September 

(G30S). Namun sejarah yang timpang menumbuhkan kebencian yang terus 

terwariskan hingga kini. Apakah generasi muda bangsa ini harus terus mempelajari 

sejarah yang kabur? Apakah masyarakat harus terus hidup dengan kebencian? Berikut 

perbincangan dengan dosen sejarah dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), 

Tzabit Azinar Ahmad SPd MPd. 

Dalam lead ini wartawan ingin menunjukkan jika Indonesia pernah 

memiliki sejarah kelam, karena adanya suatu kepentingan pada masa orde baru dalam 

penafsiran sejarah yang dikonsumsi oleh masyarakat, terutama dalam penafsiran 

sejarah mengenai tragedi G30S tahun 1965.  

Dalam  pengertian selama ini mengenai gerakan 30 September ini adalah 

kudeta yang dilakukan oleh PKI, disini SuaraMereka.com ingin menunjukkan jika 

pengertian seperti adalah sebuah pemahaman sejarah yang tidak betul, belum tentu 

PKI yang sebagai dalang, belum tentu PKI yang memiliki niat untuk mengudeta. Maka 

dari itu wartawan menampilkan hasil wawancaranya dengan seorang dosen sejarah 

Universitas Negeri Semarang, yang dimana setiap pembicaarn dalam wawancaranya 

itu adalah berisikan “sejarah yang dipahami tidak jernih”, “perlu adanya penjernihan 

sejarah”, semacam itu dan jika tidak dilakukannya perubahan pola pikir masyarakat 

terhadap tragedi G30S, kebencian akan terus terjadi. 

3. Tanggal 24 September 2015 

Lead dengan Judul berita: Pemerintah Siapkan Ungkapan Tragedi 1965 
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Lead : SEMARANG, SuaraMerdeka.com – Pemerintah Indonesia tengah 

menyiapkan ungkapan terkait tragedi 1965, di mana pelanggaran hak asasi manusia 

terjadi terhadap masyarakat. Ungkapan tersebut terkait dengan penyesalan, tidak 

permintaan maaf.  

Dalam lead ini terlihat jika sudut pandang pemberitaannya, wartawan ingin 

menggambarkan jika Indonesia hanya sekedar menyesal pasca terjadinya tragedi yang 

mengakibatkan pelanggaran HAM berat bukan meminta maaf atas terjadinya 

pelanggaran HAM berat. 

4. Tanggal 30 September 2015 

lead dengan Judul berita : Setengah abad G30S 
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Lead : TANGGAL 1 Oktober 1965, setengah abad silam, tujuh perwira 

angkatan darat (AD), termasuk menteri/Panglima AD Letjen Ahmad Yani dibunuh 

sekelompok orang bersenjata. Pada saat bersamaan, Menteri Keamanan Nasional, 

Jenderal AH Nasution juga dicoba dibunuh tapi bisa meloloskan diri. Peristiwa itu 

mengakibatkan  situasi keamanan kacau-balau dan menimbulkan kegoncangan politik 

sangat hebat. Sejarah terus bergulir namun masih menyisakan banyak pertanyaan 

yang tak terjawab. Apa yang sesungguhnya terjadi waktu itu? Apa yang dilakukan 

Bung Karno ketika berada di Pangkalan Udara Halim? Siapa yang bertanggung 

jawab di balik peristiwa 1965: Bung Karno, Soeharto, Partai Komunis Indonesia 

(PKI), tentara AD, atau siapa? Apa benar peristiwa itu dirancang CIA? Dalam era 

Orde Baru ketika negara memosisikan sebagai monopoli tafsir sejarah, semua hanya 

diperkenankan mengakses satu versi tunggal produk pemerintah. Menurut pemerintah, 

PKI yang bertanggung jawab. Bahkan singkatan G30S/PKI jadi label resmi peristiwa 

itu. Pengungkapan kembali tragedi berdarah ini penting untuk pelurusan sejarah 

bangsa karena bisa memulihkan derita batin jutaan rakyat yang akibat tuduhan 

terlibat PKI tanpa melalui proses pengadilan. 

Melalui lead ini menunjukkan wartawan dalam penulisan beritanya 

melihat terdapatnya “ketidakjelasan” mengenai kebenaran cerita terjadinya tragedi 

G30S, dan dibuat dalam berita jika cerita mengenai tragedi itu adalah produk dari 

pemerintahan orde baru. Didalam berita ini  juga SuaraMerdeka.com menunjukkan 

kepeduliannya terhadap nasib para korban yang tertuduh terlibat PKI dan ikut terseret 

dalam penumpasan, sehingga secara tidak langsung SuaraMerdeka.com tidak menuduh 
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PKI sebagai dalang tragedi tersebut. 

5. Tanggal 1 Oktober 2015  

Lead dengan Judul berita  : Pemerintah Pilih Rekonsiliasi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lead : JAKARTA – Pemerintah sejauh ini belum memikirkan upaya untuk 

meminta maaf terkait dampak peristiwa ‘’G30S 1965’’. Penegasan ini disampaikan 

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Pemerintah condong melakukan 

rekonsiliasi menyangkut pelanggaran HAM masa lalu.‘’Tak ada pikiran sampai situ 

(minta maaf). 

Lead ini menunjukkan sudut pandang yang digunakan oleh 

SuaraMerdeka.com adalah pelanggaran HAM berat yang dilakukan pada tahun 1965. 

Dalam berita wartawan menuliskan ucapan dari Menkopolhukam yang mengatakan 

“Pemerintah lebih condong untuk melakukan rekonsiliasi menyangkut pelanggaran 

HAM masa lalu. Bukan kepada permasalahan peristiwa atau dengan para korban yang 

tertuduh, belum ada pikiran untuk meminta maaf kepada para korban.” Melalui lead 

ini, SuaraMerdeka.com menunjukkan kepada pembaca jika yang seharusnya di 

rekonsiliasi itu terkait dengan pelanggaran HAM berat, yang terjadi terhadap korban 

yang dianggap PKI tapi ikut dihabisi pada penumpasan PKI. 

6. Tanggal 2 Oktober 2015 

Lead dengan Judul berita: Memperkuat Rekonsiliasi Kultural 
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Lead : “Sejumlah kepala daerah di Jateng mulai terbuka mendiskusikan 

peristiwa G30S dan dampaknya” 

Dengan menghadirkan lead ini, wartawan ingin menunjukkan jika 

didaerah-daerah sudah mulai melakukan upaya rekonsiliasi dengan melalui diskusi 

terbuka yang membahas tragedi G30S dan juga dampaknya. 

7. Tanggal 2 Oktober 2015 

lead dengan Judul berita : Polri Incar Penyebar Fitnah 
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Lead : JAKARTA – Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Budi Gunawan 

menyatakan lembaganya mengincar pihak-pihak yang menyebar fitnah soal Presiden 

Joko Widodo akan meminta maaf kepada keluarga anggota PKI. “Sesuai tugas kami, 

kami sudah identifikasi pelakunya,” kata Budi. Namun Budi belum mau menyebut 

identitas atau inisial pelaku yang diduga memfitnah Jokowi. Dia hanya mengatakan, 

penyebar fitnah untuk mendiskreditkan Jokowi melalui media sosial dan pesan 

berantai itu, terdiri atas banyak orang. “Beberapa pihak, bukan satu pihak yang 

memang disinyalir telah melakukan perbuatan menyebar berita dalam bentuk tulisan 

ataupun gambar melalui media online. Segera kami proses,” tandasnya. 

Lead ini  ingin mengatakan bahwa yang akan dilakukan rekonsiliasi 

tersebut adalah  pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1965, bukan kepada keluarga 

PKI. Karena didalam berita tersebut  dalam berita tersebut dikatakan presiden Jokowi 

akan meminta maaf kepada keluarga PKI itu fitnah.  

8. Tanggal 10 Oktober 2015 

Lead dengan Judul berita : Diskusi Rekonsiliasi Tragedi 1965 Bakal di Gelar 
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Lead : PATI – Wacana perihal harapan agar presiden dan korban Tragedi 

1965 pasca-Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 saling meminta maaf 

ternyata turut dirasakan hingga tingkat daerah. 

Dari lead ini menunjukkan jika wartawan melihat isu ini adalah sebuah 

rasa keprihatinan yang juga turut dirasakan hingga daerah, dan menunjukkan jika 

didaerah setidaknya sudah mencoba melakukan upaya rekonsiliasi. Hal ini 

menunjukkan SuaraMerdeka.com mendukung agar pemerintah juga mencoba hal yang 

sama untuk mencoba upaya rekonsiliasi. 

9. Tanggal 15 Oktober 2015 

Lead dengan Judul berita : Negara Minta Maaf ke Soekarno, gagasan yang 

Konstruktif 
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Lead : JAKARTA,SuaraMerdeka.com -  Usulan agar negara meminta 

maaf kepada Soekarno sebagaimana diusulkan elit PDIP, adalah gagasan konstruktif 

dan merupakan salah satu cara membangun keadaban baru dengan memberikan 

pengakuan atas kekeliruan yang terjadi di masa lalu. Premis dasar gagasan ini adalah 

bahwa Soekarno secara yuridis tidak pernah terbukti terlibat atau mendukung 

komunisme, suatu yang menjadi alasan permukaan rezim Orde Baru berbuat dzalim 

kepada Soekarno. Demikian pendapat Ketua Badan pengurus SETARA Institute 

Hendardi, sore ini. 

Dari lead ini terlihat bahwa sudut pandang yang digunakan oleh 

SuaraMerdeka.com adalah ingin menampilkan jika sesugguhnya Presiden Soekarno itu 

tidak terlibat dalam peristiwa G30S tahun 1965, dan secara tidak langsung wartawan 

ingin mengarahkan pemikiran pembaca bahwa Soekarno bukanlah dalang dari 

peristiwa berdarah tersebut melainkan sebagai korban.  

10. Tanggal 17 Oktober 2015 

Lead dengan Judul berita : Sejarah Kelam Sudah Saatnya di Kubur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lead : PATI – Kembali maraknya pendapat, keinginan, dan isu bahwa 

negara harus meminta maaf berkait dengan Peristiwa 1965, hal tersebut tidak perlu 

dilakukan baik terhadap keluarga para pelaku peristiwa itu maupun yang sengaja di-

PKI-kan.  

Didalam judul Sejarah kelam sudah saatnya dikubur tersebut muncul 
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dalam lead ini yang memperlihatkan, di Pati Jawa tengah sudah tidak ingin membahas 

lagi mengenai permintaan maaf kepada keluarga korban tragedi tersebut,dan seakan-

akan upaya yang dilakukan akan berakhir sia-sia. Kata di PKI-kan merujuk kepada 

pernyataan bahwa Negara pernah melakukan pelanggaran terhadap seseorang yang 

bukan PKI namun ikut terbunuh dalam penumpasan PKI. 

 

2. Skrip 

Skrip merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh wartawan dalam 

mengkonstruksi suatu berita. Konstruksi yang dimaksudkan adalah cara bagaimana 

suatu peristiwa dapat dipahami dengan cara menyusun urutan-urutan bagian tertentu. 

Dalam struktur ini, akan terlihat juga bagian mana yang ingin ditonjolkan oleh 

wartawan. Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah 5W+1H. Bagian skrip ini akan 

dikerjakan oleh peneliti dalam bentuk tabel ( tabel analisis skrip terdapat pada bagian 

lampiran 1). 

 

3. Tematik 

Struktur tematik mencakup tentang bagaimana peristiwa itu diungkapkan 

atau dibuat oleh wartawan. Struktur tematik berkaitan dengan bagaimana fakta itu 

ditulis, kalimat dipakai, dan penempatan sumber ke dalam teks berita secara 

keseluruhan. Tematik merupakan proses pengaturan tekstual yang disuguhkan kepada 

pembaca sehingga pembaca dapat memberikan perhatian pada bagian-bagian 

terpenting dari isi teks. 

1. Tanggal 16 September 2015. Judul : Pendidikan Sejarah Jadi Media Rekonsiliasi 
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Pada pemberitaan ini, wartawan menggunakan koherensi penjelas, melalui 

kata “dengan itu” yang menggabungkan proposisi “pembelajaran sejarah” dan 

“generasi penerus tidak akan diwarisi kebencian terkait sejarah”, yang dimana hal itu 

menunjukkan wartawan menggunakan hipotesis: melalui pendekatan sejarah dapat 

membantu rekonsiliasi pelanggaran HAM masa lalu. menurut SuaraMerdeka.com jika 

kedua proposisi tersebut adalah elemen yang saling berkaitan satu sama lain, menjadi 

pendukung hipotesis wartawan. Didalam  teks berita diungkapkan “pembelajaran 

sejarah dapat menghentikan pewarisan kebencian” dan juga kutipan mengenai diskusi 

50 tahun tragedi 1965 yang diselenggarakan di fakultas ilmu social Universita Negeri 

Semarang, hal itu dapat mendukung hipotesis wartawan sehingga dari berita ini dapat 

mensugesti khalayak atau pembaca jika pendekatan sejarah ini perlu diperhatikan 

untuk dapat menghentikan pewarisan kebencian terhadap PKI, dan perlu adanya 

pemikiran cerdas dalam menanggapi isu tragedi 1965. 

2. Tanggal 20 September 2015. Judul : Tsabit Azinar Ahmad: Penjernihan Sejarah 

Menuju Nirkebencian 
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Dalam lead terlihat jika wartawan melakukan wawancara dengan seorang 

dosen Sejarah di Universitas Negeri Semarang. Dari isi perbincangan wawancara 

tersebut terlihat wartawan memiliki hipotesis jika sejarah Indonesia tentang tragedi 

1965 itu tidak jernih, sehingga dalam wawancara tersebut mejadi elemen pendukung 

dari hipotesis itu karena dalam wawancara, tokoh yang diwawancarai tersebut 

mengatakan “sejarah yang dipelajari adalah sejarah yang tidak jernih dan tidak jujur, 

dalam artian perlu adanya penulisan ulang sejarah yang jujur dalam buku teks 

sekolah. 

3. Tanggal 24 September 2015. Judul : Pemerintah Siapkan Ungkapan Tragedi 1965 
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Dalam pemberitaan ini, terlihat hipotesis yang digunakan oleh wartawan 

terdapat pada Lead berita, hipotesis wartawan itu adalah mengenai tuntutan 

permintaan maaf terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi pasca tragedi G30S 

tahun 1965, dalam menanggapi isu rekonsiliasi tragedi 1965. Sehingga diungkapkan 

dalam berita dengan mencantumkan kutipan perkataan dari Luhut Binsar Pandjaitan 

yang menjelaskan jika belum ada niatan dari pihak pemerintah untuk meminta maaf 

atas tragedi 1965 tersebut. Yang dimana kalimat itu menggiring pemikiran pembaca 

kepada rekonsiliasi yang belum siap dilakukan oleh pemerintah. 

4. Tanggal 30 September 2015. Judul : Setengah abad G30S 
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Didalam berita ini ingin mengingatkan kepada pembaca jika prahara G30S 

telah berumur 50 tahun. Isi berita ini wartawan menceritakan mengenai gerakan 30 

September dan pertanyaan mengenai sejarah yang terjadi. Hal itu dituliskan didalam 

berita dengan kalimat “sudah 50 tahun peristiwa G30S ini terjadi namun belum ada 

kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dibalik peristiwa tersebut”.  Didalam 

berita ini juga wartawan memperlihatkan ada campur tangan CIA, dan terlihat 

mendukung PKI tidak bersalah dan menggambarkan dalam berita seolah-seolah 

belum tentu PKI dalang dari peristiwa itu. Dari pernyataan itu mengkomunikasi 

kepada pembaca jika pemahaman mengenai tragedi itu selama ini ada yang kurang 

atau memang sengaja tidak dikatakan dalam sejarah ditambah lagi dengan kurang 

literasi tentang sejarah tragedi itu membuat pembaca masih banyak tidak mengetahui 

tragedi itu. Sehingga dari peristiwa itu diungkapkan dalam berita menggambarkan 

PKI bukan yang menghianati Soekarno, tetapi justru ingin melindungi Soekarno dari  

Perwira AD yang ingin merebut kekuasaan, hal itu ditunjukkan dalam berita dengan 

mencantumkan buku putih.  

5. Tanggal 1 Oktober 2015. Judul : Pemerintah Pilih Rekonsiliasi 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

didalam berita ini menampilkan dua bagian berita. Bagian pertama berupa 

penjelasan dan bagian kedua berupa penegasan. Bagian pertama dalam berita ini, 

wartawan ingin menjelaskan jalan yang dipilih oleh pemerintah adalah rekonsiliasi 

terhadap pelanggaran HAM bukan meminta maaf, hal itu dijelaskan oleh 

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan “ jika meminta maaf itu 

akan ditujukan kepada siapa, mengingat dari pihak PKI maupun rakyat yang anti PKI 

sama-sama menjadi korban”. Bagian kedua berupa penegasan, jika Negara tidak perlu 

meminta maaf, hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Gerakan pemuda Ansor Nusron 

Wahid yang mengatakannegara tidak perlu minta maaf biarkan pelaku saling 

memaafkan secara alamiah dan hidup berdampingan. 
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6. Tanggal 2 Oktober 2015. Judul: Memperkuat Rekonsiliasi Kultural 
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 Dalam berita ini penulis ingin menunjukkan bahwa sudah 50 tahun berlalu 

peristiwa itu terjadi namun hingga kini masih menyisakan PR besar untuk menguak 

sisi gelap bangsa ini. Melalui berita ini menunjukkan SuaraMerdeka.com mendukung 

untuk diadakannya rekonsiliasi dengan menuliskan didalam berita ini bahwa kita 

sedang menguji komitmen janji politik Jokowi-JK dalam kampanye pilpres 2014. 

Didalam berita ini terlihat jika wartawan mendukung untuk mengajak semua pihak 
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terlibat untuk mencari kebenaran atas pelanggaran HAM , sehingga didalam berita ia 

mencantumkan contoh Negara Afrika Selatan dan Jerman yang mampu bersama-sama 

melakukan rekonsiliasi. 

7. Tanggal 2 Oktober 2015. Judul : Polri Incar Penyebar Fitnah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberitaan ini menunjukkan hipotesis wartawan yang digunakan adalah 

masalah permintaan maaf Jokowi kepada para keluarga PKI adalah fitnah. Untuk 

mendukung hipotesis itu dinyatakan dalam berita dengan kalimat “Diduga hal itu 

untuk mendiskreditkan Jokowi” dan juga kalimat “Presiden Jokowi mengatakan 

bahwa pihaknya sampai detik ini belum ada pemikiran mengenai permintaan maaf”. 

disini wartawan ingin menunjukkan kepada pembaca jika Presiden tidak semerta-

merta mengabaikan begitu saja masalah rekonsiliasi tragedi G30S ini, “Presiden 

mengundang tiga purnawirawan TNI AL yang mengangkat jenazah pahlawan revolusi 
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korban gerakan 30 September ke Istana Kepresidenan” begitu kalimat yang 

dicantumkan dalam berita, yang menggambarkan jika Presiden Jokowi menghargai 

jasa para TNI AL dan berusaha mengupayakan diadakannya rekonsiliasi.  

8. Tanggal 10 Oktober 2015. Judul : Diskusi Rekonsiliasi Tragedi 1965 Bakal di Gelar 
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Dalam pemberitaan ini wartawan menjelaskan mengenai sebuah dikusi yang 

membahas Rekonsiliasi tragedi 1965 akan di selenggarakan, dan diharapkan melalui 

diskusi ini menjadi titik temu permasalahan ini dan terjadi rekonsiliasi,. Di gelarnya 

diskusi ini juga dikatakan bertujuan untuk penguatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Terlihat dalam berita ini jika SuaraMerdeka.com mendukung untuk 

diadakannya rekonsiliasi, karena ingin mewujudkan NKRI yang utuh, dan 

menggambarkan Indonesia perlu mengenang peristiwa itu agar menguatkan semangat 

berkebangsaannya. 

9. Tanggal 15 Oktober 2015. Judul : Negara Minta Maaf ke Soekarno, gagasan yang 

Konstruktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pemberitaan ini memperlihatkan keberpihakan SuaraMerdeka.com 

terhadap Soekarno yang tidak bersalah dan terlibat dalam peristiwa G30S. hal itu di 

tegaskan oleh Hendardi Ketua Badan pengurus SETARA Institute dengan pernyataan 

“Soekarno secara yuridis tidak pernah terbukti terlibat atau mendukung komunisme”. 

Selain itu juga didukung dengan pendapat Hendardi bahwa gelar Pahlawan Nasional 

yang melekat pada Soekarno bobot politiknya jauh lebih besar dibanding bobot 

kemanusiaan dan factor peranannya dimasa perjuangan dan kemerdekaan. Lalu dalam 
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berita ini juga dituliskan mengenai sudah seharusnya Presiden Joko Widodo mewakili 

Negara minta maaf demi memulihkan martabat Soekarno, hal itu menambah bukti 

dukungan SuaraMerdeka.com terhadap Soekarno. 

10. Tanggal 17 Oktober 2015. Judul : Sejarah Kelam Sudah Saatnya di Kubur 
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Dalam pemberitaan ini diungkapkan bahwa sudah seharusnya sejarah yang 

kelam tersebut dikubur,sejarah tersebut terkait dengan tragedi 1965 yang usianya 

sudah 50 tahun dan jelas sudah berbeda keadabannya dengan sekarang sehingga jika 

hal itu diungkit kembali akan mengembalikan luka lama. Hal itu di cantumkan 

dalam diskusi terbuka berkait dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang 

digelar di ruang Pragola Setda Pati. Dalam pemberitaan ini wartawan 

mencantumkan daftar orang-orang yang hadir dalam diskusi ini dan menceritakan 

apa yang akan dibahas, kesimpulan diskusi tersebut, dan juga menceritakan 

sejumlah narasumber yang datang terlambat dan tidak dapat hadir sehingga 

digantikan oleh siapa. Didalam berita di ceritakan jika beberapa orang yang hadir 

tidak mengenal PKI dan tidak mengerti peristiwa G30S. dari berita tersebut penulis 

menunjukkan jika masih banyak orang yang tidak paham mengenai peristiwa itu 

dan juga tidak mengenal PKI, di beberapa daerah. Namun, kebanyakan di media 
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maupun social yang terlalu merongrongkan PKI sebagai dalang dari peristiwa G30S 

dan sejarah juga belum sepenuhnya dipahami oleh beberapa kalangan masyarakat. 

 

4. Retoris 

Struktur retoris dalam berita merupakan bentuk penggambaran dari pilihan 

gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin 

ditonjolkan oleh wartawan. Selain melalui kata, penekanan pesan dapat juga 

ditampilkan melalui grafis atau foto yang dibuat.  

1. Tanggal 16 September 2015. Judul : Pendidikan Sejarah Jadi Media Rekonsiliasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan kata “rekonsiliasi” merujuk kepada kata saling memaafkan dan 

silahturahmi atas suatu hubungan dari kedua belah pihak yang pernah berkonflik. Hal 

ini karena antara pelaku dan korban tragedi 1965 tersebut, masih berselisih. sehingga 

untuk menekankan makna, tentang keinginan mewujudkan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang utuh perlu diadakannya rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965. 

 

 

 

 

 

 Lalu, kata “pewarisan kebencian” mengarah kepada generasi selanjutnya 

memahami sejarah dengan benar sehingga tidak ada lagi kebencian terhadap PKI,  



76 
 

penekanan ini mengarah kepada persepsi kebencian yang secara turun temurun melekat 

dimasyarakat mengenai tragedi 1965 tersebut, sehingga didalam berita dituliskan 

media pembelajaran sejarah sebagai media rekonsiliasi. Inti dalam pemberitaan ini 

adalah membicarakan sebuah diskusi mengenai tragedi 1965 tersebut dan 

menceritakan apa saja yang ada didalam diskusi tersebut, termasuk dalam hal 

mengembalikan ingatan mengenai peristiwa yang dianggap “tabu”, karena peristiwa 

tersebut termasuk kedalam peristiwa sensitive sehinggan dianggap tabu, sehingga 

didalam berita dituliskan “harus membangun kembali ingatan kolektif yang tak 

membangkitkan dendam masa lalu, bukan untuk membangkitkan ideologi tertentu”.  

Lalu pernyataan seorang dosen Program Studi sejarah di UNNES yang 

hadir sebagai pembicara juga di tampilkan di berita, yang mencontohkan Negara 

Jerman yang mampu melakukan rekonsiliasi atas luka lama yang pernah terjadi, 

Jerman mampu berhasil melakukan rekonsiliasi dengan mengumpulkan para pakar 

pendidikan dan ahli sejarah untuk merancang materi dan bahan ajar sejarah yang 

menjadi konsumsi wajib siswa di sekolah. Dengan menampilkan Hal itu didalam 

berita, menunjukkan jika SuaraMerdeka.com mendukung pembelajaran Sejarah 

menjadi media untuk Rekonsiliasi tragedi 1965 tersebut, dengan kata lain jika Negara 

Jerman berhasil melakukan hal itu mengapa Indonesia tidak mencobanya. 

2. Tanggal 20 September 2015. Judul : Tsabit Azinar Ahmad: Penjernihan Sejarah 

Menuju Nirkebencian 

Dalam pemberitaan ini berisi tentang hasil wawancara wartawan Suara 

Merdeka dengan seorang dosen sejarah di Universitas Negeri Semarang. 

 

 

 

 Dalam pemberitaan ini menyebutkan bahwa “sejarah yang timpang 

menumbuhkan kebencian yang terus terwariskan hingga kini” dari kalimat itu penulis 

ingin menggambarkan jika kebencian terhadap yang diduga sebagai pelaku gerakan 30 

September tersebut masih berlangsung turun temurun hingga sekarang, pembaca 

seolah-olah ingin diajak untuk membuka mata terhadap rasa kebencian itu sampai 

sekarang masih melekat di benak sebagian kelompok masyarakat. 
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Dalam berita ini juga disebutkan alasan mengapa rekonsiliasi peristiwa itu 

sulit dilakukan, karena untuk sebagian kelompok masyarakat, sering menolak adanya 

paham komunisme karena berdasarkan sebuah ketakutan yang tidak jelas,hal itu 

didukung oleh sebuah kalimat yang ada dalam berita “Masyarakat masih dihantui oleh 

kebangkitan kembali komunisme dengan ide-ide yang bagi kalangan tertentu tergolong 

keras”.  

3. Tanggal 24 September 2015. Judul : Pemerintah Siapkan Ungkapan Tragedi 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didalam berita ini grafis yang ditampilkan diawalan berita berupa foto, 

seorang memegang palu pengadilan, dan dikaitkan dengan Headline yang berjudul 

“pemerintah siapkan ungkapan tragedi 1965” yang dimana hal itu memberi pesan jika 

pemerintahlah yang memegang kendali atas pengungkapan tragedi 1965.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu juga,menekankan bahwa berita yang akan diinformasikan adalah 

mengenai sebuah keadilan, Didalam berita diceritakan pihak presiden belum ada 
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pikiran untuk meminta maaf, lalu disambung dengan perkataan dari Luhut “mungkin 

kita menyesalkannya”, hal itu menambah jelas jika SuaraMerdeka.com mendukung 

untuk segera diadakannya keadilan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada 

waktu itu.  

 

 

 

Dalam berita dituliskan, “tragedi tersebut kini sudah berumur setengah abad 

atau 50 tahun” hal itu menunjukkan jika penulis ingin mengingatkan kepada pembaca.  

Setelah itu juga dituliskan jika Luhut, pihaknya sedang menyiapkan kalimat yang pas 

terkait penyesalan dan peringatan untuk semua pelanggaran HAM, dan didalam berita 

juga dicantumkan perkataan yang diujarkan oleh Luhut, “Mana kalimat atau statemen 

yang pas untuk penyesalan dan peringatan semua pelanggaran HAM”, setelah peneliti 

amati  berita ini, berpendapat, masalah keadilan atas pelanggaran HAM yang terjadi 

1965, rekonsiliasi hanya dianggap oleh pemerintah sebatas kalimat, dan hal itu 

digambarkan oleh SuaraMerdeka.com bahwa pemerintah belum siap. si Penulis ingin 

memperlihatkan jika pemerintah belum siap untuk rekonsiliasi.  

4. Tanggal 30 September 2015. Judul : Setengah abad G30S 

Didalam berita ini SuaraMerdeka.com menceritakan tentang tragedi G30S 

yang belum jelas siapa dalangnya, apa yang sesungguhnya terjadi, dan masih banyak 

pertanyaan yang tidak terjawab, namun seiringnya dengan kontroversi tersebut 

SuaraMerdeka.com hendak memberitahu jika pada masa orde Negara memosisikan 

sebagai monopoli tafsir sejarah. 

 

 

 

 

Kata “monopoli” merupakan istilah yang menggambarkan jika Negara  

mengambil alih tafsir sejarah dan membuatnya menjadi versi tunggal yang di konsumsi 

oleh rakyat Indonesia. Didalam berita ini juga menunjukkan jika SuaraMerdeka.com 

memiliki keberpihakan kepada PKI tidak bersalah sedangkan label G30S/PKI itu 

adalah produk dari era orde baru, karena didalam berita dicantumkan kalimat 

“Pengungkapan kembali tragedi berdarah ini penting untuk pelurusan sejarah bangsa 

karena bisa memulihkan derita batin jutaan rakyat yang akibat tuduhan terlibat PKI 
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tanpa melalui proses pengadilan”. Dalam berita ini SuaraMerdeka.com seolah-olah 

ingin mengajak pembaca untuk jangan buru-buru berpikir bahkan menghakimi jika 

dalang peristiwa G30S itu bukanlah PKI, karena sejarah yang ada masih simpang siur. 

Maka dari itu, didalam berita dicantumkan butuh adanya pelurusan sejarah untuk dapat 

diadakannya rekonsiliasi. 

5. Tanggal 1 Oktober 2015. Judul : Pemerintah Pilih Rekonsiliasi 

 

 

 

 

Kata G30S 1965 yang di beri tanda kutip, dari hasil amatan peneliti, 

sipenulis ingin memberi penekanan terhadap peristiwa tersebut. Yang dipilih 

pemerintah untuk direkonsiliasi adalah pelanggaran HAM bukan kepada permasalahan 

tragedi 1965 tersebut, hal itu dituliskan didalam berita dengan penegasan yang 

disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan jika pemerintah condong 

melakukan rekonsiliasi kepada pelanggaran HAM masalalu dan mengatakan “tak ada 

pikiran kesitu(minta maaf)”.  

 

 

 

6. Tanggal 2 Oktober 2015. Judul: Memperkuat Rekonsiliasi Kultural 

 

 

 

Kata “PR” menggambarkan jika Negara ini memiliki tugas, apalagi 

dikatakan dalam berita menyisakan PR besar,artinya tugas Negara yang besar dan 

masih belum selesai hingga sekarang. Disetiap beritanya mengenai rekonsiliasi tragedi 

1965 tersebut selalu ada kata “permintaan maaf” menurut amatan peneliti hal ini 

menunjukkan jika SuaraMerdeka.com juga memihak untuk diadakannya rekonsiliasi, 

dan di berita sebelumnya dituliskan juga jika rekonsiliasi itu diadakan untuk dapat 

mewujudkan NKRI yang utuh. Didalam berita ini menjelaskan jika rekonsiliasi 

cultural ini mulai menjadi diskusi terbuka di beberapa daerah di Jawatengah, dan juga 

menuliskan didalam berita jika salah satu walikota Palu yang menyatakan permintaan 

maaf kepada public dan mengijinkan akses para korban pada program social dan 
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layanan public kota Palu tanpa persetujuan pengadilan yang kemudian diapresiasi oleh 

Negara lain sehingga masuk kedalam pentas global New York Times.  

 

 

 

 

 

juga dalam berita penulis memberikan contoh Afrika Selatan dan Jerman 

yang mampu melakukan rekonsiliasi atas luka lama bangsa mereka. hal itu jelas 

penulis ingin mendorong pemerintah untuk juga segera melaksanakan rekonsiliasi. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tanggal 2 Oktober 2015. Judul : Polri Incar Penyebar Fitnah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata fitnah dimaksudkan dengan hal yang benar-benar salah dan termasuk 

hina jika dilakukan. Namun, didalam berita ini dituliskan bahwa perihal Jokowi akan 

meminta maaf kepada keluarga korban PKI adalah fitnah, sehingga pelaku penyebar 

berita yang tidak benar tersebut di incar oleh pihak kepolisian karena diduga ingin 

mendiskreditkan Jokowi. Sedangkan kata mendiskreditkan ini mengarah kepada ingin 

memojokkan Jokowi perihal permintaan maaf kepada keluarga korban. Karena 

didalam berita di jelaskan bahwa pemerintah belum memiliki niat untuk minta maaf 
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kepada keluarga pengikut Parta Komunis Indonesia, hal itu tertulis dalam kalimat 

pernyataan presiden “Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf. Sampai detik ini, 

tidak ada ke arah itu. Jadi, kalau mau tanya, tanyakan ke yang menyebar-nyebarkan 

kabar tersebut Jangan tanya ke saya,” kata presiden.  

Didalam berita wartawan juga menceritakan Jokowi mengundang para 

purnawirawan TNI AL yang mengangkat jenazah para pahlawan revolusi korban 

tragedi G30S ke dalam istana kepresidenan, yang dimana hal itu di apresiasi oleh 

Luhut. Dari cerita yang dituliskan wartawan dalam berita ini menujukan jika Jokowi 

peduli dan berempati kepada para purnawirawan TNI AL yang sudah berjasa kepada 

para pahlawan Revolusi. Jadi, jika pihak pemerintahan dan presiden belum bisa 

menyiapkan ungkapan tragedi 1965 tersebut dan belum memikirkan untuk 

mengadakan rekonsiliasi, maka dengan adanya ide presiden berempati kepada para 

purnawirawan TNI AL, diapresiasi oleh beberapa pihak salah satunya 

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan. 

8. Tanggal 10 Oktober 2015. Judul : Diskusi Rekonsiliasi Tragedi 1965 Bakal 

diGelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari amatan peneliti setelah melihat judul atau headline berita ini, 

menggambarkan sebuah janji mengenai rekonsiliasi akan terjadi, memberikan harapan 

kepada peluang terjadinya rekonsiliasi. Dalam pemberitaan ini, mayoritas isi berita ini 

menceritakan mengenai diskusi yang akan diselenggarakan di sebuah daerah  Pati,Jawa 

Tengah. didalam berita itu menyampaikan tujuan digelarnya diskusi yaitu untuk 

penguatan NKRI dan diharapkan menjadi titik temu kedua belah pihak. 

9. Tanggal 15 Oktober 2015. Judul : Negara Minta Maaf ke Soekarno, gagasan yang 

Konstruktif 
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Dalam berita ini menampilkan grafis berupa foto Soekarno memegang 

wayang, dengan wajah bangga dan kagum terhadap wayang yang ia pegang dan 

disampingnya ada seorang ajudan yang dengan posisi istirahat ditempat membuat 

kesan jika ajudan tersebut menghormati sosok Soekarno. Dari gambar tersebut 

menampilkan jika Soekarno adalah sosok yang bangga dan sangat mencintai negerinya 

Indonesia. Sehingga jika dikaitkan degan isi berita mengenai tuntutan permintaan maaf 

kepada Soekarno perihal dugaan Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S , terlihat 

mustahil jika seorang Soekarno yang mencintai bangsanya ingin mengobrak-abrik 

negaranya sendiri, hal itu juga dituliskan didalam berita yang mengutip perkataan dari 

seorang Ketua Badan Pengurus SETARA institute herdardi yang mengatakan “gelar 

Pahlawan Nasional yang dilekatkan pada Soekarno juga lebih besar bobot politiknya 

dibanding bobot kemanusiaan dan faktor peranannya di masa perjuangan dan 

kemerdekaan”.  

Dalam berita ini juga wartawan menunjukkan dukungannya untuk 

pengakuan atas kekeliruan dimasalalu, dan Soekarno secara Yuridis tidak pernah 

terbukti terlibat dalam tragedi itu, lalu dilanjutkan dengan kalimat suatu yang menjadi 

alasan rezim orde baru berbuat dzalim kepada Soekarno. Dari lead berita itu 

menunjukkan bahwa telah terjadi kekeliruan di masalalu dan kata dzalim yang 

mengarah kepada tindakan jahat yang melampaui batas, sehingga menggambarkan 

dalam pengambilan kekuasaan Soekarno terkesan dipaksakan dan terkesan memfitnah 

Soekarno terlibat dalam tragedi 1965 itu. 

10. Tanggal 17 Oktober 2015. Judul : Sejarah Kelam Sudah Saatnya di Kubur 
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Kata “sejarah kelam” menggambarkan jika peristwa 1965 itu termasuk 

dalam peristiwa yang kelam dan dengan sejarah simpasiur yang dipahami menjadi 

sebuah kebencian yang terbawa hingga kini, “sudah saatnya dikubur” menggambarkan 

jika permasalahan tersebut sudah sering dibahas namun selalu berakhir kepada 

kebuntuan solusi. 

 

 

 

 

 

 

Di lead berita terdapat kata “di PKI-kan” itu mengarah kepada tuduhan 

yang dilakukan oleh Negara kepada sekelompok orang yang tidak bersalah namun 

disalahkan. Isi berita ini menceritakan kalau Negara tidak perlu meminta maaf atas 

tragedi tersebut, karena hanya akan membuka luka lama, dan lalu muncul kalimat 

“biarkan hilang dan ikut terbang bersama angin” menggambarkan pada peristiwa ini 

biarkan berlalu dan menghilang, sudah tidak perlu lagi dibahas lagi. 

 

5.2  Pembahasan 

Peneliti melakukan penelitian terhadap pemberitaan mengenai rekonsiliasi 

tragedi G30S tahun 1965 di dalam SuaraMerdeka.com pada periode September 2015 

dan Oktober 2015.  Didalam periode tersebut peneliti menemukan sejumlah 10 berita 

yang membahas mengenai rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965, dan tabel berikut 
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merupakan kumpulan headline yang peneliti dapatkan dari berita tentang rekonsiliasi 

tragedi G30S pada periode September 2015 hingga Oktober 2015. 

Tabel 5.1 : Judul headline Berita Rekonsiliasi di SuaraMerdeka.com 

Tanggal  Judul Berita di SuaraMerdeka.com 

16 September 2015 Pendidikan Sejarah Jadi Media Rekonsiliasi 

20 September 2015 Tsabit Azinar Ahmad: penjernihan Sejarah Menuju 

Nirkebencian 

24 September 2015 Pemerintah Siapkan Ungkapan Tragedi 1965 

30 September 2015 Setengah Abad G30S 

1 Oktober 2015 Pemerintah Pilih Rekonsiliasi 

2 Oktober 2015 a. Memperkuat Rekonsiliasi Tragedi Kultural 

b.Polri incar penyebar fitnah 

10 Oktober 2015 Diskusi Rekonsiliasi Tragedi 1965 Bakal di Gelar 

15 Oktober 2015 Negara Minta Maaf ke Soekarno, Gagasan Yang 

Konstruktif 

17 Oktober 2015 Sejarah Kelam Sudah Saatnya di Kubur 

Sumber : Data Primer, 2016 

Alasan peneliti memilih 10 berita ini karena 10 berita ini membahas mengenai 

rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965 yang sesuai dengan batasan penelitian yang 

peneliti pilih. Selain itu dalam setiap berita ini menggambarkan secara urut dari 

fenomena peristiwa tragedi G30S, upaya rekonsiliasi tragedi tersebut, diskusi-diskusi 

yang diselenggarakan untuk membahas rekonsiliasi, hingga media yang dirasa tepat 

sebagai media rekonsiliasi. 

Dari analisis berita yang telah dilakukan tentang tragedi G30S tahun 1965 

SuaraMerdeka.com, berikut penulis rangkumkan dalam tabel 5.2 
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Tabel 5.2 

Hasil Analisa Pembingkaian Berita 

 

SuaraMerdeka.com 

Berita tentang Rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965 

  Tema Secara obyektif  memihak untuk diadakannya rekonsiliasi 

Tragedi G30S tahun 1965. Dengan alasan penyelesaian 

masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat pada 

tahun tersebut dan untuk mewujudkan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia secara utuh. 

  Sintaksis Pemberian judul agak panjang dan dalam pemilihan kata tidak  

terkesan frontal sehingga terlihat netral. Isi pemberitaan 

terlihat jika SuaraMerdeka.com mendukung untuk untuk 

diadakannya rekonsilasi tragedi G30S tahun1965,sehingga 

dalam pemberitaan bersifat memihak kepada keadilan atas 

pelanggaran HAM masa lalu. Pada bagian pembuka,isi,dan 

penutup berita seringkali diberi kutipan pernyataan langsung 

orang lain yang sesuai dengan topik berita. 

  Skrip Informasi lengkap, hanya ada 1 berita yang tidak dilengkapi 

unsur why yaitu berita dengan Headline “Pemerintah Siapkan 

Ungkapan Tragedi 1965” pada tanggal 24 September 2015 

  Tematik Fokus pada upaya diadakannya rekonsiliasi baik didaerah 

maupun Negara, juga membicarakan mengenai sejarah masa 

lalu yang tidak jernih dan timpang. 

  Retoris Kata hiperbola (demi peleburan, dihantui, dzalimi), Istilah 

(monopoli, kolektif, konstelasi, diwarisi, tabu, keran 

informasi,konstruktif, dikubur), Kata sindiran ( subjektivitas ), 

Penggunaan bahasa jawa dalam berita (menggodok). Selain itu 

juga terdapat 2 foto, yang satu bergambar seseorang 
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Sumber : Data Primer, 2016 

 

Secara garis besar, pemberitaan SuaraMerdeka.com pada kasus tentang 

upaya Rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965, membingkai fenomena tersebut dalam 

bentuk permintaan maaf negara terhadap para keluarga korban tragedi G30S tersebut, 

lalu hal ini juga dikaitkan dengan janji presiden Joko Widodo yang pada saat 

kampanye pilpres tahun 2014 mengatakan bahwa akan merekonsiliasi pelanggaran 

HAM tahun 1965. Hasil pembingkaian SuaraMerdeka.com dalam pemberitaan 

Rekonsiliasi tragedi G30S secara obyektif memihak pada upaya rekonsiliasi atas 

pelanggaran HAM tragedi G30S tahun 1965, dalam pemberitaannya 

SuaraMerdeka.com memperlihatkan sisi jurnalisme damai, yang dimana turut andil 

dalam mencari titik temu permasalahan tersebut dan memberikan narasi alternatif 

sebagai aspek rekonsiliasi dalam setiap pemberitaan rekonsiliasi tragedi 1965. Aspek 

rekonsiliasi dalam narasi alternatif, harus mengangkat usaha-usaha ditingkat lokal dan 

nasional atau pribadi maupun kelompok yang berusaha untuk mencari titik temu dan 

berdamai terkait kejadian kelam itu. Narasi alternatif ini harus bisa mengangkat aspek 

rekonsiliasi guna menunjukkan bagaimana pada dasarnya kita sebagai warga Negara 

Indonesia, mempunyai kemampuan untuk berdamai dan mencari visi baru guna 

menatap masa depan yang lebik baik. 

 SuaraMerdeka.com adalah Koran elektronik lokal Jawatengah yang 

berpotensi Nasional sehingga dalam pemberitaannya mengenai Rekonsiliasi tragedi 

G30S, banyak memberitakan mengenai upaya diadakannya rekonsiliasi dikalangan 

masyarakat dengan menampilkan didalam berita diskusi yang membahas mengenai 

upaya rekonsiliasi G30S didaerah-daerah Jawa tengah, selain itu dalam pemberitaan 

juga mencantumkan upaya Negara yang sedang berusaha agar dapat terjadi 

rekonsiliasi atas tragedi 1965 tersebut.  Didalam berita juga diceritakan jika 

rekonsiliasi ini bertujuan untuk mewujudkan utuhnya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), hal itu bisa jadi dikaitkan dengan riwayat Suara Merdeka yang 

memegang palu keadilan dan yang satu gambar Soekarno 

memegang wayang, foto tersebut terdapat dalam berita yang 

berjudul “pemerinta siapkan ungkapan tragedi 1965” dan 

“Negara minta maaf kepada Soekarno adalah gagasan yang 

konstruktif” 
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dikenal dengan pers pancasila,hal itu juga dibuktikan oleh pendiri Suara Merdeka 

H.Hetami yang pernah sukses meraih penghargaan berupa piagam penegak pers 

Pancasila, sehubungan dengan sikapnya yang tidak mau mengikuti gerakan kaum 

komunis kala itu. 

 SuaraMerdeka.com terlihat dari gaya pemberitaan yang disampaikan tidak 

memihak kepada Komunis melainkan ingin meluruskan pandangan tentang komunis 

di Indonesia. SuaraMerdeka.com menunjukkan persepsi yang berbeda dengan yang 

lain dalam memandang peristiwa G30S sebagai tragedi kemanusiaan, 

SuaraMerdeka.com ingin mengajak pembaca bahwa dalam tragedi 1965 tersebut 

banyak kejadian kekerasan yang dilakukan terhadap warga Negara Indonesia, dan 

perampasan Hak Asasi Manusia tanpa melalui proses Hukum terlebih dahulu. Disini 

SuaraMerdeka.com mengajak untuk memahami bahwa sejarah yang tercatat 

menjadikan ketidakadilan dan rasa benci ini berlangsung hingga kini. Maka dari itu 

SuaraMerdeka.com menganggap rekonsiliasi yang diadakan bukan untuk membuka 

luka lama melainkan untuk menegakkan keadilan atas Hak Asasi Manusia dan 

utuhnya NKRI.  

Di dalam SuaraMerdeka.com juga tidak mencantumkan label G30S/PKI  

didalam pemberitaannya, SuaraMerdeka.com menuliskan “peristiwa Gerakan 30 

September” atau “G30S” yang mengesankan jika SuaraMerdeka.com tidak ingin ikut-

ikutan untuk menggunakan label PKI dibelakang G30S, dari sini terlihat jika 

SuaraMerdeka.com tidak menyalahkan PKI sebagai dalang dari peristiwa G30S atau 

beranggapan belum tentu PKI sebagai pelaku, karena secara keseluruhan meletusnya 

tragedi G30S itu berkesinambungan dengan banyak peristiwa, layaknya mata rantai 

yang sulit untuk diuraikan, disini menunjukkan SuaraMerdeka.com tidak ingin 

melihat peristiwa G30S itu berdiri sendiri melainkan banyak faktor yang bisa 

menyebabkan terjadinya G30S itu dan mengakibatkan banyaknya terjadi kekerasan 

bahkan hingga pembunuhan terhadap warga sipil .  

Pada awal pemberitaan, SuaraMerdeka.com sering menggunakan kalimat 

yang menggambarkan sejarah di Indonesia simpang siur dan media yang dianggap 

efektif untuk rekonsiliasi yaitu melalui pendidikan Sejarah dengan materi baru yang 

diberikan kepada Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Pemberitaan itu 

dapat terlihat dari berita dengan judul “Pendidikan Sejarah Jadi Media Rekonsiliasi” 

dan “Tsabit Azinar Ahmad: Penjernihan Sejarah Menuju Nirkebencian”. Kemudian 

setelah itu pemberitaan SuaraMerdeka.com lebih fokus pada tragedi G30S . Seperti 
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pada berita yang berjudul Pemerintah Siapkan Ungkapan Tragedi 1965, Setengah 

Abad G30S. Hal itu menunjukkan jika SuaraMerdeka.com beranggapan penyebab 

takutnya masyarakat untuk diadakannya rekonsiliasi adalah kebangkitan ideologi 

komunis, semenjak pemerintahan orde baru atau pasca meletusnya G30S tahun 1965 

masyarakat dibuat benci terhadap komunis. Kebencian itu dikarenakan masyarakat 

selama pemerintahan orde baru atau dibawah pemerintahan Soeharto selama 32 tahun 

didoktrinasi melalui media massa mengenai kekejaman yang dilakukan PKI terhadap 

para Jenderal Angkatan Darat, sedangkan hal itu memang sengaja dibangun oleh 

pemerintahan Soeharto bukan hanya untuk mendoktrin namun juga menyulut amarah 

masyarakat, sehingga hal itu menyimpan kebencian terhadap PKI secara turun 

temurun, dan ditambah lagi pasca pemerintahan orde baru kurangnya literasi yang 

memadai untuk mempelajari kembali apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa 

G30S. 

Judul yang ditampilkan SuaraMerdeka.com dibeberapa judul berita 

cenderung agak panjang. Namun jika dilihat dari judul yang ditampilkan, sudah dapat 

melihat isi berita yang hendak disampaikan. SuaraMerdeka.com cenderung lugas 

dalam penggunaan kata untuk judul-judul berita yang mereka buat. Namun tidak ada  

judul yang memojokkan atau menyindir salah satu pihak. Berdasarkan aplikasi 

framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, penulis menggunakan beberapa kata 

perumpamaan untuk mengkonstruksi beritanya. Kalimat perumpamaan atau 

pengandaian sering digunakan untuk memperkuat berita yang disampaikan. Seperti 

pada penggunaan istilah “monopoli” yang memiliki makna dikuasai dan diatur oleh 

satu pihak. Selain itu penggunaan kata “kolektif” memiliki makna kepentingan 

banyak orang. Penulis juga menggunakan istilah “keran Informasi” untuk 

menggambarkan makna bahwa era sekarang informasi apa saja bisa didapat tanpa 

batas. 

SuaraMerdeka.com merupakan koran lokal terbesar di  Jawa Tengah  dan 

terbesar nomor 7 di Indonesia, SuaraMerdeka.com juga dikatakan sebagai Koran lokal 

yang berpotensi nasional, yang dimana pembacanya juga menggunakan bahasa 

nasional. Oleh karena itu, dalam pemberitaannya SuaraMerdeka.com menggunakan 

Bahasa Indonesia dan juga menggunakan istilah bahasa Jawa. Misalkan saja penulis 

menggunakan kata “menggodok” untuk menyatakan permasalahan itu sedang di 

pikirkan betul-betul oleh pemerintah. Didalam pemberitaannya SuaraMerdeka.com 

sering tidak pernah secara langsung menyatakan presiden Jokowi untuk melakukan 
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rekonsiliasi, melainkan dengan menggunakan kata pemerintah , mengutip perkataan 

dari Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan jika presiden belum siap untuk 

rekonsiliasi, dan juga didalam pemberitaan langsung dengan presiden Jokowi penulis 

mencantumkan pernyataan dari Presiden Jokowi langsung. 

Pada pemberitaan tentang Rekonsiliasi Tragedi G30S, SuaraMerdeka.com 

mendukung upaya untuk diadakannya Rekonsiliasi. Pemberitaan SuaraMerdeka.com 

dimulai dengan sejarah yang tidak jernih sehingga dibutuhkan media yang tepat untuk 

membantu bisa dijalankannya rekonsiliasi, kemudian disambung dengan pemberitaan 

mengenai tragedi G30S tersebut, dan berita terakhir dalam periode bulan Oktober 

2015 adalah mengenai Sejarah kelam yang sudah seharusnya dikubur.  

Pemberitaan mengenai rekonsiliasi ini dianggap penting pasalnya pada 

tragedi G30S dan pasca tragedi G30S itu telah terjadi pembunuhan jutaan warga 

Indonesia tanpa proses pengadilan terlebih dulu, setiap orang yang dianggap PKI dan 

simpatisan PKI dibunuh dengan keji, walaupun orang dibunuh tersebut bukan PKI 

dan hanya seorang yang di PKI-kan. Tidak hanya itu juga para keluarga PKI yang 

tidak bersalah atau tidak terlibat dalam ajaran komunis hanya karena salah satu 

keluarganya menjadi anggota PKI atau simpatisannya tidak diberi fasilitas pelayanan 

Negara, didiskreditkan oleh Negara dengan KTP yang ditandai, tidak boleh berpolitik, 

dan tidak mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Hal ini menyangkut pemahaman 

masyarakat luas tentang tragedi ini, tidak sedikit orang yang hingga sekarang masih 

berpikir jika PKI adalah dalang dari serangan itu, hal itu disebabkan karena doktrinasi 

yang dilakukan semasa orde baru sangat kuat hingga melekat dalam pikiran rakyat 

Indonesia hingga sekarang. sehingga dari hasil penelitian dapat disimpulkan jika 

rekonsiliasi tragedi 1965 itu penting diadakan dengan mengingat pelanggaran HAM 

berat yang terjadi pada tahun 1965-1966. 


