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KUDETA POLITIK 1965  
PADA NOVEL SEPTEMBER  KARYA NOORCA M. MASSARDI: 

KAJIAN INTERTEKSTUALITAS 
 

Nunung Nurnaningsih 
 

The research entitled “Kudeta Politik 1965 pada Novel September Karya Noorca M. 
Massardi: Kajian Intertekstualitas”. This research aims to uncover the history of 
intertextuality with novel September 1965 in Indonesia's political coup. This research uses 
qualitative research methods which give attention to the analysis of the content (content 
analysis). Content analysis is an in-depth discussion of the research of the contents of a 
document or paper. This research uses theories of intertextuality. September’s novel will 
be compared with the history of the political coup, seized power in 1965 with the method 
of anagrams. To align characters, plot, and setting contained in the novel in the history of 
recorded data. Based on the analysis of the steps then found final conclusions what is the 
history of a political coup in Indonesia in 1965 depicted on themes, characters and 
characterizations, as well as the setting of the novel in September. The study also found 
intertextuality between elements of anagrams found in the historical novel in September 
with the G30S coup seized power in 1965.   
 
Keyword: intertextuality, anagram, the coup. 
 
 
Pendahuluan  

Selalu terjadi ketegangan antara karya sastra yang berupa fiksi dan karya ilmiah 
yang berisi data dan fakta politik, ekonomi, sosial, dan budaya.  Teeuw (2003: 189) 
menyatakan bahwa roman berada dalam ketegangan antara kenyataan dan rekaan. 
Pembaca cenderung mempunyai harapan roman, novel, atau karya sastra yang dibacanya 
akan mendekati kenyataan. Terkadang karya sastra dibuat sedekat mungkin dengan 
kenyataan yang ada, di sinilah letak kerumitannya karena sesungguhnya sastra bergerak di 
ranah rekaan.  

Keberadaan karya sastra yang di dalamnya terkandung realitas ataupun fakta sosial 
politik mengakibatkan karya sastra disebut juga sebagai dokumen sosial (Teeuw, 
2003:194). Namun hal ini tidak dapat sepenuhnya dibenarkan. Karena meskipun sebuah 
karya sastra nampak sangat “realis” dengan dilengkapi data dan fakta tetap saja karya 
sastra berada di ranah rekaan. Sebagai pembaca dan peneliti, kita tidak dapat begitu saja 
menentukan di titik mana realitas berakhir dan rekaan dimulai.  

Salah satu dari jajaran karya yang memiliki mengalami ketegangan antara fakta dan 
fiksi karena mengandung latar sejarah Indonesia adalah karya Noorca M. Massardi yang 
berjudul September yang kemudian dijadikan objek pada penelitian ini. September karya 
Noorca M. Massardi (2006) merupakan sebuah novel yang menggunakan peristiwa kudeta 
politik 1965 sebagai latar penceritaan. Peristiwa kudeta yang hingga saat ini masih 
menjadi perdebatan para sejarahwan dan pelaku sejarah di mana letak titik kebenarannya.   

Jika novel September ini dibaca dengan lebih seksama maka satu hal yang akan 
langsung terasa adalah adanya tarik menarik latar yang digunakan, baik latar tempat dan 
waktu. Jika membaca lebih dalam Novel September ini akan terlihat bahwa novel 
September seakan menghadirkan latar dari dua masa yang berbeda. Jika dilihat dari 
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peristiwa yang diceritakan dalam novel September akan identik dengan peristiwa kudeta 
politik Indonesia pada tahun 1965, sedangkan jika dilihat dari aspek sosial, perkembangan 
teknologi informasi, dan perkembangan dunia media akan terlihat bahwa latar yang 
digunakan identik dengan rentang waktu kekinian. Teknik penceritaan semacam ini 
membuat pendeskripsian latar pada novel September ini semakin kompleks.  

Poin lain yang menarik dalam novel September ini adalah sistem penamaan yang 
digunakan di dalamnya. Penamaan tokoh, tempat, dan nama institusi serta latar peristiwa 
menggunakan metode anagram yang mengarahkan imajinasi kita pada nama, lokasi, dan 
peristiwa pada kudeta 1965. Selain hal-hal tersebut, ada hal lain yang mendasari novel ini 
menjadi layak untuk dikaji dalam sebuah penelitian.  

Pertama, novel September merupakan salah satu karya sastra yang secara eksplisit 
merekam realitas sosial politik di Indonesia. Novel-novel semacam itu selalu menarik 
untuk dikaji karena biasanya merupakan antitesis dari peristiwa sebenarnya dalam dunia 
nyata. Dalam novel September sendiri merekam peristiwa seputar kudeta politik di 
Indonesia tahun 1965 dan kemudian menyuguhkan alternatif kisah baru yang berbeda 
dengan peristiwa yang mendasari penulisannya. Karya-karya satra alternatif seperti ini 
makin marak setelah runtuhnya rezim Orde Baru, masa di mana hanya ada satu pusat 
informasi tentang sejarah yang dianggap benar, yaitu pemerintah.  

Kedua, tipisnya batas antara fakta dan fiksi dalam novel September. Tidak bisa 
dipungkiri bahwa karya sastra adalah fiksi. Namun, kita tak dapat memungkiri karya 
sastra yang lahir pada suatu zaman merupakan potret masyarakat dan kondisi pada zaman 
tersebut. Dalam novel September sendiri terdapat batas yang tipis antara fakta dan fiksi 
yang coba dihadirkan oleh penulis. Novel September menghadirkan dua fragmen cerita 
yang dikaitkan oleh satu toloh bernama Darius. Salah satu dari fragmen cerita 
menghadirkan latar peristiwa Gerakan 30 September. Latar peristiwa tersebut dihadirkan 
dengan menggunakan metode anagram pada bagian nama tokoh, tempat, institusi dan 
lembaga-lembaga terkait. Hal inilah yang kemudian membuat batas antara fakta dan fiksi 
menjadi semakin tipis. Karena pembaca akan dibuat berpikir bagian mana dalam novel ini 
yang merupakan fakta dan fiksi.  

Agar dapat membedah novel September dan memaknakannya dengan tepat 
diperlukan seperangkat teori yang mampu menyejajarkan antara novel September dan 
peristiwa kudeta politik 30 September 1965. Kajian intertekstualitas merupakan perangkat 
teori yang paling tepat untuk melakukan tugas ilmiah tersebut. Ketertarikan peneliti 
menggunakan kajian intertekstualitas karena pada novel September kental akan unsur-
unsur cerita yang memiliki kedekatan dengan sejarah kudeta politik 1965.      

Kajian intertekstualitas memberikan ruang bagi peneliti untuk memetakan dan 
menyejajarkan antara peristiwa kudeta politik 30 September 1965 dan novel September. 
Kedua komponen tersebut disejajarkan sebagai teks hipogram dan transformasi. Analisis 
ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan positif dalam dunia sastra Indonesia. 
Karena penelitian ini juga menguji apakah karya sastra yang notabene dikatakan fiksi 
dapat juga memberikan kontribusi pada pengungkapan fakta peristiwa sejarah yang terjadi 
di Indonesia.   

Kajian intertekstualitas muncul dari asumsi bahwa setiap karya sastra tidak pernah 
muncul dari situasi kekosongan kebudayaan (Teeuw, 1980:11). Hal ini dimaksudkan 
bahwa setiap karya sastra yang muncul pada satu masa tertentu pastilah memiliki 
keterkaitan dengan situasi sosial dan budaya yang terjadi sebelumnya ataupun karya-karya 
sastra yang muncul terlebih dahulu. Selanjutnya Culler (dalam Teeuw, 2003:121) 
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menyatakan sebuah karya dapat dibaca dalam kaitan ataupun pertentangan dengan teks-
teks lain. Lebih lanjut, “A work can only be read in connection with or against other texts, 
which provide a grid through which it is read and structured by establishing expectatitons 
which enable one topic out salient features anda give them structure.” 

Kerangka teori intertekstualitas memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada 
peneliti karya sastra untuk merunut keterkaitan karya sastra tersebut dengan karya-karya 
lain sesuai dengan pengalaman pembacaan si peneliti. Peneliti bisa saja mensejajarkan 
karya sastra yang muncul di era tahun 2000-an dengan teks yang telah hadir jauh 
sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Ratna (2004:174-175) menjelaskan 
interteks sebagai ruang metodologis dimana pembaca mampu untuk mengadakan asosiasi 
bebas terhadap pengalaman pembacaan terdahulu yang memungkinkan untuk memberikan 
kekayaan bagi teks yang sedang dibaca.  

Dalam teori intertekstual, ada dua hal utama yang harus dipahami oleh peneliti 
sastra, yaitu istilah teks hipogram dan teks transformasi. Menurut Riffatere dalam 
Nurgiyantoro (2000:51) Hipogram atau “hipogram” adalah karya sastra yang dijadikan 
dasar penulisan bagi karya yang kemudian. Selain itu istilah hipogram, barangkali dapat 
diindonesiakan sebagai latar yaitu dasar, walau mungkin tak tampak secara eksplisit, bagi 
penulisan karya yang lain (Nurgiyantoro, 2000:51). Teks yang mendasari kemunculan 
karya sastra yang kemudian tidak hanya berasal dari karya sastra saja. Tetapi juga bisa 
teks dari bidang lain, misal politik, ekonomi, sosial, budaya, sejarah, ataupun cabang 
kesenian lainnya.    

Hipogram tidak akan komplit, melainkan hanya bersifat parsial, yang berwujud 
tanda-tanda teks atau pengaktualisasian unsur-unsur tertentu ke dalam bentuk-bentuk 
tertentu. Pengambilan bentuk-bentuk itu, atau derivasi bentuk-bentuk teks yang 
ditransformasikan itu, dapat hanya berupa varian leksikal, denotasi, dan konotasi, pilihan 
paradigmatis kata-kata, atau pemakaian bentuk sinonim (Nurgiyantoro, 2000:53).  

Penentuan sebuah teks yang dianggap sebagai hipogram sangat bergantung pada 
pengalaman pembacaan peneliti sastra. Sehingga dalam sebuah aktivitas pembacaan 
dengan demikian akan terdapat banyak hipogram, yang berbeda-beda sesuai dengan 
kompleksitas aktivitas pembacaan terdahulu. Hipogram juga merupakan landasan untuk 
menciptakan karya-karya yang baru, baik dengan cara menerima maupun menolaknya 
(Ratna, 2004:175). Dalam sebuah teks sastra yang sama jika diteliti oleh dua orang 
peneliti sastra yang pengalaman pembacaannya berbeda akan menghasilkan teks hipogram 
yang berbeda pula.  

Penelitian dilakukan dengan cara menemukan hubungan-hubungan bermakna 
diantara dua teks atau lebih. Teks-teks yang dikerangkakan sebagai interteks tidak terbatas 
sebagai persamaan genre. Interteks memberikan kemungkinan yang seluas-luasnya bagi 
peneliti untuk menemukan hipogram. Interteks dapat dilakukan antara novel dengan 
novel, novel dengan puisi, novel dengan mitos. Hubungan yang dimaksudkan tidak 
semata-mata sebagai persamaan melainkan juga sebaliknya sebagai pertentangan, baik 
sebagai parodi atau negasi (Ratna, 2004:172-173). Pernyataan Ratna ini dimungkinkan 
juga karena pengarang memiliki kebebasan dalam menyerap informasi dari teks-teks yang 
pernah ada. Pengolahan informasi dari teks-teks tersebut dan perwujudannya menjadi 
sebuah karya sastra yang baru juga terkait dengan ideologi dan keberpihakan pengarang.   
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Kudeta G30S 1965 sebagai teks Hipogram  
Peristiwa sejarah kelam pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1965. Peristiwa 

kudeta yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 ini identik dengan sebutan 
G30S/PKI. Hal ini disebabkan karena selama pemerintahan Orde Baru, fakta sejarah yang 
diamini adalah tunggal yaitu fakta sejarah versi pemerintah yang menyebutkan bahwa 
dalang peristiwa kudeta G30S 1965 adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini 
diperkuat, dengan dimasukkannya fakta sejarah versi pemerintah tersebut ke dalam buku 
Sejarah Nasional Indonesia jilid VI yang disusun oleh Marwati Djoened Poesponegoro 
dan Nugroho Notosusanto. 

Dalam buku tersebut dengan gamblang dituliskan kronologis peristiwa mulai dari 
adanya isu Dewan Jenderal, penculikan para jenderal Angkatan Darat, hingga peristiwa 
pasca penemuan jenazah para jenderal itu di Lubang Buaya. Sepanjang 32 tahun 
pemerintahan Orde Baru, praktis tidak ada tulisan sejarah atau fakta sejarah baru yang 
muncul di permukaan. Hanya ada satu fakta tunggal yang kemudian dipropagandakan ke 
sekolah-sekolah, masyarakat, pegawai pemerintahan, di seluruh pelosok Indonesia.  

Namun, di luar itu terdapat beragam tafsir atas sejarah kudeta politik 1965 di 
Indonesia karena setelah kran demokrasi terbuka di Indonesia sejak era Reformasi, orang-
orang yang terlibat ataupun mengaku terlibat dengan peristiwa sejarah, berlomba-lomba 
untuk menuturkan dan menuliskan sejarah menurut versi mereka masing-masing.  

Novel September muncul di saat semangat menelusuri jejak kebenaran sejarah 
kudeta G30S 1965 masih terus dilakukan karena hingga kinipun, tidak catatan sejarah 
yang diperbarui berdasarkan fakta dan bukti sejarah yang ada sekarang. Sulit untuk 
mengatakan bahwa novel ini tidak terinspirasi atau dipengaruhi oleh peristiwa sejarah 
kudeta G30S 1965 karena  hampir sebagian besar fragmen cerita pada novel ini 
mengisahkan kudeta di sebuah negara yang identik dengan peristiwa kudeta G30S 
1965 di Indonesia.     

Penentuan sejarah kudeta G30S 1965 versi pemerintah sebagai naskah hipogram dari 
novel September tidak hanya didasarkan pada asumsi bahwa peristiwa sejarah tersebut 
lebih dahulu hadir jika dibanding dengan munculnya novel September. Indakator pertama 
yang menunjukkan bahwa peristiwa sejarah kudeta G30S 1965 adalah teks hipogram dari 
novel September adalah adanya catatan yang ditinggalkan oleh penulis di lembar vi 
sebelum masuk pada bagian cerita.  

Kepada : 
Keluarga Besar Presiden Soekarno 
Keluarga Besar Presiden Soeharto 

Rezim Orde Lama, para pendukung, dan para korbannya 
Rezim Orde Baru, para pendukung, dan para korbannya 

Rezim Orde Reformasi, para pendukung, dan para korbannya 
Rakyat, Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,  

para pendukung, dan para penentangnya 
Para pakar, peneliti, wartawan, dan penulis  

Sejarah Indonesia Modern 
 

Yang pikiran, ucapan, tindakan, analisis, dan karya-karyanya,  
telah mengilhami penulisan novel  

yang seratus persen fiksi ini 
(Massardi, 2006:vi) 
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Catatan yang ditinggalkan oleh penulis, Noorca M. Massardi, sebelum masuk ke 

penceritaan novel ini, mau tidak mau menguatkan asumsi bahwa sejarah G30S 1965 
merupakan teks hipogram dari penulis novel September. Catatan tersebut mengarahkan 
pembaca bahwa novel September terkait dengan peristiwa yang melibatkan nama Presiden 
Soekarno dan Soeharto beserta orde kepemimpinannya.    

Selain catatan yang ditinggalkan oleh penulis, asumsi bahwa kudeta politik G30S 
1965 merupakan teks hipogram dari novel September ini muncul jika melihat pola yang 
serupa antara peristiwa kudeta G30S 1965 di Indonesia dengan peristiwa kudeta 
September di novel September. Pola yang muncul pada peristiwa kudeta G30S 1965 ini 
dapat dijabarkan sebagai berikut:   

1. Memanfaatkan ketidak stabilan ekonomi, masyarakat berada pada titik terendah 
secara ekonomi.  

2. Melibatkan pasukan elit dari Angkatan Darat, dalam hal ini KOSTRAD 
3. Menggunakan isu SARA untuk menyulut kebencian dan kecurigaan satu sama 

lain.  
4. Diikuti dengan pergerakan Mahasiswa untuk membuat suasana dan iklim politik 

semakin tidak kondusif.  
Pola-pola yang sama juga nampak sepanjang penceritaan novel September karya 

Noorca M. Massardi ini. Pertama, memanfaatkan ketidak stabilan ekonomi. Pada Novel 
September, kisah diawali dengan adanya krisis ekonomi yang menyebabkan perusahaan 
Darius, PT Mas Koki, bangkrut.  

Namun, setelah dua dasawarsa mengabdi di perusahaan itu, akhirnya ia harus 
mengakui bahwa badai krisis ekonomi dan moneter yang melanda negaranya 
telah berdampak sangat berat pada keuangan perusahaan.     (Massardi, 
2006:hal 9) 
Akibatnya, seluruh dunia pun kemudian tahu bahwa karena badai krisis 
terberat dialami oleh industri perbankan akibat keserakahan para konglomerat 
yang merampok uang subsidi negara-ratusan triliun-maka sejumlah 
perusahaan, baik yang besar maupun menengah dan kecil terpaksa gulung 
tikar, terutama karena mereka tidak mampu lagi membayar cicilan utang 
pokok… (Massardi, 2006:9-10) 
 
Pola yang kedua adalah dengan pelibatan pasukan elit Angkatan Darat, dalam hal ini 

KOSTRAD. Pada novel September juga terdapat pola yang serupa, namun nama pasukan 
elitnya diubah menjadi KOSCAD yang merupakan kepanjangan dari Komando Strategis 
Cadangan Angkatan Darat. Jika pada sejarah Indonesia Panglima KOSTRAD dipegang 
oleh Mayjen Soeharto, pada novel September Panglima KOSCAD adalah Mayjen Theo 
Rosa.  

Dua kali Saudara-saudara! Aku hitung dua kali! Sudah dua kali perintahku 
dilanggar, ditentang, dilawan, dilecehkan, dan disepelekan oleh Panglima 
Koscad yang koppig , mayor jenderal yang keras kepala itu, dan kalian semua 
diam saja! (Massardi, 2006:280) 

 
Yang dimaksud Panglima Koscad yang koppig pada kutipan dialog Presiden Soekresno 
adalah Mayjen Theo Rosa. Istilah yang sama juga pernah dilontarkan Presiden Soekarno 
kepada Mayjen Soeharto.  
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Pola ketiga adalah penggunaan isu SARA. Di dalam novel September digambarkan 
bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian Jenderal Angkatan Darat dan 
upaya kudeta itu adalah orang-orang dari golongan kiri, yaitu PAKI (Partai Kiri) beserta 
semua organisasi yang berafiliasi di dalamnya.  

Selain gedung-gedung dan perkantoran PAKI dan onderbouw-nya yang 
dirusak, dihancurkan, dan dibakar, rumah-rumah pribadi dan sekolah-sekolah 
ikut menjadi korban. Bahkan, aksi yang dilakukann KAP Gestapul itu 
berlanjut dengan gerakan pengejaran, penangkapan, penganiayaan, 
pemerkosaan, pembunuhan massal, dan penjarahan harta benda mereka yang 
dituduh terlibat Gerakan 10 September, Paki, dan onderbouw-nya, termasuk 
dari kalangan nonpribumi… (Massardi, 2006:528) 
 Pola keempat adalah adanya gerakan mahasiswa yang juga dimunculkan pada novel 

September. Gerakan-gerakan mahasiswa pada novel September ini kemudian mendorong 
percepatan penyelesaian polemik percobaan kudeta. 

Senin, 21 September, pagi hari. Demonstrasi besar siap digelar oleh pelbagai 
kelompok mahasiswa lintas organisasi dan lintas agama, yang tergabung 
dalam Kesatuan Anti Militer dan Ideologi Kekerasan (Kamikas). Ribuan 
mahasiswa dan pemuda dari pelbagai kota datang ke Ibu Kota… (Massardi, 
2006:553)  
Keempat pola di atas menunjukkan adanya relasi antara kudeta G30S 1965 dengan 

kudeta politik yang ada di novel September. Jika disandarkan pada kronologis waktu, 
maka novel September yang muncul pada tahun 2006 adalah karya yang terinspirasi dari 
peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 tersebut. Persamaan tersebut diperkuat juga dengan 
persamaan nama tokoh dan tempat peristiwa. Pada novel September, nama tokoh dan 
tempat peristiwa diacak dengan menggunakan metode Anagram, metode acak kata 
sehingga memunculkan bentuk kata lain. Penjelasan tentang anagram tokoh dan tempat 
peristiwa akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.  

 
Anagram Tokoh dan Latar novel September 

Jika membaca novel September maka akan mudah didapati penyebutan nama tokoh, 
nama tempat, dan simbol-simbol kota yang dapat kita asumsikan sama dengan yang 
benar-benar ada di catatan sejarah kudeta G30S 1965 di Indonesia. Penulis menggunakan 
nama dan latar sebenarnya dan menggubahnya dengan metode anagram. Metode anagram 
sendiri adalah salah satu jenis permainan kata yang huruf-hurufnya kemudian diacak 
untuk membentuk kata lain atau sebuah kalimat. Anagram sering dipakai menjadi sebuah 
kode. Karya novel lain yang menggunakan anagram adalah The Da Vinci Code karya Dan 
Brown.  

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan tabel yang berisi tentang anagram tokoh 
dan latar dalam novel September yang nantinya akan diselaraskan dengan tokoh dan latar 
dalam peristiwa kudeta G30S 1965 yang ada di Indonesia. 
 
 Tabel Anagram Tokoh dan Latar  

Novel September Kudeta G30S 1965 di Indonesia 
Mayjen Theo Rosa  Mayjen Soeharto 

Mahya Nida Ahmad Yani 
Alimenje  J. Leimana  
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Awal Manuseli Maulwi Selan 
Kolonel Infantri F. Atalie A. Latief 

Jendral Tasnio Hanu Jendral A.H. Nasution 
Panglima AU Armandhio Panglima AU Omar Dhani 

Pasukan PARKAD Pasukan RPKAD 
Pangdam Mayjen Hakim 

Usamahwaruduri 
Pangdam Mayjen Umar Wirahadi 

Kusuma 
PM Cina Chou Lie-na PM China Chou In-Lae 

Wakil Perdana Menteri Indrobasu Subandrio 
Komandan Resimen Kresnobirowo  

Brigjen Basuri  
Brigjen Sabur 

Kompol Laming Kompol Mangil 
Wisma Asoy Wisma Yaso 
Ibu Tinarih Ibu Hartini 

Wiryo Soekarto Karto Soewiryo 
Perguruan Kinici Perguruan Cikini 
Esok Bersaudara Koes Bersaudara 

Jagaretina Jatinegara 
Jenderal Pursapto Jenderal Suprapto 

Jenderal Marthoyon Jenderal MT Haryono 
Jenderal Jatipanan Jenderal Panjaitan 
Jenderal Toeyoso Jenderal Soetoyo 

Letnan Errie Pandeten  Letnen Piere Tendean 
Jenderal Purmasnu Jenderal S. Parman 

Purwo Bonno Onno W. Purbo 
Kantor Berita Ranata Kantor Berita Antara 
Andarsin Imakalona Sandrina Malakiano 
Farie Harman Hikam  Arief Rahman Hakim 

 
Tabel analisis di atas didapat berpedoman pada analisis anagram yang sebelumnya 

dilakukan serta disandingkan dengan teks hipogram sejarah kudeta G30S 1965. 
Penggunaan dua metode yang berbeda, yaitu anagram dengan otak atik gathuk yang 
digunakan penulis dapat diasumsikan sebagai strategi penulis untuk memberi efek 
kedekatan dengan teks hipogramnya. Faktor kedekatan tersebut mempermudah pembaca 
untuk membaca data sejarah yang disajikan oleh penulis.  

 
Intertekstualitas Novel September  

Di bawah ini terdapat beberapa unsur yang diintertekstualitaskan antara keduanya.  
No Novel September 

(Teks Transformasi) 
Kudeta G30S 1965 
(Teks Hypogram) 

1 Presiden Soekarno 
Nama : Presiden Soekresno 
Julukan :  

- Putra Sang Surya 
- Penyambung Lidah Rakyat 

Nama : Presiden Soekarno 
Julukan :  

- Putra Sang Fajar 
- Penyambung Lidah Rakyat 
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- Pemimpin Besar Reformasi  
Memiliki istri bernama : 

- Tinarih 
- Devi Ratih Srikandi 

Memiliki anak bernama Awaniwati 

- Pemimpin Besar Revolusi  
Memiliki istri bernama :  

- Hartini  
- Ratna Sari Dewi 

Memiliki anak bernama Megawati 
2 Mayjen Soeharto 

Nama : Mayjen Theo Rosa 
Julukan : Jenderal koppig 
Jabatan :  

- Pangkoscad 
- Pangkolaga 

Nama : Mayjen Soeharto 
Julukan : Jenderal koppig 
Jabatan :  

- Pangkostrad 
- Panglima Mandala 

 
3 Jenderal yang diculik 

- Jenderal Pursapto 
- Jenderal Mahya Nida 
- Jenderal Marthoyon 
- Jenderal Jatipanan 
- Jenderal Toeyoso 
- Letnan Errie Pandeten 
- Jenderal Purmasnu 

- Jenderal Suprapto 
- Jenderal Ahmad Yani 
- Jenderal MT Haryono 
- Jenderal Panjaitan  
- Jenderal Soetoyo 
- Letnan Pierre Tendean  
- Jenderal S. Parman  

4 Tempat Jenderal diculik dan ditemukan 
Lubang Buaya Lubang Buaya 

5 Tanggal Kudeta 
10 September 1965 30 September 1965 

6 Dalang Kudeta  
Mayjen Theo Rosa PKI 

7 Kronologis Kudeta 
- Pengerahan pasukan Angkatan 

Perang ke Ibu Kota dalam 
rangka Peringatan Hari Jadi 
Angkatan Perang 

- Penculikan Jenderal 
- Pengumuman adanya Dewan 

Reformasi yang telah 
menggagalkan upaya kudeta 
oleh Dewan Jenderal 

- Penguasaan radio dan surat 
kabar oleh Dewan Reformasi 

- Keberhasilan KOSCAD dalam 
menggagalkan kudeta yang 
dilakukan oleh Dewan 
Reformasi yang telah disusupi 
oleh PAKI 

- Penemuan ketujuh jenderal yang 
diculik di Lubang Buaya 

- Propaganda kekejaman PAKI 

- Pengerahan pasukan ABRI ke 
Jakarta dalam rangka Peringatan 
Hari ABRI 
 

- Penculikan Jenderal 
- Pengumuman adanya Dewan 

Revolusi yang telah 
menggagalkan upaya kudeta oleh 
Dewan Jenderal 

- Penguasaan radio dan surat kabar 
oleh Dewan Revolusi 

- Keberhasilan KOSTRAD dalam 
menggagalkan kudeta yang 
dilakukan oleh Dewan Revolusi 
yang telah disusupi oleh PKI 
 

- Penemuan ketujuh jenderal yang 
diculik di Lubang Buaya 

- Propaganda kekejaman PKI yang 
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yang telah menyiksa para 
Jenderal 

- Bukti penyelidikan dan 
investigasi mengarahkan kepada 
Mayjen Theo Rosa sebagai 
dalang kudeta  

telah menyiksa para Jenderal 
 

- Penetapan PKI sebagai dalang 
utama kudeta tersebut oleh 
pemerintah Orde Baru  

 
8 Latar Tempat Kejadian 

Ibu Kota Jakarta 
 
 
Simpulan 

Analisis intertekstual di atas menunjukkan kesejajaran antara novel September 
dengan Kudeta G30S 1965. Novel September yang diterbitkan pada tahun 2006 
dimungkinkan untuk terinspirasi peristiwa kudeta G30S 1965. Dari analisis di atas 
menunjukkan dua poin, antara lain: novel September merupakan teks transformasi dari 
peristiwa sejarah Kudeta G 30S 1965. Kronologis peristiwa kudeta pada Novel September 
merupakan negasi (penolakan) dari peristiwa sejarah Kudeta G30S 1965. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya perbedaan pada penyebutan dalang kudeta, jika pada novel 
September dalang kudeta adalah Mayjen Theo Rosa sementara pada kudeta G30S 1965 
dalang yang disebutkan dalam catatan sejarah versi pemerintah adalah PKI. 

Hasil analisis intertekstualitas yang menunjukkan bahwa novel September adalah 
teks negasi dari sejarah kudeta politik G30S 1965 menunjukkan bukti bahwa Noorca M. 
Massardi berusaha untuk memberikan pemahaman dan tawaran baru pada proses 
pembacaan sejarah. Selama ini, sejarah kudeta politik G30S 1965 yang dijadikan acuan 
adalah sejarah versi pemerintah yang memunculkan PKI sebagai dalang kudeta.  

Munculnya novel September merupakan tawaran baru bagi dunia pencatatan dan 
penelitian sejarah serta dunia sastra Indonesia. Novel September hadir sebagai novel 
historis yang paling cermat merekam kronologis peristiwa kudeta G30S 1965. Tawaran 
baru yang disuguhkan oleh Noorca menunjukkan bahwa ada usaha-usaha untuk mencari 
kebenaran sejarah yang masih abu-abu. 
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