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Puan Bermain Hujan* 
Tak mungkin tawa Puan masih terang
sedang di langit awan gelap terus memekakkan loteng
yang sudah seminggu ini menciptakan sebuah simponi.

Simponi hujan Desember, 

Masih saja Puan duduk di sudut jendela
memandang bulir yang berlari-lari
bulir yang saling menyatu, lalu
pecah di tepi bingkai kayu.

Bingkai kayu yang lapuk,

Lantas Puan pun ikut bermain
bersama bulir, 
bersama hujan

sebab, sudah seminggu ini
darah Puan membeku menahan rindu pada orang itu.

“Keluarlah Puan. Cipratkan air hujan yang tergenang di 
lubang itu,
di lubang yang kita bikin seminggu lalu.”

Padang, 2014

* Puan Bermain Hujan adalah salah satu judul dari 
lagu Payung Teduh.

Bilik Jantung
Ada ruang bangkai di bilik kiri jantungmu. Aku masuk
Aku mendengar lagu melow yang keras, terus diulang-
ulang.
Ternyata di sudut ruang ada setangkai bunga menga-
yun mengiringi lagu.
Aku terlena.
Lalu kakiku dibenami lumpur merah. Lalu kelam
Ketika aku tersadar, aku sudah menjelma darah di tu-
buhmu.
***
Darahmu (Aku)  menggelogak. Panas
Aku tiba di kepalamu. Mengaliri urat-urat bola matamu
hanyut kesana-kemari di labirin benakmu.  
Aku entah dimana–hanyut di tubuhmu ke tempat
yang aku tidak tahu namanya. 
Tubuhmu semakin sempit untuk aku,
untuk aku yang makin menggelogak. Makin banyak.
***
Aku melihat wanita itu, dengan perut terburai
dan tangan menggenggam belati
terduduk di sudut kamar mandi.

Sedang aku terus mengalir ke arah lubang kencing
yang baunya pahit sekali.

Padang, 2014

Oleh: Muhaimin Nurrizqy

Puisi
Oleh: Junaidi Khab*

Menyingkap Rahasia Ali Mortopo dan Orde Baru

Resensi Buku

Sehingga, tak heran jika Seri Buku 
Tempo ini menguak rahasia-ra-
hasia panggung politik Ali Mor-

topo. Sebenarnya, bukan kali pertama 
ini panggung politik Ali Mortopo 
ditelusuri. Majalah Prisma edisi khu-
sus 20 Tahun Prisma 1971-1991 juga 
mengulas dan menelusuri hal serupa, 
yaitu tentang Sejarah dari Sultan ke 
Ali Murtopo.

Sebagaimana diungkap oleh Kris-
santono (Prisma, 1971-1991:137) bahwa 
Ali Mortopo merupakan seorang inteli-
jen militer. Memiliki peranan menonjol 
dalam perintisan dan konsolidasi poli-
tik Orba. Dia telah membantu Jenderal 
Soeharto sejak di KODAM Diponegoro 
sampai menjadi Aspri (asisten pribadi) 
bidang politik. Ali Mortopo, seorang ke-
percayaan Pak Harto, ia mampu mener-
jemahkan pikiran-pikiran atasannya. Di 
tengah lawan dan kawan politiknya, dia 
ternyata mampu mewarnai kehidupan 
politik Orba.

Kehadiran majalah Prisma yang 
lebih awal tersebut merupakan titik 
lemah kehadiran Seri Buku Tempo di 
saat menguak dan menelusuri tentang 
Ali Mortopo yang sudah menjadi bay-
ang-bayang sejarah nasional. Kekalahan 

langkah terhadap majalah Prisma ini 
bukan hal buruk dalam sejarah detek-
tif pengungkapan rahasia Ali Mortopo. 
Namun, sebagai tolok ukur saja untuk 
melihat panggung sejarah politik Orba 
agar lebih luas dan jelas.

Hal ini menjadi sebuah garis tak-
dir yang mesti diterima dan disadari 
bahwa bukan hanya Seri Buku Tempo 
saja yang menelusuri dengan bersum-
ber wawancara dan buku rujukan ber-
judul Kepak Sayap Putri Prajurit yang 
ditulis oleh Ani Yudhoyono, buku TB 
Simatupang yang berjudul Laporan 
dari Banaran dan buku AH Nasution, 
Memenuhi Panggilan Tugas. Meski-
pun demikian, buku ini sangat men-
gagumkan, ulasan dan paparannya 
lebih dalam serta mengena terhadap 
peran politik Ali Mortopo.

Tulang Punggung Soeharto
Hakikatnya, pemerintahan Orba 

yang dipegang oleh Soeharto tidak akan 
berdiri tegak tanpa ada peran politik Ali 

Mortopo yang menopang dari belakang. 
Soeharto tidak akan memiliki kekuatan 
dan pamor apa-apa untuk merebut kur-
si Orde Lama dari pangkuan Soekarno 
tanpa ada sokongan dari Ali Mortopo di 
belakangnya. Titik terang kekuasaannya 
yaitu setelah penerimaan Supersemar 
yang dimandatkan oleh Soekarno dan 
MPRS.

Setelah menerima Supersemar, 
Soeharto sebagai pemegang amanat 
tersebut, posisinya semakin kuat. Man-
dat untuk dia datang dari MPRS, bukan 
hanya dari Soekarno. Sebagai mandata-
ris MPRS, Soekarno tak bisa lagi menarik 
atau melakukan tindakan apa pun atas 
pemegang Supersemar. Pada saat itulah, 
jalan bagi Soeharto makin lapang, walau 
dia belum tegas menyatakan kesediaan. 
Berkat Ali Mortopo yang memfasilitasi 
jalan politiknya, hingga akhirnya Soe-
harto siap dan Ali sendiri yang menjadi 
tulang punggung Soeharto sebagai pe-
megang pemerintahan Orba (hlm. 18).

Ali Mortopo banyak memberikan 
masukan bagi arah kebijakan politik 
presiden Soeharto. Dia pandai mem-
baca situasi, jernih menganalisis per-
soalan, dan jitu merancang taktik un-
tuk kepentingan sang presiden. Itulah 
kelebihan Ali di mata teman-teman 
dekatnya. Ali juga yang menjadi dalang 
dalam memperkenalkan konsep peran 
ganda ABRI, sehingga Orba bertahan 
cukup begitu lama.

Dari Seri Buku Tempo ini kita akan 
menjumpai peranan politik Ali Mortopo 
bagi tegaknya roda pemerintahan Orba. 
Dia bermain di balik layar panggung 
sejarah pergeseran Orde Lama ke Orba, 
namun perannya menjadi fondasi kuat 
serta tulang punggung bagi kekuasaan 
Soeharto. Jika Ali ditanya perihal per-
annya di balik layar panggung politik, 
dia akan menjawab visi-misinya demi 
negara, namun sejatinya apa yang di-
lakukan semata-mata hanya untuk sang 
Presiden Soeharto =

*) Peresensi adalah Pecinta Baca Buku 
Asal Sumenep, Tinggal di Surabaya. 

Kehadiran Seri Buku 
Tempo ini akan men-

coba menguak rahasia 
panggung politik Ali 
Mortopo yang men-

jadi terowongan atas 
terbitnya sinar Orde 

Baru (Orba). Ali Mor-
topo merupakan dalang 

yang bermain di balik 
layar. Sementara da-

lang utamanya adalah 
Soeharto untuk naik 

ke panggung presiden 
melalui Surat 11 Ma-

ret 1965 (Supersemar). 
Perjalanan politik Ali 

Mortopo untuk meno-
pang kursi kekuasaan 

Soeharto berjalan lan-
car dan mulus.
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MuhaiMin nurrizqy     
lahir di Padang 12 Oktober 1995. Mahasiswa 

Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Andalas. Menjadi penulis analisa film di Cinema-

ma. Bergiat di Labor Penulisan Kreatif (LPK).
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