
40 HARI KAK TAUFIK 

OLEH Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. 

 

 Bapak H. Taufik Kiemas telah meninggalkan kita, 40 hari yang lalu. Tetapi masih terasa 

banyak kenangan manis dan menyenangkan bersama beliau di masa hidupnya. Maka beruntunglah 

orang yang pernah bergaul dekat dengan almarhum di masa hidupnya. Saya sendiri juga merasa 

sangat beruntung dapat bergaul rapat dengan beliau di masa-masa akhir hayatnya. Sungguh tidak 

disangka, sesudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, saya jadi sering 

berurusan dengan Kak Taufik Kiemas, demikian kami wong Palembang biasa memanggilnya.  

Semula saya mengenalnya hanya sebagai tokoh yang kebetulan sekampung dengan saya, 

sehingga dalam banyak kesempatan selalu saja berurusan dengan beliau selaku tokoh politisi yang 

paling senior dari Palembang yang ada di Jakarta. Saya sendiri baru mulai kenal dan bergaul dengan 

ibu Megawati Soekarnoputri ketika beliau mulai bekerja sebagai Wakil Presiden pada tahun 1999. 

Yang membuat saya mulai dekat karena terjadinya kecelakaan sejarah, yaitu sesudah Presiden 

Soeharto mengundurkan diri dan Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden pada tanggal 

20 Mei 1998. Saya adalah Asisten Wakil Presiden B.J. Habibie yang kemudian diangkat menjadi 

Presiden itu. 

Dengan peristiwa pergantian Presiden itu, tentu menyebabkan terjadinya kekosongan dalam 

jabatan Wakil Presiden. Para Asisten Wakil Presiden yang lain segera setelah B.J. Habibie menjadi 

Presiden semua berganti jabatan menjadi Deputi Menseneg atau jabatan. Sedangkan saya sendirian 

masih tetap menyandang kedudukan sebagai Asisten Wakil Presiden, yang Wapresnya tidak ada. 

Karena itu, saya terus berkantor di kantor Wapres sampai terpilih dan dilantiknya Wakil Presiden 

Megawati Soekarnoputri pada tahun 1999. 

Dari situlah hubungan dekat saya dengan ibu Megawati dan kak Taufik Kiemas bermula. 

Pada hari pertama, Wapres Megawati masuk kantor, saya harus menyambut kedatangan beliau 

untuk pertama kali sebagai Wapres dan memperkenalkan kepadanya ruang kerja dan para staf yang 

akan melayani segala kebutuhan selama menjabat Wakil Presiden. Setelah ibu Megawati masuk ke 

ruang kerjanya dan duduk sebagaimana mestinya, serta merta saya datang menghadap dan 

menyampaikan permohonan izin pamitan sambil menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan 

Asisten Wakil Presiden, karena alasan harus kembali ke kampus untuk melaksanakan tugas-tugas 

mengajar di Universitas Indonesia (UI) yang sering terbengkalai selama masa-masa krisis tahun 1997-

1999. Ibu Megawati menerima saja surat itu tanpa banyak komentar. Sesudah itu, besok harinya 

saya sudah masuk lagi kerja, karena barang-barang pribadi saya memang sudah di-‘pack’, tinggal 

diangkut pulang. 

 Pada hari kedua sesudah saya pamitan, Kak Taufik Kiemas tiba-tiba menelpon saya dan 

mengundang untuk bertemu 4 mata sambil makan malam. Besok harinya jadilah kami mengadakan 

pertemuan sambil makan malam di Apartemen Hotel Hilton (sekarang Hotel Sulthan). Pada 

pokoknya Kak Taufik Kiemas menyampaikan habis diskusi beliau dengan ibu Megawati bahwa 

sebaiknya dik Jimly, demikian Kak Taufik  memanggil nama saya, tidak berhenti dari kantor Wakil 

Presiden. “Dik Jimly kan PNS, jadi kata mbak Mega adalah orang profesional, kenapa mesti 



berhenti?”. “Apa tidak sebaiknya kembali saja bekerja sebagai Asisten Wakil Presiden? Mbak sangat 

membutuhkan pemikiran-pemikiran dik Jimly”, katanya. 

 Atas tawaran itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, tetapi saya 

sampaikan kepada beliau, kiranya dapat diberitahukan kepada mbak Mega bahwa saya memang 

harus kembali mengajar di Fakultas Hukum UI yang sering saya tinggal-tinggal. Lagi pula, “tidak baik 

di mata masyarakat, apalagi para pendukung mbak Megawati dan konstituen PDIP, setelah menjadi 

Wakil Presiden kok ibu Megawati masih memelihara ‘orang Habibie’ sebagai staf”. Di samping itu, 

bagi saya sendiri juga dapat timbul kesan yang tidak baik di mata masyarakat, seakan-akan hanya 

untuk suatu jabatan Eselon 1 sebagai Asisten Wapres, saya bersedia terus bekerja mengabdi kepada 

orang yang dipersepsi publik pendukung B.J. Habibie sebagai lawan politik mereka, yaitu Megawati 

Soekarnoputri yang beroposisi dengan sangat keras terhadap pemerintahan B.J. Habibie. Karena itu, 

saya katakan, meskipun saya bukan politisi melainkan seorang PNS profesional, tetapi betapapun 

juga pengangkatan saya di kantor Wakil Presiden sebagai Asisten tetap bernuansa politik. Orang 

melihat saya sebagai ‘orang Habibie’.  

 Tetapi saya berjanji kepada Kak Taufik Kiemas bahwa saya akan berusaha membantu 

pemerintahan, terutama posisi ibu Megawati sebagai Wakil Presiden melalui pelbagai media massa 

ataupun kerja konsultansi lainnya untuk membantu pemeritah. Hal itu memang saya lakukan di 

kemudian hari melalui pelbagai statemen di media massa, dan bahkan pada tahun 2001 saya diminta 

oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag), Rini Soewandi, menjadi Penasihat 

Senior di depertemen yang dipimpinnya untuk urusan hukum, khususnya dalam rangka ide 

pembentukan Undang-Undang Perdagangan. Oleh Sekretaris Jenderal Deperindag ketika itu saya 

diberi kantor di Jl. Ridwan Rais, di ruang kantor bekas Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan 

yang dijadikan satu dengan Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian di Jl. Gatot Soebroto. 

 Sejak peristiwa penolakan saya untuk tetap menduduki jabatan di kantor Wapres itulah saya 

sering berhubungan dengan Kak Taufik Kiemas dalam banyak kesempatan. Apalagi setelah saya 

menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, hubungan saya dengan ibu Megawati yang kemudian menjadi 

Presiden pun semakin baik. Bahkan saya sangat sering berhubungan dengan ibu Megawati dan agak 

kurang bergaul dengan Kak Taufik Kiemas. Namun demikian, dalam urusan orang-orang kampung 

halaman, kami sering mengadakan kontak. Bahkan sesudah saya tidak lagi di MK, jikalau ada urusan 

kawinan orang Palembang yang meminta Kak Taufik Kiemas jadi saksi, seringkali beliau minta agar 

Prof. Jimly Asshiddiqie saja yang diminta. 

 Lebih-lebih sesudah menjadi Ketua MPR-RI, seringkali beliau menelpon saya untuk 

berkonsultasi mengenai banyak hal, mulai dari urusan Pancasila, UUD 1945, sampai ke urusan 

sejarah. Tidak semua pendapat saya dia terima, tetapi pada umumnya dia dengarkan dengan baik. 

Mengenai doktrin empat pilar, misalnya, beliau gigih dengan usahanya. Meski saya berpendapat 

Pancasila jangan disebut sebagai pilar, tetapi beliau tetap berusaha menghidupkan lagi istilah empat 

pilar kebangsaan yang memang sudah dipopulerkan sejak lama oleh penguasa militer Orde Baru 

untuk kepentingan kampanye yang memang bernilai sangat positif. 

 Dari pelbagai kontak dan komunikasi yang bersifat resmi maupun pribadi, banyak kecocokan 

yang saya dapati antara kami berdua. Karena itu, dalam urusan pribadipun lama kelamaan banyak 

pula yang kami berdua sangat terbuka. Pada suatu hari saya berkunjung ke rumah sakit MMC 

tempat beliau diopname. Ternyata di dalam ruangan ada ibu Mega. Mereka berdua menerima saya 



masuk menjenguk. Setelah ngalor ngidul berbicara, akhirnya, Kak Taufik Kiemas mengatakan kepada 

ibu Mega, “Ma, ini orang (maksudnya saya) sangat hebat, dari semua seginya pokoknya ‘galonyo 

hebat’ (bahasa Palembang untuk ‘semuanya’). Cuma sayang kalu urusan politik dio ni buyan nian 

(bodoh sekali)”, katanya sambil tertawa. Ibu Mega yang ada agak jauh ikut tersenyum sambil 

berkata, “Sudah lah gak usah dengerin, aku jugo sering dibilang ‘buyan’”. Terus saya jawab, “Kalau 

urusan politik, memang ada dua aliran. Yang pertama pragmatis, yang kedua idealis. Contoh aliran 

pragmatis adalah kak Taufik, tapi aliran idealis contohnya ibu Mega. Kebetulan aliran saya sama 

dengan ibu Mega”, katanya saya sambil disambut tertawa oleh kak Taufik dan ibu Mega. 

 Pendek kata, saya menikmati bergaul dan berhubungan akrab dengan kedua tokoh satu 

keluarga nasionalis ini. Pada suatu waktu, kak Taufik mengeluh sama saya di suatu pertemuan 4 

mata dengan saya. “Aku ni lah tuo, lah jadi Ketua MPR pulo. Tapi dalam urusan mertuo (maksud 

Bung Karno), masih jugo belum dapat membantu menyelesaikan”. Menjawab keluhannya soal Bung 

Karno yang masih terkait stigma sehubungan dengan adanya TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, saya 

memberikan masukan tentang pentingnya penegasan kembali status gelar Pahlawan Nasional bagi 

Bung Karno. Kebetulan saya adalah salah seorang anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan 

Republik Indonesia (DGTK-RI) yang diketuai oleh Menko Plhukkam. 

 Beberapa minggu kemudian saya diundang oleh kak Taufik Kiemas untuk bertemu bertiga 

dengan ibu Megawati di rumahnya di jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta. Dalam pertemuan itu, 

sekali lagi kak Taufik menyampaikan pokok permasalahan mengenai terkatung-katungnya status 

hukum almarhum Bung Karno sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 6 Ketetapan MPRS No. 

XXXIII/MPRS/19671. Ibu Megawati juga menyatakan bahwa masalah ini tidak sempat diselesaikan 

ketika beliau menjabat Wakil Presiden dan kemudian menjadi Presiden, karena menyangkut 

orangtua sendiri. Oleh karena itu, ibu Megawati dan kak Taufik Kiemas mengharapkan bantuan 

pemikiran dan langkah-langkah untuk menuntaskan persoalan tersebut. 

 Setelah berbicara panjang, dan kemudian pak Taufik Kiemas memanggil Sekretaris Jenderal 

MPR-RI, Eddie Siregar untuk melengkapi bahan-bahan bagi saya melakukan kajian dan langkah-

langkah yang diperlukan. Setelah itu, saya mengajukan beberapa usulan kegiatan, termasuk 

mengundang para sejarahwan dan tokoh-tokoh masyarakat serta beberapa kegiatan seminar dan 

diskusi di pelbagai daerah sambil terus berkoordinasi dan berbagi tugas dengan kak Taufik Kiemas, 

dibantu oleh Hadjriyanto J. Thohari (Wakil Ketua MPR) dan Sekjen MPR Eddie Siregar yang aktif 

mendampingi saya menggerakkan usaha-usaha yang diperlukan. 

 Saya juga terus saling bertelponan dengan kak Taufik Kiemas sehingga akhirnya dapat 

disepakati bersama bahwa semua pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersedia secara 

pribadi-pribadi menandatangani surat petisi yang disampaikan kepada Presiden untuk gelar 

pahlawan bagi Bung Karno dan sekaligus juga Bung Hatta. Setelah segala sesuatunya tuntas, dan 

penganugerahan gelar sudah terjadi dengan cara yang sangat khusus dimana Presiden berkenan 

memberikan Pidato khusus dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan bagi Bung Karno dan 

                                                           
1
 Bab II Pasal 6 TAP MPRS ini, “Menetapkan, penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. 

Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, 
dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden”. Namuan Presiden Soeharto tidak pernah 
melaksanakan perintah ketetapan MPRS ini dengan alasan harus “mikul duwur, mendem jero” sesuai adat 
yang berlaku di dalam budaya Jawa. 
 



Bung Hatta. Padahal, dalam upacara penganugerahan gelar selama ini, tidak pernah ada pidato 

Presiden. Latar belakang peristiwa yang sangat penting ini tentu perlu saya tulis tersendiri pada 

saatnya. Akan tetapi, untuk kepentingan buku ini saya kiranya, ceritanya saya cukupkan sekian saja. 

 Namun yang perlu saya sampaikan disini adalah bahwa sesudah obsesi kak Taufik Kiemas 

tentang Bung Karno dapat diselesaikan dengan baik, saya pernah sekali lagi bertemu 4 mata dengan 

beliau, sekali lagi juga di rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Harapan Kita, tempatnya beberapa kali 

diopname. Agak lucu juga, saya beberapa kali bertemu 4 mata dengan beliau selalu di rumah sakit. 

Di situ saya sampaikan laporan bahwa semua urusan Bung Karno sudah selesai sesuai skenario dan 

desain yang kita bahas bersama. Meski masih menyisakan masalah sosialisasi di masayarakat, urusan 

Bung Karno sudah selesai, jadi kata saya “obsesi kak Taufik, sudah beres”. Lalu dia menengadahkan 

kepalanya sambil terlentang di tempat tidur dan berkata lirih, “Iya, tapi wong tuo, selalu masih ada 

yang terasa belum tuntas kalau urusan anak-anak belum lengkap”, katanya. Ketika itu di kepala saya 

langsung menangkap pesannya, yang dia katakan “anak-anak” itu tentulah salah satunya Puan 

Maharani. Lalu saya memberikan pujian bahwa Puan sekarang terlihat matang, kata saya. Banyak 

yang dia sampaikan mengenai masa depan bangsa terkait dengan anak-anak generasi mendatang, 

tapi terlalu panjang kalau saya sebutkan disini. 

 Pendek kata, ide dan harapan Taufik Kiemas terus mengalir untuk masa depan bangsa. 

Bahkan, dia juga mengajak saya bertukar pikiran tentang masa depan Universitas Trisakti dan 

Universitas Pancasila, yang menurutnya pantas dijadikan perguruan tinggi negeri, milik seluruh anak 

bangsa. Ketika ia mendapat tawaran untuk mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari 

Universitas Trisakti, kak Taufik Kiemas juga menelpon saya dan minta bantuan saya menjadi tim 

promotor. Setelah saya jawab setuju, Rektor Universitas Trisakti segera menulis surat resminya 

kepada saya yang langsung saya jawab setuju. Maka dalam proses penganugerahan gelar akademis 

itu, saya ikut aktif dalam rapat-rapat senat guru besar Universitas Trisaksi dari unsur eksternal untuk 

memberikan koreksi dan memutuskan layak tidaknya karya ilmiah disertai ringkasan pidato ilmiah 

yang akan disampaikan Dr. Taufik Kiemas dalam acara promosi. 

Di samping itu, kira-kiranya 2 minggu sebelum almarhum pergi Singapura, tempat beliau 

kemudian menghembuskan nafas terakhir. Saya juga berkesempatan mendiskusikan tindak-lanjut 

mengenai gelar Pahlawan Nasional Bung Karno dan Bung Hatta, yaitu soal nama jalan, yang di 

beberapa kota tidak terdapat nama Jalan Soekarno. Misalnya, di kota Palu, Sulawesi Tengah, ada Jl. 

Mohammad Hatta, ada juga Jalan Soekarno-Hatta, tetapi tidak ada Jalan Soekarno sama sekali. Di 

Palembang, nama Jalan Soekarno juga tidak ada. Bahkan nama jembatan sungai musi yang menjadi 

kebanggaan warga kota Palembang, yang semula ketika diresmikan pada tanggal 30 September 1965 

diberi nama Jembatan Soekarno kemudian diubah namanya di zaman Orde Baru menjadi Jembatan 

Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) sesuai dengan slogan Orde Baru. 

Ketika itu, kami juga mendiskusikan nama-nama jalan di kota Jakarta. Kami berdua 

bersepakat bahwa penamaan Jalan Soekarno harus dimulai dari Jakarta. Saya usulkan kepadanya 

bagaimana kalau jalan di depan Istana Presiden saja, yaitu Jl. Medan Merdeka Utara, kita ganti-nama 

menjadi Jalan Soekarno, sedangkan jalan di depan Istana Wakil Presiden, yaitu Jl. Medan Merdeka 

Selatan, dinamakan Jalan Mohammad Hatta. Mendengar ide ini, kak Taufik Kiemas berseru, “Wah 

bagus itu dik, aku setuju, gek ku enjuk tahu mbak Mega”. Saya lanjutkan, kelemahannya Cuma kedua 

jalan itu pendek sekali, tetapi tidak ada jalan lain di Jakarta yang mempunyai nilai lebih strategis dari 



Jalan Merdeka Utara dan Jalan Merdeka Selatan itu untuk dinamakan Jalan Soekarno dan Jalan 

Mohammad Hatta. Kalau mau mengatasi kekurangan itu, saya katakan, kita dapat menambahkan 1 

lagi, yaitu Jalan Tol menuju Bandara Soekarno-Hatta saja kita ganti namanya menjadi Jalan 

Soekarno-Hatta, sekaligus menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. 

 Inilah yang menjadi obsesi Kak Taufik Kiemas yang terakhir yang disampaikan kepada saya 

agar dapat disukseskan, di samping soal kampanye 4 pilar kebangsaan yang selalu ia dengungkan 

yang setiap kali mendapatkan kritik dari pelbagai kalangan seringkali dia menelpon saya untuk 

menanyakan bagaimana pendapat saya. Saya menghargai semangat dan motivasi yang ada di dalam 

hati dan pikirannya tentang pentingnya sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu, sehingga saya tidak tega untuk mengikuti pandangan para 

pengeritiknya yang sangat terpaku pada urusan peristilahan. Banyak orang tidak suka dengan istilah 

‘pilar’ yang seakan-akan identik dengan tiang. Banyak pula orang yang tidak suka karena seakan-

akan dalam pandangan Taufik Kiemas, Pancasila dan ketiga pilar lainnya dinilai setara, yaitu sama-

sama pilar. Padahal, Taufik Kiemas sendiri berpendapat posisi keempat hal itu jelas tidak sama, 

Pancasila adalah dasar dan falsafah, sedangkan ketiga pilar lainnya merupakan prinsip yang bersifat 

lebih instrumental. 

 Pendek kata, sekali lagi pendek kata, banyak sekali kenangan manis saya bersama kak Taufik 

Kiemas, meskipun saya berasal dari latar belakang sosial politik yang sangat berbeda dengan beliau. 

Dari manapun kita berasal, jikalau cita-cita kebangsaan dan kenegaraan dalam hati dan pikiran kita 

bertemu, tentulah pada akhirnya kita merasa menjadi satu. Kita berada di perahu kehidupan yang 

sama untuk Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. Akhirnya, marilah kita semua mendoakan almarhum kiranya arwahnya diterima di sisi 

Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita menjadi saksi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa pak 

Taufik Kiemas adalah orang yang baik dan pantas mendapatkan ganjaran surga di hari akhir. Marilah 

pula kita semua mengambil teladan yang sebanyak-banyaknya dari beliau, meneruskan apa baik 

yang sudah ia lakukan semasa hidupnya, melanjutkan perjuangannya yang belum selesai. 

 

 


