
 

 
PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA 

 
Dedi Hamdun merupakan aktifis PPP yang aktif dalam dalam aksi-aksi Mega Bintang Rakyat 
menjelang Pemilu 1997. Dedi Hamdun dilaporkan hilang sejak 29 Mei 1997, bersama dengan 
Noval Alkatiri (pengusaha) dan Ismail (supir Noval Alkatiri). Diduga Deddy Hamdun diculik 
karena aktivitasnya mendukung kampanye PPP dalam Pemilu 1997. Menurut keterangan 
Pius Lustrilanang, ia sempat diceritakan oleh Yani Afri dan Sonny, bahwa Dedi Hamdun juga 
pernah disekap di tempat yang sama dengan mereka.  Sedangkan, Noval Alkatiri adalah 
seorang Direktur PT Sangkuriang Tour and Travel dan PT Rahama Pratama. Dia diculik pada 
tanggal 29 Mei 1997, bersama dengan Dedi Hamdun dan Ismail. Mereka diculik setelah 
menjemput Dedi Hamdun di Rumah Sakit Bunda. Noval Alkatiri sempat berada dalam tempat 
penyekapan yang sama dengan Yani Afri dan Soni. Kemudian Soni pun menceritakan hal 
tersebut kepada Pius Lustrilanang. Hingga saat ini, tidak diketahui keberadaan dan kejelasan 
nasib Noval Alkatiri. Ismail adalah supir pribadi Noval Alkatiri. Ismail diculik bersama dengan 
Dedi Hamdun dan Noval Alkatiri pada tanggal 29 Mei 1997, setelah menjemput Dedi Hamdun 
di RS Bunda  
 
Yani Afri dan Sony adalah sama-sama aktifis PDI Pro Megawati. Pada tanggal 23 April 1997, 
sejumlah aparat berseragam dari KODIM Jakarta Utara mendatangi tempat tinggalnya di 
Rumah Susun Tanah Abang, Blok 36, Lantai 3. Mereka lalu membawa Yani Afri bersama 
rekannya, Sony, ke kantor Kodim tersebut. Mereka sempat ditahan disana selama beberapa 
hari.  Tiga hari kemudian, tanggal 26 April 1997, seorang teman Yani Afri mengatakan pada 
Ibu Tuti Koto (ibu Yani Afri) bahwa Yani Afri ditahan di Kodim Priok. Namun ketika 
mendatangi kantor Kodim tersebut, mereka mengatakan bahwa Yani Afri dan Sony sudah 
dilepas.  Namun ketika di tempat penyekapan, Pius mengatakan pernah bertemu dengan 
Yani Afri dan Sony. Berdasarkan cerita dari Sony dan Yani Afri kepada Pius di tempat 
penyekapan, mereka mengatakan bahwa mereka memang sempat dilepaskan dari Kodim, 
tetapi kemudian di luar kantor Kodim mereka dijemput atau tepatnya diculik oleh sekelompok 
orang yang menggunakan mobil Hardtop.  
 
Leonardus / Gilang adalah pengamen di Solo dan aktif dalam organisasi mahasiswa bernama 
DRMS, juga di PRD. Gilang sering dicari-cari oleh polisi karena sering bentrok dengan aparat 
dan menonjol dalam hal menolak Soeharto. Bahkan aparat keamanan pernah datang ke 
rumahnya untuk mencari Gilang, 21 Mei 1998 ia sempat berorasi dalam aksi penurunan 
Suharto dan sore harinya berpamitan pada orangtuanya untuk ke Madiun karena 
mendapatkan pekerjaan. 23 Mei 1998 Gilang ditemukan meninggal di hutan Watu Mloso 
kilometer 23, kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. 
Menurut hasil otopsi, kemungkinan besar Gilang tewas akibat pisau tajam yang dihujamkan 
pelaku yang sudah terlatih.  
 
Aan Rusdianto, Nezar Patria, Mugiyanto. Mereka aktifis SMID dan PRD, diculik di rumah 
kontrakannya, di rumah susun Klender Blok 37 No. 7 lantai II, Jakarta Timur pada tanggal 13 
Maret 1998 dan baru dibebaskan pada tanggal 5 Juni 1998. Aan dan Nezar diculik lebih dulu 
baru kemudian malamnya Mugiyanto diculik setelah pulang dari sebuah pertemuan. 
Pelakunya sekelompok orang yang berbadan tegap dan kekar, sebagian dari mereka 
mengenakan seragam hijau dan sebagian lainnya mengenakan pakaian preman. Mereka 
langsung dibawa ke Poskotis Markas Kopassus. Sementara Mugiyanto yang diculik 
belakangan pada hari yang sama, sempat dibawa dulu ke Koramil Duren Sawit dan KODIM 
Jakarta Timur. Setelah itu, baru Mugiyanto dibawa ke Poskotis Markas Kopassus. Tanggal 13 
Maret hingga tanggal 15 Maret, mereka berada di Poskotis Markas Kopassus. Selama 
berada di tempat penyekapan, mereka diinterogasi dan mengalami penyiksaan mulai dari 
pemukulan hingga disetrum. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pun seputar aktivitas 
mereka di SMID dan PRD, beberapa kawan mereka di SMID dan PRD serta hubungannya 
dengan jaringan pro demokrasi serta tokoh-tokoh nasional seperti Amien Rais, Megawati dan 
Sofyan Wanandi. Tanggal 15 Maret 1998, mereka dibawa ke KODAM Jaya untuk diperiksa. 
Setelah itu, mereka dibawa ke Polda Jaya untuk diperiksa kembali, tanpa pengacara. Selama 
diperiksa di sana, mereka dipukul dengan tongkat huru hara oleh kedua pemeriksa. Mereka 
akhirnya tahu bahwa mereka dituduh melakukan tindakan subversif. Selama di Polda Jaya, 



 

mereka ditempatkan dalam sel yang berbeda. Pada 2 bulan pertama mereka tidak 
diperbolehkan mengikuti kegiatan senam tiap hari Rabu dan Jumat, demikian juga Sholat 
Jumat. Baru 1 bulan terakhir mereka diijinkan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.  Sekitar 
bulan April, Kapten Aris Munandar memberitahu mereka bahwa Faisol Reza, Raharja Waluya 
Jati, Herman Hendrawan dan Bimo Petrus juga akan dibawa ke Polda Metro Jaya. Tetapi 
kenyataannya, beberapa hari kemudian dinformasikan di koran bahwa Faisol Reza dan 
Raharjo Waluyo Jati sudah dipulangkan ke rumah masing-masing, tetapi tidak dengan 
Herman Hendrawan dan Bimo Petrus. Tanggal 17 Mei 1998 mereka diperiksa 3 perwira 
Puspom ABRI, yang menanyakan proses penangkapan mereka oleh orang-orang tak dikenal 
itu. Tanggal 5 Juni 1998 mereka disuruh menandatangani Surat Perintah Penangguhan 
Penahanan dari Polda Metro Jaya, kemudian dibebaskan.  
 
Rahardja Waluyo Jati dan Faisol Reza. Rahardja Waluyo Djati merupakan aktivis PRD dan 
Jaringan Kerja Rakyat (Jaker). Ia diculik pada tanggal 12 Maret 1998 di RSCM, bersama 
Faisol Reza, setelah menghadiri acara di YLBHI. Djati dan Reza berlari ke RSCM ketika 
menyadari mereka berdua diikuti oleh sekelompok orang. Ia kemudian naik ke lantai 2 di 
bagian UGD dan kemudian terpojok di WC. Dalam penangkapan Djati sempat dipukuli oleh 
orang-orang yang menculiknya karena ia berteriak untuk mengundang perhatian orang-orang 
di sekitarnya. Penculikan dilakukan oleh sekitar 8-10 orang yang mempunyai ciri-ciri 
diantaranya berambut panjang dan berbadan tegap, yang kesemuanya berpenampilan 
seperti preman. Sampai di parkiran ia dimasukkan ke dalam sebuah jeep dan diinjak 
kepalanya serta ditutup kepalanya dengan kain hitam hingga ia tidak mampu melihat 
sekelilingnya. Setelah dibawa berputar-putar selama 2,5 jam, kemudian ia diturunkan di 
sebuah tempat yang memiliki ruang bawah tanah. Didalam ruang itu ia ditempatkan di 
sebuah kamar sel. Sedangkan Reza ketika keluar dari WC langsung dipukul di sekujur 
tubuhnya, terutama di ulu hati yang menyebabkan dirinya sulit bernafas dan tidak dapat 
berteriak. Pelaku kemudian menyeretnya ke bawah dan memasukkannya ke dalam mobil 
yang sudah disiapkan di halaman parkir. Saat dalam mobil, Reza didudukkan di lantai mobil 
dengan kedua tangan diborgol ke belakang dan kepala ditutup dengan kain warna hitam.. 
Reza kemudian ditodong dengan menggunakan pistol di pinggang dan para penculik 
mengatakan agar Reza tenang serta tidak melawan. Sampai di tempat penyekapan, Reza 
kemudian dmasukkan ke dalam suatu ruangan dan didudukkan di sebuah kursi serta kedua 
tangannya dborgol di kursi. Setelah difoto, mata Reza ditutup kembali, dan tidak berapa lama 
kemudian datang satu orang yang memukulinya terus menerus, terutama di bagian muka 
tanpa mengucapkan apapun. Reza juga dipukuli di bagian perut dan kepala bagian belakang. 
Selain pemukulan, Reza juga disetrum dengan menggunakan alat kejut listrik yang diarahkan 
ke hampir seluruh tubuhnya, terutama bagian-bagian persendian kecuali bagian dada. 
Terkadang para pelaku juga menggunakan beberapa alat kejut listrik pada beberapa 
persendian secara bersamaan. Selain setrum dan pukulan, Reza juga disundut rokok dan 
kaki serta tangannya juga sempat dibakar dengan korek api. Selain itu, ia juga sempat 
digantung dan ditidurkan diatas balok es. Akibat intensitas penyiksaan yang tinggi, yang 
dilakukan selama 3-4 hari, menyebabkan Reza tidak bisa tidur. Adapun Djati diinterogasi 
mengenai keberadaan Andi Arief, Suyat, Bimo Petrus serta ditanyakan mengenai 
hubungannya dengan Amien Rais, Megawati dan Gus Dur. Selama dalam proses interogasi 
tersebut, Djati mengalami tindakan penyiksaan seperti, disetrum, dipukul, ditendang, 
ditidurkan di balok es serta digantung lehernya dengan seutas tali selama beberapa detik. 
Djati pun dipaksa untuk duduk terus menerus selama 2-3 hari berturut-turut sehingga ia tidak 
bisa beristirahat. Baru pada hari keempat, ia dipindahkan ke kamar sel dan dapat tidur di 
sebuah kasur. Ketika dipindahkan ke kamar sel itulah, ia juga baru mengetahui bahwa di 
kamar sel lainnya ada Faisol Reza, Pius Lustrilanang, Desmond J Mahesa dan Haryanto 
Taslam. Dalam kamar sel tersebut, ia dapat berkomunikasi dengan tahanan lainnya. Dari 
hasil komunikasi tersebut, Djati mengetahui bahwa Herman Hendrawan, Yani Afri dan Sonny 
juga sempat disekap di tempat yang sama. Djati kemudian dibebaskan pada tanggal 26 April 
1998 di jembatan fly over Cipinang, dengan dibekali tiket kereta bisnis jurusan Semarang dan 
uang saku. Sedangkan Reza pada 25 April 1998. Reza langsung kembali ke Purbolinggo, ke 
rumah orang tuanya. Ketika ia sampai di rumah, ada orang yang bernama Kumbo Karno 
menelpon ke rumah keluarganya untuk memastikan Reza sudah sampai di rumah.  
 



 

Pius Lustrilanang. Tanggal 4 Februari 1998, Pius ditangkap di depan RSCM oleh sekelompok 
orang yang berpakaian preman. Ia kemudian dimasukkan ke dalam mobil berwarna abu-abu 
sambil ditodongkan pistol. Sampai di tempat penyekapan, ia diinterogasi seputar aktivitas 
politiknya bersama ALDERA. Penginterogasian disertai dengan setruman-setruman dan 
direndam di bak. Ia juga sempat ditelanjangi dan diinjak kepalanya. Piusberaktivitas di 
ALDERA (Aliansi Demokrasi Rakyat) dan SIAGA (Solidaritas Indonesia untuk Amien dan 
Mega). Sejak tahun 1993 dia aktif di media alternatif dan secara terbuka menolak kembali 
pencalonan Soeharto menjadi Presiden. Dia sangat aktif berkampanye dan menggalang 
massa untuk tujuan tersebut. Setelah diinterogasi selama 2 hari, Pius kemudian dimasukkan 
ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi suara musik yang keras. Saat ia masuk tempat 
penyekapan, di sel yang berbeda, sudah ada Yani Afri dan 2 orang lagi yang seingatnya 
adalah Soni dan Desmon. Pius sempat berbicara dengan Yani Afri dan Soni. Mereka 
menyebutkan bahwa Dedy Hamdun dan Noval Alkatiri sempat berada di penyekapan itu 
namun sudah dikeluarkan. Pius kemudian dilepaskan pada tanggal 2 April 1998, tanpa 
proses hukum, dengan diantarkan ke Bandara Soekarno-Hatta dan dibelikan tiket ke 
Palembang.  
 
Andi Arief. Tanggal 28 Maret 1998, sekitar pukul 10.00 WIB, Andi Arief diculik di ruko milik 
kakaknya di Bandar Lampung oleh sekitar 7 orang. Mereka langsung menutup kepalanya 
dengan sheibo dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil. 1-1,5 jam kemudian mobil 
berhenti dan tutup kepalanya dibuka. Ternyata saat itu mereka sedang berada di Bakauheni. 
Namun selepas dari pelabuhan Merak kepalanya ditutup kembali oleh para penculiknya.  
Sekitar pukul 6 sore, Andi sudah berada di sebuah lokasi lalu dibawa masuk ke dalam 
sebuah ruangan. Lalu mereka memborgol tangan Andi dengan dua borgol lalu mengikat 
kedua borgol itu dengan satu borgol lagi ke sebuah kursi. Siang dan malam ia diinterogasi. Isi 
interogasi lebih banyak menyangkut organisasinya seperti PRD, SMID. Mereka juga 
menanyakan tentang L.B Moerdani, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, pendanaan PRD, 
sejumlah tokoh Pijar, Aldera, YLBHI, dan AJI.  Ia berada di ruang tersebut sejak tanggal 28 
Maret malam sampai tanggal 6 April siang, sebab tanggal 6 April siang ia kemudian dipindah 
ke ruang bawah. Setiap hari diputar musik dari radio dengan suara keras dari pukul 5 pagi 
hingga pukul 2 pagi. Selama radio dimatikan, ia mulai mendengar di sebelah kanan ada 
suara orang berdoa dan sebelah kiri orang sedang mengerang kesakitan. Dengan mulai 
berkomunikasi dengan sesama tahanan yang di ruang bawah tanahlah, akhirnya ia 
mengetahui bahwa di ruang sel yang lain diisi oleh Raharja Waluya Jati, Faisol Reza dan 
Haryanto Taslam.  Pada tanggal 15 April 1998, Haryanto Taslam dibebaskan. Besok 
malamnya, Andi dibawa keluar. Dengan mata tertutup dan tangan diborgol, ia dibawa pergi 
naik mobil. Pukul 01.00 tanggal 17 April 1998, ia sudah berada di penjara Bagian Reserse 
Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri). Kemudian ada serah terima antara penculik 
dengan polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, diketahui proses pelepasan 
Andi Arief dari lokasi Cijantung ke Mabes Polri, dilakukan melalui Badan Intelijen ABRI (BIA). 
Di Mabes Polri, Andi dimasukkan ke dalam sel isolasi. Siangnya baru kemudian ia dibawa 
menghadap Letkol Lubis dan diminta untuk menandatangani surat penangkapan dan 
penahanan. Disana, ia diisolasi selama tiga hari. Pada tanggal 23 April 1998, ia dipertemukan 
dengan pengacaranya, Munir, dan kakaknya.  
 
Bimo Petrus Anugerah. Tidak ada saksi mata yang melihat atau mendengar sendiri peristiwa 
terjadinya penghilangan paksa yang dialami oleh Bimo Petrus. Namun sampai tanggal 12 
Maret 1998, Bimo Petrus tinggal bersama-sama Aan Rusdianto, Nezar Patria dan Mugiyanto 
di Rumah Susun Klender. Tanggal 13 Maret 1998, Bimo Petrus bersama Aan Rusdianto dan 
Nezar Patria mengikuti rapat di sekitar kantor pos besar Pasar Baru, Jakarta. Sore harinya, 
Bimo Petrus berpisah dengan Aan Rusdianto dan Nezar Patria yang pulang menuju tempat 
tinggal mereka. Bimo Petrus tidak ikut tertangkap pada saat Aan dan Nezar diculik, karena 
tidak berada di rumah.  Dalam interogasi terhadap Raharja Waluya Jati dan Faisol Reza, 
pertanyaan mengenai Bimo Petrus selalu diajukan oleh para penculiknya. Berdasarkan hal ini 
kemudian disimpulkan bahwa Bimo Petrus juga merupakan salah satu target penculikan.  
 
Desmond J. Mahesa. Desmond Junaedi Mahesa adalah pengacara dan ketua LBH 
Nusantara cabang Jakarta. Pada tanggal 3 Februari 1998, ia diculik tepat di depan kantor 
Dept Pertanian Salemba oleh sekelompok orang. Ia ditodong dengan pistol jenis FN 



 

kemudian dimasukkan ke mobil Vitara warna abu-abu. Kepalanya ditutup dengan tas hitam, 
kemudian ditelungkupkan. Setelah turun dari mobil, kemudian dia dibawa ke ruangan gelap. 
Matanya ditutup kain hitam, tangan diborgol dan mulai diinterogasi. Selama diinterogasi, 
Desmond dipukuli, ditendang dan distrum. Setelah tiga jam kemudian, Desmond dimasukkan 
ke dalam ruangan yang terdapat bak mandinya. Kepalanya kemudian direndam di dalam bak 
mandi dan ditanya kembali mengenai aktifitas dan sikap politiknya. Dalam ruangan sel, ia 
juga sempat mendengar suara Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Rahardja Waluyo Djati, 
Herman Hendrawan, Yani Afri (Ryan), Sony dan Faisol Reza.  Pada tanggal 3 April 1998, 
kira-kira pukul 10.00, dia dibebaskan oleh penculik dan diantar ke Bandara Soekarno Hatta. 
Sekitar 100 meter dari terminal Garuda di Bandara Soekarno Hatta, dia dilepaskan dan 
sudah disiapkan tiket dengan tujuan Banjarmasin. Dia diancam untuk tidak membeberkan 
kasus penculikan dirinya, atau akan dilenyapkan.  
 
Haryanto Taslam. Haryanto Taslam adalah pengurus pusat PDI, Pro Mega yang memiliki 
hubungan dengan kelompok-kelompok aktivis lainnya, diantaranya Herman Hendrawan. 
Pada 8 Maret 1998, kira-kira pukul 19.00, Haryanto Taslam akan ke Pondok Pinang melalui 
tol Kp Rambutan. Pada saat di depan Masjid At Tiin, di belakang mobilnya ada sebuah mobil 
tanpa lampu. Mobil tersebut menyalip dan mendesak mobil Haryanto Taslam ke tepi. Sempat 
terjadi kejar-kejaran hingga di pintu TMII dan mobil Haryanto Taslam ditabrak. Hartas 
kemudian turun dan ada 3 orang yang turun dari mobil yang menabraknya. Mereka 
menawarkan kepada Hartas untuk ke bengkel. Namun 2 orang diantara mereka langsung 
memegang dan mendorong Hartas ke atas mobil. Sebelum dibawa ke mobil, ia sempat 
merasakan tulang rusuk dan pinggangnya dotodong dengan senjata api. Matanya kemudian 
ditutup dan tangannya diborgol. Ia pun kemudian dibawa ke suatu tempat. Dalam tempat 
penyekapan, ia diinterogasi berbagai macam kegiatan politik yang pernah, sedang dan akan 
ia lakukan pada waktu itu. Secara psikis, Hartas merasa tertekan karena cara interogasi yang 
dilakukan dengan mata tertutup dan tangan diborgol serta dengan pertanyaan-pertanyaan 
yang antara lain pernah disetrum atau belum. Ia juga ditakut-takuti akan disetrum, dan 
memperdengarkan suara alat penyetrum di dekat telinga Hartas.  Selama 40 hari, Hartas 
disekap di tempat tersebut. Pada tanggal 17 April 1998, Hartas kemudian dilepaskan, tanpa 
proses hukum, di sekitar Bandara di Bandung.  
 
Herman Hendrawan. Herman Hendrawan adalah aktifis PRD yang berlatar belakang 
mahasiswa FOSIP Unair angkatan 1990. Herman juga dikenal sebagai aktivis PPBI (Pusat 
Perjuangan Buruh Indonesia) dan SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) 
di Surabaya. Ia terlibat aktif melakukan aktivitas pengorganisasian mahasiswa di Surabaya, 
Yogyakarta dan Jakarta.  Tanggal 29 Juli 1996, PRD dinyatakan secara resmi sebagai 
dalang peristiwa penyerbuan kantor PDI tanggal 27 Juli 1996. Maka, tanggal 1 Agustus 1996, 
Herman pamit pindah ke Jakarta dengan alasan sudah tidak aman baginya ada di Surabaya. 
Sejak itu, Herman ditugasi sebagai 'mediator' PRD dan PDI, peran yang sangat vital untuk 
menjembatani relasi antara PRD dan PDI.  Herman diduga diculik pada tanggal 12 Maret 
1998, setelah menghadiri konferensi pers KNPD di kantor YLBHI, bersama Faisol Reza dan 
Raharja Waluya Jati. Hingga saat ini, keberadaan Herman tidak diketahui oleh siapapun. 
Berdasarkan kesaksian Pius Lustrilanang yang pernah berbicara dengan Herman di dalam 
tempat penyekapan, Herman mengaku diculik di sekitar RSCM.  
 
Suyat. Suyat adalah mahasiswa FISIP Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, angkatan 1995. 
Dia dimabil secara paksa dari rumah temannya pada 12 Februari 1998 sekitar pukul 04.00 
WIB. Dua orang dari pelaku menarik Suyat secara paksa ketika Suyat membukakan pintu 
dan 1 orang mendorong serta menodongkan senjata api ke arah punggung Suyat. Mereka 
kemudian membawanya ke sebuah mobil yang diparkir tidak terlalu jauh dari rumah 
temannya yang telah dipersiapkan sebelumnya.  Suyat merupakan pengurus pusat Komite 
Nasional Perjuangan untuk Demokrasi (KNPD) yang membidangi Pendidikan dan 
Propaganda serta anggota SMID. Dia juga aktif dalam kegiatan demonstrasi, baik di Solo 
maupun di Jakarta. Hingga sampai saat ini,tidak diketahui keberadaan dan nasib Suyat.  
Kemungkinan besar, penculikan Suyat merupakan operasi penghilangan paksa yang sama 
dengan operasi terhadap beberapa aktivis yang dihilangkan namun telah dilepaskan. Hal ini 
dikarenakan, pertanyaan mengenai keberadaan Suyat sempat juga diajukan kepada para 
penculik kepada Raharja Waluya Jati, saat ia disekap.  



 

 
Wiji Thukul . Wiji Thukul atau Widji Widodo adalah seorang seniman penyair dan buruh. 
Terakhir kali ia aktif di JAKKER (Jaringan Kerja Kesenian Rakyat). Setelah peristiwa 27 Juli 
1996, Sipon, istri Wiji Thukul, mengetahui bahwa suaminya dituduh terlibat pada kerusuhan 
27 Juli 1996 bersama Budiman Sudjatmiko, Wilson dan kawan-kawannya. Sekitar Agustus 
1996, malam hari, Wiji Thukul pamit kepada Sipon karena harus menyelamatkan diri dari 
pengejaran aparat keamanan.  Menurut keterangan Sipon, mereka terakhir kali bertemu pada 
akhir Desember 1997, di Malioboro, Yogyakarta. Dan terakhir kali Thukul menelpon ke rumah 
pada bulan Februari 1998. Tak ada saksi atau jejak yang bisa memberikan petunjuk 
mengenai keberadaan Thukul selanjutnya. Sejak saat itu tidak ada kabar lagi mengenai 
keberadaan Thukul. Abdun Naser, Husni Thamrin, Ucok, dan Hendra Hambali  hilang pada 
tanggal 14 Mei 1998. Abdun Naser hilang saat, menyaksikan terbakarnya Mall Karawaci, 
Tangerang. Yadin hilang saat menonton kerusuhan berupa pembakaran Ruko Griya Inti, 
Suter Agung. Kawan Yadin melihat melihat orang-orang berbaju hijau, seperti tentara, datang 
dengan truk yang besar- besar, sambil membawa pentungan. Mereka menyeret dan 
mengangkut orang-orang untuk masuk ke dalam truk. Adapun Ucok terakhir diketahui 
keberadaannya saat pergi ke Mall Ramayana, Ciputat untuk melihat peristiwa penjarahan 
dan pembakaran. Sedangkan Hendra Hambali dilihat tetangganya di Glodok Plaza. Pukul 
19.00 atau 20.00 ada tentara yang mulai berada di lokasi kejadian. Lie Seng Wan curiga jika 
anaknya tidak mati terbakar di dalam Glodok Plaza karena dia mendapat cerita dari para 
tetangga ada yang melihat anaknya diculik, namun dilepaskan lagi. Orang yang melakukan 
penangkapan tersebut adalah aparat, berpakaian sipil, kepala botak. 
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