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A. KETIDAKADILAN DAN KEKOTORAN YANG MERAJALELA 

Dewasa ini, ada dua gejala umum yang merajalela dalam praktik kehidupan kita bernegara, yaitu 

ketidak-adilan dan ketidakbersihan. Struktur social kita sangat timpang. Secara ekonomi, yang kaya 

sangat kaya dan yang miskin sangat miskin. Bahkan dari segi pendapatan, ada yang berpendapatan 500 

juta per bulan, tetapi banyak sekali orang yang berpenghasilan hanya 500 ribu sebulan atau bahkan 

tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Dalam bidang politik, meskipun kita menganut demokrasi, 

tetapi yang berkuasa dan menentukan hanya segelintir orang yang bersifat oligarkis. Karena itu, 

segelintir orang yang berkuasa itu sangat berkuasa, sedangkan yang tidak berkuasa sangat lemah dan 

tidak dapat menentukan apa-apa.  

Kebebasan yang dihasilkan oleh sistem demokrasi tidak serta merta menyebabkan terjadinya 

pemerataan dan memperdekat jurang kaya-miskin atau pun berkuasa versus tidak berkuasa. Kebebasan 

yang dihasilkan oleh demokrasi juga tidak secara serta merta menyebabkan tumbuhnya budaya 

egalitarian dalam pergaulan antar sesama. Bahkan, dalam kultur birokasi, jarak antara atasan dan 

bawahan masih tetap sangat hirarkis, sehingga struktur jabatan sangat terpaku kepada eselonisasi dan 

hubungan antar pejabat berpola ‘patron-client’ yang tidak mencerahkan dan berorientasi pelayanan 

umum. Pendek kata, di masa reformasi, gejala ketidakadilan struktural cenderung berkembang semakin 

melebar yang pada gilirannya juga mempengaruhi praktik keadilan di bidang hukum. 

Di lain pihak, sistem demokrasi yang dibangun dan dipraktikkan selama 13 reformasi sampai hari 

ini belum menemukan bentuk idealnya. Dinamika perubahan yang terjadi relatif kurang terkendali dan 

mengakibatkan masyarakat menjadi seakan mengalami disorientasi, tidak ada arah yang jelas. Sistem 

norma yang harus dijadikan pegangan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

mengalami perubahan menyeluruh dan sangat mendasar, dan fungsi-fungsi kelembagaan negara dan 

pemerintahan mengalami metamorfosa yang menyeluruh. Dalam proses transisi ini, timbul gejala anomi 

dan anomali yang menyebabkan sistem bernegara seakan tidak ada atau tidak beraturan sama sekali. 

Kondisi kelembagaan negara dan pemerintahan juga mengalami pembengkakan di semua lini. 
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Strukturnya semakin kaya, sedangkan fungsinya semakin miskin, yang mengakibatkan timbulnya gejala 

disfungsi atau malfungsi yang serius. Tumpang tindih antar fungsi-fungsi kelembagaan negara dan 

pemerintahan terjadi dimana-mana dan menyebabkan pelayanan umum terbengkalai dan menjadi tidak 

efektif. 

Dalam keadaan demikian, proses pemerintahan menjadi tidak atau setidaknya kurang efektif 

dan penyimpangan-penyimpangan serta penyalahgunaan kekuasaan terjadi dimana-mana. Inilah lahan 

subur berkembang-biaknya prak korupsi dimana, sehingga ketidakadilan dan ketidakbersihan merajalela 

di hamper semua lini kehidupan bernegara. Hukum menjadi seakan disandera oleh kepentingan politik 

dan ekonomi orang per orang. Bangsa dan negara kita menjadi seakan terperangkap dalam kondisi yang 

tidak menentu ini, dan kita semua hanyut di dalamnya. Malah, banyak sekali pemimpin dan pejabat 

yang bekerja di lingkungan cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judikatif, seakan tenggelam dalam 

jabatannya masing-masing dan lupa akan esensi amanah yang terkandung dalam jabatan masing-

masing. Dalam rangka peringatan Kemerdekaan RI yang ke-66, 17 Agustus 2011 ini, tidak ada jalan lain 

bagi kita kecuali sekali lagi menggelorakan semangat pembebasan bangsa kita dari praktik-praktik 

korupsi yang kotor dan sistemik serta kungkungan ketidakadilan structural yang menghambat 

terwujudnya cita-cita kemerdekaan. 

 

B. KETIDAK-ADILAN DALAM ANEKA KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Sumber ketidakadilan itu dalam kenyataan praktik dapat kita temukan dalam 3 bentuk, yaitu (i) 

Kebijakan negara atau pemerintahan yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

(legislative acts dan executive acts); (ii) Tindakan-tindakan konkrit para penyelenggara negara dalam 

melaksanakan atau menerapkan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan itu, atau (iii) pelaksanaan agenda program aksi yang tercermin dalam program-program 

RAPBN/RAPBD. Dalam hal ketidakadilan itu  terjadi sebagai akibat peraturan perundang-undangan 

mengatur secara salah, maka tentu peraturan perundang-undangan itulah yang harus dibongkar dan 

diperbaiki. Cara yang dapat ditempuh untuk itu ialah dengan melakukan pengujian atau ‘judicial review’’ 

untuk menjamin agar semua undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau untuk 

menjamin semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan 

undang-undang. 

Namun demikian, dalam praktik, sering terjadi ketidakadilan sebagai akibat tidak dijalankannya 

ketentuan perundang-undangan dengan benar atau sebagai akibat program-program pembangunan 

yang tidak pro-rakyat, tidak pro-pengentasan kemiskinan (pro-poor), tidak pro-penciptaan lapangan 

kerja (pro-job) yang diharapkan dapat membantu memperdekat jurang perbedaan structural dalam 

masyarakat. Khusus mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagai akibat tidak ditaatinya 

peraturan perundang-undanngan yang berlaku, upaya perlawanan terhadapnya dapat dilakukan melalui 

upaya hukum yang biasa. Ketidakadilan antar orang per orang dapat dilakukan melalui proses peradilan 

perdata dimana negara bertindak sebagai wasit yang baik untuk memastikan keadilan terjamin dengan 

cara menyediakan mekanisme peradilan yang independen, imparsial, dan dapat dipercaya. Ketidak-
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adilan yang bersifat pidana sebagai akibat terjadinya kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap 

hukum negara, diproses melalui peradilan pidana. Ketidakadilan yang diakibatkan oleh keputusan-

keputusan pejabat administrasi negara dapat digugat melalui proses peradilan tata usaha negara. 

Pendek kata, sistem hukum kita dewasa ini secara formal sudah menyediakan beraneka cara 

dan mekanisme penyelesaian untuk setiap kemungkinan masalah hukum yang timbul dalam 

masyarakat. Sayangnya, dalam kenyataan praktik, sistem hukum yang sekarang berlaku belum cukup 

tertata dengan baik sehingga benar-benar mampu menghasilkan keadilan dalam masyarakat. Sebagian 

substansi dan prosedur hukum yang tersedia sekarang ini berasal dari warisan dari masa lalu yang belum 

tentu tepat untuk terus dipertahankan dalam suasana zaman baru pasca reformasi. Sebagian substansi 

hukum dan prosedur hukum lainnya yang baru kita bangun di zaman reformasi ini, ternyata belum 

cukup berhasil membuktikan keandalannya dalam praktik, menyebabkan banyak sekali kasus-kasus 

hukum yang tidak mendapatkan penyelesaian yang tuntas dan benar-benar adil.  

 

C. KETIDAKADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PERADILAN 

Dalam praktik, sangat banyak kasus yang menggambarkan betapa sistem hukum dan peradilan 

kita dewasa ini tumpul dan tidak dapat diharap membuahkan keadilan yang pasti dan memberI solusi 

bagi kehidupan bersama. Sebagai akibat belum tertata baiknya sistem kelembagaan negara dan sistem 

norma hukum negara kita pasca reformasi, keadilan hukum dapat dikatakan yang paling terabaikan 

dalam semua agenda pembangunan dewasa ini. Selama 13 tahun reformasi, pelaksanaan agenda 

reformasi hukum dan peradilan dapat dikatakan sangat jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan 

agenda reformasi politik dan reformasi ekonomi. 

Pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan tumbuh dan berkembang di semua lini 

pengambilan keputusan secara kurang terencana dan terkendali sehingga menghasilkan sistem norma 

yang saling tumpang-tindih dan tidak harmonis satu sama lain. Fungsi-fungsi penegakan hukum, mulai 

dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan berkembang dinamis dengan 

pelembagaan-pelembagaan yang juga kurang terencana dengan baik, sehingga muncul institusi-institusi 

yang juga tumpang tindih satu sama lain. Akibatnya, sistem norma yang berlaku tidak dapat diterapkan 

secara efektif dan para subjek yang terlibat tidak menaatinya dengan sebaik-baiknya. Demikian pula 

lembaga-lembaga penegak hukum yang bersifat tumpang tindih mengalami penyimpangan dari tujuan 

pembentukannya sendiri (malfungsi) atau bahkan tidak berfungsi dengan efektif (disfungsi). 

Akibatnya hukum dan proses peradilan menjadi tidak independen karena terperangkap atau 

tersandera ke dalam kendali pengaruh kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan ekonomi. 

Hukum berubah sekedar menjadi alat kekuasaan politik atau menjadi alat kepentingan ekonomi. Siapa 

yang menguasai panggung politik dan pundi-pundi capital, dialah yang menentukan ke mana arah 

hukum dan peradilan. Banyak sekali kasus-kasus hukum yang menggambarkan bobroknya sistem hukum 

dan peradilan kita dewasa ini. Ketidakadilan inilah yang menjadi agenda terbesar bangsa kita dewasa ini. 

Kita sedang hidup di tengah ketidakadilan yang merajalela. 
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Reformasi birokrasi di lingkungan lembaga-lembaga penegak hukum juga berjalan lamban dan 

baru tertulis di atas kertas. Kepolisian baru mengalami reposisi sebagai akibat pemisahannya dari TNI. 

Namun reformasi internal yang berkaitan dengan fungsi penegakan hukum, relative belum berubah. 

Demikian pula kejaksaan sampai sekarang belum banyak mengalami perubahan postur dan fungsi. 

Sebagian disebabkan oleh factor administrasi dan manajemen, sebagian lagi disebabkan oleh warisan 

hukum acara yang sudah ketinggalan zaman. Demikian pula di lingkungan pengadilan yang masih banyak 

menghadapi tantangan manajemen yang tidak efisien, yang salah satunya disebabkan oleh persoalan 

kepemimpinan dan warisan hukum acara yang sudah ketinggalan zaman. Sebagai contoh, kasus teroris 

pemboman di Norwegia, perkaranya sudah dilimpahkan dan sudah mulai sidang pertama di pengadilan 

dalam waktu 4-5 hari sejak terjadinya pemboman. Bandingkan dengan kasus-kasus pidana di Indonesia, 

seperti kasus Nazaruddin, kasus Gayus Tambunan, dan lain-lain sebagainya, dibutuhkan waktu lebih dari 

3-6 bulan baru perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Bahkan, perkara mantan Dirut PLN Eddhie 

Boediono yang sudah dijadikan objek pemeriksaan sejak tahun 2009, baru ditetapkan sebagai tersangka 

pada tanggal 24 Februari 2010, tetapi sidang pertama di Pengadilan Tipikor baru terjadi pada tanggal 15 

Agustus 2011. Ini merupakan contoh betapa tidak efisiennya proses peradilan di Indonesia. Padahal, 

selama proses yang panjang itu, media telah pula mengambil peran menjadi forum peradilan bagi Edhie 

Boediono, sehingga pihak tersangka harus menghadapi penderitaan luar biasa. 

Namun, upaya-upaya penindakan secara terbuka itu tetap saja tidak berhasil menghentikan 

terjadinya kasus-kasus lain sesudahnya. Kasus demi kasus datang silih berganti. Kasus Bank Century, 

kasus Antasari Azhar, kasus Susno Duadji atau Cicak dan Buaya, kasus Gayus Tambunan, kasus 

Nazaruddin, kasus hakim Syarifuddin, kasus Prita Mulyasari, kasus mbok Minah, dan banyak lagi yang 

lain, semua menggambarkan kacau dan bobroknya sistem penegakan hukum dan peradilan kita. Tetapi 

kasus demi kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semacam itu terus terjadi silih berganti 

sebagai cermin bahwa upaya dan solusi yang diketengahkan selama masa reformasi ini terbukti tidak 

efektif. Sistem kelembagaan pendukung sama sekali tidak berfungsi untuk memungkinkan langkah-

langkah perbaikan benar-benar dapat diandalkan. Kebijakan-kebijakan yang baik dan program-program 

yang bagus yang dikembangkan oleh pemerintah terbukti tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena 

tidak adanya dukungan kelembagaan yang efektif. 

Bahkan, banyak pula kasus-kasus dimana putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah 

bersifat final dan mengikat terbukti tidak ditaati dalam praktik. Banyak sekali putusan-putusan final 

dalam perkara perdata dan tata usaha negara yang tidak pernah dieksekusi setelah bertahun-tahun. 

Bahkan sekarang merembet pula kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah bersifat 

final dan mengikat. Misalnya, beberapa putusan final perkara perselisihan hasil pemilukada di beberapa 

daerah, sudah melampaui tenggang waktu yang ditentukan tetapi tetap belum dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya, seperti di Sumatera Utara, di Bengkulu, di Kota Waringin, Kalimantan, dan di 

pelbagai daerah lain. Malah, ada pula kasus putusan MA yang sudah ‘inkracht van gewijsde’ berkenaan 

dengan hasil penelitian IPB mengenai produk yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi 

kesehatan public yang diwajibkan diumumkan secara terbuka, tetapi ditolak oleh pemerintah dan 

perguruan tinggi karena alasan etika ilmiah. Etika ilmiah dipandang lebih tinggi dan lebih wajib ditaati 
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daripada putusan pengadilan tertinggi. Semua ini menggambarkan kehancuran wibawa hukum yang 

tidak lagi dihormati dan dipercaya dalam praktik. 

 

D. KONSTITUSI PEMBEBASAN 

Pada pokoknya UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan konstitusi 

yang menjustifikasikan proklamasi kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia tanggal 17 

Agustus 1945. Pengesahan itu merupakan tindakan hukum yang mengubah keadaan bangsa Indonesia 

dari penjajahan menjadi merdeka. Peralihan keadaan itu, selain disimbolkan oleh teks Proklamasi 17 

Agustus 1945 juga tercermin dalam pernyataan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam 

rumusan Alinea III Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa 

dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka 

rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Karena itu, pengesahan UUD 1945 itu tidak 

lain merupakan tindakan pembebasan, ‘statement of liberation’, untuk membangun peri kehidupan 

kebangsaan yang bebas dan merdeka. 

 Akan tetapi, pengertian kebebasan yang dimaksudkan pada tahun 1945 tersebut, bukan lah 

kebebasan dalam pengertian yang bersifat individual, yang mengakui setiap warga mempunyai kodrat 

sebagai manusia otonom yang bebas. Kemerdekaan yang dimaksud ketika itu tercermin dalam rumusan 

Alinea I dan Alinea III Pembukaan UUD 1945, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan 

bangsa asing. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan kolektif bangsa, seperti juga kata 

rakyat yang diartikan dalam makna yang bersifat kolektif. Baik Bung Karno maupun Soepomo memberi 

arti perkataan kedaulatan rakyat, bukan dalam arti orang per orang rakyat, tetapi rakyat sebagai satu 

totalitas. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan kolektif bangsa, seperti juga kata rakyat 

yang diartikan dalam makna yang bersifat kolektif. Baik Bung Karno maupun Soepomo memberi arti 

perkataan kedaulatan rakyat, bukan dalam arti orang per orang rakyat, tetapi rakyat sebagai satu 

totalitas.  

Proklamasi kemerdekaan telah membawa kita ke dalam kebebasan kolektif sebagai bangsa, 

tetapi belum sebagai individu. Negara Republik Indonesia terbentuk dan diakui oleh dunia sebagai 

negara yang merdeka dan berdaulat. Akan tetapi, kemerdekaan itu barulah bersifat kolektif, kita sebagai 

satu kesatuan bangsa, yang sama sekali tidak identik dengan kebebasan setiap individu warga. Itulah 

yang kita alami sejak kemerdekaan sampai dengan masa Orde Baru. Padahal tidak ada kemerdekaan 

tanpa kebebasan (there is no independence without freedom), dan juga sebaliknya tidak ada kebebasan 

tanpa kemerdekaan (there is no freedom without independence). 

Namun cara pandang kedua ‘founding leaders’ itu lah yang menjadi pandangan arus utama yang 

mempengaruhi proses perumusan UUD 1945. Ketika jaminan hak asasi manusia oleh Bung Hatta dan 

Muhammad Yamin diusulkan agar dicantumkan dengan tegas dalam Pasal 28 UUD 1945, Bung Karno 

dan Soepomo menolaknya dengan tegas. Karena itu, rumusan Pasal 28 itu bukanlah jaminan 

konstitusional hak asasi manusia, tetapi hanya menjanjikan bahwa hak asasi manusia itu akan diatur 

dengan undang-undang. Karena, ide hak asasi manusia itu, menurut Bung Karno dan Soepomo, 
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merupakan cara pandangan individualisme dan liberalisme yang menurut Bung Karno dan Soepomo 

justru menjadi dasar bagi kolonialisme dan imperialisme. Pandangan demikian inilah yang oleh Bung 

Karno dan Soepomo disebut sebagai paham integralistik atau kekeluargaan yang sampai menjelang 

reformasi terus dijadikan pegangan, terutama dijadikan materi Penataran P4 di masa Orde Baru. 

 Karena itu, dapat dikatakan bahwa pada perkembangan pertama, pengertian kemerdekaan 

kolektif itu lah yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai konstitusi pembebasan (liberating 

constitution). Hal itu sangat berbeda dengan pengertian pada perkembangan kedua di masa reformasi. 

Sekarang, sesudah reformasi, dengan semangat yang tetap sama, yaitu ‘the spirit of liberation’, UUD 

1945 mengalami perubahan mendasar melalui Perubahan I, II, III, dan IV dari tahun 1999 sampai dengan 

tahun 2002. Sejak Perubahan II UUD 1945 pada tahun 2000, pelbagai instrumen hak asasi manusia 

Internasional secara tegas diadopsikan ke dalam rumusan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945, 

sehingga prinsip-prinsip kebebasan individu setiap warga negara menjadi terjamin dengan kokoh secara 

konstitusional. Itu berarti pengertian kita tentang kemerdekaan tidak dapat lagi dipahami hanya dalam 

pengertian kolektif, tetapi juga individual. Sekarang, kemerdekaan bangsa diiringi secara seimbang oleh 

kebebesan individu warga negara. Karena itu, hari-hari ini, ketika kita memperingati semangat 

kemerdekaan itu, kita tidak boleh lupa, di dalamnya ada spirit kebebasan individual setiap dan segenap 

warga negara Republik tercinta ini. Pendek kata, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di negara kita, 

haruslah kita pahami sebagai satu ‘liberating constitution’, yaitu konstitusi yang membebaskan.  

 Sekarang kita sedang menikmati suasana kebebasan yang terbuka di masa reformasi ini. Oleh 

karena tradisi politik kita di masa lalu belum terlalu banyak memberikan pengalaman dalam mengelola 

kebebasan dengan efektif dan terarah, maka kebebasan yang kita nikmati dewasa ini kurang terarah dan 

kurang terkendali dengan baik. Bahkan banyak orang yang dapat dikatakan cenderung tenggelam dalam 

samudera kebebasan yang tidak bertepi, sehingga membuat masyarakat seakan mengalami disorientasi, 

bimbang, dan bingung. Dalam keadaan yang demikian, kebebasan itu dapat memakan dirinya sendiri. 

Kebebasan demikian dimanfaatkan oleh siapa saja untuk keuntungan dan kepentingannya sendiri-

sendiri, baik keuntungan yang bersifat politik atau pun keuntungan yang bersifat ekonomi. Semua 

keputusan ditentukan berdasarkan sistem dan mekanisme pasar bebas. Baik pasar ekonomi maupun 

pasar politik merajalela dimana-mana. Karena itu, semua jabatan dimana-mana dijadikan objek 

perebutan yang dilakukan dengan segala cara. Demikian pula modal, keuntungan, dan kekayaan juga 

diperebutkan dimana-mana dan dengan segala cara.  

Akibatnya, siapa saja yang berada dalam posisi dominan, akan menjadi penentu dalam semua 

proses pengambilan keputusan. Hal ini pada gilirannya menyebabkan struktur kehidupan bersama 

menjadi semakin timpang. Jarak antara yang terkaya dengan yang termiskin semakin jauh. Jarak antara 

yang sangat berkuasa dengan yang sangat lemah juga menjadi semakin jauh. Jarak antara mereka yang 

memiliki akses akan pendidikan dengan mereka yang tidak memiliki akses akan pendidikan juga semakin 

lebar. Demikian pula di bidang hukum, jarak antara mereka yang memiliki akses kepada keadilan dengan 

mereka yang tidak memiliki akses juga semakin lama semakin jauh. Struktur kehidupan kolektif yang 

timpang dan tidak adil ini, jika tidak diatasi akan cenderung semakin menghimpit kehidupan warganya 

yang pada gilirannya akan merugikan kebebasan itu sendiri. Kebebasan akan berubah identik dengan 

kekacauan, ketidakteraturan. inilah yang sebenarnya hendak dilawan dan diatasi oleh visi keadilan social 
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dalam rumusan sila kelima Pancasila sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 

1945, yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

 Karena itu, di tengah suasana peringatan kemerdekaan RI ke-66 ini, marilah kita aktualisasikan 

kembali semangat pembebasan yang terkandung dalam konstitusi negara kita, UUD 1945, yaitu upaya 

pembebasan dari kungkungan struktur kehidupan yang tidak adil, yang tidak lain merupakan struktur 

yang menindas (oppressive structure). Untuk itu, UUD 1945 harus ditegakkan dengan setegak-tegaknya, 

termasuk prinsip-prinsip normatif yang mengharuskan semua bentuk dan jenis kebijakan kenegaraan 

dan pemerintahan kita menjamin keadilan bagi semua (justice for all). Visi negara dan pemerintahan 

keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan keadilan social. Sebagaimana dikemukakan di 

atas, dapat dikatakan bahwa sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa kita telah merdeka 

secara kolektif, tetapi baru dapat dikatakan bebas sebagai sebagai individu warga sejak masa reformasi. 

Namun, sekarang kita dihadapkan pada perjuangan pembebasan untuk merdeka dari kungkungan dan 

himpitan struktur social politik dan social ekonomi yang timpang dan tidak adil.  

Inilah agenda utama sebagai perkembangan ketiga yang harus kita perjuangkan pasca 

peringatan HUT Kemerdekaan ke-66 sekarang ini. UUD 1945 sebagai konstitusi pembebasan (liberating 

constitution) telah dan akan terus kita fungsikan sebagai sumber rujukan. Gelombang pembebasan 

pertama adalah kemerdekaan sebagai satu kesatuan bangsa mulai tanggal 17 Agustus 1945. Gelombang 

pembebasan kedua adalah kebebasan idividu setiap warga negara dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia mulai sejak reformasi, khususnya sejak tahun 2000 ketika Perubahan Kedua UUD 

1945 disahkan. Sekarang, kita harus menggerakkan agenda pembebasan gelombang ketiga, yaitu 

pembebasan dari struktur ketidakadilan di segala bidang, dengan cara menegakkan hukum yang dimulai 

dengan tegakknya konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kita hanya dapat menegakkan beraneka 

peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila konstitusi sebagai hukum tertinggi benar-benar 

kita tegakkan dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. 

 

E. KONSTITUSI TRIAS-POLITIKA BARU 

Kita hargai Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) menyelenggarakan kegiatan 

pemberian penghargaan mengenai pelaksanaan ‘good governance’ oleh lembaga-lembaga dalam ranah 

negara (state), masyarakat (civil society), dan pasar (market). Peranan ketiga ranah negara, masyarakat 

dan pasar ini dewasa ini merupakan suatu kenyataan zaman. Negara tidak lagi menentukan segala-

galanya dalam kehidupan kita bersama. Kemajuan peradaban bangsa di masa depan tidak bergantung 

hanya kepada peran negara dan pemerintahan, tetapi juga masyarakat dan pasar. Karena itu kemajuan 

bangsa kita di masa depan juga tidak dapat diklaim sebagai keberhasilan kinerja negara semata, tetapi 

juga sumbangan masyarakat dan pasar sama besarnya. Masing-masing menyumbang sebesar sepertiga 

peran dalam proses kemajuan. 

Keseimbangan peran ketiga ranah kekuasaan itu haruslah dirancang dan dikembangkan secara 

bersengaja di masa depan berdasarkan sistem rujukan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Karena 

itu, sejak tahun 1990, saya telah mempelopori perluasan pengertian tentang konstitusi yang tidak hanya 
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berdimensi politik, tetapi juga ekonomi dan social. Undang-Undang Dasar negara harus membangun 

keseimbangan di antara ketiga ranah kekuasaan itu dengan menjadi sumbu pengendali. UUD harus 

menjadi sumber rujukan di bidang politik kenegaraan, di bidang kemasyarakatan, dan di bidang 

perekonomian pasar. Ketiganya saya namakan sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan 

konstitusi social, persis seperti kandungan materi UUD 1945 yang tidak hanya berisi ketentuan-

ketentuan di bidang politik, tetapi juga ekonomi dan aspek-aspek social kemasyarakatan. 

Lihat lah bagaimana UUD 1945, di samping memuat ketentuan-ketentuan mengenai bidang 

politik kenegaraan juga memuat ketentuan dan bahkan 1 bab tersendiri yang mengatur tentang 

“Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” (Bab XIV). Tradisi konstitusi ekonomi ini sama sekali 

tidak dianut oleh Konstitusi Amerika Serikat yang sering dijadikan acuan dalam penyusunan konstitusi 

tertulis di dunia. Selain itu, pencantuman ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia yang relative 

lengkap dalam Pasal 28A sampai dengan 28J, Pasal 18B ayat (2), dan lain-lain sebagainya juga memuat 

prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Agar konstitusi hidup (living 

constitution) dalam sikap dan perilaku warga masyarakat, konstitusi juiga harus dikembangkan sebagai 

sumber rujukan. Karena itu, UUD 1945 juga perlu dikembangkan sebagai konstitusi social. 

Demi keadilan, konstitusi harus membangun keseimbangan di antara peran negara, masyarakat, 

dan pasar. Demikian pula halnya terkait dengan keadilan, struktur politik kenegaraan, struktur soal 

kemasyarakatan, dan struktur perekonomian tidak boleh timpang. Jarak antara struktur tertinggi dengan 

struktur terendah harus dekat. Memang secara alamiah, sebagai akibat perbedaan kemampuan dalam 

penguasaan sumberdaya, dalam dinamika kehidupan masyarakat tidak mungkin tidak terbentuk struktur 

pyramidal dalam lapis-lapis atau kelas-kelas yang terstratifikasi. Akan tetapi, yang penting adalah bahwa 

stratifikasi social alamiah itu tidak menghasilkan struktur pyramid yang terlalu hirarkis secara tidak 

berkeadilan social. Untuk itu harus ada intervensi dari negara, dari kelas atau lapisan tertinggi, untuk 

memperdekat jarak atas-bawah itu menjadi semakin lama semakin dekat. Peran konstitusi sebagai 

sarana pembebasan harus menjamin keadilan structural yang demikian itu.  

Bagaimana pun, demokrasi yang berhasil diperjuangkan pasti menghasilkan kebebasan, baik di 

dunia politik kenegaraan, dalam mekanisme ekonomi pasar, maupun dalam dinamika kehidupan 

masyarakat. Kebebasan itu jika tidak dikendalikan oleh aturan, niscaya hanya akan dimanfaatkan oleh 

segelintir orang yang lebih kuat, orang yang lebih kaya, dan orang yang lebih banyak untuk 

kepentingannya sendiri dengan mengorbankan orang kecil, orang lemah, marginal, atau orang yang 

jumlahnya lebih sedikit. Ini semua pasti menciptakan jurang ketidak-adilan. Karena itu, sebagai dirigen 

dalam hubungan antara ketiga ranah kekuatan itu, negara harus bertindak untuk menjamin keadilan. 

Pertumbuhan ekonomi bebas pasti akan dihasilkan oleh dinamika pasar itu sendiri. Yang justru 

diperlukan dari negara adalah intervensi kebijakan untuk menjamin keadilan. Demikian pula kebebasan 

dalam ranah ‘civil society’, tanpa dicampuri pasti akan meningkatkan derajat kebebasan itu dari waktu 

ke waktu. Yang justru diperlukan dari negara adalah mengatur, agar kebebasan itu berjalan produktif 

dan bermanfaat bagi kehidupan bersama yang damai dan berkeadilan, tidak malah melanggengkan atau 

bahkan justru memperlebar jurang ketidakadilan struktural dalam peri kehidupan bersama. 
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Demikianlah beberapa catatan ringkas mengenai UUD 1945 sebagai konstitusi yang dapat kita 

gunakan sebagai sumber rujukan dalam upaya membebaskan bangsa kita dari kungkungan ketidakadilan 

structural, baik dalam ranah negara, civil society maupun dalam mekanisme pasar bebas. Makalah ini 

tidak dimaksudkan untuk membahas semua hal yang berkenaan dengan agenda yang perlu dilakukan 

secara konkrit untuk pembenahan dan perbaikan sistem hukum dan peradilan kita yang dewasa ini 

sedang mengalami ‘disfungsi’ atau ‘malfungsi’. Karena keterbatasan ruang dan waktu, disini saya perlu 

menjelaskan bahwa untuk menjamin tegaknya hukum dan konstitusi, tentu saja diperlukan mekanisme 

yang efektif, adil, dan terpercaya. Untuk itu, diperlukan pembenahan dan penataan kembali fungsi-

fungsi dan hukum acara (i) peradilan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, (ii) peradilan 

terhadap pelanggaran oleh warga negara terhadap hukum negara, dan (iii) peradilan terhadap 

pelanggaran hak privat antar sesama warga negara. Terkait dengan hal itu, perlu dilakukan upaya 

pembaruan sistem penegakan hukum dan peradilan dengan sebaiki-baiknya. Upaya pembaruan itu 

dapat dilakukan dengan memperkuat infra-struktur etika, sistem pengawasan internal dan eksternal, 

penataan sistem manajemen dan kepemimpinan lembaga-lembaga hukum, modernisasi dan efisiensi 

hukum acara dan sistem administrasi perkara yang menjamin keadilan yang pasti, dan kepastian yang 

adil, serta kemanfaatan hukum untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

 

 


