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Merdeka.com - Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra menjalani 15 tahun dalam
tahanan Orde Baru. Dari tahanan sementara di Komplek Polisi Militer Kebayoran Baru,
Nirbaya hingga Rumat Tahanan Militer Boedi Oetomo. Dia tak pernah dihadirkan ke
pengadilan.




BERITA TERKAIT
Cerita seram Pranoto lihat setan hitam di atas lemari
Kisah Jenderal Pranoto, ditahan Soeharto 15 tahun tanpa diadili
Pranoto Reksosamodra, nasib tragis jenderal pilihan Soekarno

Soeharto menangkap Pranoto dengan tuduhan gembong PKI dan terlibat G30S. Namun
selama dalam tahanan, Pranoto tak pernah diperiksa resmi. Dia hanya diwawancara oleh
pemeriksa dari Team Pemeriksa Pusat (Teperpu).
Satu hal yang dituduhkan, Pranoto disebut berada di Halim untuk merencanakan
peristiwa G30S pada tanggal 30 September 1965 malam. Setelah itu menjelang Fajar
terbang ke Yogyakarta dengan pimpinan PKI Aidit dengan pesawat AURI.
Pranoto menepis tuduhan itu. Perwira tinggi AD ini mengaku tanggal 30 September dari
sore hingga malam dia dan keluarganya menghadiri acara orkes simfoni Angkatan Darat
di Cililitan.
Setelah itu dia pulang ke rumah dan ada tamu bernama Letkol Gunung. Baru ngobrol
sebentar, datang tiga perwira menjemputnya ke Pasar Senen untuk meninjau sapi-sapi
yang akan digunakan untuk kepentingan parade HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1965.

1

Dia baru kembali pukul 01.00 WIB ke rumah
dan tidur pukul 02.00 WIB. Pranoto meminta
Teperpu menanyakan pada saksi penjaga
rumah yang memegang kunci apakah setelah
itu dia pergi ke luar rumah lagi.
Pranoto pun mengaku tak mungkin dirinya
berangkat ke Yogya naik pesawat AURI pada
dini hari. Buktinya pada pukul 06.00 WIB
tanggal 1 Oktober 1965, sudah datang Kepala
Departemen Psikiatri RSPAD Brigjen Amino
ke rumahnya. Amino datang untuk melaporkan
ada tentara yang menculik jenderal Ahmad
Yani dan para pejabat teras Angkatan Darat.
Tak berapa lama kemudian, datang Brigjen
Soedjono dan Kolonel CPM Hertasning ke
rumah Pranoto.
"Sudilah
kiranya
pemeriksa
juga
mendengarkan keterangan-keterangan dari
para saksi tersebut. Di samping itu pula saya mengharapkan dikonfrontir dengan
orang-orang yang pernah memberikan keterangan yang saya anggap fitnah atau palsu
itu," tegas Pranoto dalam catatan hariannya.
Catatan harian itu kemudian disunting Imelda Bachtiar dan diterbitkan Kompas tahun
2014 dengan judul Catatan Jenderal Pranoto Reksosamodra dari RTM Boedi Oetomo
sampai Nirbaya.
Sejarawan Asvi Warman Adam menilai catatan Jenderal Pranoto yang sempat terkubur
puluhan tahun ini bisa melengkapi misteri soal Pusaran G30S. Menjelaskan peran Pranoto
yang selama ini berada di ranah hitam tanpa ada sedikit pun kesempatan membela diri.
Pranoto mungkin tak seputih kertas. Tapi dia tak sehitam jelaga yang dituduhkan Orde
Baru.
"Abu-abu, itulah yang paling tepat," kata Asvi saat berbincang dengan merdeka.com.
Tudingan soal kehadiran Pranoto di Halim bukan satu-satunya. Berikut pertanyaan Tim
Pemeriksa dan jawaban Pranoto yang dilakukan di Nirbaya dan RTM Boedi Oetomo antara
1969 sampai 1970:
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1. Dipertemukan dengan orang AURI
Merdeka.com - Tim pemeriksa belum puas dengan keterangan Mayjen Pranoto soal
bantahannya berada di Halim tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Maka tim
pemeriksa memanggil dua saksi dari Angkatan Udara (AURI) yang mengaku melihat
Pranoto di Halim kemudian terbang ke Yogyakarta bersama Aidit.
Cara pemeriksaannya, Pranoto diminta duduk pada sebuah kursi. Kemudian dua pemeriksa
yang tingginya hampir sama duduk di sebelah Pranoto. Mereka bertiga dipesan tak boleh
bicara apapun kalau tak ditanya penyidik.
Setelah itu dua orang AURI itu disuruh masuk. Mereka adalah Mayor Udara Suyono dan
Sersan Suwandi.
"Coba sekarang, yang manakah Jenderal Pranoto yang pernah bersama Aidit dalam jeep
yang saudara kemudikan sendiri?" kata Kolonel Tahir, kepala pemeriksa.
Mayor Sujono yang menjawab. "Saya kira tidak ada di antara ketiga orang ini. Orang yang
dikatakan sebagai Jenderal Pranoto itu berambut keriting dan lagi lebih gemuk tubuhnya.
Tidak sejangkung seperti ketiga saudara ini."
Keterangan Sersan Suwandi pun sama. Kemudian terungkap yang disangka Jenderal
Pranoto di Halim sebenarnya adalah ajudan Aidit yang bernama Kusno

2. Penempatan Letkol Untung di Tjakrabirawa
Merdeka.com - Team Teperpu menanyakan pada Pranoto benarkah dia sengaja menaruh
Letkol Untung sebagai Komandan Batalyon Cakrabirawa dan Kolonel Latief sebagai
Komandan Brigade Kodam V/Jaya. Kedua orang ini adalah aktor militer gerakan G30S.
Pranoto saat itu memang menjabat Asisten III/Men pangad bidang personalia.
Pranoto mengaku bukan dia secara pribadi yang mengangkat para perwira tersebut.
Seperti biasa ada rapat dengan Mayjen Soeprapto, Mayjen S Parman, dan beberapa
perwira lain sebelum akhirnya Pranoto yang menandatangani surat pengangkatan
tersebut.
Untuk Letkol Untung, Pranoto menyebut itu keputusan Mayjen Ahmad Yani saat
Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur dan wakilnya Kolonel Saelan menghadap. Saat itu
Pangkostrad Mayjen Soeharto juga meminta Letkol Untung bertugas di Kostrad.
Akhirnya Yani menugaskan Untung di Tjakrabirawa untuk menghormati jasa-jasanya saat
bertugas di Irian Barat.
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3. Kenal Pono tokoh PKI dan pertemuan dengan Sjam
Merdeka.com - Team Teperpu menanyakan pada Pranoto benarkah kenal tokoh PKI
bernama Pono dan apakah pernah bertemu dengan Sjam dan Aidit.
Pranoto membenarkan mengenal Pono sejak menjadi Panglima di Jawa Tengah.
Perkenalannya biasa saja. Pranoto mengaku tugas seorang Panglima di Daerah untuk
bergaul dengan politisi dari aliran mana pun.
Dia mengaku temannya juga banyak yang berasal dari Partai Nasional Indonesia,
Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah hingga golongan Katolik.
"Janganlah dianggap saya mencari kenalan orang PKI. Dia duluan yang datang ke rumah
saya," kata Pranoto.
Mengenai pertemuan dengan Sjam dan Aidit, Pranoto berkilah hal itu dilakukan dalam
rangka tugasnya sebagai panitia pawai Angkatan Darat tanggal 5 Oktober. Pawai itu juga
menampilkan golongan Agama, Nasionalis dan Komunis.
Ternyata golongan komunis mogok tak ikut pawai. Padahal draft rencana pawai sudah
disetujui oleh Ahmad Yani dan Presiden Soekarno.
Pranoto pun mengontak Pono yang kemudian mengantarnya menemui Sjam. Di sanalah
pertama kali Pranoto bertemu Aidit. Pranoto menegur Aidit soal massa PKI yang
membatalkan sepihak hadir dalam pawai itu. Aidit beralasan massa PKI tak bisa ikut
pawai karena harus mempertajam kewaspadaan.
Pranoto enggan memperpanjang pembicaraan. Dia meninggalkan rumah tersebut. Dia
mengaku inilah pertama dan terakhir dia menemui Aidit.

4. Tudingan Pranoto makan uang rampasan PRRI
Merdeka.com - Perseteruan Pranoto dan Soeharto dimulai saat penyelewengan dana
yang dilakukan Soeharto di Jawa Tengah terungkap. Kolonel Soeharto sempat meminta
pensiun karena malu. Saat itu Pranoto yang memberikan fasilitas bagi tim pemeriksa
Angkatan Darat untuk bergerak di Jawa Tengah.
Saat angin politik pasca 1965 berbalik, Soeharto menangkap Pranoto. Salah satu tuduhan
yang dialamatkan pada Pranoto soal penyelewengan uang rampasan perang PRRI yang
jumlahnya ratusan juta saat itu.
"Sampai saat terakhir saya bertugas di Sumatera Barat, uang rampasan itu masih tetap
berada di bagian keuangan Komando Operasi 17 Agustus. Sebagian telah saya
perintahkan untuk pembiayaan RRI Padang, Rumah Sakit Umum Padang, Taman Makam
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Pahlawan Padang. Selain itu untuk membantu pembangunan Masjid Raya Padang serta
Gedung Universitas Andalas."
"Andaikata ada sebagian uang itu yang masuk ke kantong saya sendiri, pastilah akan
diketahui pula adanya harta kekayaan saya, entah yang berupa tanah atau rumah atau
simpanan di bank. Andaikata itu ada, maka saya ingin mewakafkan harta kekayaan itu
kepada para yatim piatu atau lebih untuk saudara pemeriksa sendiri," sindir Pranoto pada
petugas pemeriksanya.

5. Pengerahan pemuda rakyat untuk menumpas PRRI
Merdeka.com - Tim pemeriksa menanyakan kebijakan Pranoto saat menumpas
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat. Saat itu
Pranoto diduga merekrut unsur-unsur dari Pemuda Rakyat untuk memerangi PRRI.
Pemuda Rakyat adalah organisasi underbouw PKI.
Pranoto membenarkan peristiwa itu. Namun dia membantah hanya merekrut Pemuda
Rakyat. Ada juga dari Pemuda Marhaen, dan unsur-unsur anti-PRRI lain.
"Kebijakan dalam operasi teritorial ini telah berjalan semenjak almarhum Jenderal
Ahmad Yani waktu itu masih berpangkat kolonel, menjabat Panglima Operasi 17 Agustus
yang pertama. Saya sebagai pengganti beliau melanjutkan kebijakan beliau, lagipula hal
itu sudah diketahui oleh Kasad Jenderal AH Nasution sendiri," kata Pranoto.
Pranoto membantah tudingan kedua dimana dia dituduh merekrut anggota pemuda rakyat
untuk masuk TNI. Menurut Pranoto saat di Sumatera Barat dia hanya bertugas
memimpin operasi tempur. Dia tak punya kewenangan untuk merekrut prajurit.

Soeharto dendam
Pranoto bongkar kasus korupsinya di Jawa Tengah
Selasa, 30 September 2014 03:05Reporter : Ramadhian Fadillah
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Merdeka.com - Pranoto Reksosamodra sejatinya teman karib Soeharto. Saat Jepang
membuka pendidikan Pembela Tanah Air (PETA), kedua pemuda tersebut terpanggil
untuk mendaftar.
BERITA TERKAIT


Cerita seram Pranoto lihat setan hitam di atas lemari



Dituduh gembong PKI oleh Soeharto, ini jawaban Jenderal Pranoto



Pranoto Reksosamodra, nasib tragis jenderal pilihan Soekarno

Pranoto dan Soeharto sama-sama lulus dengan hasil memuaskan sebagai kompandan
peleton. Sebentar bertugas, keduanya dipanggil mengikuti pendidikan lanjutan sebagai
komandan kompi di Bogor.
Karir Pranoto dan Soeharto juga maju beriringan. Tahun 1948, Letkol Pranoto diangkat
menjadi Komandan Brigade IX/Divisi III/Diponegoro di Muntilan, sementara Letkol
Soeharto menjadi Komandan Brigade X di Yogyakarta.
Saat Soeharto sebagai komandan serangan Umum 1 Maret, Pranoto dan pasukannya
kebagian tugas menyerang Yogyakarta dari Utara lewat Kali Code.
Kolonel Pranoto juga yang menggantikan Kolonel Soeharto menjadi Panglima Tentara &
Teritorium IV/Diponegoro. Pada saat itu Panglima menjabat penguasa perang daerah
(Paperda).
Di sinilah hubungan kedua perwira Angkatan Darat ini memburuk. Penyebabnya saat tim
pemberantasan korupsi Angkatan Darat turun ke daerah-daerah menyelidiki dugaan
korupsi para panglima. Tim ini diketuai oleh Brigjen Soengkono. [ian]
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