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Penelitian ini membahas tentang perjuangan Angkatan 66 Kota Jambi dalam Tri 

Tuntutan Rakyat (TRITURA) pada tahun 1965-1966. Penelitian ini didasari oleh karena 

mulai dilupakannya para pejuang angkatan 66 yang pada masa itu memiliki peranan yang 

sangat penting dalam menanggapi situasi sosial ekonomi masyarakat Indonesia terutama Kota 

Jambi. Kajian ini mengingatkan kembali bagaimana situasi ekonomi yang kritis di akhir 

kepemimpinan Orde Lama dan keputusan PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai partai 

terlarang di Indonesia. 

 

Perekonomian Indonesia mulai memburuk saat memasuki tahun 1950-an, inflasi yang 

terjadi serta gagalnya kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi malah 

membuat keadaan semakin memburuk, di saat masalah perekonomian belum teratasi, terjadi 

pula sebuah pemberontakan yang menyakiti hati masyarakat dan membuat perasaan takut 

akan keamanan dan keutuhan Negara terancam karena dibunuhnya tujuh petinggi Angkatan 

Darat dengan sangat kejam yang diduga ditunggangi oleh PKI. 

 

Rentetan permasalahan yang terjadi di tahun 1965 ditanggapi oleh para pemuda dan 

pelajar yang ada di Indonesia, gelombang protes di pusat untuk menuntut pembubaran PKI 

yang dilakukan oleh para pemuda, mahasiswa dan pelajar juga merembet ke daerah-daerah 

termasuk Kota Jambi. Gelombang nasionalisme bangkit bersama dengan buruknya keadaan 

sosial ekonomi Indonesia. Pemuda, mahasiswa dan pelajar turun ke jalan-jalan menuntut 

pembubaran PKI dan perbaikan harga hingga semua pemuda, mahasisawa dan pelajar 

menyatukan tuntutan yang di kenal dengan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yang membawa 

Indonesia pada perubahan besar dalam sejarah Indonesia. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang 

menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber primer adalah foto-foto 

yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penelitian dan melalui 

wawancara kepada para pelaku sejarah  yang terlibat pada peristiwa tersebut. Sementara 

sumber-sumber sekunder menggunakan jurnal, artikel, Buku dan internet. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perubahan pada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peranan generasi 

muda. Peranan mereka sebagai social agent of change. Umumnya dilakukan oleh orang-

orang terpelajar. Merekalah selalu tampil di dalam perubahan tersebut, dapat kita lihat 

terutama dalam babakan yang menentukan sejarah kita. Kehadiran mereka dalam babakan 

Indonesia sering kali dikenal dengan istilah generasi. Konsepsi generasi ini lebih berorientasi 

pada kesatuan umur dan mereka yang memiliki kesamaan cita-cita dan menunaikan sebuah 

peranan yang menentukan pada saat-saat terpenting di dalam sejarah Indonesia
1
. 

Angkatan 66 adalah sebuah generasi yang lahir di tengah-tengah prahara yang terjadi 

antara tahun 1965 sampai 1966. Generasi ini berisikan pemuda dan orang-orang terpelajar 

yang peduli akan keadaan sosial dan ekonomi di masa itu, hati nurani mereka tergerak untuk 

menyuarakan sebuah tuntutan untuk menstabilkan kembali perekonomian Indonesia dan 

membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ditakutkan akan mengganti ideologi 

Pancasila dengan paham Komunis. 

Pada akhir tahun 1965 keadaan ekonomi Indonesia benar-benar berada titik terburuk. 

Untuk daerah Sumatra harga beras yang semula Rp800/kg melonjak menjadi Rp5.000/kg, 

harga bensin naik 400%, dari Rp250/liter menjadi Rp1.000/liter. Inflasi benar-benar tidak 

terkendali, mencapai 650%
2
. Selain permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat 

Indonesia, pada September 1965 terjadi sebuah pemberontakan yang melukai perasaan 

                                                           
1
 St. Purnomo Sidi, Gerakan Mahasiswa 1966 dan Perubahan Politik Di Indonesia, Skripsi. (Yogyakarta: UGM, 1996). 
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Makmur Hendrik, “Melawan Lupa”. Harian Singgalang. 26 Desember 2015. 



masyarakat dengan dibunuhnya beberapa pimpinan angkatan darat yang kini peristiwa 

tersebut disebut dengan Gerakan 30 September. 

Enam orang pimpinan Angkatan Darat dan seorang perwira menengah yang dibunuh 

dengan cara-cara yang sangat kejam diduga ditunggangi oleh PKI merupakan perilaku yang 

menyinggung norma-norma masyarakat Indonesia. Bagi banyak anggota PKI di desa-desa 

dan para simpatisan gerakan tersebut, boleh jadi peristiwa itu menimbulkan keragu-raguan 

akan kebenaran perbuatan pimpinan mereka. Bagi kebanyakan orang Indonesia, peristiwa 

tersebut telah menggugah amarah dan solidaritas meraka untuk tidak ragu-ragu menindas 

Gerakan 30 September
3
. 

Soeharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) mendalangi G30S (Gerakan 30 

september), dan selanjutnya menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang 

terkait dengan partai itu
4
. Jika bagi presiden Soekarno aksi G30S itu di sebutnya sebagai 

“riak kecil di tengah samudra besar Revolusi (nasional Indonesia),” sebuah peristiwa kecil 

yang dapat diselesaikan tanpa menimbulkan guncangan besar bagi struktur kekuasaan dan 

keamanan negara, bagi Soeharto peristiwa itu merupakan tsunami penghianatan dan 

kejahatan, yang menyingkapkan adanya kesalahan besar pada pemerintahan Soekarno
5
. 

Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalah satu partai besar di Indonesia pada 

masa itu dan memiliki massa cukup besar terutama di kalangan buruh dan petani. PKI adalah 

partai politik di Indonesia yang berideologikan Komunis yaitu paham yang mendahulukan 

kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan, paham komunis juga 

menyatakan semua hal dan sesuatu yang ada di suatu negara dikuasai secara mutlak oleh 

                                                           
3
 Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (Yogyakarta: ombak, 2015). Hlm. 97 

4
Jhon Roosa, Dalil Pembunuhan Massal (Gerakan 30 September Dan Kudeta Soeharto), (Jakarta: Hasta Mitra, 2008). 

Hlm. 5 
5  

Ibid. Jhon Roosa. Hlm. 5 



negara tersebut. Jika ideologi komunis ini berjalan dengan benar, tidak akan ada orang yang 

sangat kaya dan orang yang sangat miskin. 

 Setelah kejadian G30S yang diduga ditunggangi oleh PKI seluruh masyarakat 

Indonesia resah karena dibunuhnya putra terbaik bangsa. Berita ini tersebar ke daerah-daerah 

lain di luar pulau Jawa termasuk Kota Jambi, dan membuat masyarakat Kota Jambi terutama 

para pemuda resah, atas kabar tewasnya ketujuh putra bangsa tersebut hingga pengumuman 

resmi dari pusat bahwa dalang dari G30S adalah PKI (Partai Komunis Indonesia). Setelah 

pemberitaan tersebut timbul rasa benci dan tidak percaya terhadap PKI karena dianggap akan 

menghancurkan ideologi Pancasila. Setelah peristiwa G30S seruan anti komunis beredar di 

tengah-tengah masyarakat dan TNI-AD mulai menangkapi orang-orang komunis atau diduga 

komunis
6
. 

Pada tanggal 9 Januari 1966 di Sekretariat KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa 

Indonesia) pusat dalam rapat yang dihadiri antara lain Cosnas Batubara, Zamroni, Savarianus, 

Suardi, dan Ismid Hadad meputuskan 12 konsep untuk mengatasi masalah yang terjadi pada 

masa itu. Akan tetapi konsep tersebut dirumuskan kembali oleh Savarianus, Suardi dan Ismid 

Hadad agar dimaksudkan tuntutan tersebut lebih terarah yang kemudian konsep tersebut 

dikenal dengan Tritura
7
 

KAMI yang terdiri dari 17 organisasi kemahasiswaan melakukan rapat umum pada 

tanggal 10 Januari 1966 di depan halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
8
. Rapat 

dihadiri ketua KAMI pusat Cosmas Batubara, Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie, 

Mayor C.I. Santoso dan Gunawan Wibisono
9
. Di sanalah mereka menyampaikan aspirasinya 
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yang dikenal dengan TRITURA, yaitu : 1. Bubarkan PKI, 2. Rombak Kabinet Dwikora, 3. 

Turunkan Harga. 

Bubarkan PKI menjadi tuntutan dikarenakan setelah kejadian G30S masyarakat 

beranggapan bahwa PKI akan menghancurkan ideologi bangsa yaitu Pancasila, selain itu 

bubarkan kabinet Dwikora juga menjadi perhatian karena kabinet ini diisi oleh orang-orang 

yang berasal atau dianggap dari PKI, serta turunkan harga tetap menjadi perhatian para 

demonstran mengingat harga-harga kebutuhan pokok di pasar semakin memprihatinkan di 

tahun 1966. 

 Dari wadah front pancasila yang berisikan orang-orang yang ingin mempertahankan 

ideologi Pancasila dan menentang paham komunis di Indonesia inilah yang melahirkan 

beberapa kesatuan  aksi seperti KAMI, KAPPI, KAGI, KASI, KAWI dan lain-lain yang kini 

di kenal dengan angkatan 66. Pada hari lahirnya Tritura mahasiswa dan masyarakat turun ke 

jalan-jalan mengumandangkan tuntutannya, spanduk-spanduk Tritura diarak keliling kota 

aksi-aksi di Jakarta segera diikuti oleh aksi di daerah-daerah
10

 setelah Bandung dan 

Yogyakarta menyusul pula Makassar, Banjarmasin, Surabaya, Manado, Palembang, padang, 

Medan hingga ke Jambi
11

. 

 Generasi Angkatan 66 ini lahir dari kritik, inisiatif atas keadaan sosial yang ada dan 

juga jarak yang dibuat atas generasi yang sedang berkuasa, maka tidak jarang sebuah generasi 

mengklaim dirinya sebagai pengemban tugas yang harus menggantikan generasi sebelumnya, 

yaitu generasi Angkatan 1966
12

. Generasi Angkatan 66 inilah yang tergabung dalam 

kesatuan-kesatuan aksi yang menyerukan Tri Tuntutan Rakyat atau biasa disebut Tritura. 

Tritura lahir pada tanggal 10 Januari 1966 seperti angkatan 45 adalah orang-orang yang 
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berperan pada tahun 1945. Angkatan 66 menjadi awal bangkitnya gerakan nasional pertama 

yang mengkritisi pemerintah, dan juga di anggap sangat berperan dalam pergantian rezin orde 

lama ke rezim orde baru, mengingat gerakan ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja melainkan 

di daerah-daerah lain seperti Medan, Bandung, Yogya, Makassar, Banjarmasin, Surabaya, 

Palembang, Padang dan Manado
13

.  

Kota Jambi pun turut melakukan orasi setelah kejadian G30S. Pemuda-pemuda Kota 

Jambi yang tergabung dalam ormas-ormas Islam menyatukan diri untuk menegakan Pancasila 

dan UUD 1945, serta menormalkan kembali harga-harga kebutuhan pokok yang semakin 

melambung tinggi setelah pristiwa G30S. Mengkaji angkatan 66 di Kota Jambi, sama saja 

dengan mengkaji angkatan 66 secara nasional, siklus mata rantai yang tidak dapat 

dipisahkan
14

. Tidak lama setelah kejadian G30S terbentuklah kesatuan aksi di Kota Jambi 

yang berisikan para pemuda dan pelajar yang merupakan cikal bakal dari kesatuan-kesatuan 

aksi yang lainnya, mereka berkumpul di lapangan Banteng yang sekarang adalah museum 

perjuangan rakyat Jambi pada tahun 1965 tak lama setelah kejadian itu
15

, di sanalah 

terbentuknya KAPMI (Kesatuan Aksi Pemuda Mahasiswa Indonesia) KAPMI merupakan 

gabungan dari pemuda dan mahasiswa yang ada di kota Jambi yang menyatukan suara untuk 

membubarkan PKI di Jambi maupun Indonesia. 

Setelah terbentuknya KAPMI di Jambi mereka langsung mengadakan pawai menolak 

G30S. Menurut Haroen Saad, KAPMI di Jambi tidak bertahan lama, mengingat KAPMI 

hanya ada di Jambi, sedangkan di daerah-daerah lain kesatuan aksinya tersendiri namun tetap 

menyatukan suara seperti KAMI, KAPPI dan sebagainya, lalu KAPMI dibubarkan sehingga 

terbentuklah kesatuan-kesatuan aksi di Jambi di antaranya adalah KAMI (Kesatuan Aksi 
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Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KASI (Kesatuan 

Aksi Sarjana Indonesia), KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia), dan KASBI (Kesatuan Aksi 

Serikat Buruh Indonesia)
16

. 

Terbentuknya kesatuan-kesatuan aksi yang ada di Jambi sampailah pada puncaknya di 

mana masing-masing ketua dari kesatuan aksi tersebut mendeklarasikan tujuan mereka yaitu 

TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat), mendeklarasikan tuntutan mereka bersama-sama berbaris 

secara rapi menuju panca tunggal, yaitu Gubernur, DPR, Dandrem, ketua pengadilan negri 

dan kepala Kejaksaan. 

 Dari latar belakang tersebut terlihat bahwa Jambi juga memiliki peran dari sebuah 

sejarah besar bangsa Indonesia, Jambi juga turut menyuarakan aspirasinya atas pembubaran 

PKI, dan juga turut serta aktif dalam menyuarakan Tritura setelah meletusnya gelombang 

demonstrasi di pusat dalam tuntutan Tritura, mengingat dampak yang terjadi setelah G30S 

tidak hanya berimbas di pusat atau pulau Jawa namun juga menyebar hingga ke daerah-

daerah di tanah air, di tambah lagi permasalahan ekonomi yang semakin menyiksa rakyat. 

Penulis tertarik untuk membahas angkatan 66 sebagai tulisan ilmiah mengingat belum 

banyak tulisan-tulisan ilmiah menyangkut angkatan 66 dan TRITURA di Jambi bahkan 

banyak orang yang tidak mengetahui tentang angkatan 66 baik secara lokal maupun nasional, 

gerakan yang berperan dalam pergantian orde lama ke orde baru ini bisa dikatakan nyaris 

dilupakan, gerakan yang dilakukan secara sepontan tanpa adanya desakan atau perintah dari 

pihak manapun yang membuat para pemuda Indonesia di pusat maupun daerah-daerah 

termasuk para pemuda di Jambi  menyuarakan satu tuntutan yaitu Tritura dan pelakunya kini 

lebih dikenal dengan generasi 1966 atau Angkatan 66.  
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Penulis berminat untuk menjadikannya sebuah tulisan ilmiah dengan menggunakan 

pendekatan metode sejarah, agar dapat merefleksikan kembali atau menggambarkan kembali 

kejadian-kejadian di masa itu dan mengingatkan kembali tentang sejarah Angkatan 66 dalam 

sebuat tulisan ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN 

 

 Saat meletusnya G30S di pusat berdampak pada terganggunya ketentraman sosial 

masyarakat di pusat maupun di daerah termasuk Kota Jambi. Masyarakat Kota Jambi resah 

atas peristiwa yang telah menewaskan pimpinan angkatan darat dan tidak tau siapa dalang 

dari gerakan tersebut dan apa tujuan dari gerakan tersebut. 

 Sebelum pengumuman dari pusat, bahwa G30S di tunggangi oleh PKI malam harinya 

sekitar pukul 12:00 WIB, beberapa pemuda yang tergabung dalam ormas-ormas islam yang 

ada di Kota Jambi dikumpulkan oleh petinggi angkatan darat yaitu S.A Siregar, tujuan 

pengumpulan pemuda tersebut adalah untuk membuat tulisan-tulisan di Kota Jambi dengan 

menggunakan cat yang telah disiapkan, mereka membagi diri menjadi tiga kelompok, 

kelompok pertama di area pasar, kelompok kedua di area sepanjang jalan Sipin, dan yang ke 

tiga di daerah The Hok. Tulisan yang di buat ialah “G30S adalah PKI”, “Bubarkan PKI” dan 

tulisan-tulisan sejenisnya. Tulisan-tulisan tersebut di tulis di kantor-kantor maupun tempat-

tempat yang strategis hingga pagar rumah masyarakat yang di rasa strategis. 

 Pagi hari setelah tulisan-tulisan tersebut selesai di kerjakan, masyarakat Kota Jambi 

gempar karna Kota Jambi sudah dipenuhi oleh tulisan-tulisan yang menyatakan G30S adalah 

PKI, di tambah lagi pernyataan dari pusat bahwa G30S di tunggangi oleh PKI. Hal ini 

menyulut amarah masyarakat di Kota Jambi dan mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh 

PKI. 

 Setelah kejadian G30S mulailah bermunculan gelombang protes yang menuntut 

pembubaran atas PKI. Hal ini juga di lakukan oleh masyarakat Kota Jambi, gelombang protes 

mulai muncul di Kota Jambi, ormas-ormas yang ada di Kota Jambi menyatukan suara 



mengutuk perbuatan PKI dan menuntut PKI di bubarkan dengan cara berkumpul di lapangan 

banteng dan membuat surat pernyataan yang akan langsung di kirim ke pemerintah . 

 Gelombang protes di pusat maupun di daerah termasuk Kota Jambi terus berlangsung 

hingga membuat masyarakat khususnya pemuda Kota Jambi menyatukan diri dalam satu 

kesatuan aksi yaitu KAPMI (Kesatuan Aksi Pemuda Mahasiswa Indonesia), pembentukan 

KAPMI sebagai respon atas terbentuknya kesatuan aksi di pusat yaitu KAMI (Kesatuan Aksi 

Mahasiswa Indonesia). KAPMI melakukan orasi-orasi yang mengutuk PKI dan menolak 

adanya PKI maupun ormas yang seasas dengan PKI yang ada di Kota Jambi, dan meminta 

untuk membubarkannya dengan cara berorasi mengelilingi pasar Kota Jambi. 

 KAPMI tidak bertahan lama hanya sekitar satu bulan, lalu KAPMI dibubarkan dan 

dipecah menjadi beberapa kesatuan aksi yaitu KAMI, KAPPI, KAGI, KASI, dan KASBI. 

Tujuan dari dibubarkannya KAPMI dan di pecah menjadi beberapa kesatuan aksi agar 

kesatuan aksi lebih bersifat nasional dan jelas tujuannya seperti kesatuan aksi yang ada di 

pusat, mengingat KAPMI hanya ada di Jambi. 

 Pada tanggal 10 Januari 1966, KAMI di pusat mencetuskan Tritura dengan tiga 

tuntutannya yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan turunkan 

harga-harga. Dengan tercetusnya Tritura, kesatuan aksi di Kota Jambi juga merespon hal 

tersebut dengan turut menyuarakan Tritura di Kota Jambi, lima kesatuan aksi yang ada secara 

bergantian berorasi menyuarakan Tritura yang masing-masing di wakili oleh presidium atau 

ketua kesatuan aksi. 

 Sejak pecahnya gelombang protes di pusat, Kota Jambi juga turut menyarakan protes 

yang sama, dari yang hanya menuntut pembubaran hingga penyetabilan harga yang ada 

dalam poin Tritura. Di Kota Jambi tidak terjadi bentrokan antara demonstran dengan anggota 



PKI dikarnakan orang-orang PKI di Kota Jambi sudah di tangkapi sebelum gelombang protes 

benar-benar pecah dan jumlah massa PKI di Kota Jambi tidak terlalu banyak. 

 Meskipun tidak terjadi bentrokan namun gelombang aksi yang pecah di Kota Jambi 

memojokan etnis tionghua. Toko-toko di pasar yang di miliki oleh orang-orang berketurunan 

tionghua di tutup saat terjadi gelombang protes, tidak hanya itu mereka terpaksa menyiapkan 

air minum dan makanan ringan di depan toko mereka sebagai bentuk dukungan mereka dan 

agar toko mereka tidak menjadi sasaran amukan massa ataupun di jarah. 

 Sejak tercetusnya Tritura di pusat, di Kota Jambi juga turut menyuarakan Tritura 

hampir setiap minggu, namun tidak puas hanya dengan Tritura kesatuan aksi di Kota Jambi 

mendemo toko-toko di pasar agar menurunkan tulisan-tulisan yang bertuliskan bahasa 

mandarin, tanpa perlawanan pemilik toko mengikuti permintaan para demonstran. Selain 

toko-toko yang bertuliskan mandarin, sekolah-sekolah swasta milik orang tionghua juga 

menjadi sasaran dari kesatuan aksi, mereka menuntut agar sekolah-sekolah tersebut berada 

langsung dibawah pengawasan pemerintah demi mencegah berkembangnya paham komunis 

di sekolah tersebut. 

 Menanggapi situasi yang semakin memanas di Kota Jambi, panglima Sriwijaya Ishak 

Juarsa berkunjung ke Kota Jambi untuk menemui kesatuan aksi yang ada di Kota Jambi, 

Ishak Juarsa meminta agar massa tidak bertindak diluar batas dan memberikan pengarahan 

agar selalu melakukan aksi dengan damai demi terciptanya keamanan bersama. 

 Gelombang protes di pusat maupun di daerah terus bergulir hingga pada tanggal 11 

Maret 1966, Soekarno memberikan perintah melalui surat kepada Soeharto untuk melakukan 

tindakan demi keamanan Negara dan mengembalikan kembali kewibawaan presiden di mata 

masyarakat, yang kemudian surat tersebut di kenal dengan Supersemar (Surat Perintah 11 



Maret), langkah pertama yang diambil oleh Soeharto adalah dengan mengeluarkan keputusan 

yang menyatakan pembubaran atas PKI beserta ormas-ormasnya. 

 Dengan keluarnya Supersemar maka secara otomatis berhentipula tuntutan-tuntuan 

yang di lakukan oleh kesatuan aksi di pusat maupun di daerah termasuk Kota Jambi, karna 

dengan pembubaran PKI berarti dua dari ketiga poin Tritura telah terpenuhi dan menyusul 

soal perbaikan harga-harga yang sedang melambung. 

 Mereka yang menyuarakan Tritura inilah yang kemudian di kenal dengan sebutan 

angkatan 66 karna perjuangan mereka di tahun 1966 telah membawa perubahan bagi 

Indonesia, meskipun nyaris dilupakan pada masa sekarang namun apa yang telah dilakukan 

oleh angkatan 66 sangatlah besar pengaruhnya. Akibat perjuangan angkatan 66 yang terus 

menuntut pembubaran PKI, Indonesia terbebas dari paham komunis yang tercatat dalam 

sejarah ingin merubah ideologi Pancasila menjadi Komunis. 

 


