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CATATAN RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI  

 

Membongkar hubungan Mega dan Orba 

 

Bagi saya , kisah  Mega dan Orde Baru bukan hal baru.Begitu juga 

soal  hubungan antara Mega dengan bekas Pangab L.B. Moerdani dan faksi 

faksi yang bertikai ditubuh TNI, pun bukan hal baru. 

 

Makanya, waktu mendengar bekas Koordinator Tim Pembela Demokrasi 

Indonesia (TPDI)  RO Tambunan membongkar informasi yang diberikan 

Benny Moerdani kepada Mega sebelum terjadi tragedi 27 juli 1996 terjadi, 

saya cuma manggut manggut.Saya sudah memperkirakan itu yang akan 

terjadi.Mega cuma jadi alat dari pertikaian di tubuh TNI, khususnya 

Angkatan Darat. 

 

Benny Moerdani mulai mendekati keluarga Bung Karno awal 1980-an. 

Suatu ketika, pertengahan 1980-an, dalam sebuah acara keluarga Bung 

Karno di Bandung , Benny Moerdani datang. Katanya  dia  mau mengenal 

lebih jauh dan berteman dengan anak anak Bung Karno.Kami persilahkan 

saja. Tapi saat itu saya sudah waspada. Pasti ada apa apanya nanti. 

 

Waktu itu Benny Moerdani mulai pecah kongsi dengan Soeharto. 

Hubungan mereka tidak harmonis lagi. Padahal sebelumnya, Benny 

Moerdani ini anak buah yang baik bagi Soeharto. 

 

Dalam acara keluarga itu, saya sempat ngomong ngomong dengan 

dia.Kelihatamnya Benny Moerdani memang  sedang sakit hati dengan 

Soeharto. Dia dicopot dari posisi Pangab dan tidak dipakai Soeharto lagi. 

Ibarat wayang, oleh sang dalang Benny Moerdani dimasukin kotak. 

 

Ia mengakui, dirinya menyimpan obsesi untuk menjadi orang kedua di 

republik ini. Tapi dia kecewa ambisi itu bagai menggantang asap. 

Menurutnya dia tidak mungkin tampil sebagai wakil presiden. Sebab dia 
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beragama non muslim.Dan memang walau pun Benny Moerdani 

menggosok gosok namanya, tahun 1988 Soeharto memilih Soedharmono 

yang dikenal sebagai arsitek sekretariat negara dan orang top di 

Golkar,  menjadi wakil presiden.  

 

Saya sampai dipanggil ketek sama Soeharto. Waktu mau dicopot pun, saya 

tidak diberi tahu sebelumnya. Saya diberi tahu akan dicopot dari posisi 

Pangab cuma satu hari sebelumnya,   begitu dia mengeluh. 

 

Dulu, akhir 1970-an, kami, anak anak Bung Karno membuat kesepakatan 

bersama. Dikenal dengan  konsensus keluarga Bung Karno . Isinya, kami 

tidak akan terjun ke dunia politik. Kami tidak mau anak dan keturunan 

Bung Karno dimanfaatkan oleh Orde Baru untuk kepentingan mereka 

Kami tidak mau dijebak 

 

Tapi sejak bergaul dengan Benny Moerdani, Mega mulai terlihat hendak 

keluar dari consensus keluarga. Dan akhirnya Mega memang keluar. Dia 

bergabung dengan PDI. Memang tidak tiba tiba . Sebelumnya Mega, juga 

suaminya Taufik Kiemas, aktrif di Gerakan Mahasiswa Nasionalis 

Indonesia (GMNI). 

 

Nah, Mas Guntur sebagai anak tertua, yang tadinya saya harap bisa 

mencegah langkah Mega itu, ternyata memilih untuk diam saja. Bahkan 

cenderung untuk mendukung. Saat itu saya mulai was-was. Langkah 

Mega mendekati faksi Moerdani dalam tubuh Orde Baru akan merugikan, 

tidak cuma keluarga Bung Karno , tapi juga seluruh Bangsa ini. Saat itu 

saya membaca, mereka tengah mempersiapkan tampilnya seorang anak 

Bung Karno untuk memenangkan ambisi politik mereka. 

 

Dijadikan alat LB Moerdani, kok bangga 

 

Sebelum mendekati Mega, kelompok Benny Moerdani mendekati saya 

terlebih dahulu. Mereka membujuk dan meminta saya tampil memimpin 
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PDI. Permintaan orang dekat dan tangan kanan Soeharto itu jelas saya 

tolak, Bagi saya, PDI itu cuma alat hegemoni Orde Baru yang dibentuk 

sendiri oleh Soeharto tahun 1973. Coba renungkan, untuk apa jadi 

pemimpin boneka. 

 

Orang orang PDI yang dekat dengan Benny Murdani, seperti Soerjadi dan 

Aberson Marie Sihaloho, pun ikut mengajak saya gabung ke PDI. Tetapi 

tetap saya tolak.  

 

Tapi Mega tidak begitu, tidak seperti saya. Dia menuruti  permintaan itu 

dan dan senang pula. Ajakan itu diartikannya sebagai dukungan dan 

kepercayaan dari orang banyak, kaum Marhaen, kepada dirinya untuk 

memimpin PDI. Padahal motivasi di balik ajakan ajakan itu sama sekali 

tidak ada hubungannya dengan aspirasi kaum Marhaen.  

 

Nah, pintu yang dipakai kelompok ini untuk mendekati Mega adalah 

Taufik Kiemas, suaminya. Taufik memang dekat dengan kelompok itu. 

Hari ini pun, desas desus soal kedekatan Taufik Kiemas dengan kelompok 

Benny Murdani beredar luas.  

 

Di awal 1990-an , Mega semakin larut kejebak dalam skenario pembusukan 

itu. Tahun 1993, dalam kongres luar biasa (KLB) PDI, di Surabaya, dia 

mendeklarasikan dirinya sebagai ketua umum PDI. Beberapa saat 

kemudian , dalam Munas PDI di Jakarta, deklarasi itu dikukuhkan. Benny 

Moerdani mengerakahkan orang orangnya untuk memback up Mega 

dalam suksesi di tubuh PDI itu. Beberapa orang yang terlibat 

mengamankan Mega dalam fase itu sekarrang ini mendapat posisi enak di 

kabinet.  

 

Di tahun 1993 pula saya sebelum KLB Surabaya , saya sempat bertemu 

dengan Mega. Saksi pertemuan itu Panda Nababan. Saya tanya Mega, 

mengapa mau bersekutu dengan Benny Moerdani. Tapi dia tidak 

menjawab sepatah katapun pertanyaan itu.  
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Saya katakan lagi kepadanya, untuk melawan Orde Baru kita harus 

melihat lihat siapa kawan yang bisa digandeng. Dan orang macam Benny 

Moerdani tidak bisa dijadikan kawan abadi,  Suatu saat mereka akan balik 

menyerang. Jangan mau terjebak dalam pertarungan antara Benny 

Moerdani dan Soeharto. Saya tanya lagi Mega, mengapa kamu mau menari 

di atas gendang orang orang lain. Mengapa kamu mau diperalat. 

 

Tiga jam saya bicara dengan Mega. Tapi tak satu patahpun dia menjawab 

pertanyaan saya. Saya kira dia sudah tidak peduli lagi dengan nasehat 

nasehat saya. Terakhir ya itu, saya dengar dia sudah mengantongi 

dukungan Benny Moerdani untuk memimpin PDI. 

 

Anggota keluarga Bung Karno lainnya tetap bungkam ketika Mega jadi 

ketua umum PDI. Mereka tidak membaca situasi yang berkembang saat itu 

seperti saya. Mas Guntur juga diam. Alasannya semua anak Bung Karno 

sudah dewasa. 

 

Tapi apakah menggadaikan dan menggunakan nama Bung Karno untuk 

kepentingan politik sesaat adalah sikap dewasa?   

Saya yakin , Mega pun tidak akan menjawab pertanyaan itu.  

 

(Catatan Rachmawati Sukarnoputri ini termuat di harian rakyat merdeka 

Rabu 31 Juli dan Kamis l Agustus 2002) 
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