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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah lansia mantan tahanan politik 

Pulau Buru berhasil menemukan makna hidup, sekaligus mengetahui bagaimana 

proses penemuan dan gambaran makna hidup dari pengalamannya menjadi 

tahanan politik. Penelitian yang menggunakan metode life history dan analisis 

naratif ini berusaha menggali dari pengalaman sebelum masa penahanan, ketika 

masa penahanan, dan setelahnya. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan 

teori makna hidup Viktor E. Frankl. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

Oei Hiem Hwie mampu memaknai hidupnya dan mencapai kebahagiaan. 

Penemuan makna hidup telah melalui proses dari kebebasan berkehendak menuju 

hasrat hidup bermakna. Gambaran makna hidup bersumber dari nilai kreatif, nilai 

penghayatan, nilai bersikap, dan nilai harapan. Oei Hiem Hwie memaknai hidup 

di usia lanjut dengan mengabdi pada masyarakat. Memiliki perasaan puas dan 

syukur dengan segala pencapaiannya. Penemuan makna hidup tersebut 

diwujudkan dengan mendirikan perpustakaan umum. Kebahagiaan yang 

dicapainya terwujud dalam kedisiplinan menjaga kesehatan, keaktifan sosial, dan 

produktif dalam berkarya.  

Kata kunci: makna hidup, mantan tahanan politik, usia lanjut, life history. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aims to determine whether an elderly former Pulau Buru’s political 

prisoners managed to find meaning of life, at the same time knowing how the 

process of discovery and images of meaning of life from the experience of being 

political prisoners. This research, that using “life history” method and “narrative 

analysis” is trying to seek from experience before detention period, when the 

detention period, and after it. The discussion carried out with using Viktor E. 

Frankl’s “Meaning of Life” theory. The result of this research indicates that Oei 

Hiem Hwie was able to make sense of his life and achieve happiness. The 

discovery of meaning of life has been through the proccess of free will to become 

desire meaningful life. Image of the meaningful of life comes from creative value, 

experiential value, attitudinal value, and hopeful value. Oei Hiem Hwie make 

sense of his life in old age by serving the society. Have a sense of satisfaction and 

gratitude to all his accomplishments. The discover of that meaning of life is 

realized by establishing a public library. Happiness that he get embodied in his 

discipline to maintaining health, social actifity, and productive in work. 

Keyword: meaning of life, former political prisoner, elderly, life history 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap orang yang pernah merasakan kehidupan sekitar tahun 60-an di 

Indonesia, pasti ikut merasakan dampak kejadian besar atas pergantian sistem 

politik di negeri ini yang ditandai dengan peristiwa 30 September 1965. Kenangan 

peristiwa itu masih terbawa oleh mereka yang hingga sekarang masih hidup, 

terlebih lagi mereka yang terkena imbasnya secara langsung peristiwa yang 

ditandai dengan penangkapan dan penahanan orang-orang yang ikut dalam 

Gerakan 30 September, kemudian disingkat G30S/PKI, serta yang dicap sebagai 

komunis.  

Para tahanan diklasifikasikan berdasarkan kesalahannya menjadi tapol 

Golongan A, Golongan B dan Golongan C.Golongan A adalah mereka yang 

memiliki bukti kuat untuk diajukan ke depan pengadilan yaitu yang terlibat 

langsung pada peristiwa dan para pemimpin PKI. Berjumlah 1967 orang. 

Golongan B adalah mereka yang dianggap bersalah, namun belum dapat 

dibuktikan kesalahannya dan tidak diadili. Mereka terdiri dari anggota organisasi 

yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Berjumlah sekitar 34.000 orang. Golongan 

C adalah mereka yang tidak memiliki bukti kuat terlibat peristiwa, dengan jumlah 

sekitar 580.000 orang (Krisnadi, 2000). 

Pembuangan tapol (tahanan politik) ke Pulau Buru dimulai pada tahun 1969, 

dengan didatangkannya 850 tapol golongan B dari berbagai Rumah Tahanan  
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Chusus (RTC) di Jawa ke lokasi yang disebut Tempat Pemanfaatan Buru (Tefaat 

Buru) yang merupakan pelaksanaan proyek Instalasi Rehabilitasi Buru 

(Inrehab)berada di bawah kekuasaan Badan Pelaksanaan Resettlement Buru 

(Bapreru). Dalam rombongan pertama ini terdapat sastrawan kaliber dunia, 

Pramoedya Ananta Toer. Beliauadalah satu-satunya seniman Indonesia yang 

beberapa kali dinominasikan sebagai pemenang hadiah Nobel (pengantar 

Harsutejo dalam Demokrasno, 2006). Pramoedya juga menuliskan pengalaman 

dalam memoarnya tentang proses pengiriman tapol ke Pulau Buru.   

“Kapal kami bergoyang dan bergeleng-geleng.Kami berlayar dalam 

ruang dengan pintu besar dari jeruji besi, dan dikunci, dalam sekapan, dalam 

tiga ruang besar di bawah dek.Melihat langitpun tak lagi ada hak..., seperti nasib 

empat juta penduduk Afrika dalam kapal Inggris dan Amerika, menyeberangi 

Atlantik, dibawa ke benua baru.”(Toer, 2000). 

 

Pengisolasian para tahanan di Pulau Buru juga dilakukan dengan cara 

larangan kunjungan yang berlaku sepanjang tahun pada masa tahanan tersebut, 

terkecuali Kejaksaan Agung mengeluarkan izin melakukan kunjungan. Surat izin 

tersebut baru diterbitkan pada tahun 1972 dan terbatas pada wartawan untuk 

melakukan peliputan (epilog Adam dalam Setiawan, 2004). 

Mereka tidak hanya diisolasi, namun juga diwajibkan untuk melakukan 

berbagai pekerjaan. Pekerjaan tersebut meliputi membabat hutan atau alang-alang, 

mencetak sawah, membuat jalan, bendungan, rumah, tempat ibadah, menanam, 

memanen, mengangkut dengan pikulan maupun gerobak, dan pandai besi. Para 

tapol dituntut hidup mandiri, diwajibkan membiayai pembangunan 

proyektermasuksarana produksi, biaya makan dan lauk para petugas. Selain itu, 

para tapol juga harus melaksanakanproyek penggergajian kayu yang hasilnya 
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digunakan untuk mengisi kas Tefaat Buru, serta menanam padi dengan sistem 

target. Pendeknya tenaga tapol dieksploitasi.Kondisi demikian masih diperberat 

dengan adanya pungli dari para petugas (Krisnadi, 2001). 

Kondisi yang amat berat secara fisik maupun psikologis, siksaan-siksaan 

dan pelecehan martabat manusia yang tak tertahankan menyebabkan sejumlah 

kasus bunuh diri. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh para tapol 

sampai dengan tahun 1978, terdapat 310 kematian dengan rincian sakit 191 orang, 

dibunuh petugas 53 orang dengan berbagai macam alasan maupun tanpa alasan 

(termasuk 2 orang hilang), kecelakaan (tertimpa pohon, hanyut di sungai, diserang 

sapi atau babi hutan, terkena petir) 35 orang, bunuh diri 15 orang, lain-lain (ketika 

tidur, dalam perjalanan ditombak penduduk, tidak jelas) 16 orang(pengantar 

Harsutejo dalam Demokrasno, 2006). 

Pembebasan tapol Pulau Buru dilaksanakan berturut-turut mulai tahun 

1977 hingga 1979.Namun kebebasan yang diberikan kepada tapol Pulau Buru 

tidak mengandung arti yang sebenarnya bila ditinjau dari kenyataan yang terjadi 

setelah mereka dipulangkan ke daerah masing-masing.Penderitaan mereka 

ternyata masih terus mengikuti meskipun telah keluar dari tahanan.Para mantan 

tahanan politik mendapat tanda khusus pada KTP mereka.Setelah melepas 

sebagian besar tapol di akhir 1970an, pemerintah menetapkan aturan yang 

melarang mereka bekerja di bidang yang dapat mempengaruhi opini publik. 

Aturan ini dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri pada 1981, dan 

menyebutkan larangan itu berlaku untuk bidang jurnalistik, pendidikan, hukum, 

dan jenis pekerjaan lain yang dianggap ‘strategis’ oleh pemerintah. Dalam 
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penjelasan resmi disebutkan bahwa pemerintah khawatir para mantan tahanan 

politik akan menggunakan posisi-posisi tersebut untuk menyebarkan komunisme 

(Rossa, .et,.al 2004). 

Hal tersebut juga dapat diketahui dalam epilog yang ditulis Joesoef Isak 

(Toer, 2000), ex-tapol yang setelah bebas menjadi pimpinan penerbit Hasta 

Mitra,mengenai peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia 

sendiri bagi para bekas tahanan politik.Para ex-tapol dilarang bekerja pada semua 

jawatan pemerintah, dalam fungsi apa pun dan di mana pun. Dilarang bekerja 

pada semua perusahaan yang dianggap vital oleh pemerintah.Pengertian vital 

akhirnya bertambah lama bertambah luas. Di tahun-tahun belakangan, peraturan 

ini ditingkatkan dengan apa yang dikenal bersih-lingkungan. Ini berarti bahwa 

siapa saja yang mempunyai kaitan keluarga (bapak, anak, sepupu, ipar, kakak, 

mertua, dan sebagainya) dengan seorang ex-tapol, harus dikeluarkan dari 

perusahaan tempat mereka bekerja. 

Ex-tapol dilarang masuk dinas militer. Mass-media dilarang menerima ex-

tapol sebagai wartawan atau mempublikasikan tulisan mereka.Para penerbit 

dilarang menerbitkan buku-buku karangan ex-tapol. Mereka diwajibkan meminta 

izin-khusus dari instansi-instansi sipil dan militer, apabila pergi ke luar kota, apa 

lagi ke luar negeri. Ex-tapol harus meminta izin-khusus kalau mau pindah rumah, 

sekalipun dari satu kelurahan ke kelurahan lain yang berdekatan.Sebagian ex-

tapol diperbolehkan, sebagian lagi dilarang ikut serta dalam pemilihan umum.Jadi 

semua ex-tapol yang beratus-ribu di seluruh Indonesia berjalan dengan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kode khusus: ET (ex-tapol). Ini adalah satu 
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sistem kontrol yang efektif, karena segala kegiatan kemasyarakatan harus dimulai 

dengan menunjukkan KTP. 

Diungkapkan juga pengalaman Setiawan, ex-tapol Pulau Buru setelah 

“bebas” dari masa tahanan. 

“Mantan tahanan politik Pulau Buru dikembalikan ke tengah-tengah 

masyarakat yang dipagari rapat-rapat dengan seribusatu rambu-rambu sosial 

politik.Iatidak boleh bekerja ini-dan-itu. Ia harus berbuat begini-dan-begitu. 

Kata-kata “dikembalikan ke masyarakat” memang tidak mengandung arti 

“dibebaskan dari segala macam bentuk isolasi”.Dalam kata-kata “dikembalikan 

ke masyarakat” sama sekali tidak terkandung petunjuk, bahwa hak-hak sosial-

politik dipulihkan kembali seperti semula” (Setiawan, 2003). 

 

Era reformasi yang antara lain ditandai perkembangan baru berupa 

transparansi dan demokratisasi, telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru 

bagi kehidupan masyarakat tak terkecuali dalam kehidupan akademik. Saat ini, 

cukup mudah bagi kita untuk mendapatkan berbagai tulisan yang membicarakan 

peristiwa G 30 S dari berbagai perspektif. Karya-karya para sarjana asing juga 

telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dipublikasikan secara luas. 

Namun di lain pihak ternyata masih banyak mantan tahanan politik yang 

ragu untuk mengungkap kisah masa lalunya yang berhubungan dengan kejadian 

sekitar tahun 1965. Seperti diungkapkan oleh Direktur Pusat Sejarah dan Etika 

Politik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Wardaya. 

“Pemerintah Indonesia terlihat kurang serius menyelesaikan tragedi 

kemanusiaan oleh kekuasaan militer dan rezim orde baru, yang menimpa jutaan 

masyarakat Indonesia.Sebab, banyak keluarga eks atau mantan tahanan politik 

pada masa orde baru yang kini masih mendapatkan stigma atau cap buruk 

sebagai simpatisan PKI sehingga mereka trauma”, kata dia 

(http://republika.co.id, 06/9/2011). 

 

Di sisi lain, eks-tapol yang kembali ke lingkungan asalnya, dapat bernafas 

lega karena masyarakat telah menerima kehadirannya kembali dengan baik. 
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Dalam penelitian yang dilakukan UtamadanPriyanto(2009), ditemukan bahwa 

masyarakat di beberapa daerah  Jawa Tengah dan Yogyakarta yang menunjukkan 

bahwa hubungan antara eks tapol dengan masyarakat penerima berlangsung baik. 

Seiring dengan proses perjalanan waktu kecurigaan masyarakat penerima terhadap 

eks tapol secara berangsur-angsur semakin berkurang. Padahal tidak sedikit eks 

tapol yang ditolak bahkan diusir pada saat mereka bermaksud kembali ke 

komunitas asalnya. Dalam hubungan sosial sehari-hari mereka cenderung 

dikucilkan (UtamadanPriyanto,2009).  

Bagaimana reaksi para eks tapol dalam menghadapi perlakuan masyarakat 

penerima merupakan permasalahan yang penting dan menarik untuk diteliti. Baik 

secara individual maupun kelompok mereka memiliki tanggapan yang berbeda 

satu sama lain. Di satu pihak ada eks tapol yang menganut prinsip pantang 

menyerah dan menganggap pengucilan sebagai bagian dari risiko perjuangan, 

sehingga mereka selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan 

masyarakat penerima. Di lain pihak ada pula eks tapol yang menganggap 

perlakuan masyarakat penerima itu tidak adil, karena tidak semua dari mereka 

berbuat kesalahan seperti yang telah dituduhkan. Namun demikian pengalaman 

traumatis dan penderitaan lahir-batin selama dalam tahanan membuat mereka 

bersikap pasrah (Utama&Priyanto,2009). 

Kisah mantan tahanan politik di Pulau Buru memiliki persamaan dengan 

apa yang dialami ahli psikoterapis, Victor E. Frankl. Profesor dalam bidang 

Neurologi dan Psikiatri di The University of Vienna Medical School dan Guru 

Besar Luar Biasa bidang Logoterapi pada U.S. International University ini juga 

http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byGroup/author/227298
http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byGroup/author/227297
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bekas tahanan yang lama mendekam di beberapa kamp konsentrasi (NAZI 

Jerman)yang tak berperikemanusiaan (Frankl, 2004). Pengalaman tersebut 

membantunya untuk menemukan makna hidup dari manusia dan mengembangkan 

metode terapi yang diberi nama logoterapi.  

Meskipun setelah bebas mereka menderita karena situasi yang belum 

pulih, banyak negara yang bersimpati pada korban kamp konsentrasi Yahudi 

seperti Amerika Serikat, Afrika Selatan, atau Palestina.Pada tanggal 14 Mei 1948, 

pemimpin Zionis terkemuka David Ben-Gurion mengumumkan pendirian Negara 

Israel dan menyatakan bahwa imigrasi kaum Yahudi ke negara baru tersebut tidak 

akan dibatasi. Antara tahun 1948 dan 1951, hampir 700.000 orang Yahudi 

beremigrasi ke Israel, termasuk lebih dari dua pertiga orang pengungsi Yahudi di 

Eropa (http://www.ushmm.org/outreach diunduh: 11/8/2012). 

Berbeda dengan mantan tahanan politik Pulau Buru yang sampai kini 

masih mengalami kesulitan dalam mendapat hak sebagai warga negara maupun 

hubungan sosial dari masyarakat, seperti hasil penelitian Skripsi Johana Saputra 

tentang diskriminasi terhadap ekstapol PKI di dusun Grogol, Prambanan, 

Sleman.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa eks tapol masih mengalami 

perlakuan berupa (1) Penyiksaan fisik, yaitu perlakuan-perlakuan tidak manusiawi 

setelah bebas dari masa tahanan, dan (2) Penyiksaan psikis, yaitu penyiksaan yang 

berasal dari perlakuan-perlakuan diskriminatif yang mereka alami setelah keluar 

dari masa tahanan seperti (a) isolasi; (b) ketakutan; dan (3) tekanan mental 

(Saputra, 2009). 

http://www.ushmm.org/outreach
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Menurut Frankl (2004) baik dalam kondisi normal maupun dalam 

penderitaan, kehidupan senantiasa mengandung hal-hal bermakna di 

dalamnya.Setiap orang memiliki motivasi utama dalam hidupnya, yaitu keinginan 

agar hidupnya bermakna dan bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia 

normal memiliki kemampuan dan kebebasan untuk menemukan dan 

mengembangkan makna hidupnya melalui apa yang dikerjakannnya, dihayatinya, 

dan sikap tepat atas penderitaannya yang tidak dapat terelakkan lagi (Frankl dalam 

Bastaman,2007).  

Makna itu sendiri dapat ditemukan dalam setiap keadaan, baikyang 

menyenangkan maupun tak menyenangkan, baik dalam suka maupun dukatidak 

terkecuali para mantan tahanan politik Pulau Buru yang telah memasuki usia senja 

atau biasa disebut lanjut usia (lansia). Masa lanjut usia merupakan tahap terakhir 

dalam rentang kehidupan manusia. Orang yang dapat dikatakan telah memasuki 

masa lanjut usia adalah orang yang telah berusia 60 tahun keatas (Hurlock, 1992).  

Pada masa tersebut setiap individu berharap dapat menjalani masa tuanya 

dengan bahagia. Ketika memasuki masa tua tersebut, sebagian para lanjut usia 

dapat menjalaninya dengan bahagia, namun tidak sedikit dari mereka yang 

mengalami hal sebaliknya, lanjut usia dijalani dengan rasa ketidakbahagiaan, 

sehingga menyebabkan rasa ketidaknyamanan.  

Lanjut usia secara psikososial dinyatakan krisis apabila mengalami 

ketergantungan atau sangat memerlukan pelayanan orang lain,  mengisolasi diri 

atau menarik diri dari kegiatan kemasyarakatan karena berbagai sebab, 

diantaranya setelah menjalani masa pensiun, setelah sakit cukup berat dan lama, 
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setelah kematian pasangan hidup dan lain-lain (Kartinah & Sudaryanto, 

2008).Terdapat beberapa hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan 

sehingga membawa lansia kearah kerusakan atau kemunduran terutama aspek 

psikologis yang mendadak, misalnya bingung, panik, depresif, dan apatis.Hal 

tersebut biasanya bersumber dari munculnya stressor psikososial yang paling 

berat, misalnya kematian pasangan hidup, kematian sanak keluarga dekat, 

terpaksa berurusan dengan penegak hukum, atau trauma psikis (Kartinah & 

Sudaryanto, 2008). 

Menurut Bastaman (2007), masa tua memberikan kesempatan untuk lebih 

peduli pada kesehatan pribadi, tersedia waktu lebih banyak untuk membina 

hubungan lebih akrab dengan kerabat, sahabat, dan keluarga besar. Berbeda 

dengan masa-masa sebelumnya yang sarat dengan kegiatan kerja, pada masa tua 

pun memberikan waktu untuk belajar dan melakukan berbagai hobi yang tak 

sempat dilakukan sebelumnya, lebih termotivasi untuk merenungi pengalaman 

hidup dan melaksanakan ibadah secara lebih mendalam.Lansia yang hidupnya 

bermakna, antara lain digambarkan oleh Bastaman (2007) sebagai orang-orang 

yang menerima dan bersikap positif terhadap ketuaannya serta menjalaninya 

dengan tenang.Ia mampu hidup mandiri dan tidak terlalu tergantung terhadap 

keluarga, apalagi membebaninya.  

Peneliti mengangkat pengalaman hidup seorang mantan tahanan politik 

Pulau Buru bernama Oei Hiem Hwie, seorang laki-laki berusia75tahun yang lahir 

di Malang, Jawa Timur, 26 November 1938. Oei Hiem Hwiesemasa muda adalah 

seorang aktivis mahasiswa sekaligus wartawan sebuah surat kabar di 
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Surabaya.Ketika terjadi peristiwa G30S, banyak mahasiswa dan wartawan 

ditangkap karena dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI. Salah satu 

tuduhannya adalah bekerja pada surat kabar Terompet Masjarakat, surat kabar 

yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Sejak penangkapan tersebut Oei Hiem 

Hwie merasakan kehidupan di beberapa tahanan, mulai LP Lowokwaru Malang, 

penjara Koblen Surabaya, Pulau Nusakambangan hingga tempat pengasingan 

Pulau Buru. Setelah keluar dari masa tahanan, Oei Hiem Hwie membangun 

sebuah yayasan perpustakaan mandiri bersama kawan-kawannya. Isi dari 

perpustakaan tersebut merupakan buku, arsip, dan kliping koran dari koleksi 

pribadi yang disimpan sebelum masa penahanan. Saat ini Oei Hiem Hwie masih 

aktif membantu pengelolaan perpustakaan dan sekaligus menjadi pemandu untuk 

memberikan rekomendasi literatur pada peneliti dari dalam maupun luar negeri 

yang berkunjung.Pengalaman Oei Hiem Hwie membuat kehidupannya sangat 

berharga dan menarik untuk diteliti, terutama dikaitkan dengan proses 

pembentukan makna hidup dari sudut pandang seorang tahanan politik yang 

meskipun telah memasuki usia lanjut tetapi mampu memberikanmanfaat bagi 

orang lain melalui keaktifannya dalam mengelola perpustakaan. 

Dengan meneliti kehidupannya peneliti berharap dapat menangkap sebuah 

proses pemaknaan hidup yang dikonstruksi subyek melalui pengalaman hidupnya 

sebagai tahanan politik Pulau Buru. Lansia yang menemukan makna hidup 

menurut Bastaman (2007), adalahselalu memiliki harapan untuk menjadi lebih 

baik dan bersedia memperbaiki diri. Memiliki hasrat menjadi orang yang berguna 

dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya pada lingkungan sekitarnya. 
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Pengalamanhidup pada masa-masa penahanan dan berbagai kesulitan yang 

dialami pasca dibebaskanmerupakan landasan awal dari penelitian ini.Kesulitan 

tersebut membuat para mantan tahanan politik Pulau Buru di usia lanjut harus sebisa 

mungkin mempertahankan hidup dengan menggunakan semua kemampuan yang 

dimiliki dalam berbagai keterbatasan sehingga mereka berhasil menjalani 

kehidupannya.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

lansiamantan tahanan politik Pulau Buru berhasil menemukan makna hidup, 

bagaimana proses penemuan tersebut, serta bagaimana gambaran makna 

hidupnya.Latar belakang inilah yang membuat peneliti mengambil judul “Makna 

Hidup Mantan Tahanan Politik di Usia Lanjut”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah lansiamantan tahanan politik Pulau Buru berhasil menemukan makna 

hidupnya? 

2. Bagaimana makna hidup mantan tahanan politik Pulau Buru di usia lanjut? 

3. Bagaimana proses penemuan makna hidup mantan tahanan politik Pulau 

Buru di usia lanjut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah lansiamantan tahanan politik Pulau Buru berhasil 

menemukan makna hidupnya. 

2. Mengetahuimakna hidup mantan tahanan politik Pulau Buru di usia lanjut. 
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3. Mengetahui proses penemuan makna hidup mantan tahanan politik Pulau 

Buru di usia lanjut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca 

baik mereka yang belajar psikologi maupun masyarakat awam agar 

mengetahui dan lebih berempati dengan apa yang dirasakan oleh mantan 

tahanan politik Pulau Buru di usia lanjut. 

2. Membuka wawasan agar orang-orang lebih peduli pada para mantan 

tahanan politik Pulau Buru di usia lanjut atas landasan kemanusiaan 

bukan karena pandangan politik dengan tidak mengucilkan dan 

memberikan dukungan. 

3. Berguna untuk lembaga masyarakat atau pihak yang terdekat untuk 

membantu mantan tahanan politik Pulau Buru di usia lanjut menemukan 

makna hidupnya. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang akan dilakukan tentang makna hidup mantan tahanan 

politik Pulau Buru di usia lanjut akan merujuk pada beberapa penelitian 

terdahulu yang membahas tentang makna hidup usia lanjut dan kehidupan 

tahanan maupun mantan tahanan. 

 

1. Judul Penelitian : Bentuk-Bentuk Produktivitas Orang 

LanjutUsia(Lansia) 

  Penulis                 :  Santi Sulandaril, Dicka Martyastanti, dan Ridma M. 
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 Sumber :  Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala PsikologiVol. 

11,No. 1, Mei 2009 : 58-68.  

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengkaji hal-hal yang dilakukan 

lansia sehingga mencapai kehidupan yang produktif dan memaparkan 

alasan-alasan lansia memilih untuk menjalani hidup yang aktif dan 

produktif.Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

maka digunakan angket dan wawancara.Berdasarkan hasil pengumpulan 

data menggunakan angket maka dapat diketahui bahwa sebesar 57,5% 

subjek penelitian menjalani hidup yang aktif dan produktif. 39,1% di 

antaranya perempuan dan 60,9% laki-laki. Lansia yang tergolong aktif dan 

produktif 100% dari mereka menyatakan bahwa mereka merasa senang 

dengan kehidupan yang dijalaninya saat ini.Sedangkan yang tergolong 

tidak atau kurang produktif, hanya 52% dari mereka yang menikmati 

hidupnya saat ini.Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa 

(1) lansia mengikuti kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya dan selalu 

aktif dengan kegiatan yang meningkatkan kesehatan fisik dan mentalnya, 

(2) alasan lansia masih melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut adalah 

karena lansia menganggap bahwa dengan bekerja akan membuat dirinya 

sehat dan menyumbangkan pengalaman yang dimilikinya untuk 

memotivasi para generasi penerus agar mencapai prestasi yang 

membanggakan, serta ingin mengabdikan diri dengan sesama dan 

membantu sesama yang membutuhkan untuk memanfaatkan usianya yang 

sudah lanjut agar masih bermanfaat untuk orang lain. 

 

2. Judul Penelitian : Pengalaman dan Penghayatan Seorang Mantan  

Narapidana Terhadap Kehidupan di Penjara. 

 Penulis  : Anindita dan Winarini Wilman Dahlan 

 Sumber : Jurnal Psikologi Sosial No.3/Vol.14/September 2008.  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara dalam 

dan menyeluruh tentang seorang mantan narapidana menjalani 

kehidupannya sehari-hari di dalam penjara.Pelaksanaan penelitian 

menggunakan metode fenomenologis deskriptif untuk memperoleh 

struktur dan makna dari pengalaman hidup di penjar secara 

mendalam.Wawancara fenomenologis mendalam dilakukan terhadap satu 

orang partisipan yang pernah hidup di penjara selama 15 tahun.Wawancara 

menggali latar belakang kehidupan, deskripsi pengalaman secara 

terperinci, dan makna yang diberikan partisipan terhadap 

pengalamannya.Hasil penelitian menunjukkan munculnya 21 tema umum 

di dalam struktur pengalaman seorang mantan narapidana menjalani 

kehidupan di penjara. Tema-tema tersebut mengungkapkan tahap-tahap 



14 

 

 

 

penyesuaian diri yang dialami partisipan mulai dari ia pertama kali masuk 

sampai dapat membuat hidupnya di penjara lebih nyaman dan mengambil 

hikmah dari pengalaman. 

 

3. Judul Penelitian :Konseling Logoterapi Untuk Meningkatkan  

Kebermaknaan Hidup Lansia 

Penulis  : Hana Uswatun Hasanah Suprapto 

 Sumber    : Jurnal Sains dan Praktik Psikologi © 2013 Magister 

Psikologi UMM, ISSN: 2303-2936. Vol. 1 (2), 190-198. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh perasaan tidak 

bermakna dalam hidup yang dapat menyebabkan terjadinya gejala fisik. 

Subjek ialah lansia yang mengalami ketidakbermaknaan hidup dan 

berdampak pada gejala fisik. Penanganan yang diberikan terhadap subjek 

ialah konseling logoterapi dengan metode dereflection. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus tunggal. 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengisian Kuesioner 

Kebermaknaan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling 

logoterapi dapat meningkatkan kebermaknaan hidup pada lansia. 

 

 

 

4. Judul Buku :Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979) 

Penulis  : I.G. Krisnadi 

 Sumber    : Cet. 1, April 2001. Penerbit PT. Pustaka LP3ES 

Buku ini semula merupakan tesis dari penulisnya untuk memperoleh 

gelar Master of Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Program 

Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.Buku ini membahas tentang 

segala hal yang berhubungan dengan kehidupan tahanan politik di Pulau 

Buru.Termasuk nasib orang-orang yang dikategorikan pemerintah Orde 

Baru sebagai tahanan Golongan B. Mereka dikirim ke Pulau Buru dan 

mendekam di pulau ini selama sepuluh tahun (1969-1979). 

 

F. Kekhasan Penelitian 

Penelitian tentang makna hidup telah banyak dilakukan.Makna hidup 

lansia dan tahanan pidana (narapidana) juga telah banyak diungkapkan 

pada beberapa penelitian.Pada penelitian-penelitian terdahulu yang 

tercantum dan terkait dengan penelitian ini, terdapat kesamaan dalam hal 
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pengkajian dengan teori-teori psikologi yang disesuaikan dengan fokus 

penelitiannya dan metode penelitian yang menggunakan  pendekatan 

kualitatif. 

Studi komprehensif tentang kehidupan tahanan politik Pulau Buru 

pernah disusun oleh I.G. Krisnadi dalam tesisnya dengan judul “Sejarah 

Tahanan Politik di Pulau Buru (1969-1979).”Namun penelitian yang 

mengungkap makna hidup mantan tahanan politik Pulau Buru dari sudut 

pandang psikologis belumpeneliti temukan. 

Karya  tulis yang menggambarkan sisi psikologis pelaku muncul pada 

catatan pengalaman yang mereka tulis sendiri atau ditulis oleh penulis lain. 

Contohnya seperti catatan pengalaman Pramoedya Ananta Toer (Nyanyi 

Sunyi Seorang Bisu, dua jilid, 1995 dan 1997), Hersri Setiawan (Memoar 

Pulau Buru, 2004), Kresno Saroso (Dari Salemba ke Pulau Buru: memoir 

seorang tapol Orde Baru, 2002). Adapun karya yang menampilkan kisah 

para pelaku yang ditulis orang lain, seperti Jhon Rossa (Tahun Yang Tak 

Pernah Berakhir; Memahami Pengalaman Korban 65, Esai-esai Sejarah 

Lisan. 2004), Antonius Sumarwan, S. J. (Menyeberangi Sungai Air Mata; 

Kisah Tragis Tapol ’65 Dan Upaya Rekonsiliasi, 2007). 

Kekhasan penelitian ini adalah pembahasan mengenai bagaimana para 

mantan tahanan politik Pulau Buru, yang saat ini telah berusia lanjut, 

memaknai kehidupan masa tuanya dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif life history. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Makna Hidup 

1. Teori Makna Hidup Dalam Logoterapi 

Teori tentang makna hidup yang dikemukakan oleh Victor E. Frankl 

berangkat dari sebuah konsep logoterapi yang dikembangkannya (Frankl, 2004). 

Maka akan dijabarkan secara singkat terlebih dahulu mengenai logoterapi yang 

menjadi landasan dari teori makna hidup Frankl. 

Menurut Frankl (Bastaman, 2007), logoterapi berasal dari kata logosyaitu 

berasal dari bahasa Yunani yang berarti makna. Logoterapi percaya bahwa 

perjuangan untuk menemukan makna hidup seseorang merupakan motivator 

utama orang tersebut. Logoterapi menekankan seseorang untuk dapat menyadari 

secara bertanggungjawab atas dirinya dan memberinya kesempatan untuk 

memilih, untuk apa, atau kepada siapa dia merasa bertanggungjawab (Frankl, 

2004). 

 

2. Pandangan Logoterapi Terhadap Manusia 

Teori tentang esensi manusia dalam logoterapi dibangun atas tiga 

pandangan, dimana antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang 

erat dan saling mempengaruhi. Frankl (Bastaman, 1996) menjelaskan secara 

singkat pandangan tersebut, yaitu: 
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a. Kebebasan Berkehendak (Freedom Of Will) 

Dalam pandangan logoterapi, manusia adalah makhluk yang istimewa 

karena mempunyai kebebasan. Namun kebebasan ini bukanlah  kebebasan 

yang absolut, tetapi kebebasan yang bertanggungjawab. Kebebasan manusia 

bukanlah kebebasan dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, dan 

sosiokultural, tetapi lebih kepada kebebasan untuk mengambil sikap atas 

kondisi-kondisi tersebut. Kelebihan manusia yang lain adalah kemampuan 

untuk mengambil jarak terhadap kondisi di luar dirinya, bahkan manusia 

juga mempunyai kemampuan-kemampuan mengambil jarak terhadap dirinya 

sendiri (self detachment). Kemampuan-kemampuan inilah yang kemudian 

membuat manusia disebut sebagai “the self determining being” yang berarti, 

manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri apa yang 

dianggap penting dalam hidupnya.  

b.    Kehendak Hidup Bermakna (The Will To Meaning) 

Keinginan untuk hidup bermakna memang benar-benar merupakan 

motivasi utama pada manusia.Hasrat inilah yang mendorong setiap orang 

untuk melakukan berbagai kegiatan seperti, kegiatan bekerja, berkarya, dan 

kegiatan penting lainnya dengan tujuan agar hidupnya menjadi berharga dan 

dihayati secara bermakna. Hasrat untuk hidup bermakna ini sama sekali 

bukan sesuatu yang khayali dan diada-adakan, melainkan benar-benar suatu 
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fenomena kejiwaan yang nyata dan dirasakan pentingnya dalam kehidupan 

seseorang. 

c. Makna Hidup (The Meaning Of Life) 

Makna hidup ada dalam kehidupan itu sendiri dan dapat ditemukan baik 

dalam keadaan yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, keadaan 

bahagia dan penderitaan.Ungkapan seperti “makna dalam derita” (meaning 

in suffering) atau “hikmah dalam musibah” (blessing in diguise) 

menunjukkan bahwa dalam penderitaan sekalipun makna hidup tetap dapat 

ditemukan. Bila hasrat ini dapat dipenuhi maka kehidupan yang dirasakan 

berguna, berharga, dan berarti (meaningfull) akan dialami. Sebaliknya bila 

hasrat ini tidak terpenuhi akan menyebabkan kehidupan dirasakan tidak 

bermakna (meaningless). 

 

3. Definisi Makna Hidup 

Bastaman (2007) mengatakan bahwa makna hidup adalah hal-hal yang 

dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi 

seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan (the purpose in 

life).Tujuan hidup, yakni hal-hal yang perlu dicapai dan dipenuhi.Maka antara 

makna hidup dan tujuan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.Makna 

hidup bermula dari sebuah visi kehidupan, harapan, dan merupakan alasan 

kenapa individu harus tetap hidup. 
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Abraham Maslow meyakini bahwa tingkah laku manusia bisa dimengerti 

dengan memperhatikan tendensinya untuk mencapai tujuan-tujuan personal yang 

dapat membuat kehidupan seseorang penuh makna dan memuaskan (Koeswara, 

1991).Abidin (2002) juga menjelaskan bahwa motivasi utama dari manusia 

adalah untuk menemukan tujuan hidupnya, dimana tujuan tersebut adalah makna 

hidup. 

Crumbaugh dan Maholick (Koeswara 1992),  mengartikan makna hidup 

sebagai kemampuan individu dalam menentukan pola tujuan-tujuan dan nilai-

nilai yang terintegrasi dalam hidup. Dengan kata lain makna hidup seseorang 

berkaitan dengan ada tidaknya kemampuan individu menyesuaikan diri secara 

efisien terhadap berbagai masalah hidupnya. 

Hasrat untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama setiap orang yang 

selalu mendambakan hidup bermakna dan bahagia.Kebebasan memberi 

keleluasaan pada manusia untuk memiliki impian dan tujuan hidup serta 

menentukan cara-cara meraihnya (Bastaman, 2007). 

Dari beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hasrat makna 

hidup adalah hasrat atau dorongan dalam rangka pemenuhan diri (self fulfilment) 

yang dijadikan tujuan hidup dan bersumber dari visi serta harapan untuk 

memberi alasan kenapa individu harus tetap hidup danmampu menyesuaikan diri 

secara efisien terhadap berbagai masalah dalam hidup. Apabila berhasil 

meraihnya maka menyebabkan individu tersebut merasakan kehidupan yang 

berarti dan pada akhirnya akan menimbulkan perasaan bahagia (happiness).  
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4. Karakteristik Makna Hidup  

Makna hidup memiliki karakteristik yang terbagi dalam beberapa 

kelompok.Bastaman (1996) menjelaskan karakteristik makna hidup menjadi tiga 

kelompok sifat, antara lain: 

a. Unik, pribadi, dan temporer 

Apa yang dianggap berarti bagi seseorang, belum tentu berarti pula bagi 

orang lain. Demikian pula hal-hal yang dianggap penting oleh seseorang 

dapat berubah dari waktu ke waktu. 

b. Kongkrit dan spesifik 

Makna hidup dapat ditemukan dalam pengalaman dan kehidupan sehari-

hari, serta tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang serba abstrak filosofis 

dan idealis atau kreativitas dan prestasi akademis yang serba menakjubkan. 

c. Memberi pedoman dan arah 

Makna hidup yang ditemukan oleh seseorang akan memberikan 

pedoman dan arah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukannya sehingga 

makna hidup seakan-akan menantang dan mengundang seseorang untuk 

memenuhinya. 

5. Sumber – sumber Makna Hidup 

Frankl (dalam Bastaman, 2007) mengemukakan bahwa makna hidup bisa 

ditemukan melalui tiga cara yang disebut juga sebagai tri nilai makna hidup 

ditambah sebuah nilai lain yang ditawarkan oleh H.D Bastaman, yaitu: 
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a. Nilai-nilai kreatif (Creative Values) 

Nilai kreatif dapat diraih melalui berbagai cara. Bentuk atau wujud dari 

nilai-nilai kreatif yang dapat memberi makna pada kehidupan seseorang 

biasanya dapat muncul pada pekerjaan atau karyanya.Pekerjaan atau karya 

disini tidaklah selalu mencari keuntungan berupa uang atau materi yang lain, 

namun pekerjaan atau karya yang membuat seseorang dapat mewujudkan 

potensinya sebagai sesuatu yang dinilainya berharga dan mulia bagi diri, 

orang lain, maupun kepada kepercayaannya. 

Pekerjaan menurut Frankl (dalam Bastaman, 2007) merepresentasikan 

keunikan keberadaan individu dalam hubungannya dalam masyarakat dan 

karenanya memperoleh makna dan nilai.Makna dan nilai ini berhubungan 

dengan pekerjaan seseorang dalam bentuk kontribusinya terhadap 

masyarakat. 

b. Nilai-nilai Penghayatan (Experiential Values) 

Nilai penghayatan dapat diperoleh melalui pengalaman tentang sesuatu 

atau seseorang yang bernilai bagi kita (Boeree, 2010). Keyakinan dan 

penghayatan akan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, keindahan, dan 

keagamaan serta cinta kasih dapat menjadikan seseorang berarti hidupnya. 

Cinta kasih senantiasa menunjukkan kesediaan untuk berbuat kebajikan 

sebanyak-banyaknya kepada orang yang dikasihi, serta ingin menampilkan 

diri sebaik mungkin dihadapannya. Erick Fromm, seorang pakar 

psikoanalisis modern menyebutkan empat unsur dari cinta kasih yang murni, 
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yakni perhatian (care), tanggung jawab (responsibility), rasa hormat 

(respect), dan pengertian (understanding) (Bastaman, 2007).  

c. Nilai-nilai Bersikap (Attitudinal Values) 

Nilai bersikap teraktualisasi ketika individu dihadapkan pada sesuatu 

yang sudah menjadi takdirnya.Dalam menghadapi masalah ini, individu 

bersikap menerima kesulitan-kesulitan hidupnya dan di sanalah terjadi 

aktualisasi potensi-potensi nilai yang tidak terkira banyaknya. Nilai ini 

mendapat posisi yang paling tinggi karena di dalam menerima kehilangan 

akan kesempatan baik maupun cinta kasih, seseorang tetap bisa mencapai 

makna hidupnya melalui penyikapan terhadap apa yang terjadi. Bahkan 

dalam suatu musibah atau penderitaan yang tak terelakkan, seseorang masih 

bisa menjadikannya suatu episode dalam hidup yang sangat bermakna 

dengan cara mengambil hikmah atau menerima dengan tabah dan ikhlas. 

d. Nilai-nilai Harapan (Hopeful Values) 

Menurut H. D. Bastaman dalam bukunya Logoterapi; Psikologi untuk 

Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup Bermakna, terdapat satu 

tambahan nilai, yaitu nilai harapan. Harapan –sekalipun belum tentu menjadi 

kenyataan- membeerikan sebuah peluang dan solusi serta tujuan baru yang 

menjanjikan. Nilai ini menunjukkan keyakinan manusia akan terjadinya hal-

hal yang baik atau perubahan yang menguntungkan di kemudian hari dan 

memberikan semangat serta optimisme (Bastaman, 2007). 
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6. Pencapaian Makna Hidup 

Keadaan manusia yang menghayati hidupnya bermakna akan menunjukkan 

kegairahan dan optimisme dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tujuan hidup, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang telah lebih jelas bagi mereka. 

Dengan begitu kegiatan-kegiatan yang dilakukannyalebih terarah dan lebih 

mereka sadari, serta mereka akan merasakan kemajuan apa saja yang telah 

mereka capai. Kalaupun mereka berada dalam situasi yang tidak menyenangkan 

atau mengalami penderitaan, mereka akan menghadapinya dengan tabah dan 

menyadari bahwa selalu ada hikmah di balik semua itu (Bastaman, 1996). 

Sebaliknya dengan orang yang tidak mampu menghayati hidupnya secara 

bermakna, akan muncul gejala-gejala yang menurut Frankl (dalam Bastaman 

1996) ditunjukkan dengan perasaan hampa, merasa hidup tak berarti, merasa tak 

memiliki tujuan hidup yang jelas, adanya kebosanan dan apatis. Gejala-gejala ini 

merupakan akibat tidak terpenuhinya sumber makna hidup dalam diri 

manusia.Penghayatan hidup tanpa makna bisa saja tak nampak secara nyata, 

namun terselubung di balik usaha yang berlebihan untuk berkuasa (the will to 

power), bersenang-senang mencari kenikmatan (the will to pleasure), termasuk di 

dalamnya mencari kenikmatan seksual (the will to sex), bekerja (the will to 

work), dan mengumpulkan uang sebanyak mungkin (the will to 

money)(Bastaman, 1996). 

Viktor E. Frankl menandai adanya dua tahapan pada sindroma 

ketidakbermaknaan, yakni frustasi eksistensial dan neurosis noogenik. Frustasi 
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eksistensial adalah satu fenomena umum yang berkaitan dengan kegagalan 

individu dalam memenuhi keinginan akan makna (Koeswara, 1992). Ciri-ciri dari 

seseorang yang mengalami frustasi eksistensial adalah hilangnya minat, 

kurangnya inisiatif, dan perasaan hampa. Koeswara menambahkan keterangan 

dari Frankl, bahwa frustasi eksistensial bukanlah suatu penyakit dalam 

pengertian klinis, melainkan suatu penderitaan batin. 

Jika kondisi hidup tanpa makna ini terjadi secara berlarut-larut, maka akan 

memunculkan gangguan psikis, atau yang dinamakan sebagai neurosis noogenik. 

Gejala gangguan ini yaitu timbulnya keluhan-keluhan bosan, perasaan hampa, 

dan penuh keputusasaan.Individu juga kehilangan minat terhadap kegiatan yang 

sebelumnya menarik baginya, hilangnya inisiatif, merasa hidup tidak ada artinya, 

menjalani hidup seperti tanpa tujuan.Keadaan ini selintas seperti gangguan 

depresif, tetapi pengobatan dengan anti depresan tidak mampu menghapusnya 

(Bastaman, 1996). 

    

 

 

 

 

 

 Gambar 1.Skema Proses Pencarian Makna Hidup (Bastaman, 1996). 
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B. Tahanan Politik  

Menurut Setiawan dalam Krisnadi (2001), istilah tahanan politik dan akronimnya 

“tapol” belum terlalu lama dikenal dunia politik dan kebahasaan.Istilah itu baru 

muncul sesudah Perang Dunia II padam dan diteruskan dalam Perang Dingin sejak 

1948. 

Dalam kamus Inggris kontemporer (Longman, 2001) tahanan politik adalah 

seseorang yang ditahan atau di penjara karena perbedaan paham atau melakukan 

kritik terhadap pemerintah di dalam negeri sendiri. 

 

C. Pulau Buru 

Pulau Buru merupakan pulau terbesar ketiga di Kepulauan Maluku, setelah Pulau 

Seram dan Pulau Halmahera.Panjang Pulau Buru 153 kilometer dan lebar 87 

kilometer yang secara keseluruhan luas pulau ini adalah 13.200 kilometer 

persegi.Dari segi astronomis Pulau Buru terletak di antara 3
o
 3’ – 3

o
 52’ Lintang 

Selatan dan 125
o
 57’ – 127

o
 15’ Bujur Timur (Krisnadi, 2001). 

Ditinjau dari sudut geologis, Pulau Buru merupakan pulau karang penuh dengan 

bukit serta pegunungan sambung-menyambung yang dipisahkan oleh banyak 

sungai.Permukaan tanahnya sebagaian besar berombak dan bergelombang.Dua 

pertiga alam pulau didominasi oleh pegunungan, bukit serta hutan-hutan lebat 

(Krisnadi, 2001). 

Sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Buru adalah Sungai Wai Apo, yang 

membentang dari hulu (barat) sampai hilir (timur) dan membelah dataran rendah Wai 
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Apo menjadi dua bagian.Air sungai mengalir sepanjang tahun dan dimanfaatkan 

untuk budidaya pertanian.Salah satu yang memanfaatkannya adalah lahan-lahan 

pertanian dataran rendah Wai Apo, yang masuk dalam Kecamatan 

Namlea.Pemerintah pusat memilih dataran rendah tersebut sebagai lokasi rehabilitasi 

ribuan tahanan politik Golongan B yang dikirim dari Pulau Jawa sejak tahun 

1969.Dataran rendah Wai Apo sendiri merupakan tanah cekung berbentuk sekop, 

dikelilingi oleh tembok pegunungan saling sambung dan dipenuhi hutan belukar 

(Krisnadi, 2001). 

Penempatan para tapol di Buru pada akhirnya malah meninggalkan 

berkah.Apalagi setelah pemerintah mendatangkan transmigran dari Pulau Jawa 

sekitar tahun 1979 - 1980, maka Pulau Buru menjadi lumbung padi terbesar di 

Provinsi Maluku.Para bekas tapol yang memilih menetap di Pulau Buru bersama para 

transmigran, hingga kini telah berhasil mencetak sawah beririgasi teknis seluas 

hampir 20 ribu hektar. Sekarang, jalan beraspal mulus sudah menembus pedalaman 

Pulau Buru, menghubungkan unit satu dengan lainnya, bahkan hingga mencapai kota 

Namrole, ibukota Kabupaten Buru Selatan, dan terus ke pesisir selatan Pulau Buru 

yang menghadap ke Laut Banda (Anis, 2011). 

 

D. Tahanan Politik Pulau Buru 

Sejarahwan LIPI, Asvi Warman Adam menuliskan sebuah epilog di bagian akhir 

dari buku Setiawan(2004),dengan judul Kejahatan Kemanusiaan Di Pulau Buru. 

Pada epilog tersebut Adam menjelaskan tentang ketetapan pemerintah dan 
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kategorisasi tahanan politik Pulau Buru yang berawal dari tuduhan keterlibatan 

orang-orang terhadap peristiwa G30S atau PKI. 

Mereka yang dituduh terlibat G30S atau PKI dikategorikan atas golongan A 

(yang cukup bukti untuk diadili), golongan B (tidak cukup) dan C (yang terpengaruh 

ideologi kiri). Mereka yang termasuk golongan B ini yang dibuang ke Pulau Buru 

mulai tahun 1969. Sebanyak 10.000 orang dikirim ke sana dalam beberapa 

rombongan (Adam dalam Setiawan, 2004). 

Adam (dalam Setiawan, 2004) juga menuliskan bahwa penggolongan orang ke 

dalam golongan B tidak melalui pembuktian pengadilan melainkan melalui uji tes 

psikologi yang merupakan pelaksanaan kebijakan Inpres No.Instr-

13/KOGAM/7/1966. Ini dilakukan oleh tim psikologi universitas bersama-sama 

dengan aparat keamanan di tiap-tiap tempat penahanan. 

Masyarakat tapol Buru berjenis kelamin laki-laki dewasa dengan usia sekitar 20-

70. Seluruh tapol yang ditempatkan di Tefaat Buru, menurut Laksamana Sudomo, 

berjumlah 10.000 orang (Krisnadi, 2001).Mereka adalah tapol Golongan B yang 

didatangkan dari berbagai Rumah Tahanan Chusus (RTC) di Jawa.Secara berangsur-

angsur para tapol didatangkan dari Jawa sejak tahun 1969 sampai 1975. 

Setiawan dalam Krisnadi (2001) mencatatkan Pulau Buru dibagi dalam 22 unit, 

masing-masing dihuni 500 sampai 1000 orang, dibangun di atas tanah terbuka areal 

persawahan bukan ladang. Tiap unit terdiri dari 10 sampai 20 barak yang dihuni 

masing-masing oleh 50 orang. Tiap barak dengan ukuran 9x30 meter dengan dua 

pintu gerbang di depan dan belakang dengan pos jaga bersenjata lengkap terdiri dari 
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30-40 tentara siang malam, kadang dilengkapi panggung pos jaga. Tiap unit 

berpasangan dengan jarak 1,5-2 km. Antara pasangan unit dengan yang lain berjarak 

20-35 km. Operasi pengamanan dilakukan dengan apel mendadak, baik di barak 

maupun tempat kerja dengan geledahan semaunya (Setiawan, dalam Krisnadi, 2001). 

Kerja wajib adalah rutinitas sehari-hari para tapol. Selama sepuluh jam lebih 

mereka harus berada di luar barak masing-masing bekerja dalam berbagai 

proyek.Seluruh kegiatan diawali dengan bangun pagi lalu sarapan pukul 04.00, lalu 

apel pukul 04.30-05.00 waktu setempat.Setelah itu mengambil peralatan kerja di 

gudang unit dan bekerja hingga pukul 12.00 siang, disela dengan istirahat makan 

siang selama satu jam.Kerja dilanjutkan hingga pukul enam sore, tanpa 

istirahat.Waktu luang sebelum apel pukul 19.00-19.30 malam digunakan untuk 

olahraga, memancing ikan, mencari umpan untuk hewan ternak, mandi, makan, atau 

berbincang dengan kawan-kawan tapol satu barak.Setelah apel malam mereka 

diizinkan menyelenggarakan berbagai acara kesenian seperti karawitan, ludruk, 

keroncong, atau musik dangdut (wawancara dengan Sugeng, 23/1/1996; Krisnadi, 

2001). 

Tapol diharapkan dapat melakukan swadaya maupun swasembada di sektor 

pertanian. Selain dituntut untuk hidup mandiri, tapol diharuskan menanggung seluruh 

pelaksanaan proyek mulai dari biaya makan dan lauk-pauk penguasa Tefaat, biaya 

sarana produksi padi (saprodi), sampai biaya melayani pembesar-pembesar sipil dan 

militer yang datang dari Jakarta atau pejabat pemerintah daerah Maluku.Mereka juga 

diwajibkan kerja kolektif membuka hutan dan padang savana yang awal 1970-an 
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disebut sebagai kerja tani. Kerja wajib lain adalah memperlebar jalan setapak, 

membangun saluran air minum dan irigasi termasuk jembatan, waduk, talang, dan 

pintu air, membangun gudang, gedung kesenian, rumah ibadah, gubuk sawah dan 

ladang, dan lain sebagainya (Krisnadi, 2001).  

Dalam kerja memperlebar jalan setapak, membuat jalan baru, dan membangun 

jembatan, tapol tidak boleh menggunakan kompas dan peta karena,menurut petugas 

Tefaat, alat-alat bantu ini dapat dipakai tapol untuk mengenali lebih detail geografi 

Pulau Buru sehingga memudahkan mereka melarikan diri. Tidak sedikit tapol yang 

mendapat hukuman karena dianggap melanggar “simbol-simbol” yang ditentukan 

penguasa Tefaat. Contohnya seperti seorang tapol yang ditampar tanpa henti karena 

dituduh menyerukan isyarat melarikan diri lewat lagu irama Melayu Larilah Hai 

Kudaku!yang dinyanyikannya (Hersri, Dunia Yang Belum Sudah; Krisnadi, 2001). 

 

E. Mantan Tahanan Politik Pulau Buru 

Pembebasan rombongan pertama para tapol dari Buru berlangsung pada bulan 

Desember 1977 dan rombongan terakhir bulan November 1979 (epilog Isak dalam 

Toer, 2000).Setiawan (2004) berpendapat bahwa tapol tidak dibebaskan, melainkan 

hanya dikembalikan pada masyarakat karena pihak yang menerima tapol, baik 

keluarga maupun RT (Rukun Tetangga) di mana ia akan tinggal, harus 

menandatangani surat pernyataan pada penguasa militer: bahwa ia bersedia 

menerima, dan menjamin kelakuan baik eks-tapol. 
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Sebelum dibebaskan, dalam upacara resmi pembebasan tapol Pulau Buru diminta 

untuk menandatangani dan membaca sumpah yang berisi tentang beberapa larangan 

dan keharusan, seperti tidak menyebarkan dan mengembangkan ideologi komunis-

marxis-leninis, bersedia dipanggil memberi keterangan, dan menjadi saksi sidang-

sidang pengadilan, hingga kesediaan untuk mengabdi pada Tanah Air dan Rakyat 

(Siregar dalam Krisnadi, 2001).Mereka juga diminta untuk menulis surat dengan 

ditulis tangan berisi pernyataan bahwa mereka tidak pernah dianiaya dan tidak 

melakukan kerja paksa (Krisnadi, 2001). 

Meskipun banyak tapol yang sangat merindukan kampung halamannya, ternyata 

masih terdapat beberapa tapol Buru yang tidak bersedia dipulangkan ke Jawa 

meskipun nama mereka masuk dalam daftar yang akan dibebaskan. Alasan mereka 

cukup beragam, ada tapol yang ingin menetap di Pulau Buru hanya karena istri di 

Jawa sudah menikah lagi. Ada yang beralasan tidak punya sesuatu apa pun di Jawa, 

baik keluarga maupun harta benda, serta merasa sulit mencari kerja karena 

pemerintah memang menjanjikan modal berupa satu unit rumah dan beberapa hektar 

lahan petanian di bekas unit-unit Tefaat (Sinar Harapan 17/12/1977 dalam Krisnadi, 

2001), yang bisa menjadi alasan yang kuat untuk memulai hidup baru di Pulau Buru. 

Tapol Pulau Buru yang dibebaskan kemudian diangkut dengan kapal laut dan 

dikirim ke Pulau Jawa.Terdapat tiga gelombang pemberangkatan.Gelombang 

pertama, tahun 1977, mereka diturunkan dari kapal laut di pelabuhan Tanjung Perak 

Surabaya.Gelombang kedua, tahun 1978, diturunkan di pelabuhan Tanjung Priok 

Jakarta.Gelombang ketiga, tahun 1979, diturunkan di pelabuhan Tanjung Perak 
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Surabaya (Krisnadi, 2001).Kemudian mereka dikirim menuju tempat tahanan semula 

di Pulau Jawa untuk selanjutnya dikembalikan pada masyarakat. 

 

F. Usia Lanjut (Lansia) 

1. Pengertian Lansia 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 

tentang kesejahteraan lansia, pada Bab I menjelaskan bahwa lansia adalah 

seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas (Nugraheni dalam Sulandari, 

2009). Secara lebih rinci menurut Setyonegoro (dalam Kadir, 2007) 

pengelompokan lansia sebagai berikut: lansia (geriatricage) lebih dari 65 tahun 

atau 70 tahun, young old (70-75 tahun), old (75-80 tahun), very old (lebih dari 

80). 

Masa tua atau usia lanjut merupakan suatuperiode penutup dalam rentang 

kehidupan, yaitu suatuperiode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode 

terdahulu yang lebih menyenangkan atauberanjak dari waktu yang penuh dengan 

manfaat. Usia60 tahun dipandang sebagai garis pemisah antara usiamadya 

dengan usia lanjut. Usia 65 tahun sebagai usiapensiun dalam berbagai urusan dan 

dianggap sebagaitanda dimulainya usia lanjut. (Hurlock, dalam Sulandari 2009). 

2. Perkembangan Psikologis Lansia 

Dalam teori perkembangan yang diungkapkanErikson (Monks, dkk, 2004) 

bahwa lansiaberada pada fase integritas ego versus putus asa.Lansia yang 

berhasil melewati fase ini akan mengalamiintegritas diri yaitu menjadi lansia 
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yang berarti untukorang lain, merasa menjadi bagian dari tata aturan yangada di 

masyarakat, cinta pada sesama manusia danikut menciptakan keteraturan dunia.  

Lansia yangmencapai integritas ego bersifat bijaksana 

dalamhidupnya.Berdasarkan fase ini lansia dalam mengalamiperkembangan 

hidupnya dapat menjadi lebih matangdan bijaksana. 

3. Karakteristik Lansia Yang Telah Menemukan Makna Hidup 

Lansia yang mencapai integritasego bersifat bijaksana dalam hidupnya. 

Sebaliknyalansia yang tidak berhasil mencapai fase ini akanmengalami 

keputusasaan dan merasa tidak bermaknadalam hidupnya (Monks, dkk, 

2004).Problematika yang dihadapi orang-orang yangtelah lansia sangat 

khas.Mereka mengalamimengalami penurunan kondisi fisik dan juga 

masalahpsikologis. Pada usia lanjut, seseorang tidak hanyaharus menjaga 

kesehatan fisik tetapi juga menjaga agarkondisi mentalnya dapat menghadapi 

perubahan-perubahanyang mereka alami (Nugraheni, dalam Sulandari 2009). 

Lansia yang hidupnya bermakna, juga digambarkan oleh Bastaman (2007) 

sebagai seseorang yang menerima dan bersikap positif terhadap ketuaannya serta 

menjalaninya dengan tenang.Kemampuan hidup mandiri dan tidak terlalu 

tergantung terhadap keluarga, apalagi membebaninya telah menjadi suatu 

karakteristik lansia yang dapat memaknai hidupnya. 

Maka bila ditarik kesimpulan, lansia yang memiliki makna hidup bercirikan 

kemampuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya, menerima dan 

bersikap positif terhadap ketuaannya, mampu hidup mandiri dan tidak terlalu 
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tergantung terhadap keluarga,berarti untuk orang lain, merasa menjadi bagian 

dari tata aturan yang ada di masyarakat dan cinta pada sesama manusia. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

      

 

           

 

 

   

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran 
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Nilai Bersikap 

Nilai Kreatif 

Nilai 

Penghayatan 

Sumber 

Makna Hidup 

Sebelum, Saat, dan 

Setelah Menjadi 

Tahanan 

1. Kebebasan 

Berkehendak 

2. Hasrat Hidup 

Bermakna 

3. Makna Hidup 

 

Proses Makna 

Hidup 

Mantan 

Tahanan Politik 

Pulau Buru 

Usia Lanjut 
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Pada proses penelitian tahap terakhir, peneliti akan mencari data mengenai 

apakah subyek mampu menemukan makna hidupnya, bagaimana dan apa hasil makna 

hidup yang telah dicapai subyek. Makna hidup tersebut bercirikan kemampuan untuk 

menjaga kesehatan fisik dan mentalnya, menerima dan bersikap positif terhadap 

ketuaannya, mampu hidup mandiri dan tidak terlalu tergantung terhadap 

keluarga,berarti untuk orang lain, merasa menjadi bagian dari tata aturan yang ada di 

masyarakat dan cinta pada sesama manusia.Penemuan makna hidup dapat 

mengakibatkan kebahagiaan, sedangkan tidak menemukan makna hidup 

mengakibatkan penderitaan batin. 

Kemudian menganalisa data yang terkumpul dan disesuaikan dengan teori makna 

hidup Viktor E. Frankl untuk diambil kesimpulan serta saran dari peneliti terhadap 

capaian subyek akan makna hidup yang dimilikinya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Makna hidup bersifat unik, spesifik, dan personal (Frankl dalam Bastaman 

1996), oleh karena itu untuk menggali penghayatan individu, diperlukan sebuah 

pendekatan penelitian yang bersifat eksploratif, mendalam, dan berorientasi pada 

temuan. Berdasarkan maksud tersebut maka peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif yang lebih fokus pada pemahaman daripada pengukuran. 

Patton (Poerwandari, 2005) mengungkapkan bahwa perbedaan metode 

kualitatif dengan kuantitatif terletak pada keluasan cakupan (breadth) dan 

kedalaman (depth). Penelitian kuantitatif menuntut digunakannya pendekatan 

yang terstandarisasi, sehingga pengalaman-pengalaman manusia dibatasi pada 

kategori-kategori tertentu. Sebaliknya penelitian kualitatif memungkinkan peneliti 

mempelajari isu-isu tertentu secara mendalam dan mendetil karena pengumpulan 

data tidak dibatasi pada kategori-kategori tertentu saja. 

Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang secara khusus 

berorientasi pada eksplorasi, penemuan dan logika induktif, di mana peneliti tidak 

memaksa diri untuk membatasi penelitian hanya pada upaya menerima atau 

menolak dugaannya, melainkan mencoba memahami situasi sesuai dengan 

bagaimana situasi tersebut menampilkan diri (Patton dalam Poerwandari, 2005). 
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Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih bertujuan untuk 

mengungkapkan berbagai keunikan dari suatu kasus. Penelitian kualitatif juga 

tidak bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal yang terdapat antara satu 

variabel dengan variabel lainnya (Poerwandari, 2005). 

Penelitian kualitatif mencoba menerjemahkan pandangan-pandangan dasar 

interpretif dan fenomenologis seperti realitas sosial, menciptakan rangkaian 

makna dalam menjalani sebuah kehidupan, dan berusaha memahami kehidupan 

sosial. Selain itu pendekatan kualitatif dapat memahami proses dinamis yang 

terjadi berkenaan dengan gejala yang diteliti (Poerwandari, 2005). 

Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: selalu mendekatkan 

diri pada kekuatan narasi, studi dalam situasi alamiah, analisis induktif, kontak 

personal langsung dengan peneliti di lapangan, perspektif holistik, perspektif 

dinamis, perspektif perkembangan, orientasi pada kasus unik, bersandar pada 

netralitas-empatis, ada fleksibilitas desain, sirkuler karena tidak selalu mengikuti 

tahap-tahap kaku dan terstruktur seperti pada penelitian kuantitatif, dan 

menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci yang memiliki peranan besar 

dalam seluruh proses penelitian (Poerwandari, 2005). 

Menurut Faisal (Bungin, 2006), terdapat beberapa penelitian kualitatif seperti: 

Studi Kasus, Fenomenologi, Etnometodologi, Interaksi Simbolik, Etnografi, 

Biografi (life history), dan Grounded Theory. Sesuai dengan rumusan masalah 

dalam penelitian ini, maka digunakan teknik life history sebagai pendekatan pada 

metode penelitian. 
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B.   Metode Penelitian 

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

riwayat hidup atau life history. Menulis metode life history merupakan upaya 

menulis sebuah biografi yang lebih singkat dan lebih fokus kepada sebagian besar 

data yang disampaikan dari perspektif informan. Metode life history merupakan 

perkembangan dari metode wawancara mendalam yang mana metode ini 

digunakan untuk memperoleh pandangan dari dalam melalui reaksi, tanggapan, 

interpretasi, dan penglihatan mengenai objek yang diteliti. Hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam menulis life history adalah wawasan dan kreatifitas pada pihak 

penulis dalam proses penelitian, penyusunan dan penulisan kehidupan atau 

penggalan-penggalan kehidupan (Denzin dan Lincoln, 2009). 

Teknik life history atau disebut pula individual life story oleh Bungin (2008) 

diartikan sebagai sebuah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan 

untuk mendapatkan bahan keterangan mengenai apa yang dialami oleh individu 

tertentu dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian. Life history merupakan 

sebuah usaha untuk mengerti bagaimana manusia hidup, bekerja dan berjuang 

untuk meraih ketahanan ekonomi, martabat sosial, kuasa politik dan makna hidup. 

Life history memandang semua perjalanan hidup adalah berharga dan memiliki 

makna. Individu bisa belajar sesuatu yang berharga dari pengalaman hidup orang 

lain, apalagi jika pengalaman tersebut sangat khusus dan belum tentu dimiliki 

dalam perjalanan hidup setiap orang (Salim et., al. 2009).  

Sedangkan Attig  (Hoedijono, 2011), berpendapat bahwa metode pengalaman 

hidup “Life History Technique” adalah suatu metode yang mengungkap riwayat 
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hidup seseorang / sekelompok orang baik secara menyeluruh maupun hanya aspek 

tertentu yang digambarkan secara rinci, multi faset dan cakrawala pandang yang 

luas dari interaksi seseorang/sekelompok orang dengan lingkungan, dan 

masyarakat tanpa batas ruang dan waktu. Koentjaraningrat (Hoedijono, 2011) 

menambahkan, masalah yang dapat diteliti dengan cara ini meliputi pendapat, 

tanggapan, pikiran, perasaan, pilihan, interpretasi, keputusan dan pengalaman 

seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat.  

Hoedijono (2011), menyebutkan bahwa riwayat hidup yang dihasilkan secara 

hati-hati oleh peneliti, telah dipakai untuk beberapa tujuan penelitian dengan 

sasaran satu gambaran menyeluruh dari bagian masing-masing dimensi sebagai 

suatu refleksi kehidupan manusia. Cara ini bila dikumpulkan secara cermat dan 

hati-hati merupakan perangkat penelitian yang tak bernilai dan bermanfaat. 

Berbagai aplikasi dalam beberapa aspek penelitian yang menggunakan metode ini 

adalah kebudayaan suatu kelompok masyarakat, perubahan kebudayaan dan 

norma yang berlaku, riwayat hidup tersembunyi seseorang, menggali 

perbandingan secara retrospektif dan inter generasional, penelitian terhadap kasus 

yang mengalami gangguan penyimpangan, dan perubahan perkembangan yang 

mencolok. 

 

C.  Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  dapat dilakukan 

dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan 

penggunaan dokumen. Menurut Creswell (1994) langkah-langkah 
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mengkoleksi data melibatkan menetapkan batas-batas penelitian, 

mengumpulkan informasi melalui pengamatan, wawancara dan materi 

visual, serta merekam informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut : 

 

 

a. Observasi Non-Partisipan 

Observasi non partisipan merupakan metode observasi di mana peneliti 

hanya bertindak mengamati tanpa ikut terlibat melakukan aktivitas seperti 

yang dilakukan subjek penelitian, baik kehadirannya diketahui atau tidak 

(Kriyantono, 2006). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode observasi non-partisipan, sehingga peneliti melakukan pengamatan 

langsung pada partisipan sekaligus mengikuti kegiatan hariannya. 

b. Wawancara Mendalam 

Menurut Moleong (2007), wawancara mendalam merupakan proses 

menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah 

dan fokus penelitian diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode 

wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

c. Penggunaan Dokumen 
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Dokumen dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian karena 

dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan 

(Moleong, 2007). Dokumen dibagi menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan 

dokumen resmi. Dokumen pribadi terdiri dari buku harian, surat pribadi, dan 

otobiografi. Sedangkan dokumen resmi terdiri dari, dokumen internal 

(memo, pengumuman, dan instruksi), dan dokumen eksternal (majalah, 

bulletin, koran, dan sebagainya) (Moleong, 2007).  

 

 

D. Sumber Data 

Informasi/data yang digali dapat berasal dari : 

a. Data primer berasal langsung dari subyek penelitian dengan cara : 

1) Merekam pembicaraan dengan tape recorder dan mencatat informasi 

tentang apa saja yang dilakukan oleh subyek, baik kegiatan, 

perasaan, pendapat, maupun dari waktu ke waktu dalam satu periode 

tertentu yang telah ditanyakan oleh peneliti. 

2) Penggalian informasi melalui dokumen pribadi dan dokumen resmi 

yang dimiliki oleh subyek, seperti kartu identitas (KTP), surat 

keterangan pembebasan, dan foto selama di Pulau Buru. 

3) Observasi perilaku subyek yang mencakup gerak tubuh dan 

perubahan raut wajah saat wawancara maupun kegiatan sehari-hari. 

b. Data sekunder 
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1) Data historis dalam dokumen yang terbatas seperti biografi rekan 

sejawat atau antropologi dari kelompok etnik tertentu. 

2) Peneliti menggali informasi tentang riwayat hidup subyek melalui 

anggota keluarga, yaitu istri, karyawan, dan rekan subyek. 

 

E. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Yayasan Medayu Agung Surabaya. Yayasan ini 

adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan berupa perpustakaan yang 

menampung klipping pers, dokumentasi foto, pengabdian masyarakat, dan buku-

buku langka yang sudah berhenti beredar. 

 

 

F. Subjek Penelitian 

Subjek yang diteliti adalah seorang mantan tahanan politik Pulau Buru 

dengan inisial Oei Hiem Hwie, seorang laki-laki berusia 75 tahun yang lahir di 

Malang, Jawa Timur, 26 November 1938. Oei Hiem Hwie semasa muda adalah 

seorang aktivis mahasiswa sekaligus wartawan sebuah surat kabar di Surabaya. 

Ketika terjadi peristiwa G30S, banyak mahasiswa dan wartawan ditangkap karena 

dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI. Salah satunya adalah Oei Hiem 

Hwie yang bekerja pada surat kabar Terompet Masjarakat, surat kabar yang 

dianggap berafiliasi dengan PKI. Sejak penangkapan tersebut Oei Hiem Hwie 

merasakan kehidupan di beberapa tahanan, mulai LP Lowokwaru Malang, penjara 
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Koblen Surabaya, Pulau Nusakambangan hingga tempat pengasingan Pulau Buru. 

Saat ini beliau aktif membina perpustakaan swasta di daerah Surabaya. 

Subyek penelitian dipilih karena selain terkait dengan metode penelitian dan 

teknik pengumpulan data, juga peneliti menemukan keunikan pada subyek dan 

menarik untuk diteliti. Hal tersebut dikarenakan jarang ditemui seseorang yang 

terdiskriminasi secara sosial akibat pengalaman masa lalunya, mampu melakukan 

tindakan mulia dan bermanfaat bagi orang lain setelah dirinya mengalami 

pengalaman tragis dalam hidupnya. 

 

G. Pengolahan Data 

Pada penelitian ini akan digunakan proses pengolahan data yang terdiri atas 

pemilahan data, kategorisasi, klasifikasi dan pengarsipan data ke dalam sub topik 

yang sejenis atau sepadan sesuai tema yang ditetapkan (Atig dalam Hoedjiono, 

2011). 

 

a. Pemilahan data 

Data-data yang berupa catatan dari lapangan (field-notes) dipilah 

sesuai dengan jenisnya secara sistematis. Catatan ini akan dilengkapi 

dengan hal-hal seperti : subyek yang ditemui, situasi, tempat, waktu saat 

wawancara berlangsung. 

b. Kategorisasi dan Klasifikasi 

Sambil memilah-milah, peneliti sekaligus mengerjakan kategorisasi 

dan klasifikasi data untuk masing - masing jenis informasi sehingga dapat 
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dibandingkan hasil penggalian informasi untuk kasus yang berbeda 

dengan sub topik yang sama.ke dalam tabel. 

c. Pengarsipan data 

Dalam analisis, pengolahan dan pengarsipan data yang efektif dan 

efisien merupakan satu tahap yang penting. Kegiatan ini sangat 

menentukan pada saat pembuatan laporan. Arsip yang ditata baik 

memudahkan peneliti menelusuri unit-unit analisis yang dibutuhkan. 

 

H. Analisis Data 

Satu prosedur yang tidak boleh dilupakan oleh peneliti saat menggunakan life 

history  menurut Bungin (2005), adalah suatu kronologis dinamika pengalaman 

hidup seseorang atau keluarga informan. Untuk menjabarkan kronologi 

pengalaman hidup tersebut, peneliti memilih sistem narasi untuk menganalisa 

data.  

Narasi dapat didefinisikan sebagai interpretasi terorganisir mengenai 

serangkaian kejadian (Smith, 2009). Interpretasi ini mencakup pemberian peranan 

kepada tokoh-tokoh yang ada ke dalam narasi dan penggalian hubungan sebab 

akibat yang ada di antara berbagai kejadian. Menurut Compton (2005), dalam 

bukunya yang berjudul Introduction to Positive Psychology, menjelaskan bahwa 

wawancara life history merupakan versi paling panjang dari wawancara narasi 

personal. 

Dalam hal ini peneliti dapat dibimbing oleh saat-saat penting yang membawa 

perubahan dalam kehidupan subyek atau bisa disebut turning point. Peneliti 
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berasumsi bahwa turning point yang dialami subyek adalah ketika menjadi 

tahanan politik Pulau Buru untuk memperoleh informasi bagaimana makna hidup 

terbentuk hingga memasuki usia lanjut. 

Analisis data naratif bisa dibagi menjadi dua fase utama, yang pertama fase 

deskriptif dan yang kedua fase interpretif (Smith, 2009). Sebelum melalui kedua 

fase ini, peneliti akan melakukan pembacaan secara menyeluruh atas narasi yang 

telah ditranskrip secara kronologis atau berurutan. Tujuan membaca penuturan 

naratif adalah agar peneliti terbiasa dengan struktur maupun isi data. Satu strategi 

berguna seperti yang diutarakan Smith (2009), adalah dengan mempersiapkan 

rangkuman pendek mengenai narasi-narasi tersebut yang mengidentifikasikan 

ciri-ciri pokok berupa awal, tengah, dan akhir. Rangkuman akan menyoroti ciri 

tertentu yang menarik bagi peneliti. dengan membaca seluruh rangkuman tersebut 

kita dimungkinkan untuk mendapatkan gagasan mengenai persoalan-persoalan 

utama apa yang diangkat (Misker dalam Smith 2009). 

Smith (2009), menambahkan bahwa dalam rumusan klasik, narasi adalah 

penuturan yang mengandung tiga komponen, yaitu awal, tengah, dan akhir. 

Peneliti akan mengorganisasi data menjadi tiga bagian tersebut, yaitu awal yang 

merupakan kisah subyek sebelum menjadi tahanan politik Pulau Buru, lalu tengah 

yang berupa kisah ketika proses penangkapan serta penahanan, kemudian akhir 

yang berupa kisah saat bebas dari masa penahanan hingga saat ini. 

Langkah kedua adalah menghubungkan narasi dengan literatur teoritis yang 

lebih luas untuk digunakan sebagai interpretasi kisah subyek. Dengan demikian, 

peneliti telah melangkah dari fase deskriptif ke fase interpretif. Dalam hal ini 
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peneliti menggunakan pisau analisa teori makna hidup Victor Frankl, di mana 

dalam teorinya mengatakan bahwa untuk mengetahui bagaimana dan apa hasil 

makna hidup yang telah dicapai subyek, maka harus dilihat dari sumber-sumber 

makna hidup tersebut yang berupa nilai-nilai (Frankl dalam Bastaman, 2007), 

seperti nilai kreatif, nilai penghayatan, dan nilai bersikap. Segala sumber nilai 

makna hidup tersebut akan terlihat di masa lalu ketika subyek masih aktif dalam 

hidupnya.  

 

I. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data juga dapat dilihat dari credibilitas, transferabilitas, 

dependabilitas, dan confirmabilitas (Sugiyono, 2009). Kredibilitas atau 

kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, 

diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. Dalam 

penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu (Sugiyono, 2009). 

Tiga macam triangulasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009) adalah 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Sedangkan menurut 

Denzin (dalam Moloeng, 2004), menyebutkan adanya empat macam triangulasi di 

antaranya adalah triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Jenis triangulasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. 
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a. Triangulasi Sumber 

      Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, 

yaitu : istri, rekan, dan karyawan subyek. 

b. Triangulasi Teknik 

      Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek 

dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil pengumpulan data dengan 

metode wawancara mendalam dan observasi, analisa data dengan metode analisis 

narasi, serta pembahasan dengan teori makna hidup dari Viktor E. Frankl. 

A. HASIL PENGUMPULAN DATA 

1. IDENTITAS SUBYEK 

Nama : Oei Hiem Hwie 

Usia :  75 Tahun 

Tempat & Tanggal Lahir :  Malang, 26 November 1938 

Pekerjaan :  Pembina Yayasan Perpustakaan 

Domisili :  Surabaya 

Deskripsi Singkat          : Subyek adalah seorang laki-laki lansia 

berperawakan tinggi kurus. Berprofesi sebagai pembina di Yayasan 

Perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Subyek dalam penelitian ini 

adalah seorang mantan tahanan politik yang pernah ditahan di Pulau Buru 

selama 9 tahun dengan tuduhan mengikuti organisasi Baperki dan menjadi 

wartawan majalah Terompet Masjarakat yang pada saat itu dinyatakan 

terlarang oleh pemerintah. Sebelumnya subyek juga merasakan penahanan 

di beberapa tempat seperti penjara Lowokwaru Malang, Kalisosok 

Surabaya, dan Nusakambangan. Masa penahanannya berlangsung dari 

tahun 1965 hingga 1978. Saat ini informan tinggal bersama istrinya. 
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Kegiatan sehari-harinya adalah menerima dan memberi informasi yang 

dibutuhkan pengunjung perpustakaan Medayu Agung Surabaya, 

mengkliping artikel dari koran, dan mengetik sebuah memoar yang 

rencananya akan diterbitkan. 

2. Data Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi non-

partisipan, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat tanpa terlibat 

dalam aktivitas yang dilakukan oleh subyek. Observasi dilakukan pada 

tanggal 10 Agustus, 12-14 Desember, dan 20 Desember 2012. 

a. Gambaran Diri 

Subyek berperawakan tinggi dan sedikit kurus. Berciri orang 

lanjut usia (rambut beruban, kulit keriput dan sedikit membungkuk). 

Menggunakan kacamata ketika membaca saja. Berjalan pelan tanpa 

memakai alat bantu jalan. Pendengarannya cukup baik, yang 

ditunjukkan dengan tidak meminta pengulangan pertanyaan dari 

peneliti dan tanpa menggunakan suara keras ketika proses wawancara. 

b. Hasil Observasi  

Peneliti mengamati kegiatan subyek sejak pukul 08.00 WIB 

hingga pukul 16.00 WIB pada tanggal 10 Agustus 2012, 12-14 dan 20 

Desember 2012. Subyek selalu ramah  saat menyambut setiap 

pengunjung yang datang di perpustakaan, tidak terkecuali kepada 

peneliti sendiri. Ekspresi subyek terlihat beragam ketika proses 
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wawancara. Pada tema pertanyaan masa lalu yang berkaitan dengan 

pengalaman di bidang politik dan pekerjaannya sebagai wartawan, 

dijawabnya dengan suara keras dan bersemangat. Kadang kala subyek 

tertawa ketika menceritakan kisahnya. Subyek beberapa kali juga 

terlihat murung, suara menjadi pelan, dan tangan menggaruk kepala, 

ketika cerita masuk pada kisah mengenai dirinya saat di tahanan.  

Subyek melakukan kegiatan rutin hampir setiap hari kerja di 

dalam perpustakaan. Pada pagi hari subyek datang di perpustakaan 

Medayu Agung dan langsung duduk di sofa ruang tengah, lalu 

membaca koran. Setelah membaca sekitar dua atau tiga koran, subyek 

berpindah tempat duduk menuju meja kerja yang terdapat mesin ketik 

model lama.  

Kegiatan subyek di meja kerja adalah menggunting artikel di 

koran dan menempelkannya pada album atau map yang berisi 

kumpulan kliping sesuai tema. Selain mengkliping koran, subyek 

terlihat mengetik memoar hidupnya. Terkadang juga melayani 

beberapa pertanyaan dari tamu yang berkunjung. 

Pada siang hari tepat pukul 12, subyek pulang ke rumahnya yang 

berjarak kurang lebih 100 meter untuk makan siang dan minum obat. 

Pukul 13.00 tepat, subyek sudah berada kembali di perpustakaan. Lalu 

tidur sebentar, kemudian melanjutkan aktifitas di meja kerja hingga 

pukul 16.00 untuk pulang ke rumah. 
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Tabel 1. Observasi Kegiatan Subyek 

Target Perilaku 

Dalam Teori 

Makna Hidup 

Hasil Observasi 

Kebebasan 

Berkehendak 

- Mengelola sendiri perpustakaannya mulai dari penerimaan 

tamu, penggajian karyawan, pencarian buku baru, dan 

pemberian instruksi untuk dokumentasi surat kabar.   

Hasrat Hidup 

Bermakna 

- Setiap pagi menyempatkan untuk membaca sedikitnya 3 surat 

kabar. 

- Menjaga kesehatannya dengan meminum vitamin dan olahraga 

jalan kaki dari rumah menuju perpustakaan yang berjarak 100 

meter. 

- Selalu menyapa dengan ramah karyawan dan pengunjung 

perpustakaan. 

Makna Hidup 

- Sanggup bercerita panjang lebar tentang kisah hidupnya saat di 

Pulau Buru tanpa rasa terbebani. 

- Memberi informasi tentang pengetahuan sejarah dan politik 

pada setiap orang yang bertanya. 

- Menyimpan segala hal yang berhubungan dengan masa 

penahanan seperti surat-surat resmi, surat-menyurat dengan 

beberapa tahanan, foto, dan beberapa hasil kerajinan tangan. 

Nilai Kreatif 
- Setiap hari masih mengumpulkan artikel dari surat kabar untuk 

dikliping. 

- Mengetik memoar yang berisi pengalaman hidupnya. 

Nilai 

Penghayatan 

- Memajang simbol keagamaan yang beragam, seperti replika 

Salib, patung Budha, dan Masjid di perpustakaannya. 

- Memajang foto mantan presiden Sukarno berukuran besar di 

ruang tengah perpustakaan. 

Nilai 

Bersikap 

- Pernah menolak diantarkan pulang dengan sepeda motor oleh 

peneliti karena ingin berjalan kaki untuk menjaga kesehatan. 

- Bersedia menerima undangan bicara di forum diskusi tentang 

masa lalunya sebagai mantan tahanan politik. 

Nilai 

Harapan 

- Meminta karyawan perpustakaan untuk mendigitalkan koleksi 

buku dan arsip dengan harapan agar seluruh koleksinya mudah 

diakses dan awet. 

- Meminta seluruh karyawan dan keluarganya untuk terus 

menjaga dan mengembangkan perpustakaan meski dirinya 

sudah tiada. 

Kebahagiaan - Selalu bersikap ramah dengan setiap orang.  

- Beberapa kali sering terlihat bercanda dengan karyawan 
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perpustakaan. 

- Antusias untuk menunjukkan segala informasi dengan mengajak 

pengunjung berkeliling perpustakaan. 

 

3. Data Wawancara 

a. Sumber Primer 

1) Sebelum Menjadi Tahanan Politik 

Oei Hiem Hwie lahir ketika Republik Indonesia belum 

merdeka. Beliau dilahirkan dari pasangan imigran Tiongkok dan 

seorang keturunan Tionghoa asal Magelang.  

Oei Hiem Hwie dibesarkan di lingkungan pedagang, karena 

orangtuanya berprofesi sebagai pedagang di dekat alun-alun kota 

Malang. Namun, besar di lingkungan pedagang tidak membuat 

Oei Hiem Hwie menjadi berbakat atau bahkan berminat di dunia 

perdagangan. Kendala yang membuatnya demikian adalah 

ketidakdekatan hubungan dengan ayah karena keterbatasan dalam 

berkomunikasi. Sang ayah yang asli dari Tiongkok, lebih sering 

menggunakan bahasa Tiongkok, sedangkan pada saat itu Oei 

Hiem Hwie tidak menguasai bahasa tersebut. 

Masa kecil Oei Hiem Hwie di Malang dihabiskan seperti 

kebanyakan anak lain. Dia bergaul dengan siapa saja tanpa 

memandang status sosial, maupun etnis. Pesan dari orangtuanya 

hanya, carilah teman yang baik.  
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Ayahnya sempat aktif organisasi perkumpulan Tionghoa di 

Malang pada masa pendudukan Jepang. Ayahnya penganut 

Confusius, sedangkan ibunya penganut Kejawen. Mereka 

mendidik Oei Hiem Hwie dengan cara tegas dan disiplin. Dari 

ayahnya dia mendapat pesan hidup tentang kejujuran. 

“Pesene ya anu, pokok jadi orang itu harus jujur. Mlarat dan 

kaya itu sudah serahken ke Yang Maha Kuasa. (Baris 89-

91Verbatim Primer).” 

 

Ibunya juga mengajarkan falsafah hidup, yang disebutnya 

filsafat Kejawen. 

“..aku lebih banyak dapet ini filsafat dari ibu, filsafat 

Kejawen. Koyo tepo sliro, ojo dumeh, dari ibu. Jadi 

menghormati orangtua dan menghormati orang yang lebih 

tua (Baris;105-112 Verbatim Primer).” 

 

Anak ke dua dari empat bersaudara ini, bersekolah di SD 

THHK (Tionghoa Hwee Kwan). Ketika SMP di Taman Harapan 

hingga SMA. Setelah itu melanjutkan di Akademi Ilmu Politik dan 

Hukum Suropati. Semua berada di Kota Malang. 

Pada masa duduk di bangku sekolah dan kuliah, dirinya 

mengidolakan guru sejarah dan guru ilmu hukum. Terdapat satu 

pesan dari guru sejarahnya, Pak Tjung, dan guru ilmu hukum 

sekaligus walikota Surabaya saat itu, Pak Moerachman, yang 

masih teringat sampai saat ini, yaitu jasmerah yang artinya jangan 

sekali-kali melupakan sejarah. 
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Di sela-sela kegiatannya bersekolah, Oei Hiem Hwie juga aktif 

di organisasi pemuda, PPI (Permusyawaratan Pemuda Indonesia). 

Keaktifannya dalam organisasi inilah yang membuat Oei Hiem 

Hwie memilih untuk melanjutkan kuliah di Akademi Ilmu Politik 

dan Hukum. 

“Karena ndek organisasi aku. Mangkane perlu ilmu hukum 

ambek ilmu politik (Baris;267-268 Verbatim Primer).”  

 

“Karena aku ikut organisasi, maka dari itu perlu ilmu hukum 

dan ilmu politik.” 

 

Setelah aktif di PPI, Oei Hiem Hwie berpindah pada organisasi 

politik BAPERKI (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan 

Indonesia). Naluri politiknya terasah sejak masuk menjadi anggota 

BAPERKI, sebuah organisasi multietnis yang anggotanya 

kebanyakan warga keturunan. 

“Jadi setelah masuk Baperki itu saya lebih melek lagi, melek 

politik. Sak durunge sek merem-merem, melok Baperki lebih 

melek karena disitu tidak membedakan ras. Keturunan 

Tionghoa ada, keturunan Belanda ada, keturunan Arab ada, 

keturunan-keturunan ada. Memang Baperki itu adalah suatu 

organisasi untuk nggembleng para keturunan supaya jadi 

warga negara Indonesia yang baik. (Baris;294-303 Verbatim 

Primer)”  

 

Oei Hiem Hwie juga mengakui bahwa dirinya tidak menyukai 

topik pembicaraan tentang bisnis. Tema politiklah yang 

disukainya. 

“Orang bicara bisnis saya ndak tertarik sama sekali. Saya 

tertarik orang bicara politik. Itulah mendarahdaging dari 



54 
 

situ untuk ikut serta dalam kegiatan politik (Baris;449-452 

Verbatim Primer).”  

 

Posisi terakhir yang dijabat Oei Hiem Hwie adalah sekretaris 

BAPERKI Kabupaten Malang. Kegiatannya dalam organisasi 

cukup beragam, mulai rapat, aksi, konferensi hingga advokasi. 

Sahabat yang diingat saat itu bernama Saleh Effendi, Oei Hiem 

Hwie mengakui balajar banyak dari dirinya. 

“Kita juga sering ngadaken diskusi kelompok seperti di 

Kecamatan Klojen ngumpulkan orang terus kita bicara 

program-program. Ya ndak banyak 10-12 orang, nanti 

pindah ke kecamatan lain, terus gitu (Baris;468-473 

Verbatim Primer).” 

 

Ayah dua anak yang mencintai bidang studi sejarah ini, ketika 

masih muda memiliki tokoh idola yang dikagumi. Pertama Bung 

Karno, Presiden RI yang ke-1, dan kedua, Siauw Giok Tjhan, 

seorang keturunan Tionghoa pemimpin BAPERKI. Kedua tokoh 

tersebut mempunyai kenangan tersendiri pada diri Oei Hiem 

Hwie. Siauw Giok Tjhan dianggap orang yang cerdas oleh Oei 

Hiem Hwie, bahkan pernah menjadi menteri di masa pemerintahan 

Bung Karno. Sedangkan Bung Karno sendiri disebutnya seperti 

dewa yang turun dari langit. 

“Anak muda dulu umumnya idolane; satu Bung Karno. Wes 

idola e wes, karna kalo Bung Karno dateng nyang Malang, 

koyok dewo mudun teko langit. Sing ndelok kuaaabeh wong 

teko. Sampe dodol sate, dagange leren arep ndelok pidato e 

Bung Karno, wong becak ndelok pisan (Baris;348-354 

Verbatim Primer).”   
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“Anak muda dulu umumnya idolanya; satu Bung Karno. 

Sudah, idolanya sudah, karena kalau Bung Karno datang ke 

Malang, seperti dewa turun dari langit. Yang melihat semua 

orang (yang) datang. Sampai jual sate, jualannya berhenti 

ingin melihat pidatonya Bung Karno, tukang becak melihat 

juga.” 

 

Saat beranjak dewasa Oei Hiem Hwie mulai mencoba 

menjajaki dunia bisnis. Berdagang sepeda motor pernah 

dilakoninya,  namun Oei Hiem Hwie tidak menemukan kecocokan 

di dunia usaha. Pada waktu itu kegiatan organisasinya tetap 

berlanjut. Bahkan keseriusan dalam berorganisasi lebih diaktifkan 

hingga menempati posisi sekretaris BAPERKI Kabupaten Malang, 

yang otomatis pemasukan keuangan didapatnya dari situ. 

Selain aktif di BAPERKI, Oei Hiem Hwie juga mencoba 

mengaplikasikan hasil studinya di bidang jurnalistik untuk 

menjadi wartawan di koran yang bernama Terompet Masjarakat. 

Pekerjaannya ketika berprofesi sebagai wartawan adalah 

melakukan peliputan dan pencarian berita-berita, seperti peliputan 

tokoh-tokoh BAPERKI ke daerah-daerah, peliputan kedatangan 

Bung Karno ke daerah-daerah, serta pemberitaan kasus-kasus di 

pengadilan. 

2) Ketika Menjadi Tahanan Politik 

Pada tahun 1965, di Indonesia pernah terjadi peristiwa politik 

yang kini disebut G30S. Peristiwa politik tersebut adalah akibat 
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terbunuhnya tujuh jendral angkatan darat yang ditengarai sebagai 

sebuah kudeta. Sampai saat ini perdebatan tentang peristiwa 

tersebut masih berlangsung, hingga penamaan G30S juga ikut 

diperdebatkan. Hal tersebut menjadi penting untuk diketahui 

karena peristiwa politik itulah yang membuat Oei Hiem Hwie 

terseret pada permasalahan tingkat nasional akibat aktivitas 

politiknya di organisasi BAPERKI hingga berujung pada 

pengasingan di Pulau Buru.  

Oei Hiem Hwie mengetahui berita tentang peristiwa tersebut 

dari para tetangga yang memasang bendera setengah tiang untuk 

memperingati wafatnya tujuh jendral -kemudian diberi gelar 

pahlawan revolusi- dan mendengar berita di radio.  

Menurut Oei Hiem Hwie, saat itu beredar berita yang simpang 

siur tentang keterlibatan BAPERKI pada peristiwa G30S. Oei 

Hiem Hwie meyakini bahwa tidak ada sangkut paut antara 

organisasinya dengan peristiwa G30S dan kejadian tersebut ada di 

pusat (Jakarta. pen), yang di daerah tidak perlu khawatir. Namun 

kenyataannya, penyegelan kantor organisasi dan penangkapan 

anggotanya tetap dilaksanakan. 

Oei Hiem Hwie menggambarkan kejadian dan perasaannya 

saat itu. 
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“Yo gak karu-karuan. Opo iki?, ngono. Teman-teman 

ditangkapi semua. Arep hubungi teman wes ga ono, mlayu 

kabeh golek slamet (Baris;761-764 Verbatim Primer).”  

 

“Ya tidak karuan!. Apa ini?, begitu. Teman-teman ditangkap 

semua. Ingin menghubungi teman, sudah tidak ada, lari 

semua cari selamat.” 

 

Kemudian Oei Hiem Hwie dinyatakan wajib lapor pada kantor 

KODIM Kabupaten Malang. Pada suatu hari di bulan Desember 

1965, Oei Hiem Hwie dibawa menuju Batu oleh tentara. 

“Pas ditangkep iku pagi, wajib lapor kan nang KODIM 

Kabupaten. Trus moro ditumpakno Jeep digowo nang Batu, 

tapi aku ga wedi pas iku. Ndredek ngono yo ga. Ngrasa ga 

salah kok (Baris;786-790 Verbatim Primer).” 

 

“Saat ditangkap itu pagi, wajib lapor kan di KODIM 

Kabupaten. Trus tiba-tiba dinaikkan Jeep, dibawa ke Batu, 

tapi aku tidak takut waktu itu. Jantung berdegup kencang 

juga tidak. Merasa tidak bersalah kok.” 

 

Pada masa penahanan, Oei Hiem Hwie ditempatkan secara 

berpindah-pindah. Dirinya pernah merasakan penjara Lowokwaru 

Malang, Kalisosok dan Koblen Surabaya, hingga Pulau 

Nusakambangan –pulau khusus untuk memenjarakan penjahat 

kelas kakap- sebelum akhirnya menempati Tefaat (Tempat 

Pemanfaatan) Pulau Buru. 

Pada tahun 1970, dua bulan setelah menghuni Pulau 

Nusakambangan, Oei Hiem Hwie dipindahkan ke Pulau Buru 

dengan menggunakan kapal laut. Setelah sampai di Pulau Buru, 

Oei Hiem Hwie bersama tahanan lain ditempatkan pada unit-unit 
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tertentu yang terbagi di sekitar Pulau Buru. Oei Hiem Hwie 

menempati unit yang bernama Savanajaya. Di sana dirinya dan 

tahanan lain bertugas untuk membangun sebuah desa yang terdiri 

dari rumah, sistem irigasi, dan sistem pertanian. 

“Dadi kita disuruh bikin rumah dari papan karena ga bisa 

batu. Dibikin umpak-umpak. Umpake bisa kayu putih, bisa 

juga semen. Cagake  berdiri di umpak -dikasih papan-. Atape 

teko welit. Welit iku teko daun sagu (Baris;961-966 Verbatim 

Primer).” 

 

Selama menjalani masa penahanan di Pulau Buru, Oei Hiem 

Hwie pernah menderita penyakit flu hongkong. Penyakit yang 

menurutnya dapat membuat orang mati dalam sehari. Beruntung 

Oei Hiem Hwie bisa sembuh atas pengobatan dokter Hadi, 

seorang dokter dari dinas kesehatan pemerintah yang didatangkan 

ke Pulau Buru 

“Flu hongkong iku hebat itu. Lak gak ati-ati wonge dalem 

sehari mati. Sekujur badan iku sakit kabeh. Yo batuk, yo 

kepala pusing (Baris;1035-1039 Verbatim Primer).” 

 

Mengalami masa penahanan yang berat, membuat Oei Hiem 

Hwie mengembangkan cara untuk mempertahankan kesehatan 

mental dan pikirannya.  

“Tak alihno buat belajar. Saiki iso e mek belajar. Belajar 

opo-opo ae pokoke belajar. Macem-macem belajar. Guyon, 

omong-omong, guyon supaya ndak mikirno. Aku sembarang 

tak plajari. Kabeh agomo tak pelajari. Untuk nyelamatkan 

ini. Islam yo tak plajari, Budha yo tak plajari, Katolik yo tak 

plajari, sampe iso solat barang aku (Baris;1096-1098, 1100-

1101, 1111-1118 Verbatim Primer).” 
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“Aku alihkan untuk belajar. Sekarang bisanya hanya belajar. 

Belajar apa saja, asalkan belajar. Macam-macam belajar. 

Bercanda, berbincang-bincang, bercanda supaya tidak 

kepikiran. Aku semua dipelajari. Semua agama saya pelajari. 

Untuk menyelamatkan ini (memegang kepala). Islam juga 

saya pelajari, Budha juga saya pelajari, Katolik juga saya 

pelajari, sampai bisa solat juga saya.” 

 

Apabila tidak bisa bertahan, mental tahanan bisa turun hingga 

menyebabkan bunuh diri seperti seorang rekannya.  

“Koncoku jenenge Teguh Sumantri Sudarmadi iku mati 

kendat. Ga tahan de’e. Ga tabah ngadepi (Baris;1067-1069 

Verbatim Primer).” 

 

“Teman saya bernama Teguh Sumantri Sudarmadi itu mati 

bunuh diri. Tidak tahan dia. Tidak tabah menghadapi.” 

 

Pada tahun 1977, gelombang pemulangan para tahanan 

dimulai. Proses pemulangan terjadi tiga gelombang, yang pertama 

tahun 1977, kedua tahun 1978, dan ketiga tahun 1979. Oei Hiem 

Hwie termasuk pada gelombang kedua, yaitu tahun 1978. 

Perjalanan pulang tahanan Pulau Buru menggunakan kapal Haji, 

kapal yang biasa digunakan untuk mengangkut para jamaah haji. 

Kapal bersandar di pelabuhan Surabaya yang kemudian diteruskan 

menuju lokasi tahanan awal ketika di Pulau Jawa. Oei Hiem Hwie 

kembali ke Malang dan menerima perintah wajib lapor, serta 

mendapat KTP dengan tulisan ET (Eks-Tapol). 

3) Setelah Menjadi Tahanan Politik 



60 
 

Setelah pulang dari Pulau Buru, Oei Hiem Hwie menyandang 

status baru sebagai mantan tahanan politik. Status tersebut 

disandangnya sejak mendapatkan KTP dengan tambahan dua 

huruf, ET. Dua huruf tersebut yang membuat dirinya tidak dapat 

bekerja di sektor pemerintahan maupun sebagian besar 

perusahaan.  

Selain itu, melihat kondisi lingkungan yang banyak berubah, 

Oei Hiem Hwie merasa seperti orang asing yang kaget melihat 

perkembangan jaman. 

“...akeh sing berubah. Koyok tarsan masuk kota. Ndelok bis 

kok iso muni, ono radione, biyen ga ono. Yo wes koyok tarsan 

masuk kota ngono yo opo se. Tarsan mari teko hutan 

belantara trus masuk kota, lak lingak-linguk ngene, koyok 

wong ilang (Baris;1304-1309 Verbatim Primer).”  

 

“...banyak yang berubah. Seperti tarsan masuk kota. Melihat 

bus kok bisa bunyi, ada radionya, dulu tidak ada. Ya sudah 

seperti tarsan masuk kota gitu, bagaimana.Tarsan dari hutan 

belantara terus masuk kota, kan lingak-linguk begini, seperti 

orang hilang.” 

 

Merasa tidak nyaman menjadi beban keluarga, Oei Hiem Hwie 

mulai mencoba berwirausaha menjadi tukang sablon. Sedikit demi 

sedikit, usahanya membuahkan hasil untuk membantu keuangan 

keluarga. Tidak lama kemudian dirinya mendapat tawaran untuk 

bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan alat kantor sekaligus 

toko buku, di Surabaya. Kemudian dirinya diangkat sebagai 

asisten pribadi pimpinan perusahaan untuk wilayah Jawa Timur. 
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Selama kurang lebih 10 tahun, Oei Hiem Hwie menjadi asisten 

pribadi yang bertugas sebagai koordinator kegiatan selama 

pimpinannya berkunjung di Jawa Timur. Hingga pada tahun 1993, 

pimpinan Oei Hiem Hwie meninggal dunia, lalu dirinya berhenti 

dari pekerjaan sebagai asisten pribadi. Setelah meninggalnya H. 

Masagung, Oei Hiem Hwie kemudian mendirikan sebuah  

perusahaan yang bergerak di bidang distribusi buku.  

Pada tahun 1998, gelombang reformasi menandai pergantian 

rezim. Merasa situasi telah memungkinkan, Oei Hiem Hwie mulai 

menurunkan koleksi buku-bukunya yang tersimpan di atap rumah 

orangtuanya di Malang. Koleksi buku-buku tersebut lolos dari 

kejadian penyitaan buku besar-besaran yang dianggap tidak sesuai 

dengan ajaran pemerintah saat rezim orde baru. Perlu diketahui 

bahwa Oei Hiem Hwie penggemar buku, karena aktivitasnya 

sebagai organisatoris dan wartawan, mendukung sekaligus 

menuntutnya untuk terus membaca buku. 

Seorang rekan Oei Hiem Hwie mengabarkan bahwa koleksi 

buku-buku Oei Hiem Hwie mendapat tawaran dari seseorang di 

Australia sebesar 1 Milyar. Tidak hanya koleksi buku, koleksi 

foto-foto langka tentang kondisi Kota Malang saat perang 

kemerdekaan RI, surat kabar lama yang dikumpulkan Oei Hiem 

Hwie ketika masih menjadi wartawan, juga ikut ditawar. Oei Hiem 
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Hwie menolak tawaran untuk menjual koleksinya ketika mendapat 

dukungan dari rekan-rekan untuk memanfaatkan semua 

koleksinya di bidang pengabdian masyarakat dengan mendirikan 

perpustakaan.  

Merasa dirinya tidak mampu mengurus banyak pekerjaan, Oei 

Hiem Hwie memutuskan untuk menutup perusahaannya. 

Kegiatannya kemudian fokus pada perpustakaan dari koleksi 

pribadi dan beberapa sumbangan yang dibuka untuk umum, 

sebagai sarana pengabdian bagi generasi muda. Pengunjung 

perpustakaan semakin lama semakin banyak dan luas. Berasal dari 

kalangan umum hingga akademisi, dari dalam negeri hingga luar 

negeri. 

Motivasinya mendirikan perpustakaan adalah untuk membantu 

generasi yang lebih muda mengenal sejarah negerinya. Penahanan 

selama 13 tahun tidak membuat Oei Hiem Hwie menutup diri 

sama sekali terhadap masyarakat dan membuang cita-citanya 

untuk turut serta membantu kemajuan di bidang  keilmuan. 

“Ya, ada memang yang ketakutan terus ngumpet (posisi 

kedua tangan mendekap dada). Tapi saya tetap survive 

sesuai kondisi situasi. Jangan terlalu ngumpet dan jangan 

terlalu wah, teriak-teriak propaganda di mana-mana. Kalo 

saya ngumpet berarti saya apatis dong. Wong saya ini 

berjuang untuk generasi muda, untuk rakyat, kan ini suatu 

pekerjaan yang mulia menurut saya. Coba lihat di perpus ini, 

ada mahasiswa mau cari bahan, literatur saya sediakan, ada 

yang tanya sejarah, atau interview seperti kamu ini saya 
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jawab. Bahkan banyak orang luar negeri yang kesini untuk 

cari bahan (tulisan, tesis/disertasi) Ya kalo apatis kan tidak 

peduli lagi dengan masyarakat. Lha terus saya “sekolah” 

selama 13 tahun gawe opo?. Lha ini  namanya kerja tampak 

dari ilmu. Ini semua tidak bisa keluar dari politik. Semua ini 

merupakan perjuangan politik, tapi dengan cara saya 

sendiri.  Itu sulit, perlu ketekunan dan keuletan (Baris;1761-

1786 Verbatim Primer).“ 

 

Keunikan dari perpustakaan ini adalah selain banyaknya buku 

langka yang sudah lama tidak terbit, juga sejarah pendirinya yang 

mantan tahanan politik. Pengunjung selain penasaran tentang latar 

belakang perpustakaan, juga penasaran dengan latar belakang 

pendirinya. 

“...takon-takon sejarahe perpustakaan yo opo. Ga iso 

dipisah-pisahno ambek sejarahku dewe. Aku tapol tak critano 

mesisan, wes gandengane e, ga iso dipisah-pisah 

(Baris;1468-1472 Verbatim Primer).” 

 

“...tanya-tanya sejarah perpustakaan bagaimana. Tidak bisa 

dipisah-pisahkan dengan sejarahku sendiri. Aku tapol, aku 

ceritakan sekalian. Sudah pasangannya, tidak bisa dipisah-

pisah.” 

 

Keaktifannya dalam mengelola perpustakaan, tidak hanya 

untuk pengabdian masyarakat saja, tetapi juga sebagai sarana 

pengurangan beban pikiran yang selama ini mengganggunya. 

“Diem tambah ga karuan timbang nglamun. Ngiling-ngiling 

ga karuan. Ngiling-ngiling wong sing mati, sing anu, walah 

halah. Mending guntingi koran (Baris;1562-1566 Verbatim 

Primer).” 

 

“Diam tambah tidak keruan, daripada melamun. Mengingat-

ingat tidak keruan. Ingat-ingat orang yang mati, yang anu, 

walah halah, mending guntingi koran.” 
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Pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan masa tahanan, 

masih sering teringat dan membuat Oei Hiem Hwie merasa tidak 

nyaman. 

“Iyo sering, inget-ingeten. Iku jenenge trauma. Kok iku, 

satpam nganggo sepatu bot mlaku, brok..brok..brok, kletek 

mesti dibon, trus ditunjuk si A, si B, celuk, bon, tumpakno 

praoto, ilang! Deg-deg-deg-deg. Bengine ga iso turu 

(Baris;1578-1583 Verbatim Primer).” 

 

“Iya sering, teringat. Itu namanya trauma. Kok itu, Satpam 

(Satuan Pengamanan) memakai sepatu boot jalan, 

brok..brok..brok..(suara sepatu), kletek (suara pintu penjara 

dibuka), pasti dibon (mengambil tahanan), terus ditunjuk si 

A, si B, panggil, bon, dinaikkan truk, hilang! Deg-deg-deg-

deg (memegang dada). Malamnya tidak bisa tidur.” 

 

Oei Hiem Hwie percaya bahwa yang dapat menghilangkan 

trauma pada diri seseorang adalah dirinya sendiri, maka untuk 

mengurangi traumanya, Oei Hiem Hwie mempunyai cara 

tersendiri. 

“Yo iku, nyibukno diri, ngrungokno radio, gawe opo ngono. 

Dengan kegiatan gitu rodo menipis-menipis-menipis. Yo ga 

ilang sama sekali, tapi menipis. Lak pas arep iling-iling, 

langsung nyandak opo ngono (Baris;1591-1595 Verbatim 

Primer).” 

 

“Ya itu, menyibukkan diri, mendengarkan radio, membuat 

apa gitu. Dengan kegiatan seperti itu, agak menipis-menipis-

menipis. Ya tidak hilang sama sekali, tetapi menipis. Jika 

ketika akan ingat-ingat, langsung melakukan apa gitu.” 

 

 

b. Sumber Data Sekunder  

1) Data Sekunder 1 (Pegawai Oei Hiem Hwie; SA) 
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SA adalah seorang perempuan berumur 44 tahun yang bekerja 

di bagian keuangan dan administrasi pada perpustakaan yang 

dikelola Oei Hiem Hwie. Menurut SA, hubungan Oei Hiem Hwie 

dengan pegawainya cukup baik, sikapnya tidak begitu kaku, 

kekeluargaan, tetapi juga bisa tegas, dan disiplin. 

Mengenai masa lalu Oei Hiem Hwie sebagai tapol, SA 

mengatakan tidak ada masalah. Menurutnya, hal itu bisa dilihat 

dari kemampuan Oei Hiem Hwie bersosialisasi hingga dipandang 

sebagai tokoh masyarakat di tempatnya tinggal karena kebetulan 

rumah SA dan Oei Hiem Hwie berdekatan. 

“...kebetulan saya juga satu komplek dengan Oei Hiem Hwie 

rumah saya di belakang sini hiihihi, jadi ya sudah tahu 

dengan lingkungan sini beserta masyarakatnya sebagai 

sesepuh lah di sini. Sering dimintain pendapat. Keluarganya 

juga bisa membaur, dengan masyarakat sekitarnya bagus 

(Baris;38-45 Verbatim Sekunder. SA).” 

 

SA juga berpendapat bahwa Oei Hiem Hwie adalah orang 

yang cukup terbuka dengan kritik dan saran. Dengan sikap seperti 

itu, masyarakat sekitar rumahnya sering mengundang ketika 

diadakan rapat warga. 

“...orang mau ngomong apalah, ndak senang atau ada 

masukan apa ya ditrima. Kalo Oei Hiem Hwie bilang ya di 

dengar. Sama kalo ada rapat-rapat atau apa, orangnya juga 

diundang (Baris;62-66. Verbatim Primer. SA) 

 

 

 

2) Data Sekunder 2 (Pegawai Oei Hiem Hwie; M) 
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M adalah seorang perempuan berumur 54 tahun, juga bekerja 

sebagai pegawai pada perpustakaan. M telah mengenal Oei Hiem 

Hwie sejak masih bekerja di perusahaan tempat Oei Hiem Hwie 

dahulu bekerja. Posisi pekerjaannya saat itu sebagai administrasi 

kantor, sedangkan Oei Hiem Hwie bagian pemasaran (sales 

keliling), yang tugasnya menjual peralatan kantor, seperti bulpoin. 

Pengalaman tentang Oei Hiem Hwie yang masih diingat M 

ketika masih bekerja di perusahaan  adalah kebiasaannya bercerita.  

“Anak-anak itu seneng, soale Oei Hiem Hwie itu seneng crita 

gitu lho, dadi nek pas luang ngono, ‘Cepet kumpul, cepet 

kumpul rek, Oei Hiem Hwie mau crita.’ Kalo anak-anak 

tanya gitu mesti nyambung ae. Wawasane luas ancen. 

(Baris;36-43 Verbatim Sekunder. M)” 

 

Menurut M, Oei Hiem Hwie pada saat itu adalah orang yang 

enerjik, ramah dengan orang lain, hobi jalan kaki dan membaca 

koran. Setiap berangkat dan pulang kantor Oei Hiem Hwie selalu 

berjalan kaki sembari mengambil koran  langganannya. Oei Hiem 

Hwie termasuk pegawai paling tua di perusahaan, maka dari itu 

banyak pegawai lain menghormatinya. 

M juga menambahkan kisah tentang perubahan jabatan Oei 

Hiem Hwie dari bagian pemasaran (sales keliling), menjadi 

sekretaris pribadi direktur utama. Tugasnya berubah dari sales 

yang harus keliling ke perusahaan-perusahaan, menjadi bagian 

yang mengatur kegiatan pimpinan ketika berada di Jawa Timur. 
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“Jadi sekpri ya ngetutno pimpinan. Upamane pimpinan ke 

Jatim gitu ya, dia yang ngatur, naik apa, makan di mana, 

nginep di mana, gitu (Baris;71-74 Verbatim Sekunder. M).” 

 

Setelah pimpinannya meninggal, Oei Hiem Hwie memutuskan 

keluar dari perusahaan dan mendirikan CV. Sebuah badan usaha 

distributor buku. Tidak lama kemudian, lanjut M, Oei Hiem Hwie 

lebih memilih untuk fokus pada perpustakaan daripada 

pekerjaannya. 

M menilai Oei Hiem Hwie mempunyai hubungan yang baik 

dengan masyarakat, memiliki hubungan yang wajar dengan anak 

dan istrinya, suka memberi nasihat, dan jarang marah. Ketika 

ditanya soal masa lalunya, Oei Hiem Hwie selalu berusaha 

menjawab setiap pertanyaan dengan tambahan lelucon. 

“Jarang nyeneni. Mangkano aku iki melok Oei Hiem Hwie 

jarang diseneni. Kalo ada karyawan terlambat ngono 

ngomong, ‘Terlambat Pak.’, dijawab, ‘Yo.’ Hhehehe. Jarang 

marah (Baris;98-102 Verbatim Sekunder. M).”  

 

“Jarang memarahi. Maka aku ini ikut Oei Hiem Hwie, jarang 

dimarahi. Kalau ada karyawan terlambat, ngomong, 

‘Terlambat Pak.’, dijawab, ‘Yo’ Hehehe. Jarang marah.” 

 

3) Data Sekunder 3 (Istri Oei Hiem Hwie; SW) 

Sehari-hari SW, istri Oei Hiem Hwie, melakukan aktivitas 

wirausaha di teras rumahnya yang dipenuhi dengan peralatan isi 

ulang air galon, tabung LPG, dan air kemasan. Beliau memulai 

usahanya sejak tahun 2006, setelah pensiun dari pekerjaannya 
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sebagai staff accounting di salah satu perusahaan swasta di 

Surabaya. Perempuan kelahiran Bangkalan, 60 tahun silam 

tersebut terlihat bersemangat melayani para pembeli, dibantu oleh 

seorang pegawai upahan. SW mengaku kegiatan wirausahanya 

sebagai kegiatan pengisi waktu, selain juga untuk tambahan 

pendapatan. 

Oei Hiem Hwie menikahi SW pada tahun 1981 dan 

dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang kini telah bekerja. Ketika 

diminta menceritakan tentang sosok Oei Hiem Hwie, SW memulai 

dengan kebiasaan dan hobi sehari-harinya. Bila SW memiliki hobi 

jalan-jalan dengan komunitas lansia, Oei Hiem Hwie sebaliknya. 

“Bapak itu orangnya ndak sering jalan-jalan. Orangnya lain. 

Orangnya itu senengane mbaca. Bagi dia, mbaca itu sudah 

hiburan.” (Baris;54-57 Verbatim Sekunder. SW). 

 

Tidak ada masalah yang berarti dalam kehidupan rumah 

tangganya. SW mengomentari karakter Oei Hiem Hwie sebagai 

orang yang serius, bisa dipercaya, terkadang suka bercanda, 

bertanggungjawab,  sabar, bijaksana, kurang romantis dan teguh 

pendiriannya.  

“...ndak mau nerima pendapat orang lain, kecuali dia 

simpati dengan orang itu...”(Baris; 94-95 Verbatim 

Sekunder. SW).  

 

Seperti pada suatu saat, ketika SW memperingatkan untuk 

tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan berminyak, tapi 
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peringatan  tidak terlalu dihiraukan. Berbeda ketika dokter yang 

memberinya peringatan. 

Kegiatan sehari-hari Oei Hiem Hwie di rumah, menurut SW 

tidaklah banyak. Pulang ke rumah untuk makan dan minum obat, 

serta membaca. Setelah itu kebanyakan waktunya dihabiskan di 

perpustakaan yang berjarak 100 meter dari rumahnya. Selain 

alasan  ketenangan karena bisingnya suasana rumah yang sering 

dilewati kendaraan bermotor, juga karena keinginan Oei Hiem 

Hwie untuk menjaga buku-buku koleksinya bersama dengan 

seorang pegawai perpustakaan dan sebuah radio untuk 

mendengarkan siaran berita. 

Mengenai kebutuhan ekonomi, SW merasa sudah tercukupi 

dengan usaha yang dikelolanya saat ini. Hubungan Oei Hiem 

Hwie dengan masyarakat sekitar terbina dengan cukup baik. 

Beliau terkadang meluangkan waktu untuk datang ketika diundang 

rapat warga. SW juga merasa bersyukur dengan aktivitas Oei 

Hiem Hwie saat ini yang selain dapat mengisi waktu dengan 

kegiatan positif dengan mengelola sebuah perpustakaan. 

“Ndak masalah bagi saya. Malah kalo di rumah terus, jadi 

bingung nanti, lebih baik di sana. Saya dukung dia di sana, 

daripada di sini bingung nanti.” (Baris;265-268 Verbatim 

Sekunder. SW) 
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Tentang masa lalu Oei Hiem Hwie sebagai tapol Pulau Buru, 

SW memandang dengan rasa syukur dan tanpa beban yang 

memberatkan. 

“Ndak masalah bagi saya. Cuma dia cerita, “Kan disana, 

dapat dikatano kuliah gratis.” Saya pikir ya bener, bisa 

ketemu sama orang-orang yang top-top ya. Kuliah di mana 

bisa gitu? Ndak mbayar, bisa ketemu sama orang gitu-gitu. 

Ya itu bersyukur itu disekolahno Pak Harto hehehe.” 

(Baris;146-153 Verbatim Sekunder. SW). 

 

Sebagai seorang eks-tapol, Oei Hiem Hwie tidak pernah 

merasa putus asa dalam menjalani kehidupan terutama kehidupan 

berumahtangga seperti informasi dari istrinya, SW. 

“Ndak. Lak putus asa yo wes mari ceritane hehe. Wong dulu 

berate kayak gitu kok.” (Baris;274-276 Verbatim Sekunder. 

SW). 

 

“Tidak. Jika putus asa, ya sudah selesai ceritanya hehe. Dulu 

beratnya (pengalaman. pen) seperti itu kok.” 

 

4) Data Sekunder 4 (Pegawai Oei Hiem Hwie; HE) 

HE merupakan pegawai pada Yayasan Perpustakaan Medayu 

Agung Surabaya sejak tahun 2001. Pria kelahiran Surabaya, 17 

April 1981 ini adalah salah satu pengelola perpustakaan yang 

cukup dekat dengan Oei Hiem Hwie. Kata beliau, berkat Oei 

Hiem Hwie, dirinya bisa menamatkan kuliah S1 dengan gelar 

pustakawan. 

HE bercerita terkait dengan kondisi awal perpustakaan yang 

dibangun oleh Oei Hiem Hwie. Pada mulanya perpustakaan 
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binaan Oei Hiem Hwie, hanyalah perpustakaan kecil yang berisi 

koleksi pribadi. Hingga menjadi perpustakaan yang diakui sebagai 

aset kota.  

HE juga mengungkapkan kesan-kesannya terhadap pribadi 

Oei Hiem Hwie. Mengutamakan kesederhanaan  adalah salah satu 

pesan yang masih diingat oleh HE. 

“Ya orangnya periang, jadi tidak membeda-bedakan, jadi 

sama siapa saja itu gampang akrab, jadi dengan anak muda, 

dengan sebaya beliau. Itu orangnya welcome ya, jadi 

menerima, tidak canggung ya, dengan siapapun ya, kalo 

memang orang itu dinilai kurang ya, misalkan cerita sejarah 

terus wawasannya kurang, tidak canggung-canggung Oei 

Hiem Hwie itu memberi masukan.” (Baris;100-109 Verbatim 

Sekunder. HE) 

 

HE juga mengakui bahwa kesukaan Oei Hiem Hwie adalah 

membaca. Sedangkan kegiatan Oei Hiem Hwie saat ini adalah 

menulis, mengkliping, dan mendokumentasi surat kabar. 

Ketika ditanya mengenai pendapat tentang keteguhan Oei 

Hiem Hwie pada aktivitas yang berhubungan dengan politik, 

meskipun bukan politik praktis, HE menjawab dengan contoh 

kasus. 

“...mbalik lagi jiwanya ya. Satu contoh dari nama aja, Oei 

Hiem Hwie dulu waktu didata, “Namanya siapa?” ya kan, 

‘Oei Hiem Hwie’ dia bilang, trus ada satu tekanan di situ, 

beliau cuma jawab, ‘Ya udah ganti aja nama Indonesianya, 

Mergo Dipekso.’ katanya begitu. Hahahha. Jadi beliau tetep 

ngotot...” (Baris;309-316 Verbatim Sekunder. HE) 
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Dalam menyikapi masa lanjut usia, Oei Hiem Hwie memiliki 

pandangan, yang menurut HE adalah “tipikal orang sosial” 

(TVDP.HE;369). Bersyukur, tidak memaksakan kehendak, dan 

tidak menyia-nyiakan kesempatan, adalah cara yang ditempuh Oei 

Hiem Hwie. Prinsip Oei Hiem Hwie yang pernah diucapkan 

kepada HE adalah 

“Lek wes mati, yo wes mari ceritane. Kalo sudah meninggal 

ya selesai. Mau diglundungno, mau dibakar, terserah yang 

hidup, begitu prinsipnya.” (Baris;374-378 Verbatim 

Sekunder. HE) 

 

B. ANALISA DATA 

Dalam penelitian  ini, analisa yang digunakan adalah analisa narasi yang 

dibagi menjadi dua fase utama, yaitu fase deskriptif dan kemudian fase 

interpretif. Pada fase deskriptif, peneliti akan menampilkan soal-soal utama 

dalam teks verbatim dan mengidentifikasi jalinan naratif  ke dalam tabel-tabel 

yang disesuaikan dengan beberapa landasan filosofis serta sumber makna 

hidup yang ada dalam teori logoterapi Viktor E. Frankl. Pada fase interpretif, 

peneliti menghubungkan narasi dengan literatur teoretis yang digunakan 

untuk menginterpretasi kisah yang dituturkan. 

1. Landasan Filsafat Logoterapi 

Landasan filsafat yang mendasari teori logoterapi Viktor E. Frankl 

adalah tiga hal, yaitu kebebasan berkehendak, hasrat hidup bermakna, 

dan makna hidup. 
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a. Kebebasan Berkehendak  

Seperti pendapat Bastaman (2007), kebebasan berkehendak 

adalah kebebasan untuk menentukan sikap terhadap kondisi 

lingkungan maupun diri sendiri dalam batas-batas tertentu untuk 

mengubah kondisi hidupnya guna meraih kehidupan yang lebih 

berkualitas. Pengambilan sikap tersebut dihasilkan dari 

kemampuan manusia mengambil jarak terhadap dirinya sendiri 

(self-detachment). Dia sanggup berefleksi, bisa menjadi hakim, dan 

menghakimi perbuatannya sendiri (Koeswara,1992). 

Tabel 2. Landasan Filsafat Logoterapi - Kebebasan Berkehendak 

Kategori Deskripsi Triangulasi Interpretasi 

Kebebasan 

Berkehendak 

1) “Itu setelah 63’. Pada 

waktu itu gak ada saya 

bersantai-santai, rekreasi 

gitu, kayak gak tertarik 

gitu. Tertariknya 

kegiatan kepemudaan 

dan 

kemasyarakatan...Orang 

bicara bisnis saya ndak 

tertarik sama sekali. 

Saya tertarik orang 

bicara politik. Itulah 

mendarahdaging dari 

situ untuk ikut serta 

dalam kegiatan politik. 

“(Baris 440 & 450 

Verbatim Primer) 

 

 

HE, salah satu 

karyawan Oei Hiem 

Hwie, menceritakan 

salah satu 

pengalaman Oei 

Hiem Hwie yang 

berkaitan dengan 

sikap politiknya. “ 

Ya udah ganti aja 

nama Indonesianya, 

Mergo Dipekso.’ 

katanya begitu. 

Hahahha. Jadi beliau 

tetep 

ngotot...”(Verbatim 

Sekunder. HE. 

Baris;309-316  ). 

 

 

1) Pada masa muda yang 

identik dengan pencarian 

kesenangan akan dunia, 

Oei Hiem Hwie telah 

mengambil keputusan 

untuk menerjunkan diri 

pada pengabdian 

masyarakat yang bertujuan 

agar kehidupan 

masyarakatnya menjadi 

lebih berkualitas. 

Keputusan inilah yang 

dijadikan acuan untuk 

bertindak dan sekaligus 

memberinya keyakinan 

bahwa tujuan hidup 

manusia adalah berbagi 

dengan sesama. 
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Kategori Deskripsi Triangulasi Interpretasi 

2) “Pas ditangkep iku pagi 

wajib lapor kan nang 

kodim kabupaten. Trus 

moro ditumpak no jeep 

digowo nang Batu, tapi 

aku ga wedi pas iku. 

Ndredek ngono yo ga. 

Ngrasa ga salah kok... 

Aku misale gelem 

keluar kota ngono yo 

iso, tapi gawe opo wong 

ga ngroso salah kok. 

Waktu itu legalitas 

organisasi harus tetap 

dipertahankan. Malah 

lek lari dikira kita salah. 

Kita ga salah kok.” 

(Baris 790 & 805 

Verbatim Primer) 

 

3) “Itu ketika saya bebas, 

buku saya kan masih ada 

yang tersisa, yang 

selamat dari vandalisme, 

lha itu mau diapakan. 

Mau didol (dijual.pen)?, 

opo diapak no (atau mau 

diapakan)?. Sudah ada 

yang nawar 1 milyar. 

...yang nawar tadi kan 

orang Australi. Nah saya 

khawatir kalo buku saya 

ini nantinya untuk 

menjelek-jelekkan 

Indonesia. Paling yang 

baik-baik 20%, yang 

jelek-jelekkan 80%. Lha 

itu temen-temen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bpk. J, salah satu 

pembina 

perpustakaan 

Medayu Agung juga 

menjelaskan bahwa 

tawaran 1 Milyar itu 

memang pernah ada. 

“..koleksi 

perpustakaan ini 

pernah ditawar oleh 

orang Australia 

seharga 1 milyar tapi 

Om Hwie bergeming 

saja” (Verbatim 

Sekunder. Baris 55). 

 

 

 

2) Ketegaran Oei Hiem Hwie 

menghadapi proses 

penangkapannya 

merupakan hasil dari 

kemampuannya memaknai 

dan mengambil sikap atas 

situasi yang tidak 

menyenangkan menjadi 

sebuah proses hukum yang 

wajar. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada 

kondisi apapun, manusia 

memiliki kebebasan untuk 

memberi makna atas 

kondisi tersebut dan dapat 

mengubah suatu kondisi 

yang biasanya negatif 

menjadi lebih positif. 

 

 

3) Pada masa lanjut usia pun 

Oei Hiem Hwie masih 

merasa memiliki kebebasan 

untuk melakukan apa yang 

dia inginkan seperti 

membuka perpustakaan 

untuk  umum yang berarti 

membuka diri dan 

mengabdi terhadap 

masyarakat. Seperti 

pendapat Bastaman (2007), 

kebebasan berkehendak 

adalah kebebasan untuk 

menentukan sikap terhadap 

kondisi lingkungan 

maupun diri sendiri dalam 

batas-batas tertentu untuk 

mengubah kondisi 
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Kategori Deskripsi Triangulasi Interpretasi 

nglarang. Ga usah 

dijual... Buku itu sama 

nasibnya dengan saya, 

ditahan selama 13 tahun. 

Kalo saya di Buru, lha 

buku saya di atas 

(plafon). Lha saya punya 

pikiran sendiri baiknya 

membuat perpustakaan 

saja biar buku saya 

dibaca generasi muda. 

Kebetulan ketemu 

dengan teman-teman 

yang setuju dengan cara 

ini (perpus) terus 

support. Nah itu yang 

membuat perpus ini 

semakin besar dan 

semakin cepat 

terwujud.” (Baris 1720-

1740 Verbatim Primer) 

 

4) Interviewer: “Kan 

banyak teman-teman 

Buru yang setelah bebas 

kemudian tiarap Pak , 

maksudnya menjauhi 

kegiatan yang sifatnya 

kemasyarakatan, kenapa 

bapak  kemudian masih 

tetap berani berbuat 

untuk masyarakat 

melalui perpustakaan 

ini?” 

Interviewee: “Ya, ada 

memang yang ketakutan 

terus ngumpet (posisi 

kedua tangan mendekap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengunjung 

perpustakaan terdiri 

dari mahasiswa, duta 

negara asing, hingga 

peneliti asing. Hal 

tersebut dapat dilihat 

pada buku tamu yang 

berada di 

perpustakaan. 

 

 

 

 

 

hidupnya guna meraih 

kehidupan yang lebih 

berkualitas. Segala 

kemungkinan tersebut 

dapat terwujud melalui 

proses refleksi diri untuk 

mengambil sikap dari 

sebuah pengalaman 

menjadi tahanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Keberanian Oei Hiem 

Hwie mengambil sikap 

mendirikan perpustakaan 

dari proses refleksi 

(Koeswara, 1992) atas 

pembacaan situasi politik  

telah membawanya pada 

keyakinan bahwa 

mengabdi pada masyarakat 

adalah kewajiban ketika 

kondisi memungkinkan 

yang pada akhirnya dirinya 

tetap bisa bebas 

berkehendak atas 

keinginannya sendiri. 
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dada). Tapi saya tetap 

survive sesuai kondisi 

situasi. Jangan terlalu 

ngumpet dan jangan 

terlalu wah, teriak-

teriak propaganda 

dimana-mana. Kalo 

saya ngumpet berarti 

saya apatis dong. Wong 

saya ini berjuang untuk 

generasi muda, untuk 

rakyat, kan ini suatu 

pekerjaan yang mulia 

menurut saya. Coba 

lihat di perpus ini, ada 

mahasiswa mau cari 

bahan, literatur saya 

sediakan, ini lho 

(gerakan menunjukkan 

sesuatu dengan 

tangan).. ada yang tanya 

sejarah, atau interview 

seperti kamu ini saya 

jawab. Bahkan banyak 

orang luar negeri yang 

ke sini untuk cari 

bahan.” (Baris 1755-

1775 Verbatim Primer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hasrat Hidup Bermakna 

Upaya manusia untuk mencari makna hidup merupakan 

motivator utama dalam hidupnya (Frankl, 2004). Hasrat atau 
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keinginan ini melandasi motivasi manusia untuk menjadi seseorang 

pribadi yang berharga dan berarti (Bastaman, 2007). 

Tabel 3. Landasan Filsafat Logoterapi - Hasrat Hidup Bermakna 

Kategori Deskripsi Triangulasi Interpretasi 

Hasrat 

Hidup 

Bermakna 

1) Interviewer: “Maksudnya 

apatis  bagaimana Pak?” 

Interviewee: “Ya kalo 

apatis kan tidak peduli 

lagi dengan masyarakat. 

Lha terus saya “sekolah” 

selama 13 tahun gawe 

opo?. Lha ini namanya 

kerja tampak  dari ilmu. 

Ini semua tidak bisa 

keluar dari politik. Semua 

ini merupakaan 

perjuangan politik, tapi 

dengan cara saya sendiri.  

Itu sulit, perlu ketekunan 

dan keuletan... ..Jadi 

setelah saya pulang dari 

Pulau Buru, ini suatu 

jalan pengabdian. Lha ini 

jalan baiknya. Saya ndak 

bisa ngabdi apa-apa. 

Coba saya kaya  iso 

ngabdi ngasih orang, 

baksos-baksos ga iso, iso 

e wes ngene iki.” (Baris 

1650, 1778-1785 

Verbatim Primer) 

 

2) Interviewer: “Bagaimana 

sikap Pak  Oei mengenai 

masa lanjut usia?”                                                                               

Interviewee: “Ojo dadi 

tiwas tuwo tok! Tua itu 

SA, karyawan 

perpustakaan, 

menjelaskan kegiatan 

aktif Oei Hiem Hwie 

di masyarakat. 

“...kebetulan saya juga 

satu komplek dengan 

Oei Hiem Hwie rumah 

saya di belakang sini 

hiihihi, jadi ya sudah 

tahu dengan 

lingkungan sini beserta 

masyarakatnya sebagai 

sesepuh lah di sini. 

Sering dimintain 

pendapat. Keluarganya 

juga bisa membaur, 

dengan masyarakat 

sekitarnya bagus 

(Baris;38-45 Verbatim 

Sekunder).” 

    

 

 

 

 

 

 

Aktivitas Oei Hiem 

Hwie mengelola 

perpustakaan serta 

menghimpun kliping 

surat kabar, 

1) Menyebut masa 

penahanannya sebagai 

sekolah, merupakan upaya 

pengambilan sikap untuk 

berkehendak dengan  

memberi makna baru yang 

lebih positif dan terkandung 

unsur humor, yaitu istilah 

‘sekolah’ yang mengacu 

pada proses penahanan Oei 

Hiem Hwie. Memang 

dengan humor inilah 

manusia dapat mengambil 

jarak terhadap sesuatu dan 

memberi makna baru 

(Koeswara, 1992). Dirinya 

juga dapat membebaskan 

diri dari keapatisan atau 

dengan kata lain ketidak 

pedulian sosial karena rasa 

trauma pada sebuah sistem 

pemerintah Orde Baru yang 

represif terhadap tapol. 

 

 

 

 

 

2) Pandangan Oei Hiem Hwie 

terhadap masa lanjut usia 

menyimpan keinginan akan 

kebermaknaan hidup yang 

orientasinya tidak sekedar 
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sisa hidupnya untuk 

generasi muda. Baik itu 

pikiran, buku-buku 

pengetahuan, bacaan 

untuk generasi yang akan 

datang.”  (Baris 1853-

1862Verbatim Primer) 

 

3) Interviewer: “Apa Pak  

Oei ingin bahwa hidup ini 

ada artinya? 

Interviewee: “Iya ingin. 

Hidup itu kan harus 

pengabdian. Pengabdian 

untuk generasi muda. 

Interviewer:“Caranya 

gimana? 

Interviewee: “Yo macem-

macem. Mangkane lak 

aku nontok ono wong 

tuwek, mlaku wes tuyuk-

tuyuk, ga melakukan 

pengabdian, malah 

ngerepotno sing enom-

enom. Nah iku ga betul.” 

(Baris 2105-2110 

Verbatim Primer). 

 

membuktikan 

produktifitasnya di 

usia lanjut. 

 

 

 

 

 

Seringkali mahasiswa 

datang ke 

perpustakaan Medayu 

Agung untuk mencari 

referensi buku atau 

berdiskusi dengan Oei 

Hiem Hwie. 

memenuhi kebutuhan 

pribadi, namun juga harus 

lebih peduli terhadap 

kemajuan peradaban 

masyarakat.  

 

 

 

3) Pemberian arti hidup yang 

mengacu pada kewajiban 

individu untuk melakukan 

pengabdian pada 

masyarakat, dalam 

pernyataan Oei Hiem Hwie 

adalah generasi muda, 

meskipun sudah usia lanjut, 

sejalan dengan konsep ideal 

Erikson (Monks, dkk, 

2004), pakar psikologi 

perkembangan, menjelaskan 

bahwa lansia yang berarti 

untuk orang lain, merasa 

menjadi bagian dari tata 

aturan yang ada di 

masyarakat dan cinta pada 

sesama manusia akan 

mengalami integritas diri.  

  

c. Makna Hidup (Makna Penderitaan) 

Makna hidup adalah sesuatu yang dirasakan penting, benar, 

berharga, dan didambakan serta memberikan nilai khusus bagi 

seseorang serta layak dijadikan tujuan hidup (Bastaman, 2007). 
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Pada situasi apapun, makna hidup dapat ditemukan oleh manusia, 

bahkan dalam penderitaan sekalipun.  

Menurut Frankl (2004), dalam banyak hal, penderitaan tidak 

lagi menjadi penderitaan ketika manusia sudah menemukan 

maknanya seperti ketika sakit, terkena bencana alam, maupun 

ketika dalam penjara di masa penahanan. 

Tabel 4. Landasan Filsafat Logoterapi – Makna Hidup (Penderitaan) 

Kategori Deskripsi  Interpretasi 

Makna Hidup 

(Penderitaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Interviewer: “Sekarang 

bagaimana Pak Oei 

menanggapi 

pengalaman selama 

masa tahanan di Pulau 

Buru?” 

Interviewee: “Biasa. 

Wajar-wajar, ga usah 

dipikir. Kalo orang 

lihatnya berat, tapi tak 

anggep yo mek ngene 

tok ae, biasa. Suwi-suwi 

yo waleh koyok ga ono 

opo-opo.” 

Interviewer: “Ketika 

teringat dengan 

kenangan dan 

pengalaman saat itu 

bagaimana perasaannya 

Pak ?” 

Interviewee: “Macem-

macem. Ya ginilah 

digawe ingetan tok.”  

(Baris 1660 Verbatim 

Primer) 

Peneliti menyaksikan 

kelancaran Oei Hiem 

Hwie bercerita 

tentang masa lalunya 

baik sebelum 

maupun ketika 

menjadi tahanan 

politik. Ketika 

ditanyakan pada 

istrinya mengenai 

keputusasaan yang 

dialami Oei Hiem 

Hwie, beliau 

menjawab, “Tidak. 

Jika putus asa, ya 

sudah selesai 

ceritanya hehe. Dulu 

beratnya seperti itu 

kok.” (Verbatim 

Sekunder. SW. Baris 

274-276). 

 

 

 

 

1) Pada narasi ini, Oei Hiem 

Hwie berusaha untuk 

memulihkan perasaan 

traumanya secara 

perlahan. Kemudian 

untuk menekan ingatan 

masa penahanannya, Oei 

Hiem Hwie menganggap 

hanya sebagai ingatan 

masa lalu yang tidak 

perlu dipikirkan terlalu 

dalam. 
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2) Interviewer: “Tidak 

merasa dendam Pak ?” 

Interviewee: “Gak. Soal 

politik, gak iso dendam. 

Bukan soal perorangan 

ga boleh dendam, ini 

karena situasi. Lek 

soale perorangan boleh 

dendam.” (Baris 1625-

1631 Verbatim Primer). 

 

 

 

 

 

3) Interviewee: 

“Bagaimana menyikapi 

masa lalu yang telah 

dialami Pak  Oei, 

termasuk penderitaan 

juga?” 

Interviewee: “Yang 

lalu, biarkan berlalu. Itu 

suatu sejarah 

perorangan. Sekarang 

bikin lagi yang baru. 

Ngono lho. Dadi sing 

biyen digetuni, saiki 

mek meneng tok 

digetuni, yo ga ono 

gunane. Ndak isa. Atau 

sing biyen sukses, 

ngagung-agungno 

biyeeen ae, ga guna. 

Yang dulu biarken, 

bercak-bercak iku 

biarken, sekarang 

 

Tidak menyesalnya 

Oei Hiem Hwie 

terhadap masa 

lalunya dapat dilihat 

pada banyaknya 

arsip, dokumen 

maupun benda-benda 

yang berasal dari 

masa tahanan, seperti 

surat, sertifikat, 

karya kerajinan, dll. 

 

2) Oei Hiem Hwie tidak 

dendam dengan 

pengalamannya menjadi 

tahanan. Dirinya 

menganggap itu semua 

hanyalah persoalan 

politik dan bukan 

persoalan perorangan. 

Hanya situasi politik saja 

yang mengakibatkan 

dirinya ditahan. Hal itu 

dianggapnya sebagai 

suatu situasi politik yang 

kurang berpihak padanya 

 

3) Terlihat dari narasi 

tersebut bahwa Oei Hiem 

Hwie tidak mau terjebak 

pada kisah masa lalu 

yang destruktif. 

Pengalaman di masa lalu 

dianggapnya sebagai 

sesuatu yang tidak perlu 

disesali. Dirinya 

memaknai pengalaman 

pribadinya hanya sebagai 

sejarah individu yang 

tidak terlalu penting. 
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mbikin lagi.  Ngono.”   

(Baris 2030-2040 

Verbatim Primer) 

 

 

2. Sumber-sumber Makna Hidup 

Dalam kehidupan ini terdapat tiga bidang nilai yang secara 

potensial mengandung nilai-nilai yang memungkinkan seseorang 

menemukan makna hidup di dalamnya apabila nilai-nilai itu diterapkan 

dan dipenuhi. Ketiga nilai ini adalah nilai kreatif, nilai penghayatan, 

dan nilai bersikap. Serta menurut H. D. Bastaman dalam bukunya 

Logoterapi; Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih 

Hidup Bermakna, terdapat satu tambahan nilai, yaitu nilai harapan. 

a. Nilai Kreatif 

Menurut Frankl (Koeswara, 1992), setiap bentuk pekerjaan bisa 

mengantarkan individu kepada makna asalkan pekerjaan itu 

merupakan  usaha dalam memberi sesusatu kepada kehidupan diri 

maupun orang lain yang didekati secara kreatif dan dijalankan 

sebagai tindakan komitmen pribadi. Nilai kreatif adalah kegiatan 

berkarya, bekerja, mencipta, serta melaksanakan tugas dan 

kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab 

(Bastaman, 2007). 
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Tabel 5. Sumber-sumber Makna Hidup – Nilai Kreatif 

Kategori Deskripsi Triangulasi Interpretasi 

Nilai 

Kreatif 

1) Interviewee: “Termasuk 

bathok-bathok iku 

(menunjuk ke arah lemari 

kaca).” 

Interviewer: “Bathok-

bathok apa itu?” 

Interviewee: “Ini kerjaan 

ndek nggone penjara Kota 

Malang.”  

Interviewer: “Patung apa 

itu Pak ?” 

Interviewee: “Itu patung 

maksudnya, anu Mukso 

Tiwikromo waktu perang 

Bratayudo Joyobinangun 

karena dihina oleh 

Ngastino, nah Tiwikromo 

de’e, Mukso. Jadi buto 

besar.” (Baris 1942-1959 

Verbatim Primer) 

 

2) “Ga iso kerjo, karena 

KTPnya ET. Yo ga enak 

tho kene melok mbakyu 

ambek adek, kono kerjo, 

kene mangan turu tok, ga 

enak, dadi aku nyablon. 

Nyablon sek nggak wani 

nyelok tukang, soale sek 

diawasi RT/RW, engkok 

sak aken arek e dicurigai 

macem-macem. Dadi 

sablon dewe. Tuku alat 

sablon trus nyablon 

krek..krek..krek.” (Baris 

1320-1325 Verbatim 

Lihat lampiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lihat lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Beberapa karya seni Oei 

Hiem Hwie yang 

dibuatnya ketika di dalam 

tahanan menjadi 

kenangan tersendiri 

sebagai bukti riil, bahwa 

pemenjaraan tidak 

membuat pikiran dan 

perasaan Oei Hiem Hwie 

terganggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Keengganan Oei Hiem 

Hwie untuk selalu 

mengandalkan bantuan 

telah mendorongnya 

untuk berusaha mandiri. 

Sebuah upaya kreatif di 

tengah terbatasnya 

kesempatan kerja bagi 

mantan tahanan politik 

mengantarkannya pada 

profesi sablon. 
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Primer) 

 

3) “Tahun 93’ Masagung 

mati, mati yo wes, trus 

dibagi anak loro. Aku metu 

gawe CV dewe, CV. 

Medayu Agung.” (Baris 

1395 Verbatim Primer) 

 

 

 

 

4) Interviewee: “Pak  Oei 

merasa pekerjaan apa yang 

sangat disukai?, atau 

mewakili diri Pak  Oei?” 

Interviewee: “Pokok e 

tulis-menulis. Soale moco 

wes ga iso, moto wes 

pinong, tangan yo wes 

ngene. Saiki kabeh anak-

anak Pake komputer, 

laptop, lak aku sek Pake 

tek-tek-tek-tek, mesin tik. 

Saiki isone gawe kliping. 

Naaahhh iku, tak gunting 

buat dokumentasi macem-

macem. Toh, berguna bagi 

yang butuh, sampe Sinta 

maeng, iku lak dosen Unair 

a, njupuki klipingku 

dipotoi, yo opo? Durung 

lainnya.”  

Interviewee: “Puas dengan 

kegiatan seperti tulis-

menulis, kliping itu?” 

Interviewee: “Iyo mesti 

puas. Lek ga puas yo 

 

 

SA, M, dan HE 

(subyek sekunder) 

mengatakan bahwa 

mereka adalah 

karyawan pada CV. 

Oei Hiem Hwie 

sebelum membuka 

perpustakaan. 

 

 

Pengamatan peneliti 

ketika berada di 

perpustakaan 

menunjukkan bahwa 

Oei Hiem Hwie 

sesekali menggunting 

koran dan ditempel 

pada kertas dan 

mengetik memoar 

pada mesin ketik 

lama. 

 

 

 

3) CV. yang bergerak di 

bidang distribusi buku ini 

merupakan sebuah usaha 

yang didasari dari minat 

dan kegemaran 

pemiliknya sebagai 

seorang wartawan pecinta 

buku. 

 

 

4) Seperti yang kita ketahui 

bahwa nilai-nilai kreatif 

untuk mencapai 

pemaknaan hidup dapat 

juga diwujudkan dalam 

aktivitas kerja untuk 

mencukupi kebutuhan 

pribadi maupun yang 

menghasilkan sumbangan 

bagi orang lain atau 

masyarakat. Menurut 

Frankl (Koeswara, 1992), 

setiap bentuk pekerjaan 

bisa mengantarkan 

individu kepada makna 

asalkan pekerjaan itu 

merupakan usaha dalam 

memberi sesusatu kepada 

kehidupan diri maupun 

orang lain yang didekati 

secara kreatif dan 

dijalankan sebagai 

tindakan komitmen 

pribadi. Komitmen 

terhadap pengabdian 

masyarakat membuat 
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nggawe loro kepikiran, 

ya?” 

Interviewee: “Puas dengan 

pekerjaan sales, distribusi 

buku yang dilakukan 

dulu?” 

Interviewee: “O mek 

tambahan aja. Kalo bidang 

bisnis saya ndak tertarik, 

tapi pada waktu itu ya 

harus dipikirkan semampu-

mampunya, tapi bukan 

untuk orang banyak kan 

kurang. Lebih banyak 

kliping, untuk orang 

banyak. Kamu barang 

ngrasakno hasile 

klipingan.” (Baris 2000-

2020 Verbatim Primer) 

pekerjaan Oei Hiem Hwie 

mengkliping koran 

sebagai sebuah pekerjaan 

sekaligus pengabdian. 

 

b.   Nilai Penghayatan 

Nilai penghayatan dapat diperoleh melalui pengalaman tentang 

sesuatu atau seseorang yang bernilai bagi kita (Boeree, 2010).  

Penjelasan lebih spesifiknya lagi dari Bastaman (2007), bahwa nilai 

penghayatan adalah keyakinan dan penghayatan akan nilai-nilai 

kebenaran, kebajikan, keindahan, keimanan atau keagamaan, serta 

cinta kasih. 
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Tabel 6. Sumber-sumber Makna Hidup – Nilai Penghayatan 

Kategori Deskripsi Triangulasi Interpretasi 

Nilai 

Penghayatan 

1) “Keyakinan kita itu 

tentang perjuangan. 

Keyakinan bahwa 

Indonesia harus bebas 

dari pemerasan. 

Exploitation de l’homme 

par l’homme, exploitation 

de nation par nation. 

(eksploitasi dari manusia 

ke manusia lain, 

eksploitasi dari negara ke 

negara lain). Pidato Bung 

Karno ta’ ambil dari itu. 

Semangat untuk 

memberantas pemerasan. 

“(Baris 590-595 

Verbatim Primer) 

 

2) “Jadi kepercayaan itu 

bebas. Kamu boleh 

percaya apa saja. Ayah 

saya percaya Konfusius 

ya Konfusius, Ibu saya  

Kejawen ya Kejawen. 

Ndak ada soal. Ndak ada 

keharusan. Sendiri-

sendiri, tujuannya baik 

semua.” (Baris 625 

Verbatim Primer) 

 

3) “Pokoke ga nyakitin 

orang lain, jangan ambil 

barang orang lain, ya itu 

tok. Ibu saya ya ngasih 

nasihat itu. Pokok wong 

iku sing penting ojo  

Kecintaan pada 

ajaran Bung Karno 

dapat dilihat pada 

cukup lengkapnya 

koleksi buku-buku 

karangan Bung 

Karno di 

perpustakaan 

Medayu Agung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Oei Hiem Hwie 

meyakini nilai-nilai 

yang dianjurkan dari 

pidato-pidato Bung 

Karno tentang konsep 

Indonesia yang bebas 

dari pemerasan dan 

berjuang untuk 

mewujudkan nilai 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Oei Hiem Hwie 

mengartikan bahwa 

kepercayaan atau agama 

adalah persoalan pribadi 

yang berujung pada 

persamaan tujuan, yaitu 

menuju kebaikan. 

 

 

 

 

 

3)  Nilai-nilai kebajikan 

yang dinasehatkan oleh 

orangtuanya telah 

mengilhami Oei Hiem 

Hwie untuk bersikap 

dan bertindak dalam 
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ngloroi wong liyo, ojo 

nyolong barange wong 

liyo, ojo ngrasani wong 

liyo, jarno wes, kon-kon 

dewe. Lak yo wes gitu itu 

tok wes. Hahaha.” (Baris 

650 Verbatim Primer) 

 

4) “Ojo dumeh. Dadi tahu 

diri lah. Lak tanya-tanya 

tak jawab tapi ojo nonjol-

nonjolno aku. Biasa aja, 

aku ga tahu gawe tulisan-

tulisan nang koran, bukan 

aku sing nulis.” (Baris 

1555 Verbatim Primer) 

 

 

 

5) Interviewer: “Apa filosofi 

dan nilai hidup yang Pak  

Oei sampe hari ini masih 

pegang teguh?” 

Interviewee: “Kita pokok 

pegang teguh Pancasila, 

anjuran Bung Karno 

dipegang teguh, itu 

pandangan saya hidup. 

Pancasila dengan 

anjuran-anjuran dari 

Sukarno sebagai 

pedoman jadi orang.” 

(Baris 2023-2029 

Verbatim Primer)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat beberapa 

surat kabar yang 

menulis tentang 

riwayat Oei Hiem 

Hwie dan 

perpustakaan 

Medayu Agung, 

seperti pada koran 

Jawa Pos edisi Rabu, 

22 Februari 2012. 

 

Terdapat patung 

setengah badan sosok 

Bung Karno 

berwarna emas di 

atas lemari dan foto 

ukuran besar pada 

ruang tamu 

perpustakaan. 

masyarakat karena 

memang yang diajarkan 

kebanyakan hubungan 

antara pribadi dengan 

orang lain. 

 

 

 

4) Oei Hiem Hwie 

mewujudkan nilai-nilai 

masyarakat Jawa untuk 

ojo dumeh yang artinya 

jangan sombong dalam 

menanggapi pencapaian 

yang didapatnya ketika 

berhasil mengelola 

perpustakaan. 

 

 

5) Penghayatan akan nilai 

hidup dari seseorang 

yang diidolakan Oei 

Hiem Hwie, yaitu Bung 

Karno, telah menjadi 

pandangan hidup yang 

selalu dipegang teguh, 

salah satunya Pancasila, 

dan sekaligus menjadi 

pedoman dalam 

melakukan segala 

sesuatu yang disebutnya 

pengabdian pada 

masyarakat. 
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c. Nilai Bersikap 

Nilai bersikap adalah sikap menerima dengan ketabahan, 

kesabaran, dan keberanian, dari segala bentuk penderitaan yang 

tidak mungkin dielakkan lagi, setelah segala upaya dilakukan 

secara maksimal (Bastaman, 2007). Dengan merealisasikan nilai 

bersikap ini berarti individu menunjukkan keberanian dan 

kemuliaan menghadapi penderitaannya (Koeswara, 1992). 

Tabel 7. Sumber-sumber Makna Hidup – Nilai Bersikap 

Kategori Deskripsi Triangulasi Interpretasi 

Nilai 

Bersikap 

1) “...Hablu Minanas sama 

dengan Hablu Minallah 

lha itu, jadi untuk 

manusia itu tujuannya 

juga untuk Tuhan. 

Mangkane saya saat 

ditahan dulu, suruh milih 

agomo nasional. Iyo 

kongkon milih agomo. 

Sing enak Budha, sebab 

Budha iku ga ono 

pimpinane. Karep e 

dewe. Ya wes Budha ae, 

dadi milih gampange cek 

ga diuber-uber. Mari 

kumpul omong-omong 

tok yo wes ngono lho, toh 

komandan unit dan 

tonwal yo ga ngerti. Pas 

Waisak oleh jatah beras 

yo mangan heheee... Asal 

kita itu kerja baik, entah 

nanem apa, untuk orang 

Seperti yang 

dituturkan istri Oei 

Hiem Hwie, “Iya, dia 

kan Budha, ya ke 

Vihara itu sama 

teman-temannya.” 

(Verbatim sekunder. 

Baris 261). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Sikap dan pandangan 

Oei Hiem Hwie 

terhadap agama ketika 

diminta untuk memilih 

agama nasional di Pulau 

Buru menunjukkan 

bahwa keyakinannya 

dalam hal kebebasan 

beragama masih 

dipegang teguh. Oei 

Hiem Hwie lebih 

bersikap tak acuh 

terhadap agama 

seseorang, apalagi 

dalam kondisi masa 

tahanan yang penuh 

tekanan. Menurut Oei 

Hiem Hwie, yang lebih 

penting adalah 

perbuatan baik manusia 

dengan orang lain. 
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lain. Nanem singkong, 

nanem opo untuk orang 

lain.” (Baris 655-665 

Verbatim Primer) 

 

2) “Nanem kacang panjang, 

sayur, ya dikasi-kasino 

barak-barak lain. Itu kerja 

nyata, karna ndek njobo 

(luar tahanan) yo ngono. 

Lak wong sugih yo 

ngekeki nang wong sing 

ga duwe. Sama ngono 

lho. Lak duwene gulo yo 

kekno, lak duwe beras yo 

kekno. Legooo ngono 

rasane. Itu ibadahe. 

Hablu minanas, jarene 

ngono hehehee.. Waktu 

di tahanan Lowokwaru 

ono tahanan sing bajune 

entek. Soale sing teko 

kabupaten-kabupaten ga 

iso dikirim. Ndek kono 

kan ono keluarga teman-

teman, lak duwe baju 

bekas sing layak pake iki 

dibantu.” (Baris 680-690 

Verbatim Primer) 

 

3) “Pokok di iyo i ae. Wong 

kalah kok terus lapo. Yo 

iso e mek iyo ae. Iku 

tahanan e, podo koyok 

tahanan perang.” (Baris 

1125 Verbatim Primer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Sikap Oei Hiem Hwie 

terhadap orang lain di 

masa-masa yang sangat 

memungkinkan individu 

untuk memikirkan 

dirinya sendiri 

merupakan sebuah 

pencapaian kemampuan 

dalam mempertahankan 

pandangan hidupnya, 

bahwa setiap manusia 

harus saling menolong 

dalam keadaan apapun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Mengartikan dirinya 

sebagai tahanan perang 

merupakan salah satu 

sikap Oei Hiem Hwie 

untuk berusaha tabah 

dan pasrah terhadap 

kondisi yang dialaminya 

pada masa penahanan. 
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4) Interviewer: “Kalo Pak  

Oei dulu cara bertahan 

dari pikiran yang banyak 

bagaimana?” 

Interviewee: “Tak alihno 

buat belajar. Saiki iso e 

mek belajar. Belajar opo-

opo ae pokoke belajar. 

Macem-macem belajar. 

...Aku sembarang tak 

plajari. Kabeh agomo tak 

pelajari. Untuk 

nyelamatkan ini 

(memegang kepala) Islam  

yo tak plajari, Budha yo 

tak plajari, Katolik yo tak 

plajari. Sampe iso solat 

barang aku.” (Baris 1095 

& 1115 Verbatim Primer) 

 

 

 

 

 

 

5) “...waktu diundang nang 

luar negri, ono 

perpustakaan diurus 

perorangan ngono lho, 

lha iku kumpul diceluki 

kabeh termasuk Medayu 

Agung, kongres ndek 

kono. Waktu itu ndek 

Hongkong, sing kedua 

nang Singgapur... Waktu 

itu aku dikongkon 

nyritakno sejarahe 

 

Terdapat sertifikat 

kursus bahasa asing 

“Bhima Paksa” yang 

diterbitkan dari 

penjara Lowokwaru. 

Sertifikat yang 

dipasang di dinding 

perpustakaa tersebut 

merupakan kegiatan 

belajar hasil inisiatif 

para tahanan dengan 

sistem saling 

mengajari satu sama 

lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Oei Hiem Hwie juga 

mengakui bahwa 

kehidupan di Pulau Buru 

cukup membuatnya 

menderita. Namun 

penderitaan tersebut 

tidak disikapinya dengan 

pasrah saja lantas tidak 

berbuat apa-apa. Banyak 

teman sesama tahanan 

akhirnya depresi dan 

bunuh diri ketika tidak 

bisa mengatasi 

penderitaan terutama 

persoalan pikiran. Oei 

Hiem Hwie 

menyikapinya dengan 

metode pengalihan 

melalui proses belajar. 

Belajar itulah resep yang 

dianggap Oei Hiem 

Hwie ampuh untuk 

mengatasi penderitaan 

mental selama masa 

penahanan. 

 

5) Sikap cintanya akan 

bangsa Indonesia terlihat 

pada saat dirinya 

mendapat kesempatan 

berbicara di depan 

masyarakat luar negeri. 

Membutuhkan 

keberanian dan nilai 

keberpihakan yang 

tinggi dalam 

menentukan sikap yang 
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perpustakaan. Aku bilang 

dalam Bahasa Indonesia, 

“Tidak, kamu kan bisa 

Bahasa Mandarin, Pak e 

Mandarin.” Tidak aku 

orang Indonesia, warga 

negara Indonesia, dadi 

tetep Pake Bahasa 

Indonesia. “Lho peserta 

di sini lak ndak ada sing 

ngerti.” Ya ndak tau, 

suruh kasi terjemah, 

undangen terjemah, lak 

ngono a. Lha iku aku 

pengen menunjukkan 

identitas nasionalis. Tapi 

lek empat mata, omong-

omongan gawe Bahasa 

Mandarin, gelem aku. 

Lak nang nggone forum 

terbuka yo ojok lah. 

Wong wakil Indonesia 

kok ngomong Bahasa 

Mandarin.” (Baris 1475-

1505) 

6) Interviewer: “Disebutkan 

inisial saja atau 

bagaimana Pak ?” 

Interviewee: “Saya ini 

TAPOL, bukan TAKOR. 

Kalau TAKOR, Tahanan 

Korupsi jangan disebut 

nama saya. Wong saya 

ini TAPOL kok. Ndak 

papa sebut saja nama 

saya.” (Baris 1835-1840 

Verbatim Primer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan keterbukaan 

akan latar 

belakangnya, nama 

Oei Hiem Hwie tetap 

disebut tanpa inisial 

ketika dimuat pada 

surat kabar. 

 

 

 

 

 

 

tidak biasa seperti ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Realisasi nilai bersikap 

yang menurut peneliti 

paling menonjol adalah 

ketika Oei Hiem Hwie 

menyatakan bahwa 

statusnya sebagai 

mantan tahanan politik 

tidak menjadikannya 

lebih buruk dibanding 

dengan tahanan korupsi 

ketika peneliti 

mengajukan persetujuan 

penulisan nama lengkap 
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dalam penelitian ini.  

 

d. Nilai Harapan 

Nilai ini adalah  keyakinan akan terjadinya hal-hal yang baik 

atau perubahan yang menguntungkan di kemudian hari dan 

memberikan semangat serta optimisme (Bastaman, 2007). 

Tabel 8. Sumber-sumber Makna Hidup – Nilai Harapan 

Kategori Deskripsi Triangulasi Interpretasi 

Nilai 

Pengharapan 

1) “Inginnya itu HAM di 

Indonesia itu harus 

ditegakkan dulu. Yang 

salah kudu seleh. Yang 

salah harus 

ditunjukkan.”(Baris 

1622 Verbatim Primer) 

 

 

2) Interviewer: “Apa 

motivasi pribadi Pak Oei 

ketika mendirikan 

perpustakaan ini?” 

Interviewee: “Memang 

cita-cita sejak dulu. 

Bung Karno 

mengatakan, ‘Jangan 

sekali-kali melupakan 

sejarah.’ Ilmu itu bukan 

milik kita sendiri, tapi 

untuk generasi arek 

Oei Hiem Hwie 

mengajukan surat 

kepada Komnas 

HAM supaya 

mendapat 

rehabilitasi. Lihat 

lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Harapannya adalah agar 

HAM di Indonesia 

ditegakkan dan namanya 

direhabilitasi sesuai 

aturan hukum dan HAM 

karena dirinya menjalani 

hukuman selama 13 

tahun tanpa pengadilan. 

 

2) Keputusan Oei Hiem 

Hwie untuk mendirikan 

perpustakaan adalah 

keinginan dan harapan 

agar terwujud sebuah 

masyarakat yang 

mencintai sejarah, sebuah 

nilai kebajikan yang 

didapatnya dari Bung 

Karno. 
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koyok kon iku. Carane 

ya harus ada buku, lak 

ga iso, yo gawe cara 

crita. Harus gitu.” (Baris 

1635-1640 Verbatim 

Primer) 

 

3) Interviewer: “Tujuan 

jangka pendek apa Pak 

?” 

Interviewee: “Salah 

satunya cetak memoar. 

Seperti uang tak 

tinggalno untuk anak 

muda pengetahuan ini. 

Nah. Penilaian salah 

bener, terserah.” (Baris 

2045 Verbatim Primer) 

 

 

 

 

 

 

 

4) “Yo, harapannya supaya 

mereka mau ngurusi ini, 

perpustakaan. Ga tau 

dadi pengurus yo 

gapopo. Sebab buku-

bukune yang dulu milik 

saya, ya, buku-buku itu 

13 tahun di atas plafon, 

sampe bolong-bolong, 

sama halnya dengan 

saya.” (Baris 1935 

Verbatim Primer) 

 

 

 

 

 

 

 

Memoar telah dalam 

proses editing. 

Seperti yang 

dikatakan HE, 

karyawan 

perpustakaan, 

“Sekarang beliau 

lebih sibuk menulis, 

mengkliping, 

mendokumentasi. 

Nulispun dibantu 

sama Mas Heru, 

karena habis sakit 

itu, tangannya tidak 

terlalu kuat.” 

(Verbatim Sekunder. 

Baris 267). 

 

J sebagai salah satu 

anggota pembina 

Yayasan Medayu 

Agung Surabaya 

mengatakan, “Cita-

cita Om Hwie 

sederhana saja: yang 

penting buku-buku 

itu harus tetap ada di 

Surabay, sehingga 

bila generasi 

mendatang perlu 

data tidak perlu jauh-

 

 

 

 

 

 

 

3) Dengan harapan 

tersebarnya semangat 

untuk mendorong 

generasi muda terus 

mencari pengetahuan 

yang bermanfaat, Oei 

Hiem Hwie mencoba 

membuat memoar yang 

rencananya akan 

diterbitkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Harapan untuk keluarga 

adalah agar ada yang 

meneruskan untuk 

mengelola perpustakaan 

karena dirinya merasa ada 

ikatan batin dengan buku-

buku koleksinya yang 

tersimpan ketika dirinya 

menjalani masa 

penahanan. 
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jauh ke luar negeri” 

(Verbatim Sekunder. 

Baris 50). 

 

3. Pencapaian Hidup Bermakna 

Menurut H.D. Bastaman, dalam pandangan logoterapi, kebahagiaan 

tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan akibat dari keberhasilan 

seseorang memenuhi keinginannya untuk hidup bermakna. Mereka 

yang berhasil, hidupnya akan bermakna dan mendapat imbalan 

kebahagiaan. Sedangkan yang tidak berhasil akan mengalami 

kekecewaan dan kehampaan hidup serta merasa hidupnya tidak 

bermakna (Bastaman, 2007). Frankl menemukan fakta bahwa 

keberanian dan semangat hidup yang memungkinkan sebagian tawanan 

dalam kamp konsentrasi, mau dan mampu bertahan hidup hingga akhir 

penawanan tiba, dapat terpelihara berkat kemampuan menemukan 

makna dari penderitaan yang mereka alami (Koeswara, 1992).  

a.  Hidup Tanpa Makna 

Kegagalan menemukan dan memenuhi makna hidup akan 

menimbulkan suatu penghayatan hidup tanpa makna yang hampa, 

tak memiliki tujuan hidup, merasa tak berarti, bosan, dan apatis. 

Bosan adalah ketidakmampuan seseorang untuk membangkitkan 
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minat, sedangkan apatis merupakan ketidakmampuan untuk 

mengambil prakarsa (Bastaman, 2007). 

Tabel 9. Pencapaian Makna Hidup – Hidup Tanpa Makna 

Kategori Deskripsi Triangulasi Interpretasi 

Hidup 

Tanpa 

Makna 

1) Interviewer: “Apa pernah 

menyesal ketika mengingat 

pengalaman sebagai 

tahanan dulu Pak?” 

Interviewee: “Tidak pernah 

menyesal. Saya niat sejak 

awal untuk berjuang demi 

generasi muda Indonesia 

Raya.” (Baris 1815-1819 

Verbatim Primer) 

 

 

2) Interviewer: “Untuk 

kebutuhan materi 

tergantung dengan keluarga 

apa tidak?” 

Interviewee: “Ndak. Aku 

ga mau  ngerepotno 

keluarga. Tiap hari ke’i 

makan yo wes.” 

Interviewer: “Misalnya 

diantar kemana gitu?” 

Interviewee: “Ya cuma 

kalo mau berobat, mereka 

ya mesti nganterno. Sak 

aken aku lak tibo, lak opo, 

lak ngono a. Tapi lek isa, 

pulang aku, payungan ae 

moleh. Gae opo dijemput, 

ga perlu.” (Baris 1905-

1914 Verbatim Primer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istri Oei Hiem Hwie 

mengatakan bahwa 

untuk urusan materi 

sema sudah tercukupi. 

“Kalo materi kan 

dengan sendirinya, 

kan saya sudah ada 

toko ini. Bisa tertutupi 

lah.” (Verbatim 

sekunder. SW. Baris 

191) 

“Ya dari mahasiswa 

yang fotokopi itu. Trus 

untuk karyawannya 

dapat gaji dari teman-

temannya Oei Hiem 

Hwie , sebagai 

donatur. OHHkalo 

sakit juga ditanggung 

sama donatur itu.” 

(Verbatim Sekunder. 

1) Tidak ada perasaan putus 

asa dan penyesalan dalam 

diri Oei Hiem Hwie. 

Pengalamannya menjadi 

tahanan politik Pulau Buru 

tidak mengubah prinsip 

yang dipegang teguh sejak 

sebelum menjadi tahanan 

politik, yaitu pengabdian 

kepada generasi muda 

Indonesia. 

 

2) Semangat Oei Hiem Hwie 

untuk selalu mewujudkan 

kemandirian dalam setiap 

tindakan membuatnya 

mampu menjalani kehidupan 

masa tua tanpa merepotkan 

keluarganya. 
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3) Interviewer:“Pernah 

merasa putus asa Pak ? 

Interviewee: “Ndak. 

Interviewer: “Merasa 

hampa, kesepian gitu? 

Interviewee: “Wooo  ndak, 

gawe moco. 

Interviewer: “Itu yang 

bikin tidak kesepian? 

Interviewee: “Iya. Baca!” 

(Baris 2065 Verbatim 

Primer) 

SW. Baris 230). 

Pernyataan ini 

diperkuat istri Oei 

Hiem Hwie. “Tidak. 

Jika putus asa, ya 

sudah selesai ceritanya 

hehe. Dulu beratnya 

seperti itu kok.” 

(Verbatim Sekunder. 

Baris 274-276). 

 

 

3) Pernyataan Oei Hiem Hwie 

yang selalu meneguhkan 

bahwa dirinya tidak pernah 

merasa hampa atau tidak 

berarti, putus asa, dan selalu 

peduli dengan generasi 

muda, menunjukkan bahwa 

dirinya tetap memiliki 

makna hidup.  

 

 

 

b. Hidup Bermakna 

Mereka yang menghayati hidup bermakna menunjukkan 

kehidupan yang penuh semangat, bergairah, dan jauh dari perasaan 

hampa. Tujuan hidup yang jelas, kegiatan yang terarah, dan 

merasakan kemajuan yang dicapai, ikut menambah kebahagiaan 

dan kepuasan sehingga dalam mengerjakannya pun mereka lakukan 

dengan bersemangat dan bertanggungjawab (Bastaman, 2007). 

Tabel 10. Pencapaian Makna Hidup – Hidup Bermakna (Kebahagiaan) 

Kategori Deskripsi Triangulasi Interpretasi 

Hidup 

Bermakna 

(Kebahagiaan) 

1) Interviewer: “Bagaimana 

perasaan bapak  ketika 

banyak dari wartawan dan 

pemerintah yang menulis 

dan memberi penghargaan 

kepada bapak  atas 

Beberapa 

wartawan 

mewawancarai 

Oei Hiem Hwie 

untuk meliput 

kegiatan di 

1) Keinginan akan makna yang 

diwujudkan Oei Hiem Hwie 

dengan mendirikan 

perpustakaan umum adalah 

murni untuk tujuan 

pengabdian. Dirinya tidak 
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kegiatan mulia ini?” 

Interviewee: “Saya tidak 

minta kok, mereka yang 

datang ke saya. Saya tidak 

pernah mengundang 

wartawan-wartawan terus 

dikasih uang gitu. Saya 

tidak berpikir untuk 

“memetik buahnya”. Kan 

ada yang berbuat baik 

dikenal orang supaya 

mendapat sesuatu, seperti 

“memetik buahnya”. Saya 

bukan berdagang kok, tapi 

ini perjuangan. Berjuang 

tidak untuk diri sendiri. 

Kalo untuk diri sendiri itu 

namanya pedagang, 

menanam untuk kemudian 

dipetik hasilnya sendiri.” 

(Baris 1800-1810 Verbatim 

Primer) 

 

2) Interviewer: “Apakah 

harapan materi, ada yang 

belum tercapai Pak? 

Seperti bikin rumah atau 

yang lain.” 

Interviewee: “Ga ono. 

Materi ga kepikiran. Wes 

babahno wes ya. Aku nang 

anakku  ngomong, pokok 

aku dikeki satu hari tiga 

kali makan, wes 

terimakasih wes. Cukup 

sudah, ambek tidur 

nyenyak. Ga mikiri, waduh 

aku  yo opo duwe pabrik, 

perpustakaan. 

Perpustakaan 

Medayu Agung 

juga pernah 

mendapatkan 

penghargaan dari 

walikota 

Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebutuhan materi 

sudah dapat 

tercukupi dari 

donatur yayasan, 

seperti yang telah 

dituturkan 

istrinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingin perbuatannya tersebut 

hanya berorientasi pada 

materi seperti orang 

berdagang. Semua 

dilakukannya untuk 

masyarakat yang 

membutuhkan informasi dan 

pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Oei Hiem Hwie cukup 

bahagia dan menyukuri 

pencapaian kehidupannya 

sampai saat ini. Pada masa 

lanjut usia ini, dirinya tidak 

lagi memikirkan untuk 

memupuk kekayaan materi 

yang berlimpah. 
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aku yo opo duwe omah 

yang indah, yo opo nyang 

luar negri, wes nggak.” 

(Baris 1885-1890 Verbatim 

Primer) 

 

3) Interviewer: “Puas 

dengan hidup sekarang 

Pak ?” 

Interviewee: “Saya 

sudah bilang, semua 

dibuat puas, jangan 

merasa tidak puas, nanti 

tidak puaaas ae. Pingin 

tuku motor, pingin 

motor tank, ga usah! 

Ono e iki yo iki, iso 

tuku gledekan, yo 

gledekan ae, kok 

macem-macem.” (Baris 

2055-2060 Verbatim 

Primer). 

 

4) Interviewer: “Dari 

seluruh kehidupan yang 

dijalani Pak  Oei, ada 

tidak penyesalan 

terbesar?” 

Interviewee: “Ga ono!, 

ga ono sing disesali aku 

iki, kabeh seneng. 

Memang harus begitu. 

Dadi wartawan, neliti 

Bung Karno, ga nyesal 

ancene ngono iku. Jalane 

memang gitu, ya. Ibarate 

aku jalan, ada pohon, 

yaaa, kesandung pohon 

 

 

 

 

 

 

Istri Oei Hiem 

Hwie mengatakan 

bahwa Oei Hiem 

Hwie sendiri 

terkadang suka 

bercanda. Selain 

itu menurut tuturan 

beliau, Oei Hiem 

Hwie juga sabar 

dan bijaksana. “Iya 

sabar dan bijaksana 

dia. Mungkin karna 

dikuliahno gratis 

itu.” (Verbatim 

sekunder. SW. 

Baris 251) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Pada masa usia lanjutnya 

saat ini, Oei Hiem Hwie 

menyatakan puas dengan 

segala pencapaiannya. 

Menurut Oei Hiem Hwie, 

tanpa rasa puas, setiap orang 

akan selalu merasa kurang. 

Dirinya beranggapan bahwa 

segala yang didapatkan harus 

disyukuri. Dari rasa puas dan 

syukur itulah kebahagiaan 

didapat oleh seseorang 

sebagai akibat dari 

kemampuan memaknai 

hidupnya. 

 

 

4) Oei Hiem Hwie memandang 

masa lalunya sebagai jalan 

yang harus dilalui tanpa 

harus berhenti pada 

penyesalan yang tidak 

berarti. 
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menggok, ngono lho. 

Ono watu, kesandung 

watu yo menggok, trus 

mlaku maneh. 

Mengalir.” (Baris 2125-

2130 Verbatim Primer) 

 

5) Interviewer: “Bebas 

menentukan sikap ya? 

Interviewee: “Bebas. 

Lek ga bebas, awakmu 

ga iso omong-omongan 

mbek aku. Mikir terus 

eee (menirukan wajah 

orang idiot). Wes ga 

bebas pikiran terlalu 

mikir eeee (menjulurkan 

lidah). Hehehe...ngiler 

tok ae, iyo? Hidup 

dimakan umur toh? 

Mana ada orang yang 

ndak tua? Wes aturane 

alam. Alamiah. 

Interviewer: “Siap 

dengan ketuaan? 

Interviewee: “Iyo siap. 

Interviewer: “Siap juga 

kalo sudah waktunya 

‘dipanggil’?” 

Interviewee: “Sudah 

waktunya gudbye yo 

gudbye, iya?” (Baris 

2085-2095 Verbatim 

Primer) 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan dari 

HE, karyawan 

Oei Hiem Hwie, 

memperkuat 

penyataan ini. 

“Saya kira tipikal 

orang sosial itu 

mensyukuri ya, 

jadi beliau tidak 

terlalu ngoyo, 

tapi kalo ada 

kesempatan, tidak 

akan disia-siakan. 

Apa yang dicapai 

ini, dia mengalir 

aja, makanya 

tidak sampai stres 

disitu. Beliau 

berujar bahwa, 

“Lek wes mati, 

yo wes mari 

ceritane.” Kalo 

sudah meninggal 

ya selesai.” 

(Verbatim 

sekunder. HE. 

Baris 370) 

 

 

 

 

 

 

 

5) Lansia yang memiliki makna 

hidup bercirikan kemampuan 

untuk menjaga kesehatan 

fisik dan mentalnya, 

menerima dan bersikap 

positif terhadap ketuaannya, 

mampu hidup mandiri dan 

tidak terlalu tergantung 

terhadap keluarga, berarti 

untuk orang lain, merasa 

menjadi bagian dari tata 

aturan yang ada di 

masyarakat dan cinta pada 

sesama manusia. Oei Hiem 

Hwie mewujudkan semua 

syarat tersebut dan ditambah 

lagi kemampuannya 

mengartikan masa tua dan 

menghadapi kematian 

dengan pandangan 

humornya. 
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C. PEMBAHASAN 

Mereka yang telah menemukan makna dalam hidupnya akan merasa 

bahwa kehidupannya berarti, mendapat kebahagiaan, dan terhindar dari 

keputusaasaan (Bastaman, 2007). Makna tetap dapat ditemukan meskipun 

dalam keadaan yang menghambat atau yang tidak bisa diubahnya, dengan 

perkataan lain, ketika pada keadaan menderita. Penemuan makna tersebut 

dibuktikan oleh seorang pencetus teori makna hidup dan terapi logoterapi, 

Viktor E. Frankl, dengan keberhasilan dirinya bersama tawanan lain ketika 

menghadapi penderitaan dan menemukan makna dari penderitaan di dalam 

kamp konsentrasi Nazi Jerman (Frankl, 2004). Dalam pandangan Viktor 

Frankl, penderitaan itu memiliki makna ganda, yaitu membentuk karakter 

sekaligus, membentuk kekuatan atau ketahanan diri ( Koeswara, 1992).   

Dalam pembahasan  ini, peneliti akan memaparkan bagaimana  makna 

hidup dapat ditemukan melalui teori logoterapi  Viktor Frankl. Terdapat 

tiga konsep filosofis yang melandasi teori tersebut, yakni kebebasan 

berkehendak, hasrat hidup bermakna dan makna hidup. Proses 

terbentuknya makna hidup juga memiliki sumber-sumber nilai, yang 

dirumuskan Viktor Frankl, dalam diri individu yang melandasinya, yakni 

nilai kreatif, nilai penghayatan, dan nilai bersikap. H.D. Bastaman 

menambahkan satu nilai lain untuk menemukan makna hidup, yakni nilai 

harapan. Dari sanalah kita akan mengetahui bagaimana gambaran hidup 

yang bermakna dalam diri Oei Hiem Hwie. 
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1. Kebebasan Berkendak 

Manusia dalam batas-batas tertentu memiliki kemampuan dan 

kebebasan untuk mengubah kondisi hidupnya guna meraih kehidupan yang 

lebih berkualitas. Menurut Bastaman, (2007) kebebasan mereka 

merupakan kebebasan untuk menentukan sikap terhadap kondisi 

lingkungan maupun kondisi diri sendiri. Dalam mencapai hidup yang 

bermakna, kebebasan manusia harus dilandasi tanggungjawab agar tidak 

terjadi kesewenang-wenangan. 

Dengan penanaman demokratis tersebut Oei Hiem Hwie tumbuh 

menjadi manusia yang bebas menentukan tujuan hidup tanpa harus 

mengikuti jejak orangtuanya sebagai pedagang dengan kepercayaan 

Confusius atau Kejawen. Orang yang mempengaruhi perbuatan dan jalan 

berpikirnya adalah tokoh politik terkemuka pada saat itu, Sukarno dan 

Siauw Giok Tjhan. Kemudian Oei Hiem Hwie memilih jalan pengabdian 

masyarakat dengan bergelut di bidang organisasi dan politik. Kedua hal 

tersebut digunakannya sebagai alat untuk mewujudkan cita-citanya agar 

tercapai Indonesia yang lebih baik.  

Dalam penelitian Fankl yang diambil dari pengalamannya menjadi 

tawanan kamp konsentrasi, dirinya mengamati bahwa terdapat tiga fase 

reaksi yang umum dialami oleh para tawanan, yaitu reaksi panik, reaksi 
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perubahan karakter, dan reaksi akan pembebasan (Koeswara, 1992). Pada 

fase reaksi kedua, karakter apatis atau kecenderungan mementingkan diri 

sendiri, umum dialami oleh para tawanan karena kondisi penderitaan yang 

amat sangat dan membuat mereka hanya memikirkan bertahan hidup hari 

ini. Namun di sisi lain, Frankl berpendapat bahwa di lingkungan yang 

secara sosial terbatas dan membatasi kebebasan pribadi, manusia masih 

memiliki kebebasan asasi untuk memberi bentuk pada keberadaan atau 

karakternya sendiri. Hal tersebut merupakan kesimpulan Frankl ketika 

mengamati kehidupan kamp konsentrasi, bahwa masih bisa dijumpai 

sejumlah tawanan yang heroik, yang menunjukkan bahwa di dalam situasi 

serba kekurangan pun manusia bisa bertindak secara berbeda dan tidak 

menyerah pada lingkungan yang destruktif. 

Upaya Oei Hiem Hwie untuk membantu tahanan lain, merupakan 

sebuah reaksi yang disebabkan atas kemampuannya mengambil jarak 

dengan penderitaan dan kebebasannya menentukan sikap, yang kemudian 

berhasil membuat dirinya tidak apatis terhadap orang lain. Segala 

pencapaian Oei Hiem Hwie pada kondisi bertahan dan pencegahan 

terhadap kemerosotan diri dalam tahanan Pulau Buru dapat juga 

disebabkan oleh keputusannya untuk selalu mencari ilmu pengetahuan dari 

sesama tahanan, baik yang dipandang lebih berilmu maupun tahanan lain 

yang memiliki andil untuk memotivasi dirinya.   
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Terhadap kondisi ketuaannya, Oei Hiem Hwie masih menyimpan 

semangat pengabdian untuk masyarakat dan generasi muda, bahkan 

menghimbau para lansia yang lain untuk mengikuti jejaknya. Dirinya juga 

bersikap wajar tanpa beban untuk menghadapi masa-masa menjelang 

kematian, apabila ajal telah menjemput. 

Sisa hidupnya saat ini diabdikan untuk perpustakaan, memberi 

informasi dengan lisan dan mengerjakan kliping untuk menambah koleksi 

perpustakaan. Dirinya tidak senang telalu membebani keluarganya dengan 

diam saja di rumah. Sebagian besar waktunya dihabiskan di perpustakaan 

untuk merawat buku dan mengkliping. Dengan begitu Oei Hiem Hwie 

telah menyalurkan kebebasan berkehendaknya ke arah kegiatan-kegiatan 

yang positif. 

2. Hasrat Hidup Bermakna 

Hasrat yang paling mendasar pada setiap manusia adalah hasrat untuk 

hidup bermakna  (Bastaman, 2007). Keinginan Oei Hiem Hwie untuk 

menemukan hidup bermakna ditunjukkan dengan keikutsertaannya dalam 

dunia organisasi sejak masih duduk di bangku SMP. Dari organisasi 

pelajar menuju organisasi politik BAPERKI, telah menambah keseriusan 

Oei Hiem Hwie dalam menemukan hidup yang bermakna karena 

organisasi tersebut telah ikut aktif  menghimpun warga keturunan untuk 

menjadi warga negara Indonesia yang baik. 
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Minatnya pada ilmu sejarah tidak hanya berhenti pada kegemaran atau 

kesenangan akan cerita dan benda-benda dari masa lalu, namun 

diwujudkan dalam bentuk koleksi buku, majalah, dan koran yang 

kemudian diabdikan dalam bentuk perpustakaan agar dapat dinikmati oleh 

orang banyak. 

Hidup yang bermakna tidak hanya berujung pada kepuasan materi, 

tetapi juga sebuah pengabdian yang ditujukan untuk orang lain atau 

masyarakat. Memang sejak awal Oei Hiem Hwie tidak berminat pada 

dunia bisnis yang berpusat pada pemenuhan materi, melainkan berminat 

pada hal-hal sosial dan politik. Dengan landasan seperti itu keinginannya 

bergerak di jalan pengabdian dan usaha mensejahterakan masyarakat 

merupakan wujud dari hasrat untuk hidup bermakna. 

Pada masa lanjut usia, Oei Hiem Hwie merasa bebas terhadap segala 

kenangan masa lalunya dan merasa bersih dari kesalahan politik. Dirinya 

pun menganggap bahwa menjadi tahanan politik tidak sama dengan 

tahanan korupsi yang memang sudah melakukan perbuatan salah. 

Pemaknaan baru yang dilakukan Oei Hiem Hwie terhadap masa 

penahanan menjadi masa “sekolah” menunjukkan adanya kehendak untuk 

merekonstruksi makna lama menjadi makna baru yang lebih positif atau 

lebih bernada humor. Humor adalah puncak dari cara yang bisa digunakan 
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oleh manusia untuk mengambil jarak terhadap sesuatu dan memungkinkan 

manusia bangkit dari kesulitan yang dialaminya (Koeswara, 1992). 

Segala usaha untuk mewujudkan hasrat hidup bermakna bukan tanpa 

halangan. Koeswara (1992), juga menjelaskan bahwa alam segala 

percobaan pemenuhan hidup bermakna, manusia akan menemukan 

halangan-halangan. Maka yang dibutuhkan manusia adalah perjuangan 

untuk mengatasi halangan tersebut demi mendapatkan makna dalam 

hidupnya. Halangan dari luar seperti status yang tertulis pada KTPnya, 

yaitu terdapat tulisan ET (Eks-Tapol) membuat Oei Hiem Hwie tidak bisa 

meminjam uang ke bank. Penderitaan masa lalu yang membuatnya trauma, 

terkadang mengganggu aktifitasnya. Namun Oei Hiem Hwie terus 

berjuang hingga sedikit demi sedikit mampu  menyingkirkan kenangan 

tentang penderitaannya di masa lalu untuk terus berjuang mengabdi bagi 

generasi muda. Kemudian bantuan dari teman-temannya berdatangan demi 

terwujudnya perpustakaan sebagai sarana mengabdi. 

3. Makna Hidup (Makna Penderitaan) 

Makna hidup seseorang merupakan suatu pemahaman pribadi 

terhadap apapun yang dapat dia sadari dan di dalamnya mengandung 

makna. Makna hidup didapat dalam situasi dan kondisi apapun. Salah 

satunya adalah dari pengalaman penderitaan. 
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Bagaimana penderitaan itu muncul dan bagaimana penderitaan itu 

dimaknai oleh Oei Hiem Hwie merupakan sebuah proses di mana manusia 

dalam suatu usaha memaknai hidupnya dituntut untuk mencari arti dan 

makna segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. 

Pembahasan tentang unsur makna hidup ini difokuskan pada 

pengalaman penderitaan Oei Hiem Hwie sepanjang hidupnya dan 

pemaknaan akan penderitaan karena berkaitan dengan status dirinya dalam 

penelitian ini, yaitu mantan tahanan politik Pulau Buru.  

Penderitaannya bermula ketika kantornya disegel oleh aparat 

pemerintah yang membuat dirinya menjadi “gelandangan” tanpa tempat 

bernaung. Tak lama kemudian, dirinya sendiri bersama anggota organisasi 

yang lain ditangkap dan terkena wajib lapor.  

Pengaruh mental yang masih terasa hingga saat ini adalah pengalaman 

menyaksikan teman-teman tahanan diambil untuk tidak kembali atau 

menurut istilah Oei Hiem Hwie adalah di bon. Kemudian Oei Hiem Hwie 

diangkut dengan kapal yang kondisinya cukup memprihatinkan, karena 

tidur berjajar dan terkadang duduk secara bergantian dengan tahanan lain. 

Kapal juga melewati jalur dengan ombak yang besar, mengakibatkan para 

penumpangnya mual dan muntah, disertai rasa lapar. 
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Saat di Pulau Buru, penderitaan yang dialami tidak semakin 

berkurang, malah semakin bertambah. Hukuman push up, merangkak 

sambil ditembaki untuk latihan menembak, pengalaman terkena penyakit 

“flu hongkong”, hingga penugasan mengolah kayu dari barang mentah 

menjadi barang jadi, telah membuat Oei Hiem Hwie menarik kesimpulan 

bahwa apa yang dialami olehnya dan tahanan lain sebagai perbudakan di 

jaman modern. 

Indikasi penemuan makna dari penderitaan Oei Hiem Hwie selama 

menjalani masa tahanan di Pulau Buru adalah perasaan dan sekaligus 

pendapatnya yang menyatakan dirinya tidak dendam dengan segala 

komponen pelaksana Bapreru (Badan Pelaksana Resetlement Buru). 

Segala hal yang berhubungan dengan tahanan politik, merupakan buah dari 

situasi politik yang ada. 

Makna penderitaan di Pulau Buru menurut Oei Hiem Hwie adalah 

mengartikan Pulau Buru sebagai sebuah sekolah yang menempanya untuk 

menambah ilmu serta memperkuat keyakinan politiknya. Crumbaugh dan 

Maholick (Koeswara 1992), mengartikan makna hidup sebagai 

kemampuan individu dalam menentukan pola tujuan-tujuan dan nilai-nilai 

yang terintegrasi dalam hidup. Dengan  kata lain makna hidup seseorang 

berkaitan dengan ada tidaknya kemampuan individu menyesuaikan diri 

secara efisien terhadap berbagai masalah hidupnya. 
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Pada masa lanjut usia ini, meskipun sempat mengalami trauma yang 

berhubungan dengan pengalamannya di Pulau Buru, Oei Hiem Hwie tetap 

dengan mantab melakukan pengabdian dengan jalan mendirikan 

perpustakaan untuk generasi muda. Pendirian perpustakaan dianggap Oei 

Hiem Hwie sebagai cara bertahan secara politis untuk berjuang bagi 

generasi muda dengan tidak bertindak apatis atau bersembunyi dari 

masyarakat. 

4. Sumber-Sumber Makna Hidup 

Terdapat tiga bidang nilai yang secara potensial mengandung nilai-

nilai yang memungkinkan seseorang menemukan makna hidup di 

dalamnya apabila nilai-nilai itu diterapkan dan dipenuhi. Ketiga nilai ini 

adalah nilai kreatif, nilai penghayatan, dan nilai bersikap. Serta terdapat 

satu tambahan nilai, yaitu nilai harapan (Bastaman, 2007). 

a. Nilai Kreatif 

Dalam nilai kreatif ini, makna hidup Oei Hiem Hwie dapat 

juga ditemukan. Segala pemikiran akan nilai yang diyakini, dianut, 

dan dipercaya, mewujud  ke dalam bentuk-bentuk karya dan 

pekerjaan yang dilakukannya. 

Pekerjaan yang dilakukan Oei Hiem Hwie kebanyakan tidak 

jauh dari sosial masyarakat, seperti sekretaris organisasi politik, 

wartawan, asisten pribadi H. Masagung yang kebanyakan 
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melakukan kegiatan dakwah, hingga sebagai pembina yayasan  

perpustakaan yang juga ditujukan untuk kepentingan umum. 

Sedikit pekerjaan yang berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhan pribadi. Itupun hanya sebagai sampingan saja, bukan hal 

utama dalam hidupnya. 

“...mek tambahan aja. Kalo bidang bisnis saya ndak tertarik, 

tapi pada waktu itu ya harus dipikirkan semampu-mampunya, 

tapi bukan untuk orang banyak, kan kurang.” (TVDP.Oei 

Hiem Hwie;2017-2020) 

 

Pada masa-masa ketika menjadi tahanan politik, Oei Hiem 

Hwie masih sempat belajar bahasa asing meski dilakukannya 

dengan diam-diam. Karyanya di tahanan yang masih tersimpan 

hingga saat ini adalah kerajinan tangan berupa ukiran dari batok 

kelapa, patung dari tanah liat, dan surat-surat untuk keluarga serta 

kerabatnya di dalam tahanan Pulau Buru yang seorang sastrawan 

terkemuka, Pramoedya Ananta Toer. 

Selepas masa tahanan, bentuk nilai kreatif yang tergali dari 

riwayat hidup Oei Hiem Hwie adalah pendirian perpustakaan dari 

koleksi-koleksi buku, majalah, koran, dokumen, dan foto yang 

dimilikinya sebelum menjadi tahanan politik. Kegiatan 

mengkliping dan mengetik memoar juga dilakukan yang juga 

bertujuan sebagai penambah literatur perpustakaannya. 
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Semua yang dilakukan Oei Hiem Hwie sebelum masa tahanan, 

dalam masa tahanan maupun setelahnya menunjukkan bahwa 

produktifitas dan kreatifitas terus diciptakan sebagai wujud 

pemaknaan hidup.   

b. Nilai Penghayatan 

Nilai-nilai moral yang masih dihayati Oei Hiem Hwie sampai 

lanjut usia adalah kejujuran, menghormati orang yang lebih tua, 

tepo sliro (sopan santun), ojo dumeh (tidak sombong), tidak 

menyakiti orang lain, tidak mengambil barang orang lain, dan tidak 

menggunjingkan orang lain. Semua dirangkum dalam falsafah 

hidupnya, Pancasila.  

Bentuk dari nilai penghayatan yang Oei Hiem Hwie yakini 

terdiri dari berbagai kegiatan. Pada bidang politik, dirinya aktif 

dalam organisasi BAPERKI yang bertujuan menumbuhkan 

perasaan Bhinneka Tunggal Ika dan menghapuskan rasa superior 

serta inferior pada etnis Tionghoa. 

Oei Hiem Hwie juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.  

Dia berkeyakinan bahwa di Indonesia akan terjadi sebuah sistem 

tanpa pemerasan manusia atas manusia atau biasa disebut sistem 

sosialisme ala Indonesia dan bersemangat untuk memberantas 

pemerasan tersebut. 
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Dalam bidang keagamaan, dirinya percaya bahwa agama 

adalah urusan setiap masing-masing orang dan tidak boleh 

dipaksakan. Ibadahnya terhadap Tuhan disamakan dengan kerja 

untuk kebahagiaan manusia. Segala perbuatannya adalah 

perjuangan yang bertujuan bukan untuk dirinya sendiri melainkan 

untuk orang lain. Nilai penghayatan yang cukup beragam tersebut 

menjadi salah satu unsur pembentuk makna hidup Oei Hiem Hwie. 

Viktor Frankl percaya bahwa individu bisa menemukan  

makna dengan kebenaran, baik melalui realisasi nilai-nilai yang 

berasal dari agama  maupun dari filsafat hidup yang sekuler 

(Joseph Fabry dalam Koeswara, 1992). Nilai-nilai kebajikan yang 

didapatkannya dari berbagai pihak, mulai dari orangtuanya sendiri, 

guru, dan idolanya, yaitu Bung Karno, telah menjadi sebuah 

kebenaran yang ideal. Semua nilai-nilai tersebut tidak hanya 

menjadi slogan, namun juga diaplikasikan pada kehidupannya 

sehari-hari. 

Pandangan Oei Hiem Hwie terhadap agama cenderung sekuler. 

Dirinya meyakini bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. 

Menurutnya berbuat baik terhadap manusia adalah perwujudan 

ibadah terhadap Tuhan.  
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c. Nilai Bersikap 

Nilai bersikap merupakan nilai sikap untuk menerima dengan 

ketabahan, kesabaran, dan keberanian, dari segala bentuk 

penderitaan yang tidak mungkin dielakkan lagi, setelah segala 

upaya dilakukan secara maksimal (Bastaman, 2007). Frankl 

menyebut nilai ketiga ini adalah nilai yang paling tinggi karena 

individu menunjukkan keberanian dan kemuliaan menghadapi 

penderitaannya dengan cara mempertahankan pandangannya 

kepada hal yang ideal (Koeswara, 1992). 

Ketika dalam  masa tahanan, sikap Oei Hiem Hwie terhadap 

situasi yang membatasi kemerdekaan manusia tersebut adalah 

pasrah. Pasrah karena penahanan tersebut merupakan konsekuensi 

dari situasi politik. Namun sikap pasrahnya tidak membuat semakin 

apatis dengan lingkungan dan tidak membuat rasa rendah diri yang 

berujung pada keputusasaan hidup. seperti yang diungkapkan 

Suparman, seorang tapol Pulau Buru lain, bahwa dengan 

kepasrahan, hukuman menjadi hiburan. Dengan kepasrahan, 

siksaan menjadi tertawaan (Suparman, 2006). 

Menurut Frankl (1968; Koeswara, 1992), esensi suatu nilai 

bersikap terletak pada cara yang dengannya seseorang dengan 

ikhlas dan tawakal menyerahkan dirinya pada suatu keadaan yang 
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tidak bisa dihindarinya. Oei Hiem Hwie berupaya pasrah terhadap 

segala perlakuan yang dialaminya di masa tahanan, hingga dirinya 

merasa beruntung bisa bertahan hidup. 

Oei Hiem Hwie bertahan dari penderitaan fisik maupun mental 

ketika berada di Pulau Buru dengan cara belajar dan saling 

memotivasi antar sesama tahanan. Mereka saling bertanya untuk 

menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat, saling berbincang 

sekaligus bertukar humor, supaya menghindari kemungkinan 

bunuh diri akibat tekanan penderitaan. 

Sikap Oei Hiem Hwie terhadap masa lalunya adalah 

penggambaran bahwa betapa penderitaan masa lalu dapat menjadi 

sebuah halangan untuk menjalani kehidupan berikutnya atau juga 

bisa menjadi sebuah  pengalaman yang membangkitkan dorongan 

agar berbuat lebih baik untuk masa depan tanpa harus disesali.  

Bagi Oei Hiem Hwie, yang lalu biarlah berlalu, dan masa kini 

harus dibangun lagi dengan hal baru. Tidak ada penyesalan untuk 

segala kejadian masa lalu karena semakin dipikirkan masa lalu 

akan muncul sebagai kenangan yang menyakitkan. 

Oei Hiem Hwie sudah puas dengan hidupnya saat ini. Dia 

tidak ingin merepotkan keluarganya meskipun bisa saja dirinya 
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mendapat perlakuan lebih karena kondisi kesehatannya yang 

memburuk. Dalam menjaga fisik dan mental, Oei Hiem Hwie 

memberikan resep seperti banyak jalan kaki, minum air putih, 

banyak makan sayur, dan banyak membaca, serta pikiran harus 

bahagia. 

Sedangkan sikapnya terhadap masa lanjut usia adalah 

semangat pengabdian. Baginya, masa tua seseorang harus 

digunakan untuk kemajuan generasi muda, baik pikirannya, 

pengetahuannya, sampai buku-bukunya. Oei Hiem Hwie juga tidak 

menyukai orangtua yang lemah. Dirinya menghimbau kepada para 

lansia untuk terus melakukan pengabdian bagi generasi muda di 

sisa hidupnya seperti membuat kliping agar anak muda dapat 

membacanya kelak.  

d. Nilai Harapan 

Nilai harapan adalah nilai yang dicetuskan oleh H.D. Bastaman 

sebagai tambahan dalam melacak sumber-sumber makna hidup. 

Nilai ini adalah  keyakinan manusia akan terjadinya hal-hal yang 

baik atau perubahan yang menguntungkan di kemudian hari dan 

memberikan semangat serta optimisme (Bastaman, 2007). 

Terdapat tiga lingkup harapan yang diutarakan oleh Oei Hiem 

Hwie. Harapan untuknya pribadi, untuk keluarga, dan untuk 

Indonesia. Harapan bagi pribadinya adalah keterbukaan masyarakat 
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untuk menerima para mantan tahanan politik di tengah-tengah 

mereka, karena sampai saat ini masih ada yang melakukan 

pembedaan terhadap mereka yang statusnya terlibat organisasi 

terlarang. Selain itu Oei Hiem Hwie menginginkan agar namanya 

direhabilitasi oleh pemerintah sesuai dengan peraturan hukum dan 

HAM di negara Indonesia. Untuk kualitas pribadinya, Oei Hiem 

Hwie berharap agar senantiasa bertambah pengetahuannya untuk 

menyelesaikan masalah yang selalu muncul setiap saat.  

Harapan bagi keluarganya adalah agar ada yang meneruskan 

dalam pengelolaan perpustakaan Medayu Agung. Perpustakaan 

yang menyimpan koleksi-koleksi Oei Hiem Hwie ini merupakan 

koleksi yang dianggapnya senasib dengannya. Maka perlu untuk 

dijaga seperti menjaga Oei Hiem Hwie sendiri.  

Sedangkan harapan untuk Indonesia adalah agar terwujudnya 

sistem sosialis, terwujudnya HAM, dan situasi politik yang lebih 

baik lagi. Hal tersebut menjadi dasar sikap terhadap status dirinya 

sebagai mantan tahanan politik karena pengalaman penahanannya  

bergantung pada situasi dan kondisi politik di negara ini. 

Harapan-harapan itulah yang memberi semangat Oei Hiem 

Hwie sehari-hari untuk terus produktif di masa tuanya dengan 

bekerja di perpustakaan melayani para pencari informasi. 
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5. Pencapaian Hidup Bermakna 

Dalam proses pencarian makna hidup, manusia akan 

dihadapkan pada akhir yang menentukan apakah dirinya berhasil 

mencapai hidup bermakna atau tidak. Bagi yang berhasil, 

kebahagiaanlah yang akan mereka dapat, sedangkan bagi yang 

gagal kekecewaan dan kehampaanlah yang mereka dapat. 

Oei Hiem Hwie menjawab pertanyaan mengenai penyesalan 

dan keputusasaan dengan tegas bahwa dirinya tidak mempunyai 

rasa menyesal terhadap apa yang telah dilakukan dan yang 

diyakini. Seperti yang dijelaskan dalam Hasanah (2013), bahwa 

lansia yang memiliki makna hidup dapat melihat tujuan yang lebih 

besar dan saling keterkaitan dalam kehidupannya, merasa lebih 

memegang kendali dalam mengarahkan hidupnya, tidak mudah 

mengalami depresi dibanding individu yang mementingkan diri 

sendiri  

Mengenai perasaan putus asa dan rasa kesepian, Oei Hiem 

Hwie juga mengatakan tidak dengan alasan  karena kebiasaannya 

membaca. Dia menambahkan contoh bahwa orang yang putus asa 

tidak mungkin seperti dirinya. Dia yang putus asa dalam hidupnya 

akan tampak seperti orang sakit mental dan selalu mengeluarkan air 

liur dari mulutnya. 
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Tanggapan  terhadap kejadian politik masa lalu yang pernah 

membuatnya menderita, menurut Oei Hiem Hwie bersumber dari 

situasi politik. Situasinya baik, hidup Oei Hiem Hwie juga akan 

baik, begitu juga sebaliknya, bila situasi politik semakin buruk 

dirinya akan menderita kembali.   

Pada usia lanjut, seseorang tidak hanya harus menjaga 

kesehatan fisik tetapi juga menjaga agar kondisi mentalnya dapat 

menghadapi perubahan-perubahan yang mereka alami (Nugraheni, 

dalam Sulandari 2009). Semangat dan gairahnya yang jauh dari 

perasaan hampa (Bastaman, 2007), untuk terus mengabdi bagi 

masyarakat dan generasi muda diwujudkannya dalam pekerjaan 

mengelola perpustakaan. Rajinnya membaca surat kabar setiap 

hari,  membuat kliping dari surat kabar tersebut, serta melayani 

pertanyaan-pertanyaan pengunjung perpustakaan membuat Oei 

Hiem Hwie pantas menyandang julukan lansia berprestasi.  

Selain semangat dalam hal pengabdian masyarakat, dirinya 

juga tidak lupa untuk menjaga kesehatannya, dengan cara rutin 

minum air putih dan berjalan kaki. Kedisiplinannya untuk selalu 

bekerja dan menjaga kondisi tubuh merupakan  upaya pembuktian 

bahwa dirinya tidak ingin merepotkan keluarga hanya karena 

dirinya telah lanjut usia. Hal tersebut membuktikan bahwa 

kebermaknaan hidup lansia berkaitan dengan persepsi terhadap 
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kualitas hidup yang mencakup kesejahteraan psikologis, fungsi 

fisik yang baik, hubungan dengan orang lain, kesehatan, dan 

aktivitas sosial (Hasanah, 2013). 

Keberhasilan Oei Hiem Hwie untuk menemukan makna hidup 

juga tidak terlepas dari andil lingkungan, dalam hal ini lingkungan 

politik, keluarga, dan  sosial masyarakatnya. Pada persolan politik, 

isu eks-tapol hari ini menjadi suatu topik yang dihubungkan dengan 

persoalan  hak asasi manusia. Pasca reformasi 1998, huruf ET yang 

terdapat pada KTP mantan tahanan politik di Indonesia, mulai 

dihapus, sehingga mereka mendapat kesempatan untuk diterima 

masyarakat tanpa rasa terdiskriminasi. Lambat laun masyarakat 

juga mulai banyak yang bersimpati terhadap mantan tahanan 

politik. Peran keluarga juga mempunyai andil yang cukup besar 

untuk mendukung Oei Hiem Hwie dalam mencapai hidup yang 

bermakna. Seperti penerimaan saudaranya untuk tinggal bersama 

mereka dan peran istrinya yang setia mendukung perbuatan positif 

Oei Hiem Hwie untuk mengabdi pada masyarakat tanpa pernah 

mempermasalahkan kehidupan masa lalunya sebagai tahanan 

politik.   

Dengan pemenuhan konsep makna hidup Viktor Frankl, 

dengan melewati proses kebebasan berkehendak, hasrat hidup 

bermakna, dan makna hidup, ditambah dengan pencapaian hidup 
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bermakna berdasarkan sumber-sumber makna hidup, seperti nilai 

kreatif, nilai penghayatan, nilai bersikap, dan nilai harapan, 

membuat Oei Hiem Hwie bisa disebut sebagai lansia yang 

hidupnya bermakna. Tidak salah apabila sebutan tersebut diperkuat 

olehnya sendiri, yaitu pernyataan tentang perasaan bahagia yang 

dialaminya saat mengelola perpustakaan sebagai wujud pengabdian 

terhadap masyarakat meskipun menyandang status mantan tahanan 

politik Pulau Buru. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tentang 

apakah Oei Hiem Hwie sebagai mantan tahanan politik Pulau Buru di usia lanjut, 

berhasil menemukan makna hidupnya, bagaimana gambaran, dan proses 

ditemukannya makna hidup tersebut. Dari hasil analisa dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Oei Hiem Hwie telah menemukan makna hidupnya. Hal tersebut 

dibuktikan dengan tercapainya kebahagiaan yang dilihat dari kedisiplinan 

menjaga kesehatan, keaktifan sosial, dan produktifitas berkarya. 

 

2) Gambaran makna hidup Oei Hiem Hwie adalah rasa puas dan syukur 

dengan segala pencapaian. Oei Hiem Hwie memandang masa lalunya 

sebagai jalan yang harus dilalui tanpa harus berhenti pada penyesalan yang 

tidak berarti. Gambaran makna hidup Oei Hiem Hwie juga terpancar dari 

sumber-sumber nilai akan makna, yaitu: 

a. Keputusan Oei Hiem Hwie mendirikan perpustakaan merupakan 

perwujudan nilai kreatif yang menurutnya adalah sebagai cara bertahan 

secara politis untuk berjuang bagi generasi muda dengan tidak 

bertindak apatis atau bersembunyi dari masyarakat. 
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b. Nilai penghayatan hidup dimaknai Oei Hiem Hwie melalui penerapan 

nilai-nilai moral yang diperoleh dari kedua orang tua dan Pancasila di 

berbagai kegiatan sepanjang hidupnya.  

c. Nilai bersikap Oei Hiem Hwie yang pasrah, ikhlas, dan tawakal dalam 

menjalani hidupnya juga merupakan sumber dari makna hidup. 

d. Nilai harapan Oei Hiem Hwie untuk Indonesia adalah agar 

terwujudnya sistem sosialis, terwujudnya HAM, dan situasi politik 

yang lebih baik lagi. 

 

3) Proses penemuan makna hidup Oei Hiem Hwie melewati beberapa 

tahapan yaitu: 

a. Kebebasan berkehendak, ditunjukkan dengan keputusannya sejak 

muda untuk menerjunkan diri pada kegiatan organisasi. Ketika usia 

lanjut, Oei Hiem Hwie berkehendak untuk mengabdi pada masyarakat 

dan generasi muda, bahkan menghimbau para lansia yang lain untuk 

mengikuti jejaknya dengan mendirikan perpustakaan. 

b. Hasrat akan makna hidup dinyatakan Oei Hiem Hwie dengan 

menyebut masa penahanannya sebagai ‘sekolah’. Upaya ini merupakan 

pemberian makna baru yang lebih positif dan terkandung unsur humor, 

yaitu istilah ‘sekolah’ yang mengacu pada proses penahanan. 

c. Makna hidup Oei Hiem Hwie tertuang pada pernyataannya bahwa 

masa lanjut usia harus dilalui dengan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat seperti membangun perpustakaan. 
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B. SARAN 

1. Saran untuk Pengembangan Keilmuan 

a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah subjek mantan 

tahanan politik Pulau Buru untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan makna hidup yang dimiliki oleh mereka. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali tema kehidupan 

bermakna ini dengan teori yang berbeda seperti teori gerontologi 

atau teori psikologi positif sehingga dapat menambah wawasan 

berkaitan dengan tema ini. 

c. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menganalisa tema mantan 

tahanan politik dari sudut pandang lain, seperti budaya, kelas 

sosial, dan kelas ekonomi yang dapat mempengaruhi kepribadian 

subyek penelitian. 

d. Peneliti selanjutnya tentang makna hidup tahanan politik 

disarankan untuk memberi perhatian lebih pada analisa 

pengalaman setelah bebas dari masa penahanan karena kita bisa 

melihat segala upaya dari para mantan tahanan politik untuk terus 

beraktifitas dan menyesuaikan diri di kehidupan masyarakat. 

 

2. Saran Aplikasi 

a. Bagi mantan tahanan politik Pulau Buru, khususnya Oei Hiem 

Hwie, diharapkan untuk selalu mempertahankan pikiran positif 

terhadap segala pengalamannya agar senantiasa bertahan menjalani 
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hari-hari dengan perasaan bahagia. Selalu menjaga kondisi fisik 

agar tetap bugar dan tidak memaksakan untuk belajar atau bekerja 

terlalu keras meskipun semangatnya tetap menuntut untuk 

diwujudkan.  

b. Bagi keluarga, supaya dapat terus memberikan dukungan dan 

perhatian yang penuh kepada mantan tahanan politik Pulau Buru 

khususnya Oei Hiem Hwie supaya dapat menghilangkan perasaan 

trauma akan penderitaannya di masa lalu sekaligus ikut serta aktif 

dalam usaha-usaha pengabdian masyarakat yang beliu perjuangkan 

melalui kerja nyata mengelola perpustakaan. 

c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat turut serta membantu 

memberikan dukungan dan perhatian terhadap cita-cita luhur 

mantan tahanan politik Pulau Buru khususnya pada Oei Hiem 

Hwie, sebagai upaya rekonsiliasi meskipun dengan skala kecil 

untuk menghapuskan dendam terkait peristiwa politik 1965. 
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LAMPIRAN 1 

 

PANDUAN WAWANCARA 

A. Data Pribadi (Sumber Primer): 
1. Nama    : 

2. Usia     : 

3. Tempat dan Tanggal Lahir  : 

4. Profesi   : 

5. Domisili   : 

 

B. Data Keluarga  

1. Nama Ayah dan Ibu  : 

2. Asal Ayah dan Ibu  : 

3. Kepercayaan Ayah dan Ibu  : 

4. Nama pasangan (istri)  : 

5. Jumlah anak   : 

 

C. Riwayat Hidup (Life History) 

1. Masa Awal (Sebelum Menjadi Tahanan Politik) 

a. Ketika masih kecil, anda tinggal dimana? 

b. Bagaimana kehidupan anda ketika masa kecil di lingkungan keluarga, 

masyarakat (tetangga), sekolah, dan teman sebaya? 

c. Apa yang paling berkesan pada kehidupan anda ketika masa kecil? 

d. Bagaimana kehidupan anda ketika masa remaja di lingkungan 

keluarga, masyarakat (tetangga), sekolah, dan teman sebaya? 

e. Apa yang paling berkesan pada kehidupan anda ketika masa remaja? 

f. Bagaimana kehidupan anda ketika menginjak masa dewasa di 

lingkungan keluarga, masyarakat (tetangga), dan rekan sebaya? 

g. Apa pekerjaan anda saat itu? 

h. Apakah anda aktif dalam suatu kelompok/komunitas/organisasi 

tertentu? 

i. Apa yang paling berkesan pada kehidupan anda ketika masa dewasa? 

 
2. Masa Tengah (Ketika Menjadi Tahanan Politik) 

a. Apa yang anda saksikan pada saat peristiwa politik 1965? 

b. Apa aktivitas anda sebelum, saat, dan setelah peristiwa politik 1965? 

c. Bagaimana kronologi kejadian ketika anda ditangkap?  

d. Apa yang terjadi setelah anda ditangkap? 

e. Bagaimana perasaan anda saat itu? 

f. Dimana anda ditempatkan? 

g. Bagaimana kehidupan anda di dalam tahanan? 

h. Bagaimana perasaan anda ketika menjalani masa penahanan? 
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3. Masa Akhir (Setelah Menjadi Tahanan Politik) 

a. Bagaimana kronologi proses pemulangan tahanan pada saat itu? 

b. Apakah keluarga menyambut kedatangan anda? 

c. Bagaimana kehidupan anda di lingkungan keluarga, masyarakat, dan 

kerabat setelah pulang dari Pulau Buru? 

d. Bagaimana anda memulai menjalani profesi anda? 

 

D. Sumber Makna Hidup 

1. Nilai kreatif (creative values) 

a. Apa yang anda tekuni saat ini? 

b. Mengapa memilih aktivitas tersebut? 

c. Apakah aktivitas anda saat ini masih ada hubungannya dengan 

aktivitas masa lalu? 

d. Apa aktivitas anda di lingkungan keluarga dan masyarakat? 

e. Bagaimana anda memaknai aktivitas, pekerjaan, atau kegiatan anda 

saat ini? 

f. Apakah aktivitas tersebut membuat hidup anda lebih bermakna? 

2. Nilai Penghayatan (experiential values) 

a. Apa keyakinan anda saat ini? 

b. Apa nilai hidup yang masih anda pegang teguh sampai saat ini? 

c. Bagaimana nilai tersebut mempengaruhi hidup anda? 

d. Apa yang anda lakukan untuk mewujudkan nilai tersebut? 

3. Nilai Bersikap (attitudinal values) 

a. Bagaimana anda menyikapi pengalaman anda sebagai tahanan politik? 

b. Bagaimana anda menyikapi identitas anda sebagai mantan tahanan 

politik? 

c. Bagaimana anda menyikapi identitas tersebut di lingkungan keluarga, 

masyarakat, dan kerabat? 

 

E. Makna Penderitaan (Meaning in Suffering) 

1. Apakah anda merasa menderita selama ini? 

2. Apa sumber dari penderitaan tersebut? 

3. Bagaimana anda memaknai penderitaan tersebut? 

 

F. Makna Hidup 

1. Hal-hal apa saja yang paling berarti dalam kehidupan anda saat ini? 

2. Mengapa anda memilih hal-hal tersebut? 

3. Upaya apa saja yang anda lakukan untuk mencapai hal-hal tersebut? 
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LAMPIRAN 2 

PANDUAN OBSERVASI 

Informan   :  

Hari dan Tanggal observasi : 

Waktu observasi  : 

Tempat   : 

Observasi   :

Target Perilaku 

Dalam Teori 

Makna Hidup 

Definisi Perilaku 
Hasil 

Observasi 

Kebebasan 

Berkehendak 

Kegiatan sehari-hari yang menunjukkan 

kemandirian atau pengelolaan peraturan 

dalam rumah tangga maupun lingkungan 

pekerjaan. 

 

 

Hasrat Hidup 

Bermakna 

Perilaku yang menunjukkan keaktifan dan 

semangat dalam keseharian yang 

berhubungan dengan produktifitas diri. 

 

Makna Hidup 
Perilaku yang menunjukkan keteguhan diri 

dalam menghadapi pengalaman dan 

masalah hidup. 

 

Nilai Kreatif 
Kegiatan sehari-hari yang berhubungan 

dengan keberkaryaan atau pekerjaan 

kreatif  

 

Nilai 

Penghayatan 

Perilaku yang berhubungan dengan 

kegiatan peribadatan atau pemujaan 

terhadap keyakinan berupa ritual maupun 

pemasangan simbol-simbol keagamaan. 

 

Nilai 

Bersikap 

Perilaku yang menunjukkan kemampuan 
mengambil keputusan pribadi. 

 

Nilai 

Harapan 

Perilaku yang menunjukkan keinginan 

atau harapan berupa instruksi lisan. 

 

Kebahagiaan 
Perilaku yang menunjukkan keceriaan 

seperti kelincahan tubuh, senyum wajah, 

dan semangat gerak. 
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LAMPIRAN 3 

Tabel Verbatim Data Primer 

 

Baris Pelaku Narasi Keterangan 

 Int-er Saya mohon informasi data dirinya Pak . 12/12/2012 

 Int-ee Yaaa saya lahir di Malang November 1935. 

Identitas Diri 

 Int-er Untuk tanggal lahirnya Pak ? 

 Int-ee 26 November 

5 Int-er Untuk nama ayah dan ibu Pak ? 

 Int-ee Nama ayah Oei Bing Kie. Nama ibu Maria  

 Int-er Saudara ada? 

Identitas 

Keluarga 

 Int-ee Saudara 3 

 Int-er Namanya Pak ? 

10 

 

 

 

 

15 

Int-ee Nama..aduh kudu iling-iling iki, lali..yo opo 

nama saudarae iso lali iki hahaha.. Nama 

pertama kakak perempuan..eee sopo namae lali, 

nomer 2 aku yo. Nomer 3 sopo lali, perempuan. 

Nomer 4 laki, iku..haduh lali maneh. Kudu 

iling-iling. Haris. Nomer 4 Haris. Terakhir. 

Ngko lek iling tak omongi maneh. 

 Int-er Kira-kira usianya masih ingat Pak ? 

 Int-ee Usianya sopo? 

20 Int-er Usianya kakak perempuan yang pertama. 

 Int-ee Waduh, aku ae 75, kacek 12 tahun, piro iku? 

 Int-er 87. 

 

25 

Int-ee Iyo 87. Wes tuwek nomer pertama. Aku kedua. 

Iya. 

 Int-er Untuk adik perempuan? 

 Int-ee Itu di Amerika. Umure piro wes ga weruh. 

 Int-er Yang terakhir umurnya Pak  Haris ini? 

 Int-ee Yang terakhir kelahiran tahun 45. 

30 Int-er 67 tahun ya? 

 Int-ee Iya. 

 Int-er Nama istrinya Pak ? 

 Int-ee Nama istri Sri Widyanti 

 Int-er Tanggal dan tempat anda menikah? 

35 Int-ee Di Malang. Tanggale lupa. Iya. Hahaha 

 Int-er Tahunnya masih ingat Pak ? 

 Int-ee Tahune 80. 

 Int-er Bulannya? 

 Int-ee Lha ini lupa juga. 

40 Int-er Pak  Oei anaknya 2 ya? 

 Int-ee Iya anak 2. 
Identitas 

Keluarga 
 Int-er Namanya siapa saja? 

 Int-ee Yang pertama Adi Sandika. Yang kedua Yudi 
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Sandika. 

45 Int-er Lahir dimana semua Pak ? 

 

 

Int-ee Lahirnya di Surabaya kabeh. Arek Suroboyo 

kabeh 

 Int-er Untuk tanggal lahirnya? 

 Int-ee Yudi iku bulan Juli, tapi tanggal piro lali. 

50 Int-er Tahunnya masih ingat Pak ? 

 Int-ee Adi umure 29an, Yudi 28. Kacek setaun. 

 Int-er Sekarang putranya domisili dimana? 

 Int-ee Di Surabaya semua. 

 

55 

 

 

Int-er Sekarang saya mau tanya soal keluarga atau 

baPak  ibunya baPak . Kita mulai dengan ibu. 

Bisa dijelaskan karakter ibu. Orangnya gimana 

menurut Pak  Oei? 

Karakter 

Orangtua 

 

 

60 

Int-ee Matine aku ono ndek Buru e. Orangnya keras. 

Keras. Orangnya keras. Jujur, keras. Mimpin 

anaknya itu keras sekali. 

 Int-er Ayah gimana Pak ? 

 Int-ee Apah yo keras juga. Yo jujur juga. Mangkane 

mereka iku jodone. Jare wong biyen ngono. 

65 Int-er Ada pengalaman apa dulu yang masih diingat 

dengan ibu? 

 Int-ee Pengalaman opo? 

 Int-er Mungkin soal cara mendidiknya. 

 Int-ee Ya disiplin. 

70 Int-er Ayah gimana? 

 Int-ee Yo sama disiplin. 

 Int-er Kalo pekerjaan papa apa? 

Identitas 

Keluarga 

 Int-ee Dagang. 

 Int-er Ibunya sama? 

75 Int-ee Sama dagang juga. 

 Int-er Dagang di rumah atau dimana? 

 Int-ee Dagang dirumah. 

 Int-er Secara kedekatan Pak  Oei lebih dekat kemana, 

ayah atau ibu? 

Hubungan 

dengan Orangtua 

80 Int-ee Aku lebih deket dengan ibu. Lak adik-adikku 

lebih dekat dengan ayah. 

 

 

Int-er Lebih sayang mana ke Pak  Oei, kasih sayang 

maksudnya? 

 

85 

Int-ee Podo ae. Cuma waktu almarhum iku aku ga ono 

(ibu). Lek e ayah aku ono, tahun 60an. Tahun 

60 almarhum. Lek e ibuk iku pas aku kate 

moleh iku. Kacek 50 hari lah. 

 Int-er Di beri pesan apa dari ayah untuk Pak  Oei?  

 

90 

Int-ee Pesene ya anu. Pokok jadi orang itu harus jujur. 

Mlarat dan kaya itu sudah serahken ke Yang 

Maha Kuasa. Anune Confusius. Opo 

kepercayaane de‟e. 
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 Int-er Kepercayaannya Confusius ya untuk ayah. 

Kalau ibu gmn? 
Identitas 

Keluarga 
95 Int-ee Yo podo. 

 Int-er Yang punya pengaruh kuat untuk Pak  Oei yang 

mana? 
Hubungan 

dengan Orangtua 
 Int-ee Ibu. 

 Int-er Asal orangtua dari mana Pak ? 
Identitas 

Keluarga 
100 Int-ee Ibu itu asli dari Magelang. Sing ayah itu dari 

Tiongkok. Totok (asli).  

 

 

Int-er Ayah masih menggunakan bahasa Tiongkok 

dalam berkomunikasi? 
 

 

105 

 

 

 

 

110 

Int-ee Iya wong Totok e. Mangkane ga iso deket yo 

gara-gara kendala bahasa kuwi. Tapi aku lebih 

banyak dapet ini filsafat dari ibu. Filsafat 

kejawen. Koyo tepo sliro, ojo dumeh, dari ibu. 

Nah filsafat iku sama ambek filsafat Confusius. 

Memang asale Confusius iku filsafat hidup. Jadi 

menghormati orangtua dan menghormati orang 

yang lebih tua. 

 

 

 

Int-er Bagaimana pandangan orang lain misalnya 

tetangga terhadap orangtua Pak  Oei? 

Hubungan 

dengan Orangtua 

115 Int-ee Wah yo opo yo. Soalnya koncone wong totok-

totok tok. Ngomonge ga ngerti aku. Yo ngerti 

ngurusi macem-macem tapi ga ngerti bahasane 

aku. Jadi ga ngerti aku. 

 Int-er Apa tidak pernah diajarkan bahasanya? 

120 Int-ee Ndak pernah. 

 Int-er Ibu agamanya apa Pak ? Identitas 

Keluarga  Int-ee Ibu agamanya Kejawen 

 Int-er Kenapa ayah kok punya kenalan orang 

Tiongkok juga? 
Hubungan 

dengan Orangtua 
125 Int-ee Ga ngerti aku. Ga mikir sampe disitu. Silsilah 

ga ngerti aku. Kabeh ga ngerti. Jaman iku ga 

ono arek takok ngunu nang wong tuwo ga ono. 

 

130 

Int-er Sama orangtua khususnya ayah, pada jaman itu 

memang sangat patuh gitu ya Pak ? 

Hubungan 

dengan Orangtua 

 

 

 

 

Int-ee He eh. Jaman itu memang gitu. Sama orang tua 

itu sangat hormat. Ga ditakok i ngono-ngono. 

Wong tuwek mlebu iku jinjing e (jalan pelan2) 

wedi e.  

135 Int-er Harus pelan-pelan gitu? 

 Int-ee He eh. Wedi lak ono suarane. 

 Int-er Ayahnya Pak  Oei aakah tidak ikut organisasi 

politik atau perkumpulan? 

Identitas 

Keluarga 

 

140 

Int-ee Waktu jaman Jepang ikut. Tapi kumpulan 

totok2 (asli Tionghoa), ngomonge yo ga ngerti 

aku, tapi ga pernah crita mbek aku. 

 Int-er Apa tidak bertanya ke Ibu? 
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 Int-ee Lha iku dicritani. 

 

145 

Int-er Sodara Pak  Oei yang lain kok ga dekat dengan 

Ibu kenapa? Hubungan 

dengan Orangtua  Int-ee Ya deket juga mereka karna lebih nyambung 

bahasanya. Lebih gampang. 

 

 

150 

Int-er Bagaimana hubungan dan pengalaman dengan 

sodara2 ketika masih satu rumah dulu Pak 

?waktu masih kecil sampe remaja dulu? 

Hubungan 

dengan Saudara 

Pada Masa Kecil 

 Int-ee Yo biasa. Lak ngumpul biasa. Yo tukaran, yo 

ngono, yo anu. Biasa. 

 Int-er Sekolahnya sama Pak ? 

155 

 

 

 

 

160 

Int-ee Ga sama. Sing pertama itu kakak saya namanya 

Anita. Soale sing Anita iku sing pertama, iku 

dipek karo baPak  uwakku, kakak e ayah. 

Totok. Dipek, digowo nang Pasuruan, dadi ga 

kumpul. Lha itu sekolah Londo. HBS Surabaya. 

Dadi ga kumpul, ga tau.  

 Int-er Sodara2 ayah disini semua (Indonesia)? 

Identitas 

Keluarga 

 Int-ee Wes meninggal. Kakekku wes meninggal. 

 Int-er Kakek ikut ke sini? 

165 Int-ee Meninggal disana. 

 Int-er Di Tiongkok? 

 Int-ee Iya. Meninggal terus anake merantau semua. 

 Int-er Ooo. Ke Malang semua? 

170 Int-ee Pasuruan terus Malang. 

 

 

Int-er Kalo sekarang masih sering hubungan dengan 

sodara2 ? 
 

 Int-ee Yo kadang2 lewat telpon. 

Hubungan 

dengan Saudara 

 Int-er Ponakan2 gitu? 

175 

 

 

Int-ee Aku iki jauh dengan keluarga. Keluarga atau 

sodara. Malah deket dengen orang lain. Aku, 

oranglain seperti sodara, tapi dengen sodara 

seperti oranglain. Aku dewe heran. Ga cocok. 

180 Int-er Kenapa Pak ?, apa beda pemikiran? 

 Int-ee Lain  hehe 

 Int-er Sodara terdekat siapa Pak ? 

 

 

185 

Int-ee Ga ono. Saiki ga tau hubungan. Yo koyok wong 

lain. Yo lek teko tok. Ga anu yo ga kabar-

kabaran. Yo koyok wong liyo. Malah wong liyo 

sing dekat. 

 

 

Int-er Tinggal di jl. Arismunandar ya Pak ? No. 26. 

Serumah berapa orang dulu Pak ? 

 

190 

Int-ee 5 orang. Nah nomor dua perempuan namanya 

Eli. Oei Eli. Oei iku lak nama fam. 

 Int-er Masih kerabat dengan Oei Hay Djun? 

 Int-ee O iku lain. Teko ibu iku. 

 Int-er Satu fam juga? 

195 Int-ee Bukan. Pernah, lek ga salah, mbakyunya Hay 
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Djun iku kawin ambek om tekok ibu. Dadi aku 

ambek Hay Djun iku kadang katut. Ngerti kon 

kadang katut?, ketarik. Dadi duduk opo2. 

200 Int-er Tapi di Malang juga ya? 

 Int-ee Iya. 

 Int-er Itu malah cocok ya Pak ? 

 Int-ee Malah cocok. Hehe 

 

205 

Int-er Balik soal anak2 Pak . Pengambil keputusan di 

rumah siapa Pak ? 

Hubungan 

dengan Orangtua 

 Int-ee Ayah. 

 Int-er Dirumah dulu ada tugas pekerjaan rumah 

khusus gitu Pak ? 

 Int-ee Ga ono. 

210 Int-er Ga diajarkan dagang gitu Pak ? 

 Int-ee Nggak. Lha iku mangkane ga iso dagang. 

Maleh aku  berjuang. Lha iku. 

 Int-er Apa yang dipikirkan ketika mendengar kota 

Malang? 
Hubungan 

dengan tempat 

kelahiran. 

215 Int-ee Karena saya kelahiran sana jadi kota Malang itu 

berkesan. Karna kelahiran sana. Kecil disana. 

Jalan2 disana. Tahulah. Kalo di Surabaya ini 

kan kemudian. Banyak kenangan. 

220 Int-er Sering main dimana waktu kecil dulu. 

Pengalaman 

Masa Kecil 

 Int-ee Saya itu mainnya anu tidak beda-beda. Dengan 

anak kampung. Dengan sapa saja. Main saya ya 

ke sekolahan, sepak bola, yo macem-macem 

lah. Yo baksodor.  

225 Int-er Dengan semua anak?, tidak milih-milih? 

 Int-ee Ga milih-milih.  

 Int-er Apakah ada teman yg suka pilih-pilih teman? 

 

230 

Int-ee Ya ada. Ada yang ga mau sama ini. Saya pokok 

e cocok ya berteman. 

 Int-er Punya teman main sinyo Belanda Pak ? 

 

 

 

235 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

Int-ee Pernah ada teman Belanda tinggal disitu. Otto 

jenenge ya. Otto itu pas Belanda pulang itu dia 

ndak ada, mungkin pulang. Mungkin nang 

Jakarta opo nang ndi. Selain itu saya nduwe 

kenalan malah orang Arab. Anake Bahanan. 

Bahanan iku orang kaya. Orang e baik. Yang 

kakaknya itu namane Hadi. Setelah itu juga ada 

teman orang Jawa. Namane Tresman. Trus 

dipanggil Kompres. Teman saya itu ada 

Belanda, ada Arab, ada Tionghoa, macem-

macem. Ga ada beda-beda. Koyok kumpul 

Tionghoa tok.  

245 Int-er Orangtua dulu apakah tidak melarang anaknya 

bergaul dengan golongan tertentu? 
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Int-ee Ya ada. Seperti itu ada, tapi orangtua saya ndak 

gitu, ndak milih-milih, pokoke sama orang baik. 

Sama anak baik. 

250 Int-er Tetangga banyak orang Tionghoanya? 

Pengalaman 

Masa Kecil 

 

 

 

Int-ee Banyak orang Jawanya. Sebelah rumah kan 

kantor. Yo biasa. O iyo temen Arab mau 

jenenge Farok, adikke Hadi mau. 

 Int-er Apakah diajak rekreasi oleh orangtua dulu? 

255 Int-ee Ga aman, jamanku ga aman. Yo yah mene tek-

duk tek duk (senapan) ngunu e. Abane wong 

tembakan.  

 Int-er Tempat rekreasi yg terkenal apa dulu Pak ? 

 Int-ee Yo Mendit iku. 

260 Int-er Sdnya dimana Pak ? 

 

 

 

Int-ee SD di THHK (TiongHoa Hwee Kwan) biyen. 

Trus SMP di Taman Harapan sampe SMA. 

Lanjutno nang Akademi Ilmu Politik dan 

Hukum Suropati. 

 

265 Int-er Mengapa Pak  Oei ingin masuk ke Akademi 

Ilmu Politik dan Hukum? 

 

 

 

Int-ee Karena ndek organisasi aku. Mangkane perlu 

ilmu hukum ambek ilmu politik. 

 

270 

Int-er Masuk organisasi dulu apa masuk akademi 

dulu? 

 Int-ee Masuk organisasi dulu. Dadi mulai cilik ikut 

organisasi aku.  

 Int-er Umur brp ikut organisasi? 

 Int-ee SMP aku ikut organisasi. 

275 Int-er Organisasi apa Pak ? 

 Int-ee Waktu itu organisasi PPI (Permusyawaratan 

Pemuda Indonesia).  

 Int-er APak ah punya guru favorit?  

 

280 

Int-ee Emmm. Guru sejarah. Waktu SMP. Namanya 

Pak  Tjung. Lak pas akademi iku Nurahman. 

Nurahman iku walikota Suroboyo. Guru 

Hukum. 

 

 Int-er Pelajaran apa yang masih diingat dari guru2 

dulu? 
 

285 

 

 

 

Int-ee Jasmerah. Jangan sekali-kali melupakan 

sejarah. Sama ilmu hukum dan ilmu politik. 

Karena Nurahman itu dipilih jadi walikota 

Surabaya, kan sering ga iso teko, diganti asisten 

wedok, Ibu Sutamiyah Hadi SH. 

 

290 Int-er Saat itu apa masih aktif di PPI?  

 

 

 

 

Int-ee Masih akktif. Waktu itu setelah di PPI, saya 

masuk Baperki. Badan Permusyawaratan 

Kewarganegaraan Indonesia, masuk tahun 1950 

lebih. Jadi setelah masuh Baperki itu saya lebih 
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295 

 

 

 

 

300 

melek lagi, melek politik. Sak durunge sek 

merem-merem, melok Baperki lebih melek, 

karena disitu tidak membedakan ras. Keturunan 

Tionghoa ada, keturunan Belanda ada, 

keturunan Arab ada, keturunan-keturunan ada. 

Memang Baperki itu adalah suatu organisasi 

untuk nggembleng para keturunan supaya jadi 

warga negara Indonesia yang baik.  

 

305 

Int-er Inisiatif kemunculan organisasi Baperki ini dari 

mana Pak ? 
 

 

 

 

 

310 

 

 

 

 

315 

 

 

 

 

320 

Int-ee Baperki itu dipelopori oleh Siauw Giok Tjan, 

karena waktu itu pas pemilihan umum pertama 

tahun ‟55, warga negara ini mau masuk mana. 

Masuk PKI masih takut, masuk PNI gak ngerti 

opo-opo, masuk Islam duduk agamane, masuk 

opo? Paling-paling masuk Kristen atau Katolik. 

Daripada masuk Kristen atau Katolik kita 

bentuk Baperki, Badan Permusyawaratan 

Kewarganegaraan Indonesia. Ga ono kata 

Tionghoa, ga ono kata Belanda, ga ono kata 

Arab, semua boleh masuk. Dari situ di 

gembleng untuk menjadi warga negara yang 

baik. Pas pemilu ikut pemilu. Dengan lambang 

bunga teratai. Ngono lho. Katane di cap PKI. 

Ngono lho malihan. Malih kenek 13 tahun e. 

Pengalaman 

Masa Muda 

(Berorganisasi) 

 Int-er Tidak pernah „kres‟ (bertentangan) dengan 

pribumi Pak ? 

325 

 

 

 

 

330 

 

 

 

 

335 

 

Int-ee O ndak malah akeh sing mlebu e. Tidak hanya 

keturunan. Segala. Jawa masuk, Arab masuk, 

Aceh masuk. Nah itu lah kemudian banyak 

yang mau narik. PKI mau narik, PNI mau narik, 

Masyumi mau narik. Lha itu nggarai. Sak jane 

kita ndak beda-bedaken, karna Baperki bukan 

partai. Bukan. Lha apa kok ikut pemilu? Karena 

ada maklumat wakil presiden. Hatta ngluarno 

maklumat. Segala boleh ikut pemilu. Jadi 

Baperki yo ikut pemilu. Iku jamane demokrasi 

liberal, karna setiap orang yang membentuk 

partai oleh ikut pemilu. 

 Int-er Tanpa ada seleksi seperti sekarang ya? 

340 

 

 

 

 

345 

Int-ee Ga ono. Ndek Suroboyo ono pegawai Pemkot 

orang Tionghoa, partai Katolik, jenenge Kwik 

Mo Yang. De‟e mbentuk Partai Kwik Mol 

Yang. Pimpinan Kwik Mol Yang. Yo opo kon. 

Lek partai menang rakyat menang. Ngono e. Di 

templek-templekno nang dalan-dalan. Hehee.. 

 Int-er Waktu muda dulu punya tokoh idola Pak ? 

  

 

Int-ee Anak muda dulu umumnya idolane; satu Bung 

Karno, wes idola e wes, karna kalo Bung Karno 
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350 dateng nyang Malang koyok dewo mudun teko 

langit. Sing ndelok kuaaabeh wong teko. Sampe 

dodol sate, dagange leren arep ndelok pidato e 

Bung Karno, wong becak ndelok pisan.   

355 Int-er Anak muda juga Pak ? 

 

 Int-ee Iyo . Sing kedua keturunan Tionghoa, Siaw 

Giok Tjan, karna itu menteri dulu. Orangnya 

cerdas. 

 Int-er Menteri apa Pak ? 

360 Int-ee Menteri negara. 

 Int-er Pernah ketemu dulu?,  

 Int-ee Pernah. Malah pernah satu mobil dulu. 

 Int-er Jadi dua orang itu yang menjadi idola, Bung 

Karno dan Siaw Giok Tjan. 

365 Int-ee Iya.  

 Int-er Bidang studi apa yang paling diminati Pak ? 

 

 Int-ee Ya sejarah. 

 Int-er Kenapa kok sejarah Pak ? 

 Int-ee Ya sing disenengi itu e.  

370 Int-er Kok ndak masuk jurusan sejarah di IKIP 

Malang saja Pak ? 

 Int-ee Itu nanti kan jadi dosen. Malih jadi guru. Waktu 

itu belum ada untuk jadi sejarahwan. 

 Int-er Tidak mau jadi guru? 

375 Int-ee Ndak mau. Mek ngajar tok, tapi ga iso meneliti 

sejarah. Guru sejarah. Sing tak pengen kan 

neliti sejarah. 

 Int-er Selain sekolah apa ada kegiatan yang lain? 

 

 Int-ee Nang organisasi. Wong organisasi kok. 

380 Int-er Jabatannya apa dulu Pak ? 

 Int-ee Sekertaris Baperki kabupaten. 

 Int-er Dapat gaji juga? 

 Int-ee Dapat. 

 

385 

Int-er Ada sahabat saat di sekolah atau di organisasi? 

 Int-ee Wah wes mati kabeh e. Yo sak jane akeh. 

 Int-er Sahabat waktu dulu Pak . 

 

 

390 

Int-ee Sopo yo. Akeh. Sahabatku jenenge Saleh 

Effendi. Aku belajar ndek de‟e, luwih tuwek 

teko aku. 

 Int-er Ada pengalaman bersama Pak  Oei? 

 Int-ee Yo pengalaman kegiatan organisasi iku. Yo 

rapat, yo aksi, macem-macem. 

 Int-er Dulu pernah aksi turun ke jalan juga?  

 395 

 

Int-ee Wooo yo sering. Biyen jenenge duduk unjuk 

rasa tapi demonstrasi. Aku mesti melok biyen. 

 Int-er Kapan Pak  Oei mulai hidup mandiri dalam arti 

bekerja? 

13 Des 2012) 

Masa Dewasa 



130 
 

Baris Pelaku Narasi Keterangan 

dan Hubungan 

Masyarakat 

400 

 

 

 

 

405 

 

 

 

 

410 

 

 

 

 

415 

 

 

 

 

420 

 

 

 

 

425 

 

 

 

 

430 

 

 

 

 

435 

 

 

 

 

440 

 

 

 

 

445 

Int-ee Saya memang pernah berusaha atau usaha. Baik 

berdagang, maupun juga anu berdagang kecil-

kecil ya, sepeda motor, tapi nggak cocok. 

Waktu itu tengah-tengah saya usaha gak cocok 

itu, saya sudah masuk Baperki, tp hanya 

anggota saja. Kemudian saya aktif di Baperki 

sampe saya jadi sekretaris kabupaten. Nah 

aktivitas waktu habis di situ. Ya kegiatan 

macem-macem kayak konferensi, ya tugas ke 

Jakarta juga. Nah selain itu saya juga tetep di 

PPI. Nah tengah-tengah itu saya kan anu studi 

jurnalistik ambek studi Akademi Politik dan 

Hukum. Ya salah satu dosen saya Moerahman 

itu, walikota itu. Nah karna di jurnalistik, saya 

harus praktek. Sampe sekarang masih ada 

sertifikatnya. Itu kira-kira tahun 62‟. Jadi selain 

mengikuti tokoh-tokoh Baperki, seperti Siaw 

Giok Tjan, ke daerah-daerah, saya juga 

mengikuti kalo Bung Karno dateng, nah nyatet 

berita. Saya juga ke pengadilan-pengadilan 

nyari berita, ke DPR di Surabaya. Jadi riwa-riwi 

lah Malang Surabaya. Itu aktivitas saya. Jadi 

boleh dibilang saya itu tidak pernah kerja untuk 

pribadi, kerjanya untuk masyarakat. Jadi lama 

kelamaan ya wes kadung seneng disitu mancep 

disitu. Jadi dengan berdagang itu, seperti ayah 

saya ibu saya berdagang, saya ini seperti ndak 

tertarik gitu. Saya lebih seneng bergerak 

dibidang kemasyarakatan dan politik. Lalu terus 

berlanjut sekarang. Bertepatan pada waktu itu, 

Baperki mau buka Ureka di Malang. 

Universitas Res Publika Malang di Banjararum 

Singosari. Jadi saya aktif disitu mempersiapkan 

ya kerja bakti, mempersiapkan segala-galanya. 

Itu setelah 63‟. Pada waktu itu gak ada saya 

bersantai-santai, rekreasi gitu, kayak gak 

tertarik gitu. Tertariknya kegiatan kepemudaan 

dan kemasyarakatan. Sebelum sampe jadi 

Ureka itu terus ada prahara itu. Sampe 65 itu, tp 

gedung sudah berdiri, mau penerimaan 

mahasiswa trus ada prahara G30S itu. Nah 

waktu saya habis disitu, di Baperki dan 

kewartawanan. 

 

 Int-er Apa yang Pak  Oei anggap tidak menarik saat  
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itu? 

 

450 

 

Int-ee Orang bicara bisnis saya ndak tertarik sama 

sekali. Saya tertarik orang bicara politik. Itulah 

mendarahdaging dari situ untuk ikut serta dalam 

kegiatan politik.  

 

 Int-er Bagaimana hubungan Baperki dengan 

Masyarakat? 

 

455 

 

 

 

 

460 

 

Int-ee Baik, tidak ada apa-apa. Kegiatan 

kemasyarakatan kita sering. Waktu itu ketika 

terjadi permasalahan soal dwi 

kewarganegaraan, kita anjang sana untuk 

menjelaskan dwi kewarganegaraan di 

masyarakat. Kita sarankan masyarakat untuk 

masuk WNI karena lebih baik ikut jadi WNI. 

Dari situ kita dapat banyak anggota tetap sampe 

ribuan.   

 

465 

Int-er Hubungan Pak  Oei dengan tetangga sekitar 

gmn? 

 

 

 

 

470 

 

 

Int-ee Ya baik. Tetangga baik semua. Ya ada yang 

tanya-tanya jadi anggota gimana, milih 

kewarganegaraan gimana. Kita juga sering 

ngadaken diskusi kelompok seperti di 

Kecamatan Klojen ngumpulkan orang terus kita 

bicara program-program. Ya ndak banyak 10-

12 orang, nanti pindah ke kecamatan lain, terus 

gitu. 

 

475 

Int-er Yang paling mudah bergaul dengan Pak  Oei 

dulu orang-orang mana? 
 

 

 

 

 

480 

Int-ee Macem-macem etnis kita bergaul. Semua bisa 

bergaul. Sama etnis Belanda juga bisa. Malahan 

kita punya pengurus salah satu etnis Belanda 

namanya Y.P.A.S. Mayor Polak itu orang 

Belanda, Belanda totok. Sudah meninggal ya. 

Jadi pengurus Baperki seksi ekonomi.  

 

 Int-er Saat itu apakah ada kelompok-kelompok yang 

merasa lebih unggul dari yang lain? 
 

485 

 

 

 

Int-ee Emang banyak dari Tionghoa, cuma mereka 

perlu disadarken supaya jangan ada yang 

merasa superior dan inferior. Semua bhinneka 

tunggal ika. 

 

 

490 

Int-er Trus kalo yang diluar Baperki sendiri apakah 

pengaruhnya ada yang lebih menguasai 

masyarakat?  

 

 

 

 

495 

Int-ee Ada seperti Partindo, itu sama seperti PSII, 

Perti, dibubarkan juga tapi. Sebab anu ketuanya 

disuap sama orang atas. Orang nasakom ada, 

orang agama ada, orang komunisnya juga ada. 

Tapi kita merasa orang PKI itu pinter hahaha. 

Soalnya itu bisa nyusup. 
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 Int-er Maksudnya bagaimana Pak ?  

500 Int-ee Dia didalam itu bisa mbentuk fraksi di dalam 

Baperki. Jadi hasil kita itu didekte sama 

mereka. Aktif, itulah kelebihan komunis disitu.  

 

 

505 

Int-er Kalo boleh tau, dulu waktu aktif di jurnalistik 

mulai sekitar tahun berapa Pak ? 

 

 Int-ee Tahun „62, setelah lulus dari kursus atau 

akademi. 

 Int-er Dapat pekerjaannya darimana, dari koneksi 

keluarga, teman? 

510 Int-ee  Ya dari situ, dari organisasi itu dapat honor. Di 

Baperki dapat honor sudah cukup saya. Sudah 

cukup ngapain cari kerja lain. Kalo sudah cocok 

ya sudah. 

 Int-er Berarti biaya kuliahnya dulu darimana? 

515 Int-ee Ya dari situ. 

 Int-er Gak dari orangtua lagi? 

 Int-ee Jarang. Dari situ sudah bisa cukup. 

 

 

520 

Int-er Sudah mandiri ya Pak ? Sekitar umur berapa 

sudah dapat honor resmi, kemudian jadi 

sekretaris? 

 Int-ee Sekitar 20an. 

 Int-er Bisa diceritakan saat hari-hari normal di tempat 

kerja?, mungkin di kantor dulu suasananya 

bagaimana?  

525 Int-ee Organisasi ya rapat, rapat periodik, diskusi, ke 

kecamatan ngurusin orang.  

 Int-er Rekan kerja anda seperti apa?, atau aPak ah ada 

keluarga yang jadi satu dengan pekerjaan? 
 

530 Int-ee Tidak ada. Adik saya masih kuliah.  

 Int-er Gajinya berarti sudah cukup Pak  ya?  

 Int-ee Ya cukup kalo untuk hidup sederhana.  

 Int-er Pak  Oei dulu punya atasan?  

 

535 

Int-ee Ada. Ya itu adiknya Siaw Giok Tjan, namanya 

Siaw Giok Bie, itu atasan saya. Ketuanya. 
 

 Int-er Ketua organisasi Pak ?  

 Int-ee Iya dia ketuanya, kita pelaksananya. Saya kan 

masih muda waktu itu. 
 

540 

 

 

Int-er Saya pernah dengar bahwa baPak  pernah kerja 

jadi wartawan majalah Terompet Masyarakat 

juga ya Pak ?, itu di Malang atau dimana? 

 

 

545 

Int-ee Di Malang. Jadi waktu itu saya mengampu di 

perwakilan Malang.   

 Int-er Tahun berapa itu Pak ? 

 Int-ee Ya itu setelah lulus dari akademi itu 62‟ 63‟. 

 Int-er Yang ngajak siapa Pak ? 

550 Int-ee Karena di pendidikan itu harus ada praktek di 

koran. Nah saya cocok di koran Terompet. 
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Lama-lama ambek redaksine Maman Adinda itu 

diminta, “wes awakmu mlebu ae”, gitu. 

555 Int-er Oo jadi seperti magang dulu gitu Pak  ya? 

 Int-ee Nah iya. 

 Int-er Ada cerita saat kerja di Terompet Pak ?  

 

 

560 

 

 

 

 

565 

 

 

 

 

570 

Int-ee Ada. Saya waktu itu ditugaskan di Surabaya 

naik trem listrik. Dulu kantore ndek muka tugu 

pahlawan. Ndek gedung lama. Nah naik trem 

listrik kemana?ke pengadilan, tugas pengadilan, 

tugas di organisasi atau ke reskrim, resort 

kriminil. Paling telat jam 3 sudah kembali ke 

kantor, ngetik. Habis gitu dikasihno redaksi trus 

dicetak, pagi sudah terbit. Kalo di kantor 

Malang, tugas-tugas gitu ngliput kebakaran, 

tubrukan, jalan rusak, trus diketik. Dikasihno 

koordinator, dikoreksi, trus dimasuken amplop, 

ditempeli karcis bis, trus dikirim ke Surabaya, 

nanti sudah ada yang ambil. 

 

 Int-er Saat bekerja di koran dulu apa pernah 

memegang rubrik khusus? 

 

 

575 

Int-ee Pernah. Rubrik pengadilan. Tiap ada 

pengadilan, saya ambil. Sebelum itu juga 

tentang kebakaran, tubrukan, macem-macem. 

 Int-er Ada berita spesial yang pernah ditulis waktu di 

koran? 

580 Int-ee Ada waktu di pengadilan korupsi. Sarkam. 

Sarkam itu pimpinan kantor pajek. Nah itu 

kasus dibongkar sama Go Pok An. Kita ikuti 

terus sampe selesai. 

 

585 

Int-er Sekarang topiknya soal keyakinan Pak . 

Bagaimana pendapat tentang keyakinan seperti 

agama atau bisa lebih luas lagi? 

 

 

 

 

590 

 

 

 

 

595 

Int-ee Keyakinan kita itu tentang perjuangan. 

Keyakinan bahwa Indonesia harus bebas dari 

pemerasan. Exploitation de l‟homme par 

l‟homme, exploitation de nation par nation. 

(eksploitasi dari manusia ke manusia lain, 

eksploitasi dari negara ke negara lain). Pidato 

Bung Karno ta‟ ambil dari itu. Semangat untuk 

memberantas pemerasan. Seperti ini beritanya 

Sarpam korupsi ini, karena jelas waktu itu 

Indonesia menuju sosialisme ala Indonesia. Itu 

dasar keyakinan. 

 

 Int-er Pernah keyakinan itu berubah?  

600 Int-ee Ndak berubah, itu keyakinan ndak bisa berubah. 

Indonesia butuh sosialisme, tapi tidak 

sosialisme tipe-tipe lain. Sosialisme sing seperti 

kondisi Indonesia. Gitu keyakinan saya. 
 

605 Int-er Siapa yang mempengaruhi anda berkeyakinan 
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seperti itu? 

 Int-ee Ndak ada lain ya dari pidato Bung Karno. Kita 

yakin akan sosialisme yang akan terjadi dan 

harus kerja untuk itu. 

610 Int-er Bagaimana pendapat keluarga mengenai 

keyakinan itu? 
 

 Int-ee Ndak ada soal. Lain-lain kalo keluarga itu.  

 Int-er Bagaimana dengan pendapat masyarakat pada 

saat itu mengenai keyakinan anda? 
 

615 Int-ee Kalo masyarakat itu tentang kepercayaan 

agama. Itu masing-masing. Memang kita tidak 

ada harus masuk Katolik, harus masuk Kristen, 

harus masuk Konghucu, ndak ada. Itu pasrah. 

 

620 Int-er Apakah keluarga mengarahkan untuk memeluk 

kepercayaan tertentu? 

 
 

 

 

625 

Int-ee Jadi kepercayaan itu bebas. Kamu boleh 

percaya apa saja. Ayah saya percaya Konfusius 

ya Konfusius, Ibu saya  Kejawen ya Kejawen. 

Ndak ada soal. Ndak ada keharusan. Sendiri-

sendiri, tujuannya baik semua. 

 Int-er Kalo Pak  Oei ikut yang mana?  

 Int-ee Ikut dewe hahaha.  

630 Int-er Sering ke Gereja atau Klenteng gitu?  

 

 

 

 

635 

Int-ee Ndak pernah. Saya lain daripada yang lain. 

Kalo adik-adik saya mesti kadang-kadang 

datang ndek situ. Saya ndak. Malah pergi rapat 

yang sering. Jadi kita utama ada dan kerja untuk 

bahagianya orang lain. Kebahagiaan orang lain. 

Yang penting itu. Kalo untuk ke Klenteng itu 

ndak tau nomer ke berapa hahaha... 

 

 Int-er Pernah ke Klenteng Pak ?  

640 Int-ee Kalo saya ke Klenteng itu meneliti sejarahnya 

aja. Sejarah Klenteng itu malahan. hhahaa  
 

 Int-er Cerita dengan Haji Masagung itu gimana?  

 

645 

 

 

 

 

650 

 

 

 

 

655 

 

 

 

Int-ee Itu saudagar. Sudah keluar dari tahanan. Saya 

terus berlindung. Nah tujuannya itu tok. Saya 

berlindung. Hahaha. Pokoke ga nyakitin orang 

lain, jangan ambil barang orang lain, ya itu tok. 

Ibu saya ya ngasih nasihat itu. Pokok wong iku 

sing penting ojo  ngloroi wong liyo, ojo 

nyolong barange wong liyo, ojo ngrasani wong 

liyo, jarno wes, kon-kon dewe. Lak yo wes gitu 

itu tok wes. Hahaha. Lha lak Masagung Hablu 

Minanas sama dengan Hablu Minallah lha itu, 

jadi untuk manusia itu tujuannya juga untuk 

Tuhan. Mangkane saya saat ditahan dulu, suruh 

milih agomo nasional. Iyo kongkon milih 

agomo. Sing enak Budha, sebab Budha iku ga 

ono pimpinane. Karep e dewe. Ya wes Budha 
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660 

 

 

 

 

665 

 

 

 

 

670 

ae, dadi milih gampange cek ga diuber-uber. 

Mari kumpul omong-omong tok yo wes ngono 

lho, toh komandan unit dan tonwal yo ga ngerti. 

Pas Waisak oleh jatah beras yo mangan heheee. 

Lak ditakoni agomo opo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

, yo jawab Budha. Pas wayahe ngumpul yo 

ngumpul, pas wayahe bubar yo bubar ngono ae 

mari hahahaha. Asal kita itu kerja baik, entah 

nanem apa, untuk orang lain. Nanem singkong, 

nanem opo untuk orang lain. 

 Int-er Maksudnya orang lain itu siapa Pak ? 

Pengalaman 

Masa Tahanan 

 

 

 

675 

Int-ee Untuk sesama tahanan lain, sama penghuni unit 

lain yang tanahnya ga baik. Kita tanahnya 

subur, bisa nanem ubi jalar, nanem singkong 

trus dikasino.  

1.  Int-er Sistemnya barter gitu Pak ?  

 

 

 

680 

 

 

 

 

685 

 

 

 

 

690 

 

 

 

 

695 

Int-ee Ndak ya dikasino. Tanah e kan apik. Nanem 

kacang panjang, sayur, ya dikasi-kasino barak-

barak lain. Itu kerja nyata, karna ndek njobo 

(luar tahanan) yo ngono. Lak wong sugih yo 

ngekeki nang wong sing ga duwe. Sama ngono 

lho. Lak duwene gulo yo kekno, lak duwe beras 

yo kekno. Legooo ngono rasane. Itu ibadahe. 

Hablu minanas, jarene ngono hehehee.. Waktu 

di tahanan Lowokwaru ono tahanan sing bajune 

entek. Soale sing teko kabupaten-kabupaten ga 

iso dikirim. Ndek kono kan ono keluarga 

teman-teman, lak duwe baju bekas sing layak 

pake iki dibantu. Satu kali ngomong, dua kali 

ngomong iso kumpul akeh. Ono clana panjang, 

yo ono sing lemu, macem-macem wes. Lha itu 

dibagi. Lak sandal mereka iso nyeker, tapi lak 

pakaian ga iso, mosok ate mudo. 

 

 Int-er Apa yang anda ketahui ketika terjadi peristiwa 

gerakan 30 September 1965? 

Turning Point 

(Peristiwa 65‟) 

 Int-ee Ga ngerti opo-opo. 

 

700 

Int-er Kapan pertama kali mendengar informasi 

kejadian tersebut? 

 Int-ee Yo pasang bendera setengah tiang iku. Banyak 

kabar burung, simpang siur saat itu. Kemudian 

ngrungokno radio tanggal 5 ada berita 

peristiwa-peristiwa itu.  

705 Int-er Hari-hari setelah itu apakah suasana tegang? Pengalaman 

Sekitar Peristiwa 

1965 
 Int-ee Yo tegang otomatis. Lha wong daerah ga ngerti 

opo-opo. Itu kejadian kan dipusat. Kok moro 
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ditebeki kabeh iku yo opo. 

710 Int-er Aktivitas sehari-hari tetap dilakukan seperti ke 

kantor begitu? 

 Int-ee Ya biasa. Biasa. Terus ditutup sama dinas 

keamanan negara. Ancen ga ngerti opo-opo.  

 

715 

Int-er Desas-desus dari orang-orang saat itu seperti 

apa Pak ? 

 Int-ee Ya macem-macem. Pokok banyak berita 

burung. Simpang-siur. 

 Int-er Apa salah satunya 

 

720 

Int-ee Katanya itu yang bunuh orang-orang PKI, 

ngono. Kejadian kan dipusat, moro-moro ndek 

daerah ditangkepi. Kabeh ditangkepi trus di 

gawekno tempat kamp khusus kotamadya 

Malang. 

 Int-er Ditempat kan di daerah mana itu Pak ?  

725 Int-ee Ndek nggone rumah tentara Rampal. Ndek 

kono di dadino koyok tempat pembekalan tapi 

gawe tahanan. Lha sing teko kabupaten yo ndek 

Batu iku. Aku kenek sing ndek Batu. 

 

730 Int-er Bagaimana cerita ketika kantor Pak  Oei 

ditutup? 
 

 

 

 

735 

Int-ee Ya katanya, “Kantor ditutup karena Baperki 

terlibat.” Yang terlibat lak pusat to. Lha pusat 

ditutup. Polisi dateng trus catatan-catatan semua 

disita termasuk keuangan juga. Trus kantor 

diplang dipaku. Saiki mbambung hehehe..ga 

ono tempat menclok.  

 Int-er Setelah ditutup Pak  Oei belum dibawa ke batu 

ya. Itu ditutupnya tanggal berapa? 

740 Int-ee Oktober kira-kira tanggal 10. Itu sudah banyak 

yang ditangkepi. Aku sek kenek wajib lapor. 

Trus ditangkep. 

 Int-er Kondisi di kota Malang seperti apa?  

 

745 

 

 

 

 

750 

Int-ee Yo ada demo-demo. Waktu itu banyak tulisan 

Pro Pancasila. Wakeh organisasi mbentuk Front 

Pancasila. Trus tulisan Ganyang Baperki, 

Ganyang PKI. Yo opo iku. Wesss. Tentara ono 

sing ditangkep pisan dilebokno penjara wesss 

ga karu-karuan. 

 

 Int-er Pak  Oei tahu peristiwa itu darimana saja?  

 

 

 

755 

Int-ee Radio, berita koran juga ada. Kalo liat yang 

nyata, akeh ibu-ibu ngirim barang nang Rampal 

panggon pembekalan tahanan karena sing laki 

masuk situ, yo suamine, yo anak e, akhire 

ngirim kesitu. Mari ngono aku ditahan, ga iso 

ngamati sekeliling maneh wes. 

 

 Int-er Apa yang anda rasakan ketika melihat kondisi  
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760 saat itu? 

 Int-ee Yo gak karu-karuan. Opo iki, ngono. Teman-

teman ditangkapi semua. Arep hubungi teman 

wes ga ono, mlayu kabeh golek slamet. 

 

765 Int-er Apa yang dibicarakan dengan teman-teman 

sebelum ditangkap? 
 

 

 

 

770 

 

 

 

 

775 

Int-ee Terakhir ngomong-ngomong, “Wes gapopo 

kejadian ndek pusat kok.” Memang kejadianne 

ndek pusat, lha wong daerah ga melok opo-opo 

e tapi moro ditangkepi. Heran aku. Nang kene 

golek uwong ga ono ilang, nang kono golek 

uwong ga ono kabeh. Akhire aku melok 

ditangkep, wes buyar wes. Hehehe.. entek wes 

ga iso golek-golek konco maneh. Dadakno pas 

ndek penjara ketemu lho. Pas ndek kamp pisan 

ketemu, lho, lho, lho. Dadi didelekno nang kene 

kabeh.  

 

 Int-er Di penjara mana?  

780 Int-ee Di Batu pertama kali. Trus dipindah nang 

Lowokwaru (penjara) yo akeh ketemu maneh 

ambek sing liyane, lhooo, lhoo hehehe, 

“Mangkane tak goleki nang omahmu ga ono.” 

Ngono lho ya. 

 

785 Int-er Diambil jam berapa dulu Pak ?  

 

 

 

 

790 

Int-ee Pas ditangkep iku pagi wajib lapor kan nang 

kodim kabupaten. Trus moro ditumpak no jeep 

digowo nang Batu, tapi aku ga wedi pas iku. 

Ndredek ngono yo ga. Ngrasa ga salah kok. 

Trus sampe ndek Batu, lhooo ndek kene kabeh, 

sing tak goleki nang omahe tibakno nang kene 

kabeh hehehe.. 

 

 Int-er Sebelum ditangkap itu apakah ada perasaan 

tidak aman? 
 

795 Int-ee Ndak, malah biasa, ndak ada masalah. Itu 

kejadian di pusat. Makane ini masalah 

ditanggung renteng.  

 

 Int-er Apakah dulu tidak ada yang bisa memberi 

perlindungan? 
 

800 

 

 

 

 

805 

Int-ee Ono tapi akeh sing wedi, wong mlayu kabeh 

kok. Ada sing lari keluar kota. Aku misale 

gelem keluar kota ngono yo iso, tapi gawe opo 

wong ga ngroso salah kok. Waktu itu legalitas 

organisasi harus tetap dipertahankan. Malah lek 

lari dikira kita salah. Kita ga salah kok. Lha iku 

tetep ditebek hehehe... durung pengalaman sek 

pertama kali lho iku. Hehehe 

 

 Int-er Tidak sempat tanya kenapa ditangkap? 
Pengalaman 

Masa Tahanan 
810 Int-ee Halah percuma, wong sing nangkep yo ga 

ngerti opo-opo. Wong lak ada tugas, disuruh 
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nangkep anda mari, yo ga disidang, yo ga 

diopo..hehehe 

 

815 

Int-er Apakah mendapat kekerasan atau perlakuan 

tidak sopan Pak ? 

 Int-ee Terhadap saya ndak ada, kalo lainnya ada. 

Kekerasan ke saya ndak ada, tapi kalo di enyek 

itu biasalah. 

 Int-er Orangtua bagaimana pada saat itu Pak ? 

820 Int-ee Ya ga papa. Wong wes lungo yo ilang, sampe 

aku balik wes meninggal, jadi ya ga tau. 

 Int-er Saat di Batu atau di Malang masih berhubungan 

dengan orangtua? 

825 Int-ee Iya bisa tapi wes ga wani ngomong opo-opo, 

wong dijogo e.  

 Int-er Orangtua dan saudara datang semua? 

 

 

830 

Int-ee Ndak, cuma ibuk saya aja. Yo ga ngomong opo-

opo, pokok makanan teko hehee, sing penting 

yo iku. Arep ngomong yo opo sing diomong. 

Percuma ga ono ngerti opo masalahe. Tapi 

ibuku ngomong, “Wes mending nang njero 

(penjara), lak nang njobo malah ga aman.” 

835 Int-er Apakah ketika ditahan di Batu antara tahanan 

politik dan tahanan kriminal dijadikan satu? 
 

 Int-ee Ndak ada di Batu khusus tapol.  

 

840 

Int-er Ditempatkan di penjara Batu sebelah mana Pak 

? 
 

 Int-ee Duduk ndek penjara, tapi ndek pabrik kalengan.  

 Int-er Berapa lama ditahanan Batu? 14/12/2012 

 Int-ee 65 trus 66 dipindah nang Lowokwaru.   

845 Int-er Dijatah makan juga Pak ?  

 

 

 

 

850 

 

 

 

 

855 

Int-ee Ada. Lak pengen tuku yo iso, ada kantine. 

Januari 66 dipindah nang Lowokwaru. Otomatis 

wewenange yo pindah. Sak durunge dicekel 

kodim, trus pindah nang Lowokwaru 

pengurusane dicekel CPM. Dadi ndek penjara 

iku cuma dititipno. Ndek penjara blok 1 ono 

tahanan CPM yaitu tentara, lha kita ono ndek 

blok 9-11 iku blok tahanan sipil. Mari ngono 

tahanan TKL di dekek Lowokwaru pisan. 

Karena ga cukup, ditambahi blok 8. Tek e CPM 

kabeh. Wes ga ono hubungan dengan Kodim. 

Slamete, lak ga ngono yo dititili, diboni, 

50,100,50 diboni sampe meh entek. 

 

860 Int-er Ada yang kembali dari dibon tadi Pak ?  

 Int-ee Ga ono. (suara pelan)  

 Int-er Gimana perbandingan perlakuan antara Kodim 

dengan CPM?  
 

 Int-ee Lebih baik CPM. Ga dipukuli.  
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865 Int-er Kondisi kehidupan di penjara Lowokwaru 

seperti apa Pak ? 
 

 

 

 

870 

Int-ee Ya baik sama seperti tahanan biasa. Awan pintu 

sel dibuka, sore kabeh wes mlebu kamar trus 

dikonci kabeh. Yo lumayan. Isuk dibuka maneh 

buat makan. 

 

 Int-er Ada jatah makan juga Pak ?  

 Int-ee Ada 700 gram, ikan asin, kadang-kadang tempe, 

kadang ndog separo. 
 

 

875 

Int-er Setelah di penjara Lowokwaru kemana lagi Pak 

? 
 

 Int-ee Kadang-kadang nang Kalisosok, kadang nang 

Koblen. Pertama nang Koblen. Sekitar wong 

50.  Nang penjara Suroboyo 5 tahun. Trus 

terakhir pindah Nusakambangan. 

 

880 Int-er Perbandingan masa tahanan Malang dengan 

Surabaya seperi apa Pak ? 
 

 Int-ee Tepak  ndek Koblen enak.  

 Int-er Sampai di Nusakambangan tahun berapa?  

 Int-ee Tahun 70  

885 Int-er Yang berwenang siapa di Nusakambangan?  

 Int-ee Tentara Jawa Tengah, Diponegoro.  

 Int-er Apa pernah terjadi pemukulan disana?  

 Int-ee Ndak pernah, dikongkon kerjo malah.    

 Int-er Kerja apa saja?  

890 Int-ee Yo nganggo cangkul bertani. Nanem singkong, 

ubi jalar. 
 

 Int-er Dalam satu kamar berapa orang?  

 

 

895 

Int-ee Satu kamar 50an orang. Turu koyok pindang. 

Bantale klambine dewe gawe bantal. Yo opo 

wong jenenge tapol kok. 

 

 Int-er Apakah disana ketemu narapidana juga?  

 

 

 

900 

 

 

 

 

905 

 

 

 

 

910 

Int-ee Ketemu satu dua tapi ndak dicampur. Disana 

kira-kira 2 bulan. Setelah 2 bulan terus diangkut 

nang Buru. Ono sing jenenge korve. Kerja 

kelompok, bersih-bersih, urutane urut tidur. 

Nang Nusakambangan, sak ben isuk ngangkat 

tong putih, iku gawe ngising. Mari ngono 

dipikul tong putihe dibuang ndek laut, trus 

dikumbah, mari ngono dipikul maneh. Lha iku 

kadang-kadang ono narapidana sing simpati 

ngekeki singkong rebus. Lha cek slamet 

dibungkus dilebokno tong putih mau. Digowo 

mlebu nang kamar dipangan gawe ngganjel 

weteng. Ga peduli rusuh penting weteng ke isi  

 

 Int-er Apa yang terjadi sebelum diberangkatkan ke 

Pulau Buru? 
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915 

Int-ee Persiapan terus berangkat nang Sodong, 

pelabuhan Nusakambangan. NumPak  kapal, 

nang njero kapal kiro-kiro ono seminggu. 

Aloooon..  

 

 Int-er Apakah ada informasi bahwa nanti di Pulau 

Buru melakukan apa saja? 
 

920 Int-ee Ga ono informasi. Kok enak. “Buta” kabeh.   

 Int-er Di dalam kapal apa ada kamar-kamar apa tidak?  

 

 

925 

Int-ee Ga ono mek ndek gladak turu koyo pindang, 

kadang lungguh-lungguh. Kapal iku lewat jalur 

sing ombake gede. Kapal oleng, akeh sing 

mutah-mutah diadahi drim, hooeek..hoeek. 

wong sak mono kean mutah dadi drim iso 

kebek. Mari mutah terus luwe. 

 

 Int-er Tahun berapa berangkat ke Buru?  

930 Int-ee Tahun 70‟, gelombang kedua. Sing pertama 

tahun 69‟. Trus sampe pelabuhan Namlea, mari 

ngono nang Sanleko trus diganti dadi Unit 

Savanajaya 

 

 Int-er Berapa orang di Savanajaya?  

935 

 

 

 

 

940 

Int-ee Kurang lebih 1000 orang. Campuran dari 

Jatbar, Jateng, Jatim. Nang Savanajaya 

kebanyakan yang dianggep intelektual. Lak sing 

tokoh-tokoh koyok Pram, Oei Hay Djun ono 

dewe nang unit 3. Unitku dianggep goblok-

goblok tapi tahu mangan sekolahan hehe.  

 

 Int-er Kondisi di Savanajaya seperti apa?  

 

 

945 

Int-ee Nag pinggir laut, akeh lintahe. Savana ombo, 

ono ular, kaline ono bajule. Dilewati sungai 

Wai Apu, bening banyune. 

 

 Int-er Bisa cerita ketika di Unit Savanajaya? 10/8/2012 

 

 

 

950 

 

 

 

 

955 

 

 

 

 

960 

 

 

 

 

Int-ee Savanajaya iku termasuk proyek percontohan. 

Mangkane nang kono ono Bapreru, Badan 

Ressetlement Buru. Savanajaya iku gandeng 

ambek unit liyane. Tapi bedane unit Savanajaya 

iku rotooo, bedo ambek unit lain, ono gunung, 

ono gunung. Nah karna roto iku tepak  lak gawe 

perdesaan. Maka itu gawe pilot project 

perdesaan. Ini pertama savanajaya dibangun 

gawe perdesaan. Kita yang muda-muda 

dipindahno. Pindah ke unit satu unit dua, 

dipencar. Terbukti sekarang dibikin pertanian 

dan perdesaan di unit keluarga, dibikinin rumah 

barang. Iku ndek savanajaya. Dadi kita disuruh 

bikin rumah dari papan karena ga bisa batu. 

Dibikin umpak-umpak . Umpak e bisa kayu 

putih, bisa juga semen. Cagake berdiri diumpak  

-dikasih papan-. Atape teko welit. Welit iku teko 

daun sagu.  
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965 

 Int-er Siapa yang tinggal disitu?  

 

 

970 

 

 

 

 

975 

 

 

 

 

980 

 

 

 

 

985 

 

 

 

 

990 

 

 

 

 

995 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

1005 

 

 

 

Int-ee Awalnya kita yang ninggali. Setelah bagus kita 

di pindah. Lalu siapa yang bawa keluarga 

tinggal ndek kono. Wong-wong akeh sing nang 

Jowo ga duwe opo-opo milih tinggal ndek 

kono. Ono sing bojone ga ono, ono sing bojone 

ono, tapi yo wes ga duwe opo-opo, ga duwe 

tanah, wes dirampasi kabeh. Ndek kono oleh 

omah, oleh tanah, oleh sapi, nah kan lumayan. 

Hidup baru di savanajaya. Nah itu desa 

savanajaya. Pernah kami buat jalan lewat 

savanajaya. Dari Giripura sampe Namlea. Iku 

digawekno dalan puanjang. Jenenge Trans 

Buru-Hauwi. Saiki dadi pelabuhan. Pemerintah 

koyok yok-yok o. Pulau buru iku Cuma tanahe 

ga subur. Savanajaya iku humuse mek sak mene 

(sejengkal tangan), kudu di olah maneh. Pram 

tau ngomong, Pulau Buru harus dibiarkan 

100tahun maneh baru iso subur tanahe. Pulau 

Buru itu tanahe masih muda. Taneman iku 

harus diolah. Untuk ngolahe makan waktu dan 

tenaga. Trus untuk air, ada kali di Pulau Buru. 

Kali jenenge Wai Apu. Wai Apu nyabang 

maneh nyang unit savanajaya iku jenenge Wai 

Bili. Banyune resik bening. Putih bening. Bisa 

diminum tapi dimasak disek. Trus disalurkan 

nang barak-barak, dialirkan. Karna unit 

savanajaya wonge pinter-pinter. Dadi insinyur-

insinyur. Insinyur Suyoko dari pertanian. Karna 

banyak ahli pertanian dan mahasiswa pertanian, 

dadi masio gak duwe watu, masio ga ono 

semen, iso gawe bendungan. Dadi air teko 

dibendung disek, diunggahno, trus dialirno nang 

sawah.  

Sing akeh maneh iku kayu putih gede-gede 

ambek kayu item, jati tapi item. Sampe kita 

pernah bikin satu pintu,pintu gede, diukir, untuk 

Pak  Harto. Nah nang kene gak ono alat.    

 

 Int-er Lalu pake apa bikinnya Pak ?  

1010 Int-ee Gawe alat bikinan dewe.   

 Int-er Terbuat dari apa alatnya?  

 Int-ee Teko lempengan-lempengan besi, ambek paku-

paku tok. Di tutuki ambek arek-arek dadi 

gepeng nah iku dadi gepeng. 

 



142 
 

Baris Pelaku Narasi Keterangan 

1015 Int-er Ada pemasukan dari kerajinan tadi Pak ?  

 Int-ee Teko endi?, sopo ngekek i?. Nggawekno 

penguasa. Mangkane tagihen. 
 

 Int-er Dulu Pak  Oei kerja di bagian apa?  

 

1020 

 

 

 

 

1025 

Int-ee Saya di ladang. Nanem singkong, nanem cabe, 

nanem brambang, nanem iku sing sering yo. 

Nah lak teman2, iku ono sing ndek sawaaah 

terus, sampe akhir e kenek rematik karna 

kungkum ndek air terus. Fisik gak kuwat mesti 

kenek rematik. Lak pisan pindo gapopo. 

 

 Int-er Pernah sakit disana Pak ?  

 

 

 

1030 

Int-ee Pernah. Waktu iku kenek flu Hongkong. Waktu 

iku ono dokter ditekakno karo pemerintah, tapi 

ga ono obate. Waduh berat. Obate yo mek 

liyane jahe, kencur hehe.  

 

 Int-er Ya kasih jahe kencur ya dari dokter Pak ?  

 Int-ee Yo kita nanem, teman-teman nanem.  

 Int-er Beda flu hongkong dengan flu biasa apa Pak ?  

1035 Int-ee Flu hongkong iku hebat itu. Lak gak ati-ati 

wonge dalem sehari mati. 
 

 Int-er Gimana rasanya?  

 Int-ee Sekujur badan iku sakit kabeh. Yo batuk, yo 

kepala pusing. 
 

1040 Int-er Trus sembuhnya gimana Pak ?  

 

 

 

 

1045 

Int-ee Yo untung iso sembuh waktu itu. Dokter sing 

ngobati aku iku dokter pemerintah. Teko 

mahasiswa. Jenenge dokter Hadi. Misale 

ketemu aku pengen ngucapno terimakasih. 

Jenenge dokter Hadi dari dinas kesehatan. 

 

 Int-er Sudah pernah ketemu dokter Hadi setelah 

keluar? 
 

 Int-ee Ndek ndi ga eroh. Ndek Jakarta paling.  

1050 Int-er Orangnya baik Pak ?  

 

 

 

 

1055 

Int-ee Orange baik sekali. Alus wonge. Kuning. Yo 

iku sing tau ngobati aku. Dokter Hadi. Nah 

asistene akeh tapi tapol kabeh. Mahasiswa 

dokter. Mantri-mantri, dokter, yo dibawah de‟e 

kabeh. Koordinator dokter. Di tempat kami ya 

banyak dokter tapi ndak kuasa. Sing kuasa 

dokter resmi pemerintah. 

 

 Int-er Bagaimana Pak rasanya ketika sudah harus 

kerja tapi juga merasakan sakit? 
 

1060 Int-ee Selama ini puanas sekali hawane. Lebih dari 

Surabaya sebab dekat garis khatulistiwa. 
 

 Int-er Kalau pikiran gimana Pak  rasanya?  

 

1065 

Int-ee Wooo ojo ngomong pikiran, lek ngomong 

pikiran iso kendat kon.  
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 Int-er Ada yang kendat Pak ?  

 

 

 

1070 

 

 

 

 

1075 

Int-ee Ono. Koncoku jenenge Teguh Sumantri 

Sudarmadi iku mati kendat. Ga tahan de‟e. Ga 

tabah ngadepi. Koncoku jejere turuku jenenge 

Karso Hadipurnomo. Karso HP. Iku mati karna 

pas nebang kayu roboh nibani de‟e. Mati kena 

kepala. Ikine mecitat (kedua tangan memegang 

rahang dan kepala miring). Akeh sing mati 

ketiban kayu. 

 

 Int-er Yang kendat tadi banyak Pak ?  

 Int-ee Yo banyak.  

 Int-er Kenapa kok bisa banyak yang kendat Pak ?  

 

1080 

Int-ee Ya de‟e. Saiki yo opo, mikiri bojone, mikiri 

anake. (Muka murung mencontohkan kondisi 

orang kendat) 

 

 Int-er Apa orang yang kendat tadi sebelumnya pernah 

bicara dengan orang dekat, curhat gitu Pak ? 
 

1085 Int-ee Ngomong ambek peneku(penjaga) Masjid. 

Nang kono mbangun Mesjid, mbangun Wihara, 

mbangun tempat ibadah.  

 

 Int-er Teguh siapa tadi Pak ?  

 Int-ee Teguh Sumantri Sudarmaji. Arek UNAIR.   

1090 Int-er Masih muda Pak ?  

 Int-ee Masih muda. Paling sek 20tahun. Sak aken arek 

e. Teguh Sumantri Sudarmaji, tapi gak teguh 

atine hahaha. Emane. Mati. 

 

 

1095 

Int-er Kalo Pak  Oei dulu cara bertahan dari pikiran 

yang banyak bagaimana? 
 

 Int-ee Tak alihno buat belajar. Saiki iso e mek belajar. 

Belajar opo-opo ae pokoke belajar. Macem-

macem belajar. 

 

 Int-er Ada teman untuk berbagi Pak ? 

1100 

 

 

 

 

1105 

Int-ee Ada. Ono teman. Guyon, omong-omong, guyon 

supaya ndak mikirno. Ya. (diam lalu tiba-tiba 

menyambung dengan topik lain). Unit e akehe 

13 unit. Aku nang unit 4 Savanajaya. Lha nang 

kono ono tempat sing akeh watune di jenengi 

Unit Bantalarja. 

 Int-er Apa di Pulau Buru memang tahanan dari Pulau 

Jawa saja? 
 

 

 

1110 

Int-ee Dari Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jaya, 

Jabar. Ono sing teko Sumatra tapi wes tinggal 

ndek Jawa. Kurang lebih 13.000 orang. 

 

 Int-er Pak  Oei di sana mempelajari kebatinan untuk 

motivasi diri gitu ndak? 
 

 

1115 

Int-ee Aku sembarang tak plajari. Kabeh agomo tak 

pelajari. Untuk nyelamatkan ini ( memegang 

kepala) Islam yo tak plajari, Budha yo tak 
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plajari, Katolik yo tak plajari. Sampe iso solat 

barang aku. 

 Int-er Guru agamanya ada Pak ?  

1120 Int-ee Ada. Sing ono Islam. Budha yo ditekani. 

Katolik yo ono.  
 

 Int-er Di beri pesan-pesan juga dari pemuka agama?  

 Int-ee Yo anu. Khotbah ngono.  

1125 Int-er Dikasih nasihat gitu Pak  ya?  

 

 

 

 

1130 

 

 

 

 

1135 

 

 

 

 

1140 

 

 

 

 

1145 

 

 

 

 

1150 

Int-ee Yo iyo. Pokok di iyo i ae. Wong kalah kok terus 

lapo. Yo iso e mek iyo ae. Iku tahanan e, podo 

koyok tahanan perang. Lha wong sing jogo 

wong Ambon, Patimura. Sampe kita disuruh 

merangkak trus ditembaki gawe titis-titisan ada 

sing kenek sikile. Sampe moleh pincang sikile. 

Ndek kono ga ono obat yo wes pincang. 

Kemudian Patimura di tarik, diganti teko 

Makasar, Hasanudin. De‟e pinter. Ngomong-

ngomong. Gak kasar. Tapi dagang. Soro. Kita 

suruh kerja, suruh graji papan, dijual, duite 

dikantong. Dijadino budak. Lak Patimura gak 

gelem, tapi ben bengi nyolongi ndog. Kita kan 

ternak ayam juga. Pas ketemu teriak „sopo-

sopo‟, metu trus ketok wonge gowo bedil yo 

meneng gak wani jarno ae. Nyolongi ndog. 

Nemen. Nyolongi petek, gulune di tekek trus 

dibakar. Lha akhire laporan-laporan trus diganti 

Hasanudin. Dikongkon golek kayu, ngangkuti 

papan, ngangkuti umpak . Sebagian gawe 

wisma, sebagian gawe barak itu untuk mereka. 

Ga gelem. Barak dijaluk pisan. Asale wisma 10, 

barak 10. Dijaluk barak e dadi mek 8. 

 

 Int-er Pak  Oei gitu gak pusing atau stres gitu Pak ?  

 

 

1155 

Int-ee Mangkane iku ono pelarian. Di unit 5 sama unit 

2, unitku, karna itu, karna ngono-ngono iku. 

Njaluk-njaluki. Iku repot. Repot. 

 

 Int-er Apa hiburan ketika sudah penat?  

 Int-ee Ya kita kan bikin hiburan. Yo ludruk, gawe 

ludruk dewe, yo wayang kulit, wayange teko 

kerdus, ya ada band. 

 

1160 Int-er Pak  Oei dulu ikut yang mana?  

 

 

 

 

1165 

 

 

Int-ee Ga wes pokok ndelok ae. Rame ngguyu wes, 

mari yo mari. Lha lek mangan. Wayangan 

sewengi ono acara mangan. Teko barak gowo 

panganan. Di pikul deleh ndek kono pangan 

ndek kono. ... Nah satu unit itu kurang lebih 500 

orang bisa 600 orang, kadang 700 orang. Ada 

satu danunit (komandan unit) CPM. Pangkate 
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1170 

Letkol, letnan kolonel. Ono dantonwal, 

pangkate sersan mayor. Trus dikoordinir kabeh 

ambek Daninrehab. Dari Namlea pindah ke unit 

1. Ndeketi kita. Nah kurang, kurang ajare 

kurang hehehe. 

 Int-er Tinggalnya dimana Pak ? 14/12/2012 

1175 Int-ee Ndek barak, ono 10 barak.  

 Int-er Tiap barak diisi berapa orang?  

 Int-ee 100 uwong.  

 Int-er Dikasi nomer tahanan?  

 Int-ee Iyo dikasih.  

1180 Int-er Nomer Pak  Oei berapa?  

 Int-ee Pak e kaos kuning. Nomer 123.  

 Int-er Tidur beralas apa?  

 Int-ee Yo gladak ngono. Sing gawe angkatane Pram 

iku. Angkatan sak durunge aku. 
 

1185 Int-er Dapat jatah makan?  

 Int-ee 3 bulan dapet makan. Setelahnya golek dewe. 

Nanem padi, singkong, ubi jalar. Mangan 

pohong, godong singkong. 

 

 

1190 

Int-er Apakah ada tugas korve (kerja giliran) juga 

disana? 
 

 Int-ee Podo. Tugas masak, resik-resik barak.   

 Int-er Disana apakah ada perlakuan buruk dari 

petugas? 
 

 

1195 

 

 

 

 

1200 

Int-ee Cuma petugas pernah ngamuk soale pas bertani 

dikiro main-main. Pari lak mari disebar bibite 

lak terus dicabut pas wes tukul. Mari dicabut 

ditanem maneh. Lha tentarane ga ngerti mari 

dicabut kok ditanem maneh, “Opo‟o mari 

dicabut ditanem lagi, main-main ya.” Ngunu 

jarene. 

 

 Int-er Pernah kena hukum juga Pak ?  

 Int-ee Pernah yo push up ngono.  

 Int-er Pernah ada yang dipukuli?  

 

1205 

Int-ee Ada. Mangkane pada suatu periode, tentara 

Patimura diganti Hasanudin. Iku lebih 

berbudayalah, lebih alus, cuma kita diperbudak. 

Kita disuruh nggraji kayu terus didol. 

 

 Int-er Yang jual mereka?  

1210 Int-ee He‟eh. Didadekno tenaga gratis.  

 Int-er Dapat upah Pak ?  

 Int-ee Paling dikeki rokok sak lencer. Tapol kok. 

Hasanudin pikirane mek dagang tok. 
 

 

1215 

Int-er Saat  kunjungan Jendral Sumitro bagaimana 

kondisinya?  
 

 

 

Int-ee Ya dia itu yang nyuruh Pram nulis. Pelan-pelan 

terbuka lah. Trus tamu-tamu luar negri akeh 
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1220 

dateng. Makan diperhatino, sakit dirawat, 

rumah sakit didirino, dokter ono, tapi minim. 

 Int-er Siapa yang bangun itu semua?  

 

 

 

1225 

Int-ee Yo kita sendiri kabeh sing mbangun. Kita 

malah diperbudak kok. Pokok ndek kono iku 

perbudakan dalam jaman modern. Yo opo wong 

tahanan. Kon dikeki urip wes untung kon.   

 

 Int-er Cara supaya tidak putus asa bagaimana Pak ? 

 

 Int-ee Belajar, cek nglali.  

1230 Int-er Sempat merasa menderita? 

 Int-ee Sempet, kabeh yo sempet. Di gawe belajar, 

tanya-tanya, guyon. Yo iku wes. Hidupe yo 

ngono iku wes. Monoton.  

 

1235 

Int-er Dari teman-teman ada yang memberi motivasi? 

 Int-ee Yo ono akeh. Pokok kita ngobrol-ngobrol, 

belajar nambah pengetahuan macem-macem. 

 

1240 

Int-er Waktu akan pemulangan katanya ada pilihan 

untuk tetap tinggal atau ikut pulang, ya? 

Proses 

Pemulangan 

 

 

 

1245 

 

 

 

 

1250 

 

 

 

 

1255 

 

 

 

 

1260 

Int-ee Iya itu karena dari tapol mau dijadikan 

transmigran. Nek mau ndek situ, keluarga di 

datengkan. Kalau tidak ya pulang. Ono sing 

bentuke Pak saan. Ga diomongi suwe-suwe 

anak bojone didatengno ndek kono, yo terPak 

sa mesti tetep ndek kono. Ngono lho, tapi 

karena  internasional pandangannya lain, yaitu 

sifatnya hak pilih, terPak sa dipulangkan. Sak 

jane ga oleh mulih dadi supaya pulau iku di 

ajeni wong supoyo dadi pusat pertanian. Ono 

wong ngomong ndek aku, “Iki ndek kene wes 

diPak sa kok, maleh diPak sa maneh, kene ga 

gelem, aku njaluk moleh.” Ya pulang akhirnya. 

Apalagi sing bujang-bujang yo pulang disek. 

Nanti gampang, balik maneh-balik maneh 

sekarang pulang dulu. Tapi sebelum pulang kita 

disuruh bikin rumah. Rumah Kupel-Kupel 

namanya, rumah kecil-kecil. Banyak sampe 

ratusan. 

 Int-er Itu rumah untuk tinggal siapa rencananya Pak ? 

 Int-ee Ya transmigrasi itu. 

1265 Int-er Ada yang mau tinggal disana? 

 

 

 

 

1270 

Int-ee Akeh. Ada juga yang mau tinggal disana. Soale 

arep pulang wes ga nduwe opo-opo, wes ndek 

kene ae, dikeki sawah, dikeki sapi, dikeki 

ladang. Maune guru yo akhire tani. Maune 

pegawai negri yo tani. Lek sing liyane diolehno. 

Koyok aku barang diolehno.  

 Int-er Naik kapal lagi pulangnya Pak ?  
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1275 

 

 

 

 

1280 

 

 

 

 

1285 

Int-ee Naik kapal tapi lebih baik. Yo iku kapal haji. 

Lebih singkat, lebih cepet, mangane yo enak, 

tidure yo enak, masio gladak ngono tapi yo 

enak. Turun ndek nggone Surabaya. Trus 

ditumpak no praoto nang gedung Pancasila. 

Trus Yoga Sugama (Perwira ABRI) teko, 

upacara, trus dikeki surat pembebasan. Trus ke 

daerah-daerah. Aku balik Malang. Lha iku 

tumPak no bis. Ono sing nang Pasuruan, ono 

sing nang Blitar. Mudun nang Kodim Malang 

trus wajib lapor, dapat KTP-ET (Eks-Tapol).  

 

 Int-er Dijemput siapa waktu di Kodim?  

 

 

 

1290 

Int-ee Adikku trus moleh, tapi sek wajib lapor. Ga 

oleh nang luar kota. Dicabut tahanan kota baru 

oleh keluar kota tapi gawe ijin, surat jalan. 
 

 Int-er Berapa lama tahanan kota?  

 Int-ee 1 tahun, habis itu bebas.  

 Int-er Setelah datang ke rumah?   

 Int-ee Nganggur yo opo maneh.   

1295 Int-er Ada upacara penyambutan?  

 Int-ee Yo ono, koyok disiram banyu kembang, yo opo 

tradisine.  
 

 Int-er Masyarakat disekitar rumah menerima Pak ?  

 

1300 

Int-ee Menerima, harus menerima. Sak durunge wes 

diumumno, ndak boleh ndak nrima. Tapi sek 

diawasi. 

 

 Int-er Bagaimana melihat kampung halaman setelah 

lama tidak pulang? 
 

 

1305 

Int-ee Yo akeh sing berubah. Koyok tarsan masuk 

kota. Ndelok bis kok iso muni, ono radione, 

biyen ga ono. Yo wes koyok tarsan masuk kota 

ngono yo opo se. Tarsan mari teko hutan 

belantara trus masuk kota, lak lingak-linguk 

ngene, koyok wong ilang. 

 

1310 Int-er Setelah itu apa tidak jalan-jalan?  

 Int-ee Yo liat-liat keadaan sekitar, tapi yo ngelu, kok 

maleh ngene yo. Kan biasane ndelok pohong 

tok, wes 8 tahun. 

 

 Int-er Dipulangkan tahun berapa Pak ?  

1315 Int-ee ‟78. Puradisastra ‟77, Pram terakhir ‟79.  

 Int-er Setelah pulang dari Buru, apa yang Pak  Oei 

lakukan? 

(Pulang dari 

Buru) A0013 

20/12/2012 

 

 

1320 

 

Int-ee Ga iso kerjo, karena KTPnya ET. Yo ga enak 

tho kene melok mbakyu ambek adek, kono 

kerjo, kene mangan turu tok, ga enak, dadi aku 

nyablon. Nyablon sek nggak wani nyelok 
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1325 

tukang, soale sek diawasi RT/RW, engkok sak 

aken arek e dicurigai macem-macem. Dadi 

sablon dewe. Tuku alat sablon trus nyablon 

krek..krek..krek. 

 Int-er Belajar sablon dari siapa?  

 

 

 

1330 

 

 

 

 

1335 

 

 

 

 

1340 

 

 

 

 

1345 

 

 

 

 

1350 

 

 

 

 

1355 

 

 

 

 

1360 

 

 

 

 

1365 

 

 

 

 

1370 

Int-ee Belajar dewe. Pertama nyablon kantongan cilik-

cilik, lha kok teman-teman itu,”Yo wes aku 

sablono ae, timbang nang wong liyo tak nang 

kon ae.” Trus dikeki piro ae pokok kenek gawe 

tuku tintane. Lha dari situ iso nyumbang 

keluarga. Sak jane keluarga ga nesu, tapi awak 

iki rasane ga enak lak mek mangan turu, dadi 

mangan iku rasane ga enak. Moro Masagung 

teko, tapi ngutus wong moro nang omah. 

Maunya suruh saya ke Surabaya. Dikeki biaya 

suruh datang ke Surabaya. Pas ulangtahun 

Sariagung, Masagung teko. Trus tak takokno, 

ono opo seh kok Masagung nyelok aku. Biyene 

wes tau kenal pas njaluk sumbangan gawe 

Baperki, tapi aku kan sek koyok ngene iki, 

“Wes eroh, wes ngerti kabeh.” Katae orang itu. 

“Memang kamu disuruh kesana.” Kesana iku 

numPak  kretaapi trus mlaku nang Tunjungan. 

Sek iling, koyok biyen aku tau mrene. Aku teko 

stasiun trus nang Tunjungan numpak  bemo, 

biyen roda tiga. Mari ngono mlebu kantor 

dikongkon ngomong teman sekolahe jaman 

sebelum perang. Pas ono acara Masagung teko 

ngomongi aku, “Kamu lebih baik tinggal di 

Surabaya, nanti ada kerjaan di Gunung Agung 

jual buku.” Waduh aku seneng buku e. Dadi 

seles aku keliling. Aku terus moleh usaha surat 

jalan, ngurus surat jalan, ngomong lak ono 

kerjaan. Dikeki ambek sospol. Mari dikeki surat 

jalan, 3 bulan sekali memperbarui surat jalan. 

Mari dadi karyawan Gunung Agung, trus aku 

diangkat Sekpri (Sekretaris Pribadi), teko 

Jakarta ono surat, Pak  Oei jadi asisten pribadi 

saya untuk wilayah Jawa Timur. Dadi aku duwe 

mejo dewe nang Gunung Agung kono, waduh 

rek koyok wong gagah-gagaho hehe. Dadi 

tingkatku podo ambek kepala Gunung Agung, 

cuma sekprine bos, sekretaris pribadine bos. 

Lha dadi sekprine Masagung iku mek kongkon 

dadi anu tok, koyok pas Masagung nang Jawa 

Timur iku ono acara dakwah, yo tak omongi 

pesantren-pesantren Jawa Timur. Tau nang 

Meduro, nang Ampel, nang Kediri. Waduh aku 

jejer Masagung kongkon kopyahan, sampe aku 
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1375 

 

diceluk al mukarom artine yang mulia. 

 Int-er Siapa yang memanggil al mukarom Pak ?  

 

 

1380 

 

 

 

 

1385 

 

 

 

 

1390 

 

 

 

 

1395 

Int-ee Yo wong-wong iku. Al mukarom Pak  Oei 

wooo...gagah ngono, koyok Islam tenan,heehe.. 

lha Masagung biasane lak ngobati wong a, aku 

melok doane hahha. Nang ati ga cocok, tapi doa 

yo doa. Dadi aku maleh ngerti dalil-dalil Islam 

tekan Masagung. Suwe termasuk kiro-kiro 10 

tahun sampe oleh sertifikat anu...karena 

Masagung wes tuwek trus dikekno anak, mari 

ngono mbuka CV. Haji Masagung khusus 

penerbitan yo aku perwakilane. Trus ngurusi 

penerbitan aku duwe sales, dadi masio biyen 

aku nyeles, saiki aku duwe anak buah sales 

hehehe.. Yo dadi lek ngomong Alhamdulilah, 

Asalamualaikum, koyok yok-yok o, koyok 

Islam kutuk hehehe. Tahun 93‟ Masagung mati, 

mati yo wes, trus dibagi anak loro. Aku metu 

gawe CV dewe, CV. Medayu Agung. Trus 

pindah ndek ngarep omah kono (dekat perpus).  

 

 Int-er Sekalian kantor juga?  

 

1400 

 

 

 

 

1405 

Int-ee Iyo, kantor mbek omah. Mari ngono nah buku 

sing ndek nduwur, ndek Malang, waktu setelah 

reformasi 98, tak turunkan. Akeh sing hancur 

kenek kutu buku. Dadi omah londo, nang 

duwure ono panggon kosong, ambek adikku, 

buku-buku disimpen kono. Mari 98‟, situasi 

wes berobah, buku tak dukno.    

 

 Int-er Koleksinya apa saja Pak ?  

 

 

1410 

Int-ee Yo buku-buku, majalah-majalah, foto-foto, tak 

dukno kabeh. Dadi lak aku 13 tahun, iku yo 13 

tahun, malah tambah. Nah mari ngono trus iku 

Pak  Ongkodigdoyo, konco baik ambek aku, 

“Pak  Oei, bukune didol?, sak bene ono wong 

nawar, yoiku wong luar negri nawar 1 M, 

termasuk surat kabar.” 

 

1415 

 

 

 

 

1420 

Int-er  Tiba-tiba ada 

orang berkendara 

sepeda motor 

berhenti di depan 

perpustakaan. 

Melihat-lihat 

sambil mencatat. 

1425 Int-ee Aku ngono iku iling-iling biyen.  
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 Int-er Ingat apa Pak ?  

 

 

 

1430 

 

 

 

 

1435 

 

 

 

 

1440 

 

 

 

 

1445 

 

 

 

 

1450 

Int-ee Yo wedi aku hehehe..biyen kan yo dicateti 

ngono, sak ben omah tandai-tandai. Mari ngono 

Pak Digdo kondo ojo didol, digawe 

perpustakaan ae untuk anak-anak muda. Tak 

tolak tawaran 1 M mau. Wes ga usah. 1 M yo 

penting, nyelang bank ga oleh. Waktu itu duek 

sak mono sek akeh yo. Mari ngono ada bukue 

tapi ga ada tempat, trus kontrak omah cilik. 

Sing pertama bantu yo Harun iku. Sing bantu 

noto-noto, masang rak-rak, yo Harun iku. Bari 

ngono akeh sing teko nang perpus. Ga cukup, 

sampe nglempoh-nglempoh, lha ga ono kursine. 

Jare Pak  Ong, “Wah, tak golek konco, golek 

gandengan-gandengan.” Trus ndandani iki, 

buku sing ndek Malang tak gowo rene kabeh. 

Alon-alon gawe perpustakaan, nah jenenge opo, 

wes gawe jenenge CV-ne  Pak  Oei ae. Waduh, 

lek nang peraturane ga oleh perpustakaan jadi 

satu sama perusahaan, kudu salah satu, sejene 

ngono aku wes ga iso ngurusi akeh maneh, wes 

tuek e, tak bubarno CV mau. Barang-barang tak 

titipno ndek toko-toko, sing ngurusi yo arek-

arek iku. Tak gawe perpus. 

Komentar ketika 

melihat 

pengendara 

motor berhenti di 

depan rumah. 

 

 

 Int-er Tahun berapa pindah di rumah ini?  

 

 

1455 

Int-ee Ini 2003. Lha iku trus aku diundang bicara di 

suatu acara. Aku ngomong dikutip nang bahasa 

Inggris, sampe luar negri ngerti.  

 

 Int-er Dari mana yang dari luar negri Pak ?  

 

 

 

1460 

 

 

 

 

1465 

Int-ee Pertama teko iku ingetku Ben Anderson. Pram 

yo tau teko, kebetulan de‟e ceramah ndek 

Suroboyo mampir kene, trus sampe akeh. 

(menunjukkan buku perpustakaan) Iki biyen 

dicetak nang Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

Bahasa Mandarin, tapi saiki kari sing Bahasa 

Mandarin. Nang kono ono jeneng-jenenge sing 

tau mrene. Claudine Salmon, Daniel Lev, Ben 

Anderson, wes tau teko kabeh teko luar negri. 

 

 Int-er Mereka mencari apa disini Pak ?  

 

 

1470 

 

 

 

 

1475 

 

Int-ee Yo takon-takon sejarahe perpustakaan yo opo. 

Ga iso dipisah-pisahno ambek sejarahku dewe. 

Aku tapol tak critano mesisan, wes gandengane 

e, ga iso dipisah-pisah. Crito tentang Pram pisan 

soal bukune sing tak slametno. Sing sering 

mrene teko Singapur, Malaysia wes bolak balik, 

Filipin yo bolak balik, cuma aku waktu 

diundang nang luar negri, ono perpustakaan 

diurus perorangan ngono lho, lha iku kumpul 
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1480 

diceluki kabeh termasuk Medayu Agung, 

kongres ndek kono. Waktu itu ndek Hongkong, 

sing kedua nang Singgapur. 

 Int-er Tahun berapa ke Hongkong Pak ?  

 Int-ee Ndek Hongkong iku tahun 2003, Singapur 3 

tahun kemudian. 
 

 Int-er 2006 ?  

1485 

 

 

 

 

1490 

Int-ee Nah iku. Aku ndek kono. Nah ndek Hongkong 

iku tepak  ono SARS, penyakit flu SARS. Pas 

berangkat waduh adem e luar biasa, musim 

dingin. Turune ndek nggone universitas sing 

digawe konfrensi. Murah ndek kono. 

 

 Int-er Berangkat sama siapa ke Hongkong?  

 Int-ee Aku sendiri.  

 Int-er Ndak sama Pak  Ongkodigdo?  

 

1495 

 

 

 

 

1500 

 

 

 

 

1505 

 

 

 

 

1510 

 

 

 

 

1515 

 

 

 

 

1520 

 

 

Int-ee O ga. Sing kedua aku ambek Pak  Sindu. Waktu 

itu aku dikongkon nyritakno sejarahe 

perpustakaan. Aku bilang dalam Bahasa 

Indonesia, “Tidak, kamu kan bisa Bahasa 

Mandarin, Pak e Mandarin.” Tidak aku orang 

Indonesia, warga negara Indonesia, dadi tetep 

Pake Bahasa Indonesia. “Lho peserta disini lak 

ndak ada sing ngerti.” Ya ndak tau, suruh kasi 

terjemah, undangen terjemah, lak ngono a. Lha 

iku aku pengen menunjukkan identitas 

nasionalis. Tapi lek empat mata, omong-

omongan gawe Bahasa Mandarin, gelem aku. 

Lak nang nggone forum terbuka yo ojok lah. 

Wong wakil Indonesia kok ngomong Bahasa 

Mandarin. Bahasa Inggris ga gatok, Bahasa 

Indonesia ae wes. Ndek kono ono konsulat 

Indonesia, lungguh, wah terus ngadek nyalami 

aku, ngomong, “Wah, kamu sungguh 

nasionalis.” Aku masio ndek nggone paspor, 

warga negara Indonesia. Soal nama itu cuma 

nama, Pak  Oei bukan berarti Tionghoa tapi 

Indonesia. Coba misale aku gak Bahasa 

Indonesia, ngisin-ngisini ae. Nama Indonesia 

dijunjung tinggi, masalah ga iso kan iso golek 

terjemah a, iyo?. Ngomong nang luar negri ga 

tepat lak ngomong Pak e bahasa lain. Bagi 

seorang Indonesianis, ga cocok. 

 

 Int-er Tanggapan orang-orang waktu itu gimana?  

 

1525 

Int-ee Ya, heran. Yo iku ndek Singapur aku ketemu 

Asvi Warman Adam. Tak kek i kartu nama, 
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1530 

“Waduh, saya ingin ke tempat Pak  Oei, mau 

liat-liat koleksinya Pak  Oei kalo ada waktu pas 

ke Surabaya.”, jarene. Trus aku nglencer nang 

Makao, banyak ketemu temen-temen pelarian, 

koyok wong-wong biro politik PKI. 

 Int-er Kegiatan mereka disana apa saja?  

 

 

1535 

 

 

 

 

1540 

 

 

 

 

1545 

Int-ee Ono sing jadi wartawan, ono sing dadi dosen, 

macem-macem. Trus ketemu penerjemahe 

Bung Karno, orang Tionghoa tapi terjemahno 

pidatone Bung Karno waktu Asia-Afrika. 

Mereka nglumpuk kabeh lak misale wakile 

Indonesia ono sing dateng, mereka nanyai 

situasi ndek Indonesia. Mari iku namane 

Medayu ketolong untuk propaganda perpus 

Medayu. Maleh perpustakaan-perpustakaan 

liyane weruh kabeh, koyok perpus Pemkot 

Malang, ngerti Pak  Oei, ngerti-ngerti kabeh, 

sampe perpus Bung Karno ndek Blitar yo 

ngerti.  

 

 Int-er Putra-putri Bung Karno pernah kesini Pak ?  

 Int-ee  Malah ga tau, koyok wedi opo yo opo, aku yo 

diem ae, ga gelem ngajok-ngajokno. 
 

1550 Int-er Maksudnya gimana Pak ?  

 

 

 

 

1555 

Int-ee Lek mereka tau terserah, baik sari koran atau 

darimana saja, tapi lak ngajokno awak ga usah. 

Ojo dumeh. Dadi tahu diri lah. Lak tanya-tanya 

tak jawab tapi ojo nonjol-nonjolno aku. Biasa 

aja, aku ga tahu gawe tulisan-tulisan nang 

koran, bukan aku sing nulis. Lha ikulah teman-

teman mengharapkan aku nggawe memoar, tapi 

arsipku biyen ga ono, ya wes crito ae.  

 

1560 Int-er Kenapa anda masih aktif untuk bekerja di 

perpustakaan, seperti mengkliping tulisan di 

koran, kok ga diam saja istirahat? 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

Int-ee Diem tambah ga karuan timbang nglamun. 

Ngiling-ngiling ga karuan. Ngiling-ngiling 

wong sing mati, sing anu, walah halah, mending 

guntingi koran. Sing apik-apik tak guntingi, tak 

templekno nang kene (menunjukkan buku 

himpunan kliping koran). 

 

1570 Int-er Masih banyak yang akan digunting?  

 Int-ee Iyo malah yo payu ae, iso ngekei arek-arek iku 

(pegawai perpustakaan) nambahi uang makan, 

dari hasil fotokopi. 

 

 Int-er Sekarang aktif di organisasi apa?  

1575 Int-ee Ga ono. Yo iki tok.  

 Int-er Apakah Pak  Oei menghindari untuk 

mengingat-ingat masa lalu? 
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1580 

Int-ee Iyo sering, inget-ingeten. Iku jenenge trauma. 

Kok iku, satpam nganggo sepatu bot mlaku, 

brok..brok..brok, kletek mesti dibon, trus 

ditunjuk si A, si B, celuk, bon, tumpak no 

praoto, ilang! Deg-deg-deg-deg (memegang 

dada). 

 

 Int-er Berdebar-debar Pak ? 

1585 Int-ee Iya. Iku jenenge trauma. Selama ini ga iso ilang. 

Mangkane tak ilangi dewe. Sing iso ngilangno 

trauma iku awak dewe, wong liyo ga iso 

ngilangno. 

 

1590 

Int-er Cara Pak  Oei supaya trauma hilang 

bagaimana?  

 

 

 

 

1595 

Int-ee Yo iku, nyibukno diri, ngrungokno radio, gawe 

opo ngono. Dengan kegiatan gitu rodo menipis-

menipis-menipis. Yo ga ilang sama sekali, tapi 

menipis. Lak pas arep iling-iling, langsung 

nyandak opo ngono. 

 Int-er Kalau saya bertanya tentang kenangan di Pulau 

Buru gini, apa tidak terganggu? 

 

 

 

1600 

Int-ee Mesisan atuk dep-depan ngene, tak anggep crito 

iki, tapi lak meneng ngene, waduh wes, iku jan 

koyok mbayang-mbayang. 

 Int-er Saat teringat gitu apa sampai pusing? 

 Int-ee Ndak, cuma deg-degan, bengine ga iso turu.  

 

 

1605 

Int-er Bagaimana sikap masyarakat saat ini terhadap 

orang-orang eks-tapol seperti Pak  Oei ini, 

apakah sudah cukup bisa menerima?  

 Int-ee Nantinya akan terbuka. 

 Int-er Untuk saat ini? 

 

 

1610 

Int-ee Tapi sing ga seneng sek ono, nah dadi lebih ati-

ati, karena wong-wong sing ngunu iku sek ono. 

 

 Int-er Apakah Pak  Oei sampai sekarang masih 

merasa terdiskriminasi? 

 

 

1615 

 

 

 

 

1620 

Int-ee Gini yo, soal terdiskriminasi atau tidak, iku ga 

iso dirasaken perorangan, tergantung situasi, 

karena persoalan yang saya rasakan itu deket 

dengan persoalan politik, baik nasional maupun 

internasional. Lek iki (internasional) tambah 

baik, sing nasional iki kecepit internasional, yo 

bisa jadi baik. Jadi kita harus lihat kondisi 

dunia. 

 Int-er Kalau yang Pak  Oei inginkan apa? 

 Int-ee Inginnya itu HAM di Indonesia itu harus 

ditegakkan dulu. Yang salah kudu seleh. Yang 

salah harus ditunjukkan.  

1625 Int-er Tidak merasa dendam Pak ? 
 

 Int-ee Gak. Soal politik, gak iso dendam. Bukan soal 
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perorangan ga boleh dendam, ini karena situasi. 

Lek soale perorangan boleh dendam. 

1630 Int-er Pak  Oei pribadi tidak dendam? 

 Int-ee Ndak, ini karena situasinya. Suharto begitu juga 

karena situasi. Ini harus tahu. 

 

 

1635 

Int-er Kembali ke persoalan perpustakaan Pak . Apa 

motivasi pribadi Pak Oei ketika mendirikan 

perpustakaan ini?  

 

 

 

 

 

1640 

Int-ee Memang cita-cita sejak dulu. Bung Karno 

mengatakan, “Jangan sekali-kali melupak an 

sejarah.” Ilmu itu bukan milik kita sendiri, tapi 

untuk generasi arek koyok kon iku. Carane ya 

harus ada buku, lak ga iso, yo gawe cara crita. 

Harus gitu. 

 

 Int-er Untuk tanggapan dari keluarga gimana Pak  

Oei? 
 

 Int-ee Ndak ada soal.   

1645 Int-er Tanggapan masyarakat sekitar sini terhadap 

perpustakaan gimana? 
 

 

 

 

1650 

Int-ee Baik. Dukungannya baik. Dukungan morilnya 

baik. Jadi setelah saya pulang dari Pulau Buru, 

ini suatu jalan pengabdian. Lha ini jalan 

baiknya. Saya ndak bisa ngabdi apa-apa. Coba 

saya kaya  iso ngabdi ngasih orang, baksos-

baksos ga iso, iso e wes ngene iki. Wes opo 

maneh?,  

 

 

1655 

Int-er Apakah banyak orang yang tertarik dengan 

kisah Pak  Oei? 
 

 Int-ee Ya ada yang tertarik ada yang tidak. Pro dan 

kontra hehe.. ada juga yang benci. 
 

 

 

1660 

Int-er Sekarang bagaimana Pak  Oei menanggapi 

pengalaman selama masa tahanan di Pulau 

Buru? 

10/8/2012 (Masa 

Lanjut Usia) 

 Int-ee Biasa. Wajar-wajar, ga usah dipikir. Kalo orang 

lihatnya berat, tapi tak anggep yo mek ngene 

tok ae, biasa. Suwi-suwi yo waleh koyok ga ono 

opo-opo.   

 

1665 Int-er Ketika teringat dengan kenangan dan 

pengalaman saat itu bagaimana perasaannya 

Pak ? 

 

 

 

1670 

Int-ee Macem-macem. Ya ginilah digawe ingetan tok. 

Itu sebenernya ono hukume. Ono rehabilitasi. 

Pernah ada usaha dari komnas HAM. Ternyata 

ga direhabilitir. Pas iku  mrene teko komnas 

HAM tak titipi surat gawe walikota Malang 

njaluk rehabilitasi tapi ga ono beritane wes 

setaun.  

 

1675 Int-er Bulan kemarin komnas HAM telah 

mengeluarkan statement bahwa telah terjadi 
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pelanggaran HAM berat pada kasus sekitar 65‟. 

 

1680 

 

 

 

 

1685 

 

 

 

 

1690 

 

 

 

 

1695 

Int-ee Tapi prakteknya belum. Aku ndek komnas 

HAM ono satu teman dadi wakil ketua 2. Itu 

orang Malang. Tak lapori toh tentang 

kondisiku. Ya apa. Tapi de‟e ngomong. Iki lihat 

situasi, kita sudah desek pemerintah, tp 

pemerintah SBY ga gelem bertindak lha repot. 

Komnas HAM iku bentukan pemerintah tapi 

atas anjuran luar negeri. De‟e duwe kaitannya 

dengan PBB. Tapi presiden itu punya hak 

penuh untuk menentukan. De‟e mihak sopo?, 

harusnya mihak komnas HAM. koyok aku 13 

tahun, itu ndak ada pengadilan, ndak ada apa-

apa. Sebenernya itu ada. Ya apa gitu ya apa 

hayo? Selama 13 tahun masa muda saya habis 

lha iki yo opo. Mesti ada penyelesaiane. Repot. 

 Int-er Pak  Oei merasa keadilan harus terus di 

tegakkan? 
 

 Int-ee Iya harus ditegakkan.  

 

1700 

Int-er Tidak pernah merasa pasrah atau putus asa gitu? 
 

 

 

 

 

1705 

 

 

 

 

1710 

Int-ee Itu harus kita usaha. Komnas HAM iku arep 

ganti wong. Pemilihan wong (ketua) maneh. 

Saiki nama-nama sek nang DPR. DPR sing 

nentuken. Nah iki kita harus desek supaya wong 

e baik-baik semua. Politik itu tergantung situasi. 

Lek situasine tambah jelek yo mati kari ngunu 

ae wes gampang to ya? Lek situasi tambah baik 

ya berubah. Indonesia itu sangat ditentuken oleh 

luar negri, karna Indonesia sangat tergantung 

luar negri. Jadi kalo luar negri ngepres yo jadi 

baik, kalo luar negri sek tetep ngono ae yo 

berat, kita berat. 

 

 

1715 

Int-er Bagaimana kisah awal mula keputusan untuk 

membuat perpustakaan dari koleksi buku bapak 

? 

Sejarah 

Perpustakaan 

Medayu Agung 

Surabaya 

 

 

1720 

Int-ee Itu ketika saya bebas, buku saya kan masih ada 

yang tersisa, yang selamat dari vandalisme, lha 

itu mau diapakan. Mau didol (dijual.pen)?, opo 

diapak no (atau mau diapakan)?. Sudah ada 

yang nawar 1 milyar. 

 

 

1725 

Int-er Apakah tidak tergiur Pak  dengan tawaran itu? 
 

 

 

 

Int-ee Awalnya tergiur juga karena sedang butuh juga. 

Tapi sama temen-temen trus diomongi. Yang 

nawar tadi kan orang Australi. Nah saya 
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1730 

khawatir kalo buku saya ini nantinya untuk 

menjelek-jelekkan Indonesia. Paling yang baik-

baik 20%, yang jelek-jelekkan 80%. Lha itu 

temen-temen nglarang. Ga usah dijual.  

 Int-er Lalu nasib buku koleksinya Pak ?  

1735 

 

 

 

 

1740 

Int-ee Buku itu sama nasibnya dengan saya, ditahan 

selama 13 tahun. Kalo saya di (Pulau)Buru, lha 

buku saya di atas (plafon). Lha saya punya 

pikiran sendiri baiknya membuat perpustakaan 

saja biar buku saya dibaca generasi muda. 

Kebetulan ketemu dengan teman-teman yang 

setuju dengan cara ini (perpus) terus support. 

Nah itu yang membuat perpus ini semakin besar 

dan semakin cepat terwujud.  

 

1745 Int-er Bagaimana bapak  bisa mempunyai keberanian 

untuk muncul di depan masyarakat umum 

seperti di media dan bikin perpus ini?  

 

 

1750 

Int-ee Itu semua tergantung situasi, kalo tambah jelek 

ya menarik diri, kalo tambah baik baru keluar.   
 

 Int-er Waktu kapan Pak  berani muncul keluar?, apa 

jaman Gusdur? 
 

 Int-ee Bukan. Jamannya Mega  

2. 1755 

 

 

 

 

1760 

Int-er Kan banyak teman-teman Buru yang setelah 

bebas kemudian tiarap Pak , maksudnya 

menjauhi kegiatan yang sifatnya 

kemasyarakatan, kenapa bapak  kemudian 

masih tetap berani berbuat untuk masyarakat 

melalui perpustakaan ini? 

 

 

 

 

 

1765 

 

 

 

 

1770 

 

 

 

 

1775 

 

 

Int-ee Ya, ada memang yang ketakutan terus ngumpet 

(posisi kedua tangan mendekap dada). Tapi 

saya tetap survive sesuai kondisi situasi. Jangan 

terlalu ngumpet dan jangan terlalu wah, teriak-

teriak propaganda dimana-mana. Kalo saya 

ngumpet berarti saya apatis dong. Wong saya 

ini berjuang untuk generasi muda, untuk rakyat, 

kan ini suatu pekerjaan yang mulia menurut 

saya. Coba lihat di perpus ini, ada mahasiswa 

mau cari bahan, literatur saya sediakan, ini lho 

(gerakan menunjukkan sesuatu dengan tangan).. 

ada yang tanya sejarah, atau interview seperti 

kamu ini saya jawab. Bahkan banyak orang luar 

negeri yang kesini untuk cari bahan (tulisan, 

tesis/disertasi). 

 

 Int-er Maksudnya apatis bagaimana Pak ?  

 

1780 

 

Int-ee Ya kalo apatis kan tidak peduli lagi dengan 

masyarakat. Lha terus saya “sekolah” selama 13 

tahun gawe opo (buat apa)?. Lha ini (bikin 

 



157 
 

Baris Pelaku Narasi Keterangan 

 

 

 

1785 

perpus) namanya kerja tampak  dari ilmu. Ini 

semua tidak bisa keluar dari politik. Semua ini 

merupakaan perjuangan politik, tapi dengan 

cara saya sendiri.  Itu sulit, perlu ketekunan dan 

keuletan. 

 Int-er Apak ah ada perasaan was-was?  

 

 

1790 

 

 

 

 

1795 

Int-ee Saya mantab saja. Saya tidak menyalahi aturan. 

Tidak melanggar undang-undang. Situasinya 

juga tidak seperti dulu. Kalo dulu jaman 

Soeharto (mantan presiden), kan susah untuk 

bikin semacam ini. Saya tidak mau menutup 

diri karena nyalahi perasaan saya sendiri. Orang 

ada yang niat jelek saya biarkan, terus saja. 

 

 Int-er Ada juga yang punya niatan jelek Pak ?  

 Int-ee Orang yang pengen jelek ya ada, tapi harus 

terus, jangan berhenti.  
 

 

1800 

Int-er Bagaimana perasaan bapak  ketika banyak dari 

wartawan dan pemerintah yang menulis dan 

memberi penghargaan kepada bapak  atas 

kegiatan mulia ini? 

 

 

 

1805 

 

 

 

 

1810 

Int-ee Saya tidak minta kok, mereka yang datang ke 

saya. Saya tidak pernah mengundang wartawan-

wartawan terus dikasih uang gitu. Saya tidak 

berpikir untuk “memetik buahnya”. Kan ada 

yang berbuat baik dikenal orang supaya 

mendapat sesuatu, seperti “memetik buahnya”. 

Saya bukan berdagang kok, tapi ini perjuangan. 

Berjuang tidak untuk diri sendiri. Kalo untuk 

diri sendiri itu namanya pedagang, menanam 

untuk kemudian dipetik hasilnya sendiri. 

 

1815 Int-er Apa pernah menyesal ketika mengingat 

pengalaman sebagai tahanan dulu Pak ? 
 

 Int-ee Tidak pernah menyesal. Saya niat sejak awal 

untuk berjuang demi generasi muda Indonesia 

Raya. 

 

1820 Int-er Apa keluarga juga mendukung Pak ?  

 Int-ee Ya support, mereka support walaupun ada yang 

beda pandangan saya biarkan saja, saya hargai. 

Mereka juga menganggap yang lalu biarlah 

berlalu. 

 

1825 

 

 

 

 

1830 

 

 

  Ketika peneliti 

bertanya 

mengenai 

penyebutan nama 

untuk penulisan 

skripsi, seperti 

misalnya 

“Disebutkan 
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1835 

inisial saja atau 

bagaimana Pak 

?” 

 

 

 

1840 

 Pak  Oei menjawab dengan nada santai, “Saya 

ini TAPOL, bukan TAKOR. Kalau TAKOR, 

Tahanan Korupsi jangan disebut nama saya. 

Wong saya ini TAPOL kok. Ndak papa sebut 

saja nama saya.” 

 

 Int-er Apa resep menjaga kesehatan fisik? 3-8-2013 

 

 

1845 

 

 

 

 

1850 

Int-ee Hehehe. Pertama, gembira. Kedua, jangan 

banyak pikir, pikiran tak buak kabeh. Lek 

malem daripada mikir, ngrungokno radio ae. 

Maringono ga mikir, ngantuk trus turu. Ketiga, 

minum air putih yang banyak, ojo minum es, 

sirup, ojo. Air putih sing banyak. Trus empat, 

usahaken kalo bisa vegetarian, tidak makan 

ikan. Sayur-sayuran makannya. Ambek jalan, 

terakhir jalan. Lak wes tuwek, jalan paling baik, 

soale liyane wes ga kuat. 

 

 Int-er Untuk menjaga kondisi kesehatan mental?  

1855 Int-ee Baca! Ngono a. Mentale sehat, belajar terus. 

Tahu situasi lewat baca koran. 
 

 Int-er Bagaimana sikap Pak  Oei mengenai masa 

lanjut usia? 
 

 

1860 

Int-ee Ojo dadi tiwas tuwo tok! Tua itu sisa hidupnya 

untuk generasi muda. Baik itu pikiran, buku-

buku, pengetahuan, bacaan untuk generasi yang 

akan datang.   

 

 Int-er Berpikir positif apa ndak?  

 

1865 

Int-ee Hehehe yo jane berpikir positif, sebab anak 

muda jangan ditinggali uang, habis! Arek saiki 

ga iso dipercoyo kabeh hehehe..  

 

 Int-er Ditinggali apa Pak ?  

 

 

1870 

Int-ee Tinggali pengetahuan. Tinggal ngono ae. Lak 

de‟e oleh pengetahuan kan iso ngembangno a.   

 Int-er Ada harapan yang belum tercapai Pak ? 03.12 

 

 

 

1875 

Int-ee Ya harapan itu banyak, buaaanyak. Maksud hati 

memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak 

sampai. Ga tercapai yo wes, wong memang 

tangan tak sampai meluk gunung. 

 

 Int-er Gunungnya apa aja Pak ?  

 

 

 

1880 

Int-ee Hahahaha...yo macem-macem seperti 

pengetahuan, karena tiap hari, tiap tahun itu 

banyak persoalan-persoalan yang perlu 

pengetahuan untuk menyelesaikan, tapi ga 

sampai, yo wes mari yo ancen totok kene. 

Ngono lho. 

 

 Int-er Apabila harapan materi, ada yang belum  
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1885 

tercapai Pak ?, seperti bikin rumah atau yang 

lain. 

 

 

 

 

1890 

Int-ee Ga ono. Materi ga kepikiran. Wes babahno wes 

ya. Aku nang anakku ngomong, pokok aku 

dikeki satu hari tiga kali makan, wes 

terimakasih wes. Cukup sudah, ambek tidur 

nyenyak. Ga mikiri, waduh aku yo opo duwe 

pabrik, aku yo opo duwe omah yang indah, yo 

opo nyang luar negri, wes nggak. 

 

 Int-er Liburan ke luar negri gitu?  

 

1895 

 

 

 

 

1900 

Int-ee Baik yang libur-libur ke luar negri itu sek kalah 

ambek aku. Opo weroh Kalisosok (penjara di 

Surabaya) mereka?, mereka ga tau Buru, aku 

tau Buru, hayo, mereka ga tau Lowokwaru 

(penjara di Malang), aku tau nang Lowokwaru, 

ya, sek menangan aku to? Hmmm. Iku lak kon 

duwe duwek iso nang luar negeri, iso nang ndi-

ndi. Tapi mlebu Lowokwaru, belum tentu kon 

iso, yo! Lek ga nyolong disek hahaha... lek ga 

dadi tapol disek ya hahaa.. 

 

1905 Int-er Untuk kebutuhan materi tergantung dengan 

keluarga apa tidak? 
 

 Int-ee Ndak. Aku ga mau ngerepotno keluarga. Tiap 

hari ke‟i makan yo wes.  
 

 Int-er Misalnya diantar kemana gitu?  

1910 Int-ee Ya cuma kalo mau berobat, mereka ya mesti 

nganterno. Sak aken aku lak tibo, lak opo, lak 

ngono a. Tapi lek isa, pulang aku, payungan ae 

moleh. Gae opo dijemput, ga perlu.   

 

1915 Int-er Putra-putranya apa ngirimi materi (duit) tiap 

bulan?, bantu materi gitu? 
 

 

 

 

1920 

Int-ee Mereka mulai berdiri. Ga tak ganggu. Baru 

bisa, semunggo‟o manuk, mulai metu lare 

hahaa, ga ngganggu, biar mereka terbang 

sendiri. Sebab aku duwe anak, wes umur 40 

lebih. Iku lak joko tuo lhaaa haha.. 

 

 Int-er Usia berapa Pak ?  

 Int-ee 43, tahun 80an.  

 Int-er Pak  Oei ga pengen punya cucu?  

1925 Int-ee Sebenere pingin, tapi ga iso ngemong e, mlaku 

wes tengkleh-tengkleh, ngko lak diglandang 

ambek cucu, iso tibo aku ya. 

 

 Int-er Putranya sudah menikah?  

 

1930 

Int-ee Belum. Sekolah ambek usaha sek an. Biarno, 

sing sitok tas tuku omah, iyo gapopo. Sing sitok 

kuliah. 

 

 Int-er Harapan untuk keluarga apa Pak ?  

 

 

Int-ee Yo, harapannya supaya mereka mau ngurusi ini, 

perpustakaan. Ga tau dadi pengurus yo gapopo. 
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1935 Sebab buku-bukune yang dulu milik saya, ya, 

buku-buku itu 13 tahun di atas plafon, sampe 

bolong-bolong, sama halnya dengan saya. 

 

1940 

Int-er Pak  Oei merasa senasib dengan buku-buku 

tersebut? 
 

 Int-ee Senasib. Iya senasib. Makanya perlu 

diamankan. Termasuk bathok-bathok iku 

(menunjuk ke arah lemari kaca). 

 

 Int-er Bathok-bathok apa itu?  

1945 Int-ee Ini kerjaan ndek nggone penjara Kota Malang.   

 Int-er Boleh dibawa pulang saat itu?  

 

 

1950 

Int-ee Waktu itu yo ga boleh, tapi nyolong-nyolong 

ketemu keluarga, trus titip. Trus iku, patung iku.  

 Int-er Pak  Oei juga bisa bikin patung dulu?  

3.  Int-ee Lha karna nganggur. Pokok wong ngganggur 

iku kabeh iso hahaha.. 

 

 

 Int-er Patung apa itu Pak ?  

1955 Int-ee Itu patung maksudnya, anu Mukso Tiwikromo 

waktu perang Bratayudo Joyobinangun karena 

dihina oleh Ngastino, nah Tiwikromo de‟e, 

Mukso. Jadi buto besar. 

 

1960 Int-er Dapat inspirasi darimana?  

 Int-ee Dari cerita wayang hehehe...  

 Int-er Bahannya dari apa?disediakan dari penjara?  

 Int-ee Sopo nyediano? Tanah iku. Setelah pulang tak 

semprot. 
 

1965 Int-er Yang lain apa juga bikinan Pak  Oei?   

 

 

 

 

1970 

Int-ee Bukan. Itu dikasih H. Masagung (replika 

Masjid), itu dikasih wong Kristen (Salib), itu 

dikasih wong Budha (replika Sang Budha). 

Naaahh, dadi nasional. Semua agama oke 

hahhaaa. Gitu wes. 

 

 Int-er Bikinnya di Lowokwaru semua?  

 

 

 

1975 

Int-ee Lowokwaru kabeh, karena ndek Buru ga iso. 

Sibuk nyangkul, tanem, lek ga ngono ga 

mangan. Ngono ae sok-sok sek mangan bulgur. 

Tau bulgur? 

 

 Int-er Apa itu Pak ?  

 

 

 

1980 

Int-ee Bulgur itu ampasnya bir. Gandum dari Amerika 

digawe bir, ampase ditekakno nang Indonesia, 

Pakakno tapol! Heheehe. Rasane sepoh. Mari 

mangan luwe, ga ono gisine. Ngono lho. 

Dulune gitu, ngerti a? 

 

 Int-er Hmmm. Pak  Oei merasa sampai hari ini berarti 

untuk masyarakat? 
 

 

1985 

Int-ee Ya saya usaha untuk masyarakat, demi 

masyarakat, terserah masyarakat menilai seperti 
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apa. 

 Int-er Merasanya seperti apa?, cukup berarti atau 

bagaimana? 
 

 

1990 

Int-ee Belum apa-apa. Saya ini kecil, sak gini 

(menunjukkan jari kelingking yang ditekan 

dengan jempol). Masyarakat itu luas. Saya 

cuma kecil.  

 

 Int-er Kalau untuk keluarga bagaimana?  

 

1995 

Int-ee Ya saya itu ndak tau bahagiakan keluarga koyo 

tak tukokno montor, tukokno opo ngono, ga tau, 

yo ancen ga tau. Pokok mereka bahagia ngono 

ae. Gampang-gampangan ae.  

 

 

2000 

Int-er Pak  Oei merasa pekerjaan apa yang sangat 

disukai?, atau mewakili diri Pak  Oei? 
 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

2010 

Int-ee Pokok e tulis-menulis. Soale moco wes ga iso, 

moto wes pinong, tangan yo wes ngene. Saiki 

kabeh anak-anak Pak e komputer, laptop, lak 

aku sek Pak e tek-tek-tek-tek, mesin tik. Saiki 

isone gawe kliping. Naaahhh iku, tak gunting 

buat dokumentasi macem-macem. Toh, berguna 

bagi yang butuh, sampe Sinta maeng, iku lak 

dosen Unair a, njupuki klipingku dipotoi, yo 

opo? Durung lainnya.  

 

 Int-er Puas dengan kegiatan seperti tulis-menulis, 

kliping itu? 
 

 Int-ee Iyo mesti puas. Lek ga puas yo nggawe loro 

kepikiran, ya? 
 

2015 Int-er Puas dengan pekerjaan sales, distribusi buku 

yang dilakukan dulu?  
 

 

 

 

2020 

Int-ee O mek tambahan aja. Kalo bidang bisnis saya 

ndak tertarik, tapi pada waktu itu ya harus 

dipikirkan semampu-mampunya, tapi bukan 

untuk orang banyak kan kurang. Lebih banyak 

kliping, untuk orang banyak. Kamu barang 

ngrasakno hasile klipingan. 

 

 Int-er Apa filosofi dan nilai hidup yang Pak  Oei 

sampe hari ini masih pegang teguh? 
 

2025 Int-ee Kita pokok pegang teguh Pancasila, anjuran 

Bung Karno dipegang teguh, itu pandangan 

saya hidup. Pancasila dengan anjuran-anjuran 

dari Sukarno sebagai pedoman jadi orang. 

 

2030 Int-er Bagaimana menyikapi masa lalu yang telah 

dialami Pak  Oei, termasuk penderitaan juga? 
 

 

 

2035 

 

 

Int-ee Yang lalu, biarkan berlalu. Itu suatu sejarah 

perorangan. Sekarang bikin lagi yang baru. 

Ngono lho. Dadi sing biyen digetuni, saiki mek 

meneng tok digetuni, yo ga ono gunane. Ndak 

isa. Atau sing biyen sukses, ngagung-agungno 
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2040 

biyeeen ae, ga guna. Yang dulu biarken, bercak-

bercak iku biarken, sekarang mbikin lagi.  

Ngono.    

 Int-er Apa dulu sempat getun Pak ?  

 Int-ee Aku ga tau getun e hehehe, ga iso getun. Iku 

liwat dengan tenang.  
 

 Int-er Tujuan jangka pendek apa Pak ?  

2045 Int-ee Salah satunya cetak memoar. Seperti uang tak 

tinggalno untuk anak muda pengetahuan ini. 

Nah. Penilaian salah bener, terserah. 

 

 Int-er Tujuan jangka panjang apa?  

 Int-ee Yo iku, ilmu iku.  

2050 Int-er Pak Oei mengganggap hidupnya bermakna?  

 Int-ee Saya serahkan masyarakat, orang banyak. Saya 

merasa bermakna, tapi orang lain apa 

merasakan? “Wah wong iki ga ada gunanya”, 

yo ga ono gunane. 

 

2055 Int-er Puas dengan hidup sekarang Pak ?  

 

 

 

 

2060 

Int-ee Saya sudah bilang, semua dibuat puas, jangan 

merasa tidak puas, nanti tidak puaaas ae. Pingin 

tuku motor, pingin motor tank, ga usah! Ono e 

iki yo iki, iso tuku gledekan, yo gledekan ae, 

kok macem-macem.  

 

 Int-er Pernah merasa putus asa Pak ?  

 Int-ee Ndak.  

 Int-er Merasa hampa, kesepian gitu?  

2065 Int-ee Wooo  ndak, gawe moco.   

 Int-er Itu yang bikin tidak kesepian?  

 Int-ee Iya. Baca!  

 Int-er Dulu ketika muda apa cita-citanya Pak ?  

 

2070 

 

 

 

 

Int-ee Muda? Yo itu jadi wartawan surat kabar, untuk 

orang banyak, ya sudah itu. Ga tau aku cita-cita 

dadi wong sugih, wong punya perusahaan 50 

ngono ga pernah. Yo wes ngene iki wes. 

Berjuang, berjuang untuk orang banyak, gitu 

tok wes, ya. 

 

2075 Int-er Merasa hidupnya Pak  Oei terkekang?  

 

 

 

 

2080 

Int-ee Nggak i. Sing merasa terkekang lak kesalahan-

kesalahan, aku gak berbuat salah kok. Ono opo 

salah? Masio ditahan 13 tahun, aku gak salah, 

yo resik awakku, ya? Wong aku kan tapol, 

tahanan politik, lak politike baik, yo dadi baik 

aku. Saya bukan takor, tahanan korupsi, yaaaa 

ngono ae. 

 

 Int-er Bebas menentukan sikap ya?  

 

2085 

 

Int-ee Bebas. Lek ga bebas, awakmu ga iso omong-

omongan mbek aku. Mikir terus eee (menirukan 

wajah orang idiot). Wes ga bebas pikiran terlalu 
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2090 

mikir eeee (menjulurkan lidah). Hehehe...ngiler 

tok ae, iyo? Hidup dimakan umur toh? Mana 

ada orang yang ndak tua? Wes aturane alam. 

Alamiah. 

 Int-er Siap dengan ketuaan?  

 Int-ee Iyo siap.  

 

2095 

Int-er Siap juga kalo sudah waktunya “dipanggil”? 
 

 Int-ee Sudah waktunya gudbye yo gudbye, iya?  

 Int-er Dulu saat muda masih sehat, sekarang sudah 

gampang capek, gitu gimana? 
 

 

2100 

Int-ee Iyo itu biasa. Wong kayu ae bisa lapuk e,  wesi 

iso teyeng, opo maneh kok manusia yang 

terbuat dari daging dan tulang.  

 

 Int-er Apa Pak  Oei ingin bahwa hidup ini ada 

artinya? 
 

 

2105 

Int-ee Iya ingin. Hidup itu kan harus pengabdian. 

Pengabdian untuk generasi muda. 
 

 Int-er Caranya gimana?  

 

 

 

2110 

Int-ee Yo macem-macem. Mangkane lak aku nontok 

ono wong tuwek, mlaku wes tuyuk-tuyuk, ga 

melakukan pengabdian, malah ngerepotno sing 

enom-enom. Nah iku ga betul. 

 

 Int-er Ndak suka orang tua yang seperti itu?  

 

 

2115 

Int-ee Ndak suka. Harusnya pengabdian. Koyo iki, 

senenge gawe kliping yo gawe kliping supaya 

generasi muda iso moco. 

 

 Int-er Berarti ndak suka diam di rumah, dirawat anak-

anaknya? 
 

 

 

2120 

Int-ee Hehehe, aku ndak seneng. Gak seneng, bebani 

orang, nah gitu lho, iya? Hidupku sing sisa-sisa 

tak abdino. Perkoro iki ga oleh, terus dirampasi, 

bahno wes. Hehe wong tujuanku baik kok. 

Tujuanku ga kate jelek kok, tujuanku baik. 

Ngono. 

 

 

2125 

Int-er Dari seluruh kehidupan yang dijalani Pak  Oei, 

ada tidak penyesalan terbesar? 
 

 

 

 

 

2130 

 

 

 

Int-ee Ga ono!, ga ono sing disesali aku iki, kabeh 

seneng. Memang harus begitu. Dadi wartawan, 

neliti Bung Karno, ga nyesal ancene ngono iku. 

Jalane memang gitu, ya. Ibarate aku jalan, ada 

pohon, yaaa, kesandung pohon menggok, ngono 

lho. Ono watu, kesandung watu yo menggok, 

trus mlaku maneh. Mengalir.  

 

 Int-er Kegiatan apa yang tidak disukai Pak  Oei?  

2135 

 

 

Int-ee Suka semua. Selama yang aku kerjakan iki, aku 

suka semua, baik tani di Buru, aku suka. Aku 

jadikan pengetahuan. Pengetahuan tani ngerti. 
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2140 

Pengetahuan tanem, aku ngerti. Ini sudah 

jalannya. Ini memang keharusan. 

 Int-er Sifat dan perilaku orang lain yang tidak disuka 

apa Pak ? 
 

 

 

2145 

Int-ee Kita harus berpikir pendidikan dia, 

latarbelakange yo opo, fisike dia yo opo. Yo 

pantes kerjono ngono wong fisike lemah, ga iso 

opo-opo. De‟e ga iso ilmu pendidikan, soale ga 

pernah tau pendidikan, yo pantes ngono, biar 

sudah. Wes dikandani yo wes mari.  

 

2150 Int-er Pak  Oei dendam dengan seseorang?  

 Int-ee Ga ono.  

 Int-er Dengan yang menangkap dan menghukum 

dulu? 
 

 Int-ee Biarno ae, wong dia emang gitu.  

2155 Int-er Dengan tentara di Pulau Buru?  

 Int-ee Biarno, de‟e tugas kok. Pas de‟e ga tugas yo 

lain i. Malah aku difoto barang. Dadi de‟e itu 

karena tugas. 

 

 Int-er Kegiatan waktu dirumah apa saja Pak ?  

2160 Int-ee Ndek rumah cuma makan tok aku.   

 Int-er Tidur?  

 Int-ee Ndak, tidur ndek sini aku.  

 Int-er Malam?  

 

2165 

Int-ee Iya. Ndek omah makan, minum obat, trus ndek 

sini maneh. 
 

 Int-er Dengan istri apa tidak disuruh istirahat di 

rumah? 
 

 Int-ee Ndak. Mari yo pamitan, “Balik yo.” “Yo.” Trus 

mrene maneh. Hehehe 
 

2170 Int-er Ngliping terus Pak ?  

 

 

 

 

2175 

Int-ee Iyo lak wayahe istirahat yo istirahat. Pagi jam 5 

bangun, kadang jam 4 bangun aku. Mari ngono 

resik-resik, moco koran, trus pulang, lha mlaku 

mubeng-mubeng, sarapan, ngewangi buka toko 

air isi ulang, mandi-mandi trus ngliping maneh. 

 

 Int-er Pengalaman saat sakit itu gimana ceritanya?  

 

 

2180 

Int-ee Kenek vertigo itu. Kakean baca, kakean nulis. 

Tak kurangi kegiatan. Saiki lebih disiplin. Dulu 

disiplin, sekarang lebih disiplin maneh. 

 

 Int-er Terimaksih Pak , itu tadi pertanyaan terakhir.  
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5 

 

 

 

Int-er Namanya siapa bu? Wawancara dengan 

Ibu SA, Bendahara 

perpustakaan 

Medayu Agung 

Surabaya20/12/2012 

 Int-ee SA  

10 Int-er Umurnya berapa?  

 Int-ee Aku 44.  

 Int-er Kenal Oei Hiem Hwie sejak kapan?  

 

 

15 

Int-ee Tahun 97’, tapi itu masih CV. Medayu Agung 

yang kantornya di depan. Sebagai pegawai 

biasa bagian keuangan dan administrasi. 

 

 

 

 

Int-er Ibu sudah cukup lama ikut Oei Hiem Hwie, 

sekitar 15 tahun, kira-kira apa kesan Ibu 

terhadap Oei Hiem Hwie? 

 

20 

 

 

 

 

25 

Int-ee Menurut aku sih baik ya, sama karyawan juga 

ga begitu kaku, bisa kekeluargaan dengan 

karyawannya tapi juga bisa tegas, disiplin 

tinggi, mungkin karena pengalamannya dulu 

ya, jadi bisa diterapkan di karyawannya.  

 

 Int-er Bagaimana pendapat anda terhadap Oei Hiem 

Hwie yang memiliki masa lalu sebagai tapol? 

 

 

30 

Int-ee Kalo saya sih sebenernya ga begitu bertanya-

tanya, kan ga ngerti ya tapol itu apa, tapi 

menurut saya sih ga ada masalah dengan ini, 

biasa aja. Kehidupan bersosialisasinya kan 

juga bagus gitu ya, ke lingkungannya juga 

bagus. 

 

35 Int-er Sudah tahu kan kalau Oei Hiem Hwie dulunya 

dari Pulau Buru? 

 

 

 

 

40 

 

 

Int-ee Iya tahunya ya pas kerja disini trus dicritani 

dan kebetulan saya juga satu komplek dengan 

Pak Oei  rumah saya di belakang sini hiihihi, 

jadi ya sudah tahu dengan lingkungan sini 

beserta masyarakatnya sebagai sesepuh lah 

disini. Sering dimintain pendapat. 
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45 

Keluarganya juga bisa membaur, dengan 

masyarakat sekitarnya bagus.  

 Int-er Tidak terlalu tertutup?  

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

Int-ee O ndak, malah anaknya yang nomer dua itu 

bisa sekolah di sekolah umum kan. Kalo yang 

pertama sekolah di yayasan Kristen gitu. Kalo 

yang nomer dua sekolah negri, SD, SMP, 

SMA. Pokoknya sudah tidak terlalu 

mengekang, sudah bagus. Disini yang paling 

lama 94’ itu mbak Mila, pegawainya. Itu 

paling lama, mulai dari Gunung Agung. Saya 

kerja disini karena satu perumahan aja. Jadi 

semua orang disini sudah kenal Oei Hiem 

Hwie . Sebelum mendirikan ini sudah banyak 

yang tahu Pak Oei  itu siapa. 

 

60 Int-er Pernah Pak Oei  terganggu dengan pendapat 

miring tentang dirinya?  

 

 

 

 

65 

Int-ee O ndak, orang mau ngomong apalah, ndak 

senang atau ada masukan apa ya ditrima. Kalo 

Pak Oei  bilang ya di dengar. Sama kalo ada 

rapat-rapat atau apa, orangnya juga diundang. 

Kebanyakan orang sini agak tertutup orang-

orangnya.  

 

 Int-er Apa Pak Oei  juga tertutup orangnya?  

 

70 

Int-ee O  ndak, sudah terbuka dengan umum, dengan 

warga juga. 

 

 Int-er Mungkin itu dulu wawancaranya bu, 

terimakasih. 

 

 Int-ee O iya.  

 

B. Significant Others 2 (M) 

Baris Pelaku Narasi Keterangan 

 

 

 

 

5 

 

Int-er Namanya siapa bu? Wawancara dengan 

Bu M, pegawai 

Perpustakaan 

Medayu Agung. 

Mengenal Oei Hiem 

Hwie  sejak 1994. 

 Int-ee M  

 Int-er Umurnya berapa?  

10 Int-ee 54  

 Int-er Kenal dengan Pak Oei  sejak kapan?  

 Int-ee Sejak kerja.  

 Int-er Tahun berapa itu?  

 Int-ee Sejak di PT. Gunung Agung. Administrasi  
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15 waktu itu. 

 

 

Int-er Pak Oei  sudah ada ketika anda mulai bekerja?  

 Int-ee Sudah, Pak Oei  jadi seles, tapi selesnya itu 

seles premium. 

 

20 Int-er Maksudnya?  

 

 

 

 

25 

Int-ee Seles premium itu, kan bawa produknya kita 

ke perusahaan. Perusahaan bisa masang 

namanya di bulpoin, bisa seltop, macem-

macem. Kita kan jualan bolpoin parker, 

macemnya banyak.  

 

 Int-er Pak Oei  jadi seles keliling begitu?  

 

 

 

30 

Int-ee Keliling tapi ndak naik sepeda motor. Dia 

keliling jalan kaki, naik angkot, pake koper 

gitu dibawa dekne. Habis itu terus jadi 

sekprinya Pak Masagung.  

 

 

 

Int-er Sudah lama berarti ya kerjanya Pak Oei  itu?  

 Int-ee Iya, sejak aku masih kuliah.  

 

35 

Int-er Kenal Pak Oei  pertama dulu gimana 

ceritanya? 

 

 

 

 

 

40 

Int-ee Iya sejak kerja itu, kan satu kantor. Anak-anak 

itu seneng, soale Pak Oei  itu seneng crita gitu 

lho, dadi nek pas luang ngono, “Cepet 

kumpul, cepet kumpul rek, Pak Oei  mau 

crita.” 

 

 Int-er Dongeng?  

 Int-ee Iya. Kalo anak-anak tanya gitu mesti 

nyambung ae. Wawasane luas ancen. 

 

 Int-er Seperti apa dulu Pak Oei  itu?  

45 Int-ee Dulu masih enerjik, bisa naik turun,  bisa lari 

kok hehehehe. 

 

 Int-er Memang dari dulu suka crita ya orangnya?  

 

 

Int-ee He’eh, suka crita. Familier sama orang. Nek 

pulang kerja gitu dekne mesti jalan. 

 

50 Int-er Rumahnya dulu dimana?  

 

 

 

 

55 

 

 

Int-ee Dekne kos di Tidar. Jadi dari Tidar itu dekne 

jalan. Memang seneng jalan orangnya, ambil 

koran. Dekne itu langganan koran diseputaran 

kampung situ. Diantara seles, dia itu yang 

paling tua, dadi disungkani. Anak-anak itu 

sudah tau kalo Pak Oei  suka jalan.  

 

 Int-er Setelah menjadi sekpri, bagaimana orangnya?  

60 Int-ee Ya kerjaanne itu ditinggalno kabeh.   

 Int-er Suasana di kantor dulu seperti apa?  

 Int-ee Ya enak seperti teman semua, masio sama 

pimpinan ya enak. Kalo dapat komisi gitu di 
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buat makan bareng, nonton bioskop. 

65 Int-er Pak Oei  juga ikut?  

 

 

Int-ee Kalo hura-hura gitu ga seneng dia. Sukanya 

baca koran. Kekeluargaannya itu enak dulu di 

Gunung Agung itu. 

 

 

70 

Int-er Kegiatan Pak Oei  setelah jadi sekpri seperti 

apa? 

 

 

 

 

 

75 

 

 

Int-ee Jadi sekpri ya ngetutno Pak Masagung. 

Upamane Pak Masagung ke Jatim gitu ya, dia 

yang ngatur, naik apa, makan dimana, nginep 

dimana, gitu. Setelah Pak Masagung 

meninggal, buku itu yang pegang Oei Hiem 

Hwie . Bikin CV. Haji Masagung. Trus akhire 

Pak Oei  rodo miring ke perpustakaan, CV iki 

rodo goyang gitu. 

 

80 Int-er OHHuntuk memanajemen perusahaan gitu 

bagus ga? 

 

 Int-ee Jalan, bagus aja.   

 

 

85 

Int-er Pribadi Pak Oei  di lingkungan kerja, 

keluarga, dan masyarakat, menurut Bu Mila 

gimana? 

 

 

 

Int-ee Di lingkungan masyarakat yo baik. Kalo 

dikeluarga ga tau, aku ndak pernah tau. 

 

 

 

Int-er Setau Bu M, komunikasi dengan istrinya 

gimana? 

 

90 

 

 

Int-ee Yo biasa aja, rumahtangga biasa, tapi 

dalamnya aku ndak tau. Dulu itu istrinya kerja 

juga. 

 

 Int-er Dengan anak-anaknya gimana?  

 Int-ee Yo ga ada masalah sih.  

95 Int-er Pak Oei  seneng kasih nasihat?  

 Int-ee O iya sering hehhe.    

 Int-er Pernah marah?  

 

 

100 

 

 

Int-ee Jarang nyeneni. Mangkano aku iki melok Pak 

Oei  jarang diseneni. Kalo ada karyawan 

terlambat ngono ngomong, “Terlambat Oei 

Hiem Hwie .” Di jawab, “Yo.” Hhehehe. 

Jarang marah.  

 

 Int-er Soal masa lalunya Pak Oei  terbuka apa ndak?  

105 Int-ee Yo pokok anak-anak tanya gitu mesti dijawab. 

Wong critone ambek guyon-guyon gitu kok, 

ya. 

 

 Int-er Itu dulu Bu M. Makasih ya.  

 Int-ee He’eh.  

 

 



169 
 

C. Significant Others 3 (SW) 

Baris Pelaku Narasi Keterangan 

 Int-er Saya mohon ijin untuk mewawancarai ibu 

sebagai istri Oei Hiem Hwie, namanya siapa 

bu? 

Wawancara dengan 

Istri Subyek 

5-8-2013 

 Int-ee Nama saya SW  

5 Int-er Domisili di mana?  

 Int-ee Di Surabaya  

 Int-er Asalnya dulu dari mana?  

 

 

10 

Int-ee Asalnya orangtua saya itu dari Bangkalan. Ibu 

dari Bangkalan trus ayah saya dari Gresik. 

Trus kita kecil itu di Gresik. Tahun ’80 pindah 

ke Surabaya. 

 

 Int-er Tempat lahirnya dimana bu?  

 Int-ee Tempat lahirnya itu di Bangkalan.  

 Int-er Tanggal lahirnya masih ingat?  

15 Int-ee 29 Oktober 1952.  

 Int-er Sekarang berarti umurnya?  

 Int-ee 61  

 Int-er Kegiatan sehari-harinya apa bu?  

 

20 

Int-ee Ya ini, sekarang ini, jualan air sekarang ini. 

Sudah ndak pergi-pergi. Kalo dulu keloyongan 

hmhmhm. 

 

 Int-er Kerja dibagian apa dulu?  

 Int-ee Staf accounting.  

 Int-er Di perusahaan apa bu?  

25 Int-ee Di PT. Gerindo di Surabaya.  

 Int-er Tahun terakhir kerja?  

 Int-ee 2006 saya pensiun.  

 Int-er Kerjanya tiap hari gitu?  

 

30 

Int-ee Iya tiap hari, memang accounting gitu, yang 

ke bank itu saya, jadi sambil jalan-jalan 

hmhmhm.. 

 

 Int-er Kecil sampe besar di Bangkalan?  

 Int-ee Kecil di Bangkalan terus pindah ke Surabaya, 

besar di Gresik. 

 

35 Int-er Usahanya selain isi ulang air minum apa lagi 

yang lain? 

 

 Int-ee Isi ulang LPG sedang, LPG besar, air 

kemasan.  

 

 Int-er Untuk tujuan apa usaha ini bu?  

40 Int-ee Ya untuk isi waktu, selain itu untuk tambahan 

pendapatan. Pokoknya rutin bisa tertutupi 

kebutuhan, tapi kalo diluar dugaan, kita ndak 

bisa. 

03.42 

 

45 

Int-er Apakah ada kegiatan dengan kumpulan lansia, 

misalnya pergi kemana gitu? 

 

 Int-ee Ya kadang saya ikut lansia sini ke Batu  
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dengan kelompok lansia di komplek sini. 

 Int-er Dengan bapak atau ibu sendiri saja?  

 

50 

Int-ee Kalo bapak, pergi-pergi gitu sudah ndak, 

sudah capek. Saya ikut ibu-ibu saja, pergi-

pergi. 

 

 Int-er Apakah dulu ibu sering diajak pergi kemana 

gitu? 

 

 

55 

 

 

 

 

60 

Int-ee Bapak itu orangnya ndak sering jalan-jalan. 

Orangnya lain. Orangnya itu senengane 

mbaca. Bagi dia, mbaca itu sudah hiburan. 

Kalo saya kan harus keluar. Sama saya lain. 

Memang saya ndak hobi mbaca. Kalo saya 

hobi mbaca pinter. Hehehe 

 

 Int-er Pinternya akutansi bu ya?  

 Int-ee Hehehe, kalo sejarah saya kurang bisa.   

 

 

65 

Int-er Di usia seperti Oei Hiem Hwie , seperti ibu 

gini kan rentan capek. Bagaimana menyiasati 

hal tersebut? 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

75 

Int-ee Iya betul. Resepnya jaga fisik ya, pertama kali 

makanan harus dijaga. Ndak boleh makan 

berlemak, minyak-minyak, gorengan itu perlu 

dikurangi. Gula, lha jangan. Dari usia muda 

sebetulnya, kalo dulu ndak ngerti, sekarang 

ngerti. Anak, saya kasih tau, jangan terlalu 

manis-manis, goreng-gorengan, lemak-lemak, 

jeroan itu ndak boleh, supaya nanti menjelang 

40, 50, ndak kena penyakit macem-macem.  

 

 Int-er Untuk menjaga pikiran supaya tetep segar, 

seperti apa resepnya? 

 

 

 

80 

 

 

 

 

85 

Int-ee Kuncinya satu, di keyakinan masing-masing 

ya, kita harus berserah. Betul. Berserah pada 

yang di atas dan jangan dendam sama orang, 

ngampuni. Ngiling-ngiling kesalahan orang, 

mangkel sama orang, ndak boleh. Mulut 

dijaga, jangan sampe nyakiti hati orang. Orang 

berbuat jelekpun kita harus senyum, sudah 

jaga jarak, yang penting saya tujuan baik. Itu 

menurut saya sudah bikin seneng. 

 

 Int-er Kalau dengan keluarga, bagaimana tips-

tipsnya? 

 

90 

 

 

 

 

95 

 

Int-ee Kalo dengan keluarga, saya itu ndak ada 

masalah e. Sama bapak, sama anak-anak itu 

ndak ada masalah. Wong kadang kita, kalo 

Oei Hiem Hwie itu, terus terang saya, dia itu 

ndak mau nerima pendapat orang lain. Kecuali 

dia simpati dengan orang itu, kalo seperti saya 

ngasih pendapat ini, apa adanya ya saya cerita, 
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100 

kaya ndak isa nrima, dianggepnya mungkin, o 

lebih anu aku, mungkin gitu. Tapi saya terima 

aja, ndak papa, terserah. 

 Int-er Tidak menjadi masalah bu?  

 

 

 

105 

 

 

 

 

110 

Int-ee O ndak masalah kalo saya, biar aja. Lho 

seperti contoh mas, jangan terlalu banyak 

gorengan seperti itu. Itu dulunya gorengan, 

sampe masak nasi goreng minyaknya itu 

aduuuh cek banyak e. Ndak mau nurut, tapi 

dokter bilang, “Jangan makan gorengan!” 

langsung bisa dia ndak makan. Tadi dikasih 

tau ndak ngreken. Hehehe contohnya gitu, 

kalo Pak Oei  itu sifatnya gitu.  

 

 Int-er Tapi memaklumi bu?  

 Int-ee Maklumi saya. Siapapun tak maklumi, lebih-

lebih ke suami. 

 

115 Int-er Ibu orangnya sabar dan ikhlas gitu ya?  

 

 

 

 

120 

Int-ee O harus, harus! Saya itu malah kalo berdoa, 

“Tuhan, beri saya kesabaran.” Harus sabar! 

Adik juga gitu, harus sabar. Sebab tiap orang 

kan ndak sama. Ndak perlu debat-debat, 

percuma ndak akan ada hasilnya. 

 

 Int-er Menikah dengan Pak Oei  tahun berapa?  

 Int-ee Tahun 1981.  

 

125 

Int-er Pertama ketemu bagaimana cerita dan 

kesannya? 

 

 

 

 

 

130 

Int-ee Orang yang sak kantor dengan saya itu temene 

Oei Hiem Hwie . Nah saya dikenalno. 

Kesannya, gimana ya, orangnya serius 

soalnya, saya suka sama orang serius. Jadi gitu 

hmhmhm 

 

 Int-er Setelah pertemuan itu, apakah ibu tahu tentang 

masa lalu Oei Hiem Hwie ? 

 

 Int-ee O tahu, dia cerita memang. Cerita.  

 Int-er Bagaimana menanggapinya?  

135 Int-ee Saya waktu itu memang buta politik. Ndak 

ngerti saya politik. Cumanya, saya bukan liat 

politiknya, saya liat pribadi orangnya, gitu aja. 

 

 Int-er Bagaimana Pak Oei  dulu orangnya?  

140 Int-ee Ya bisa dipercaya. Bisa dipercaya, ngomong 

a, ngomong b, ngomong c, ndak mbohong-

mbohong gitu, ndak. Saya senengnya 

orangnya gitu. 

 

 

145 

Int-er Setelah mengetahui latarbelakang Oei Hiem 

Hwie , bagi ibu apa tidak masalah? 

 

 

 

 

Int-ee Ndak masalah bagi saya. Cuma dia cerita, 

“Kan disana, dapat dikatano kuliah gratis.” 

Saya pikir ya bener, bisa ketemu sama orang-

 



172 
 

Baris Pelaku Narasi Keterangan 

 

150 

orang yang top-top ya. Kuliah dimana bisa 

gitu? Ndak mbayar, bisa ketemu sama orang 

gitu-gitu. Ya itu bersyukur itu disekolahno 

Pak Harto hehehe. 

 Int-er Oei Hiem Hwie senang guyon ya bu?  

155 Int-ee Tertentu senang guyon. Kadang-kadang.  

 Int-er Apakah Oei Hiem Hwie orang yang romantis?  

 Int-ee Menurut saya kurang romantis. Orangnya lain 

memang, tapi saya memaklumi. 

 

 Int-er Untuk ibu ndak masalah?  

160 Int-ee Ndak masalah, sekalipun romantis tapi gombal 

gimana? Biasanya nutupin gombalnya itu 

dengan romantis. 

 

 Int-er Bapak dulu ga gitu ya?  

 

165 

Int-ee Ga gitu. Saya senengnya ya itu, meskipun ga 

romantis gapapa. Daripada romantis tapi untuk 

nutupin gombalnya. 

 

 Int-er Kegiatan Oei Hiem Hwie dirumah apa saja 

bu? 

 

 Int-ee Paling kalo dirumah ya mbaca. Paling ya itu.  

170 Int-er Katanya kalo malam tidurnya juga di perpus 

ya? 

 

 

 

 

175 

Int-ee Iya kadang disana, betul itu. Sana itu kan 

sekalian jaga bukunya sama karyawannya 

satu. Habis makan, trus istirahatnya disana. 

Disini, ndak bisa tidur, soalnya kan rame. 

Paling radio koncone.  

 

 Int-er Sama buku, orangnya kayak gitu ya?  

 

 

180 

Int-ee Wooo nomer satu hehehe bener. Memang gitu. 

Saya bisa nrima dalam hal ini ya. Memang 

orangnya senengane itu ya sudah biar. Bagi 

saya itu kan, bukannya negatif ya, ndak papa. 

Hobi negatif ya ndak seneng. 

 

 Int-er Selama ini orangnya baik dan sayang ya?  

185 Int-ee Iya, ya itu sama keluarga itu orangnya ndak 

nganeh-nganehi, biasa aja. 

 

 Int-er Sebagai kepala keluarga, apa Pak Oei  

bertanggung jawab? 

 

 Int-ee Tanggung jawab orangnya.  

190 Int-er Dalam hal materi juga?  

 Int-ee Kalo materi kan dengan sendirinya, kan saya 

sudah ada toko ini. Bisa tertutupi lah. 

 

 Int-er Kalau dulunya?  

 

195 

Int-ee Kalau dulu kan sama-sama kerja, ya gotong-

royong. 

 

 Int-er Apa harapan bersama dengan suami?  

 

 

Int-ee Gimana ya. Pokoknya anak-anak dididik gitu, 

sampe jadi gitu. Rencananya gitu saya. Saya 
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200 

ini kalo bisa, kalo masih kuat jangan sampe 

minta anak. Saya ingin kerja sendiri. 

 Int-er Harapan ibu untuk Pak Oei  apa?  

 Int-ee Harapan saya ya semoga OHHsehat selalu dan 

bisa berkarya, sudah itu. 

 

205 Int-er Minta untuk ngatur waktu bu?  

 

 

 

 

210 

Int-ee Biar dia sendiri yang ngatur waktu. Wong kalo 

libur itu, dia malah bingung kalo ga mbaca 

kok. Aktivitas bingung. Orang libur biasanya 

kan seneng, Pak Oei  itu ndak, bingung! 

 

 Int-er Bingung gimana bu?  

 

 

 

215 

Int-ee Ya klimpang-klimpung, bingungnya disitu, ya 

ndak emosi. Bingung kalo ndak ada kerjaan. 

Jadi kalo kantor masuk itu seneng. 

 

 Int-er Saat kerja dulu, apakah bapak masih sempat 

untuk membaca? 

 

 Int-ee Ya kalo pulang sore gitu trus mbaca dia.  

 

220 

Int-er Pak Oei  ndak senang makan-makan, senang-

senang dengan yang lain ya? 

 

 

 

 

 

225 

Int-ee Iya betul itu. Ndak suka. Wong makan itu dia 

pilih-pilih. Kalo ke pesta, paling yang 

dimakan nasi goreng. Ndak bisa makan 

macem-macem. Buah juga pilih-pilih, ndak 

semua dimakan. Dari dulu itu. 

 

 Int-er Apa cita-cita setelah Pak Oei  pensiun?  

 Int-ee Setelah pensiun dia langsung ngelola 

perpustakaan itu. 

 

 Int-er Pemasukan perpustakaan dari mana saja?  

230 Int-ee Ya dari mahasiswa yang fotokopi itu. Trus 

untuk karyawannya dapat gaji dari teman-

temannya Oei Hiem Hwie , sebagai donatur. 

OHHkalo sakit juga ditanggung sama donatur 

itu. 

 

235 Int-er Jadi ada yang nanggung ya?  

 Int-ee Ya itu. Saya bersyukur.  

 Int-er Apa kegiatan yang disukai Pak Oei  saat ini?  

 Int-ee Apa, ya pancet mbaca itu sampe sekarang.  

240 Int-er Apa kegiatan yang tidak disukai?  

 

 

 

 

245 

Int-ee Ngrungokno lagu hehehe. Ndak seneng dia. 

Pernah itu dia ndak suka, “Apaan lagu-lagu 

itu?” Lho gantian saya bilang, “Warta berita 

papa sudah dengar. Lagu yang pengen aku 

dengar. Minggiro, pa.” Hehehe. Saya ya 

seneng warta berita, tapi mosok suruh 

dengerno warta berita terus, ya lagu-lagu juga 

pengen ndengerno. Kita harus saling 
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pengertian. Heheehe 

250 Int-er Pak Oei  orangnya sabar bu?  

 Int-ee Iya sabar dan bijaksana dia. Mungkin karna 

dikuliahno gratis itu.hehehe 

 

 Int-er Pak Oei  suka bergaul?  

 

255 

Int-ee Ya tertentu yang diajak ngobrol. Kadang kalo 

rapat-rapat disini ya dateng kok orangnya. 

Orangnya seperti saya, ndak suka nongkrong 

atau cangkrukan gitu, dari dulu. Ngrasani 

wong, sia-sia ndak ada hasil. 

 

260 Int-er Pak Oei  sering beribadah?  

 Int-ee Iya, dia kan Budha, ya ke Vihara itu sama 

teman-temannya. 

 

 Int-er Bagaimana pendapat ibu tentang kegiatan Pak 

Oei  di perpustakaan? 

 

265 Int-ee Ndak masalah bagi saya. Malah kalo di rumah 

terus, jadi bingung nanti, lebih baik di sana. 

Saya dukung dia di sana, daripada di sini 

bingung nanti. 

 

 Int-er Apakah Pak Oei  pernah sedih?  

270 Int-ee Mengenai apa?  

 Int-er Mengenai apapun.  

 Int-ee Kayaknya ndak pernah ya.  

 Int-er Pernah merasa putus asa ndak Pak Oei?  

 

275 

Int-ee Ndak. Lak putus asa yo wes mari 

ceritane.hehe Wong dulu berate kayak gitu 

kok. 

 

 Int-er Senang dengan aktivitasnya bapak saat ini?  

 

280 

Int-ee Ya ndak papa. Itu kan positif. Bagi saya yang 

positif mendukung. 

 

 Int-er Sudah puas dengan kehidupan saat ini?  

 Int-ee Ya harus puas. Harus puas kita. Harus nrima 

apa adanya. 

 

 Int-er Kenapa begitu?  

285 Int-ee Lha kita harus protes sama siapa? Harus 

nrima. Harus apa adanya. Kalo ingin ini itu, 

bukan saya nanti hehhehe. 

 

 Int-er Menganggap bermakna hidup sampai saat ini?  

290 Int-ee Bagi saya bermakna.  

 Int-er Apapun kata orang?  

 Int-ee O ndak ngurus, apa kata orang bilang gini, 

ndak ngurus. Pokoknya saya tidak bikin orang 

celaka atau nyusahkan orang. 

 

295 Int-er Terima kasih bu atas waktunya.  
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 Int-ee  Wawancara dengan 

pegawai Subyek, 3-

8-2013 

5 Int-er Nama lengkapnya siapa mas?  

 Int-ee HE  

 Int-er Tempat tanggal lahir?  

 Int-ee Surabaya, 17 April 1981.  

 Int-er Domisili?  

10 Int-ee Surabaya.  

 Int-er Pertama kenal dengan Pak Oei  bagaimana 

ceritanya? 

 

 

 

15 

Int-ee Pertama kenal itu nyeles ya, eh loper koran. 

Tahun 2000/2001. CVnya itu langganan 

koran, jadi aku yang ngirim, trus kenal itu. 

Belum ada dulu, perpusnya masih pribadi, 

belum yayasan.  

02.24 

 Int-er Yang mengurusi siapa sebelum mas Harun 

bergabung? 

 

20 Int-ee Ya yang kerja-kerja disitu. Ndak terlalu 

ditunggu seperti sekarang. Cuma sekedar ada 

perpus gitu. Seperti kamu punya buku di 

rumah, tapi tetep dilabeli. 

 

 

25 

Int-er Yang datang cuma kenalan-kenalan dekat saja 

ya? 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

Int-ee Ya seperti sekarang ini, hanya mungkin 

lingkupnya tidak seperti sekarang. Jelas 

sekarang kan lebih besar. Dulu tetep ada 

mahasiswa trus komunitas-komunitas, teman 

seperjuangan. Soalnya koleksinya kan koleksi-

koleksi khusus. Jadi terutama yang cari-cari 

politik, sejarah politik yang lalu, sejarah 

Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa itu mesti 

cari buku-buku kiri. Jadi setengah sembunyi-

sembunyi. 

 

 Int-er Apa tidak sampai di datangi pihak yang 

berwajib. 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

Int-ee Didatengi tetep. Dari Koramil, kayak kemarin 

juga didatengi Koramil. Cuma dulu 

pengawasan khusus. Jadi pernah buku e Pak 

Pram itu mau kirim sini, trus ada operasi itu, 

kok untungnya masih di jalan. Bukunya Pak 

Pram dulu kan dilarang. Jadi baru mulai agak 

terbuka itu Pak Habibie. Terutama HAM  

jamannya Pak Habibie. Termasuk statusnya 

Pak Oei  sebagai eks tapol di KTPnya itu 

dicabut oleh Komnas HAM. Rekan-rekan kan 

banyak di Komnas HAM, yang sekarangpara 
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50 

petinggi Komnas HAM. 

 Int-er Banyak yang kenal dengan Pak Oei  ya?  

 Int-ee Iya. Istilahe aktifis itu ya sambangnya kesini, 

ke Oei Hiem Hwie . Jadi ada Pak Dede, Dede 

Oetomo.  

 

55 Int-er Kalau yang Koramil kemarin kesini itu, 

ngapain mas? 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

Int-ee Dia kebetulan menjabat baru. Ini kan sudah 

menjadi semacam aset kota dalam tanda kutip 

ya, itu intelegen tetep ngawasi. Kemarin 

terakhir ada buku yang dibredel oleh 

kehakiman  jamannya Pak SBY, apa itu 

judulnya saya lupa. Artinya dia mengamankan 

kalo ada hal-hal yang tidak diinginkan.  

 

65 Int-er Kalo buku yang lain tidak masalah ya? Seperti 

bukunya Pram. 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

80 

Int-ee Ndak masalah, tapi tetep kita hati-hati, ya 

beberapa kali kan ada yang ngajak pameran di 

Jakarta, kita pikir-pikir lah, karena kita pernah 

yang Sukarno aja di Jogja itu didemo kalo ga 

salah Pemuda Ka’bah, punya Ptiga atau apa 

gitu, jadi sorban-sorban. Belum ada FPI. 

Tahun 2002 atau 2001, seratus tahun Bung 

Karno kalo ga salah. Waktu itu kita di istana 

Jogja malahan. Istana Negara Jogja, itu ndak 

sembarang orang bisa masuk. Makanya dari 

situ kita hati-hati, berapa kali orang asing 

kesini juga. Dari KITLV, dari Belanda itu kalo 

ga salah, ingin membeli koleksinya mau 

dibawa ke sana, dengan alasan kondisi 

stabilitas politik belum aman khawatir nanti 

hilang. Kita anggota KITLV. 

 

85 Int-er Banyak yang mengakui perpustakaan ini ya?  

 

 

 

90 

 

 

 

 

95 

 

 

Int-ee Iya, orang asing. Jadi, seluruh dunia, negara-

negara besar pernah kesini. Ketua dewan 

lansianya PBB, orang Jepang, kunjungan 

kesini. OHHdianggap sebagai salah satu lansia 

yang punya prestasi. Trus konsulat jendral 

Amerika, Cina, banyak lah orang-orang asing, 

trus peneliti termasuk mahasiswa ambil 

doktor, itu akhirnya ngajar di Unair, dari 

Kolombia, cuma dia warga negara Amerika. 

 

 Int-er Bagaimana sosok pribadi Pak Oei  menurut 

pandangan Mas H? 

 

100 Int-ee Ya orangnya periang, jadi tidak membeda-  
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105 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

115 

bedakan, jadi sama siapa saja itu gampang 

akrab, jadi dengan anak muda, dengan sebaya 

beliau. Itu orangnya welcome ya, jadi 

menerima, tidak canggung ya, dengan 

siapapun ya, kalo memang orang itu dinilai 

kurang ya, misalkan cerita sejarah terus 

wawasannya kurang, tidak canggung-

canggung Pak Oei  itu memberi masukan. Jadi 

makanya beliau pernah menghadiri satu 

kegiatan di Palembang, waktu itu semacam 

seminar. Nah itu ada pembicara yang 

menyatakan bahwa dia adalah seorang kreator 

jadi orde baru pada jamannya. Akhirnya 

waktu itu Pak Oei  interupsi, “Kalau begitu 

anda bertanggungjawab atas saya dan yang 

lainnya masuk penjara tanpa persidangan.” 

 Int-er Itu Mas H ikut juga waktu itu?  

 

120 

 

 

 

 

125 

Int-ee Saya nggak dateng, cuman cerita dari 

beliaunya. Jadi saya nggak dateng karna harus 

ngurusi disini. Pak Oei  selalu diskusi dengan 

saya kalau dapat informasi apa selalu 

disampaikan. Jadi kalau kedekatan ya itu 

mungkin. Saya dulu mungkin belum ada 

Medayu ini, ketika nyeles ya, jadi kita jual 

buku keluar kota saya sering sama Oei Hiem 

Hwie . Jadi sederhana yang ditanamkan, kalo 

memang cukup makan dengan tempe ya sudah 

kita makan. 

 

130 Int-er Gitu ya pesennya.  

 Int-ee Misalnya kita ke Blitar adanya tempe ya itu 

yang kita makan.  

14.24 

 Int-er Ndak pilih-pilih orangnya ya?  

 

135 

Int-ee Ndak. Malah nyuruh kita, “Wes makan ikan.” 

Tapi beliaunya makan tahu tempe. Jadi itu dari 

humanis ya, jiwa kemanusiaannya ada. 

 

 Int-er Hubungan Pak Oei  dengan masyarakat 

gimana? 

 

140 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

150 

Int-ee Pak Oei  bagus. Hubungan dengan masyarakat 

bagus. Dan saya sendiri bersyukur sekali 

kepada Allah itu, alhamdulillah, walaupun 

satu sisi secara materi ya, pokoknya 4 sehat 5 

sempurna itu pasti ada. Kita relasinya banyak, 

jadi kalo misalkan saya ditanya pembina-

pembina kita, “Wes kamu lek makan nggak 

usah khawatir, ga bisa makan kamu kesana 

bawa keluarganya.” Tapi saya  jiwanya gak 

seperti itu. Selama saya masih bisa, saya 

nggak akan minta.  

 

 Int-er Pernah ada kendala ketika mengurusi  
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155 

 

 

 

 

160 

Int-ee Pak Oei  itu kan orang sosial, jadi maklum 

kalo orang sosial itu susah ngurusi bisnis. 

Kadang sampe lupa harus mengurusi 

pegawainya. Sampai jual ini itu, akhirnya 

habis. Juga Pak Oei  itu kan terkendala 

statusnya di KTP, ada tulisan ET, jadi ga bisa 

mau pinjam ke bank. Itu jadi kendala untuk 

mengembangkan usaha.  

 

 Int-er Pernahkah Pak Oei  mengalami stres karena 

ada masalah tertentu? 

 

 

165 

 

 

 

 

170 

Int-ee Nggak lah. Kalo orang-orang sosial itu ga 

kliatan. Ya paling ada tapi tidak menjadi 

masalah. Contohnya ketika anak sini minta 

naik gaji, Pak Oei  itu minta saya yang 

menghadap ke pembina-pembina. Jadi secara 

gak langsung saya ikut merasakan. 

Perpustakaan ini kan non profit jadi 

pemasukannya terbatas. 

 

 Int-er Apa Pak Oei  memiliki cita-cita ke depannya 

bahwa perpustakaan ini menjadi profit 

oriented? 

 

175 Int-ee O ndak. Ndak kepikiran. Itu nanti tugas saya, 

karena saya kuliahnya di perpustakaan. 

 

 Int-er Di mana itu, di Unair?  

 

180 

Int-ee Di Wijaya Kusuma, jadi Unair belum ada 

untuk S1 waktu itu. Saya ambil D2 di 

Universitas Terbuka di kampus C Unair. Nah 

itu ngambil disitu trus dilanjutkan S1 di 

Wijaya Kusuma. 

 

 Int-er Itu sudah sama Oei Hiem Hwie ?  

185 

 

 

 

 

190 

 

 

 

 

195 

 

 

 

 

200 

Int-ee Iya. Justru dari sini akhirnya saya dalam tanda 

kutip terpaksa belajar perpustakaan. Saya ke 

perpus Jatim belajar, mendatangkan orang-

orang sana juga untuk ngelesi privat saya. 

Dipersiapkan itu, akhirnya, alhamdulillah 

salah satu pembina sini, ketua pembina, Pak 

Sindhu, istilahnya pake tangannya Oei Hiem 

Hwie , beliau memberi saya kesempatan untuk 

tes psikologi. Ya kalo lulus nanti kuliah. 

Alhamdulillah akhirnya saya berhasil melalui 

tes psikologi itu, dikuliahkanlah di  

Universitas Terbuka karena saya harus bagi 

waktu kesini ya kan. Baru 2005, ketika udah 

mulai banyak. 2004 mulai pindah sini. 2001 

akte yayasan jadi, kita masih ngontrak di gang 

7 sana. 

 

 Int-er Di perumahan ini juga? 25.29 

 Int-ee Ya, gang 7, itu kecil kita ngontrak beberapa  
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205 

tahun. Setelah mbangun di sini, 2004 kita 

pindah sini, saya makin banyak teman, 2005 

saya bisa kuliah konvensional.  

 Int-er Hubungannya dengan keluarga bagaimana?  

210 

 

 

 

 

215 

 

 

 

 

220 

 

 

 

 

225 

 

 

 

 

230 

Int-ee Otomatis orang aktivis ya, itu pasti keluarga 

selalu menjadi korban. Kebetulan istrinya Oei 

Hiem Hwie ini sangat sadar betul bagaimana 

backgroundnya Oei Hiem Hwie nya. Jadi 

menerima sekali. Makanya beliau kadang 

waktu masih sehat gitu, tidur sini, istrinya di 

rumah. Jadi keluarganya sangat mendukung. 

Malah Pak Oei  ndak bekerja, yang ngasih 

makan istrinya. Istrinya yang bekerja, waktu 

belum pensiun. Sekarang istrinya bikin ini, di 

depan ini, jual air isi ulang. Jadi resiko ya, 

resiko kalo kita mempunyai suami seorang 

tokoh, pasti ditinggal-tinggal. Kalo si istri atau 

anak-anaknya tidak mau tau, pasti cerai. 

Makanya kan tidak banyak seorang politikus 

ya, seorang aktivis ya, tepatnya seorang 

organisatoris, bukan politikus ya. Seorang 

yang jiwanya organisatoris, itu tidak mudah 

membangun atau sukses di keluarganya. 

Orang sibuk kerja, pasti yang sini nuntut, 

“Nggak pernah dikumpuli saya. Keluar-keluar 

kota terus.” Namanya organisatoris pasti 

kongres ke sana, ya seminar ke sana, 

pertemuan di sana. 

 

235 Int-er Anak-anaknya apa juga support?  

 

 

 

 

240 

Int-ee Iya, support. Selalu seorang ibu, seorang istri 

baik, pasti keluarganya baik, negaranya baik, 

ya. Jadi pasti pengorbanannya besar. Jadi 

kunci suksesnya pasti juga tentu saja istrinya 

Oei Hiem Hwie .  

 

 Int-er Pernah curhat ke Mas H ketika ada masalah di 

keluarga? 

 

 

245 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

255 

Int-ee Ndak lah hahaha. Ndak ada masalah kalo di 

keluarga. Ndak terlalu ada masalah, paling 

masalah-masalah ya dulu mbayar sekolahe 

anaknya. Itu kecil, tinggal nanti kadang, wes 

gampang om, nanti ketemu ini. Namanya 

orang sosial linknya banyak, ya. Paling pas 

ketemu, “Pak, punya masalah,” termasuk saya 

sendiri, “anak saya ini Om, waktunya pindah 

sekolah ini.” Sudah, dikasih misale, 2 juta. 

Sama, Pak Oei  juga gitu. Sisi positifnya 

jejaring sosial di situ. Pasti kayak Pak Oei  ya, 

otomatis orang punya ilmu ya kan, semakin 

tua semakin banyak yang cari. 
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 Int-er Hobinya Pak Oei  apa mas?, kesukaan atau 

kegemarannya gitu? 

 

260 

 

 

 

 

265 

Int-ee Kalo hobi yang menonjol itu, tidak terlalu 

kelihatan. Cuman Pak Oei  ini membaca. Jadi 

selalu dengan buku-buku. Namanya orang 

dulu ya, orang dulu itu kan hiburan tidak 

terlalu banyak, jadi ya sama rata-rata kan 

dengan baca.  

 

 Int-er Masih sering sampe sekarang?  

 

 

 

270 

Int-ee Kalo sekarang sih sudah berkurang. Sekarang 

beliau lebih sibuk menulis, mengkliping, 

mendokumentasi. Nulispun dibantu sama Mas 

Heru, karena habis sakit itu, tangannya tidak 

terlalu kuat.  

 

 Int-er Berapa kali Pak Oei  sakit?  

 

 

275 

 

 

 

 

280 

 

Int-ee 2 ronde. Jadi, pertama itu saya masuk kuliah, 

sama saya lulus kuliah. Jadi 2005, sama 2009. 

Yang parah, yang terakhir kemarin, tapi juga 

luar biasa ya. Jadi yang kemarin itu, beberapa 

bulan kliatan loyo sekali. Baik sebelum, 

terutama lebih-lebih setelah dari rumah sakit, 

itu masih lemes, hampir strok-strok ringan, 

tapi sekarang anda lihat sendiri. Sehat lagi, 

bisa bercanda, ya kan. 

 

 Int-er Itu karena apa?, perbaikan kondisi seperti itu?  

285 

 

 

 

 

290 

Int-ee Semangat hidup, satu, juga karena membaca. 

Dari beberapa penelitian, nulis, membaca, 

akhirnya otak kita beraktivitas. Juga beliau 

menjaga betul kesehatannya. Ditambah 

suplemen-suplemen yang dikonsumsi. 

 

 Int-er Olahraganya Oei Hiem Hwie , apa mas?  

 

 

 

295 

 

 

 

 

300 

Int-ee Olahraganya ya jalan-jalan trus makanan 

dijaga. Sampe ada temen itu, “Pak Oei  itu 

pake susuk ya? Nyawanya kok seperti dobel” 

hehhehe. Ya memang ada pantangan, seperti 

ndak makan ikan laut, sering makan bawang 

putih juga tiap pagi. Kalo hobi untuk 

bersenang-senang, saya tidak melihatnya, 

seperti orang umumnya ya. Jadi aktifitas 

beliau ya seperti ini. Ndak tahu waktu 

mudanya dulu suka apa. Ndak pernah 

bercerita. Karena masa mudanya dikuliahkan 

di Pulau Buru hahaha, dari penjara ke penjara 

itu. 

 

305 Int-er Setelah pengalaman di Pulau Buru mengapa 

Pak Oei  masih terus beraktifitas secara tidak 

langusung di persoalan politik? Apakah tidak 

ada kekhawatiran? 
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310 

 

 

 

 

315 

 

 

 

 

320 

Int-ee Ndak lah, ya tadi, mbalik lagi jiwanya ya. Satu 

contoh dari nama aja, Pak Oei  dulu waktu 

didata, “Namanya siapa?” ya kan, “Oei Hiem 

Hwie ” dia bilang, trus ada satu tekanan di 

situ, beliau cuma jawab, “Ya udah ganti aja 

nama Indonesianya, Mergo Dipekso.” katanya 

begitu. Hahahha. Jadi beliau tetep ngotot, itu 

termasuk sudah membumi, keyakinan beliau, 

nama itu doa, pemberian orang tua. Jadi nggak 

perlulah ganti nama. Kalo yang lain-lain anda 

lihat, ada yang nama Tionghoanya ini, nama 

Indonesianya ini. 

 

 Int-er Kalo Pak Oei  dulu, ndak sampe punya nama 

Indonesianya? 

 

 

325 

Int-ee Ndak mau. Jadi memang ya seperti itu 

namanya. Artinya, diserahkan sama 

petugasnya, “Kalo sampean mau tulis nama 

Indonesia, tulis saja Mergo Dipekso.” kan 

begitu.  

 

 

330 

Int-er Dimana-mana tetap pakai nama aslinya ya?  

 Int-ee Ya tetep beliau pake itu, termasuk di bank 

juga pake itu. 

 

 Int-er Bagaimana cara Pak Oei  supaya bisa survive 

dan tidak sampai stres? 

 

335 Int-ee Karena beliau bikin kesibukan. Menyibukkan 

diri dengan hal-hal positif. Dengan membaca. 

Kebetulan juga Pak Oei  satu komplek dengan 

orang-orang pinter-pinter semua. 

 

340 Int-er Waktu di Pulau Buru?  

 Int-ee Iya waktu di Buru. Ada yang dosen, ada juga 

Pram, seorang maestro yang pasti ingatannya 

tajam. 

 

 

345 

Int-er Pernah cerita ke mas Harun tentang cita-cita 

Oei Hiem Hwie ? 

 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

355 

Int-ee Kalo sama saya sih, ya ini harapannya. Beliau 

ingin membangun suatu, ya namanya 

orangnya Sukarno, nation character building. 

Jadi jiwa-jiwanya orang dulu kan sungguh-

sungguh, ya itu supaya bisa bangsa Indonesia 

ini punya karakter, kalo sudah punya karakter, 

itu tidak mudah budaya-budaya asing, pasti 

juga akan disegani ya. Tidak seperti sekarang, 

ngikuti arus, jadinya ya tidak jelas gini. 

 

 Int-er Begitu katanya Pak Oei  ya?  

 

 

360 

Int-ee Iya, bangsa ini, pemudanya harus punya 

karakter. Kalo dalam lingkup kecil, pokoknya 

ini bagaimana Medayu ini nantinya jadi besar, 
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365 

 

karena dari sinilah generasi muda ini belajar 

ya kan, harapannya seperti itu. Akhirnya saya 

juga terbawa. Saya punya tanggungjawab 

penuh disini untuk bagaimana melanjutkan 

estafetnya itu tadi.  

 Int-er Ada nggak harapan-harapan Pak Oei  yang 

belum tercapai? 

 

 

370 

 

 

 

 

375 

 

Int-ee Ndak lah. Saya kira tipikal orang sosial itu 

mensyukuri ya, jadi beliau tidak terlalu ngoyo, 

tapi kalo ada kesempatan, tidak akan disia-

siakan. Apa yang dicapai ini, dia mengalir aja, 

makanya tidak sampai stres disitu. Beliau 

berujar bahwa, “Lek wes mati, yo wes mari 

ceritane.” Kalo sudah meninggal ya selesai. 

Mau diglundungno, mau dibakar, terserah 

yang hidup, begitu prinsipnya. 

 

 

380 

Int-er Itu dulu mungkin mas. Terimakasih banyak.  
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5 

Int-ee Kalo saya tidak salah ingat awal perkenalan 

saya dng Om Hwie kira2 8 tahun lalu, 

dikenalkan oleh teman ayah mertua saya. 

Teman ayah mertua ini tahu kalau saya juga 

suka buku jadilah dikenalkan sama Om Hwie 

yang waktu itu sudah terkenal sebagai 

kolektor buku. 

Tanya jawab via 

email, dengan Bpk. 

J, badan pembina 

Yayasan Medayu 

Agung Surabaya. 

11-16 Jan 2013 

(diunduh 26-7-2013) 

 Int-er Bagaimana sikap beliau terhadap pengalaman 

masa lalunya di Pulau Buru? 

 

10 

 

 

 

 

15 

Int-ee Terhadap pengalaman masa lalunya, Om Hwie 

bila bercerita ttg masa lalunya terkesan tidak 

pernah menyesali apa yg dia telah jalani di 

Buru bahkan dengan enteng aja dia 

bernostalgia waktu diinterogasi dng disetrum 

hingga mengakibatkan vertigo saat ini.  

 

 

 

 

20 

Int-er Bagaimana awal pemikiran tentang 

didirikannya Perpustakaan Medayu Agung 

dan keputusan untuk menempatkan beliau 

sebagai pembina yang bertugas di 

perpustakaan? 

 

 

 

 

25 

Int-ee Setelah dikenalkan oleh temen ayah mertua 

saya itu, kami sepakat mendirikan Yayasan 

Medayu Agung untuk melestarikan buku2 yg 

ada sekaligus mengangkat Om Hwie sbg 

pembinanya mengingat dia yg paling senior 

serta dedikasinya terhadap buku jauh 

melampaui kami semua pengurus yayasan. 

 

30 Int-er Bagaimana anda menilai sosok beliau secara 

keseluruhan (cara bersosialisasi dengan orang 

lain, cara memandang kehidupan, 

prospek/cita-cita pribadi)? 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

Int-ee Awalnya saya berpikir saya ini 'gila' 

mengumpulkan buku2 yang lain orang 

mungkin kurang suka, tapi begitu kenal Om 

Hwie ternyata dia jauh lebih 'gila' dengan 

kesediannya hidup bersama buku2 yg ada 

lebih daripada berkumpul dng keluarga 

meskipun jarak antara perpustakaan dengan 

rumahnya relatif tidak jauh. Optimismenya 

jelas terlihat pada saat keluar dari Buru masih 

berupaya bekerja keras sebagai penjual buku 

sekaligus membangun rumah tangganya. 

Kekuatirannya adalah mencari penggantinya 

bila dia sudah tidak kuat lagi memimpin 

perpustakaan itu. Cita2 Om Hwie sederhana 
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50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

60 

saja: yang penting buku2 itu harus tetap ada di 

Surabaya (Indonesia), sehingga bila generasi 

mendatang perlu data tidak perlu jauh2 ke luar 

negeri (koleksi perpustakaan ini pernah 

ditawar oleh orang Australia seharga 1 milyar 

tapi Om Hwie bergeming saja). Sosialisasi 

dengan lingkungan sekitar baik2 saja, bahkan 

warga berharap perpustakaan ini tidak pindah 

ke lain daerah, sekarang perpustakaan ini 

sudah menjadi ikon lokal Medokan Ayu 

 Int-er Apakah boleh jawaban Pak J saya kutip untuk 

tambahan data? 

 

 Int-ee Boleh saja dikutip. Sukses buat penelitiannya.  

65 Int-er Apakah masih banyak kawan-kawan mantan 

tapol yang sampai saat ini terus aktif berbuat 

untuk kehidupan sosial kemasyarakatan? 

Wawancara via 

email dengan HS. 

Eks-Tapol Pulau 

Buru. 11-18 Jan 

2013 (diunduh 26-7-

2013) 
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Int-ee banyak juga, lihat saja lembaga2 seperti 

YPKP, LPKrop, dan teman2 di Solo, Pati ... 

belum lagi yang di laur Jawa. 

 

 Int-er Apakah Pak H mengenal sosok pribadi Oei 

Hiem Hwie? 
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Int-ee kenal sejak sebelum peristiwa 65, tapi dia di 

Jatim dan saya  di jakarta, kemduian kolombo 

(srilangka). 

 

 

 

 

80 

Int-er Apakah Pak H mempunyai pengalaman-

pengalaman dengan Oei Hiem Hwie di Pulau 

Buru maupun setelah kembali ke Pulau Jawa? 

 

 

 

 

 

Int-ee tdak banyak saya tahu sepulang dari buru, 

kecuali bahwa dia jadi "orang tokobuku"... dia 

lalu "tidak saya kenal lagi" sepindah dia ke 

Surabaya.  

 

85 Int-er Apakah Pak H berkenan menceritakan kondisi 

dan pengalaman ketika di Unit Savanajaya, 

tempat Pak Oei  dulu bermukim? 
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Int-ee di buru saya berlainan unit dengan Pak Oei 

Hiem Hwie. sekembali dari buru ya kenal 

masing2 dari jauh. kalau cerita kehidupan 

saya/kami di buru baca saja catatan2 saya: 

memoar pulau buru, yang diburu di pulau buru 

... dll, (soalnya kalau cerita bisa panjaaaang 

sekali -- kecuali mas ajukan pertanyaan 

seperlunya sehubungan dengan rencana tulisan 
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Baris Pelaku Narasi Keterangan 

mas. 
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Int-er Perkenalan Pak Oei Hiem Hwie dengan Pak H 

berdasarkan kesamaan profesi sebagai 

wartawan atau organisasi atau ada sebuah 

kegiatan yg mempertemukan anda berdua? 

 

 

 

 

105 

Int-ee saya tidak ingat benar, bagaimana saya kenal 

pertama kali dengan pak Oei Hiem Hwie. 

Tanyakan dia, barangkali masih ingat. soalnya 

sejak akhir tahun 60 saya di Kolombo dan 

baru kembali sebualn sebelum peristiwa 65. 
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Int-er Bagaimana gaya berbicara Pak Oei Hiem 

Hwie sebelum peristiwa 65?, Apakah selalu 

mudah bergaul dan terbuka dengan orang baru 

sembari diselingi canda seperti saat ini? 
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Int-ee gaya bicara? sama saja. cuma barangkali dulu 

agak pendiam. tapi sejak dulu memang pandai 

bergaul. 
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Int-er Pak Oei Hiem Hwie bercerita pada saya 

tentang "resep" untuk mengalihkan "beban" 

ketika di Pulau Buru, yaitu dengan belajar apa 

saja (Bahasa asing, agama, dll). Apakah hal ini 

adalah resep yang banyak/umum digunakan 

kawan-kawan yang lain termasuk Pak Hersri? 

 

 

 

125 

Int-ee soal pengalihan beban memang ada macam2, 

itu caranya pak Oei Hiem Hwie. itu salah satu 

cara, barangkali, untuk menutup kegiatan 

'ilegal'nya.sekian dulu. 
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LAMPIRAN 6 

DOKUMENTASI FOTO 

 

 

Gambar 1 : KTP Oei Hiem Hwie dengan huruf ET (Eks Tapol) 

 

 

Gambar 2 : Rak penyimpanan koleksi koran Perpustakaan Medayu Agung 
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Gambar 3 : Karya Oei Hiem Hwie dalam tahanan.  

 

 

Gambar 4 : Karya Oei Hiem Hwie dalam tahanan. Patung Krisna Tiwikrama. 
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Gambar 5 : Dalam foto sebelah kiri, OHH duduk paling kanan bersebelahan 

dengan Pramoedya Ananta Toer. 

 

Gambar 6 : Piagam/Tanda Jasa Kursus Bahasa Asing “Bhima Paksa” yang 

diselenggarakan di dalam tahanan Lowokwaru Malang.  
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