
RechtsVinding Online 

 

1 
 

PERPPU PILPRES SEBUAH KENISCAYAAN 

Oleh: 

Mardisontori, LLM* 

 

 

Pesta demokrasi Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden  (Pilpres) 

tinggal menghitung hari. Pilpres  akan 

dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. 

Kandidat Presiden dan wakil Presiden 

sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilahan 

Umum (KPU) yaitu Prabowo-Hatta dan 

Jokowi-Jusuf Kalla. Perhelatan Pilpres 

merupakan kelanjutan pesta demokrasi 

setelah  Pemilihan umum anggota DPR, 

DPD, dan DPRD (Pileg) yang cukup sukses 

dilaksanakan.   

Pelaksanaan Pilpres 2014 mengacu  

kepada UU No  42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden (UU No 42 Tahun 2008 tentang 

Pilpres). Ada beberapa ketentuan dalam 

UU tersebut yang tidak sejalan dengan 

pelaksanaan Pilpres 2014. Beberapa 

ketentuan dalam UU No 42 Tahun 2008 

lebih menitikberatkan kepada 

pelaksanaan Pilpres 2009 yang lalu, 

namun belum memayungi  pelaksanaan 

Pilpres 2014, seperti hak pilih anggota 

TNI-Polri,  tata cara pemberian suara 

sebagaimana pada Pilpres 2009 pemilih 

mencontreng surat suara namun pada 

Pilpres 2014 mengunakan sistem 

mencoblos, serta  mengenai waktu 

pemungutan suara luar negeri yang 

berlangsung lebih awal. 

 Oleh karena itu diperlukan 

Peraturan Pemerintah Pengganti undang-

Undang (Perppu) untuk mengisi  

kekosongan hukum dalam UU 42 Tahun 

2008 tentang Pilpres tesebut. Namun, 

sejauh mana urgensi/alasan penerbitan 

Perppu pilpres tersebut? dan bagaimana 

mekanisme pembentukan Perppu 

tersebut? 

 

Urgensi Perppu Pilpres 

Ada lima ketentuan dalam UU Pilpres yang 

perlu direvisi karena tidak sejalan 

sebagaimana mestinya dengan Pilpres 

2014 (Gamawan Fauzi, 2014). Lima hal 

yang perlu diatur dalam Perppu tersebut: 

Pertama, terkait hak pilih anggota Tentara 

Nasional Indonesia dan anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(TNI-Polri). Pasal 260  Bab Ketentuan 

Peralihan UU No 42 Tahun 2008 tentang 

Pilpres menyatakan bahwa dalam Pemilu 

Presiden  dan Wakil Presiden tahun 2009, 

anggota TNI-Polri tidak menggunakan 

haknya untuk memilih. Pasal tersebut 

menyatakan bahwa TNI-Polri wajib 

bersikap netral di Pilpres 2009, tetapi 

tidak ada pengaturan mengenai kewajiban 

netral TNI-Polri di Pilpres 2014. Sejalan 

dengan hal itu, kemudian Mahkamah 

Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 

22/PUU-XII/2014 memutuskan, anggota 

TNI dan Polri tidak memiliki hak untuk 

memilih dalam Pilpres tahun 2014 pada 9 

Juli mendatang. Namun demikian, 

berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 

tentang pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (UU No 12 Tahun 

2011 tentang PPP), tindak lanjut atas 

putusan Mahkamah Konstitusi menjadi 
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materi muatan yang harus diatur dengan 

Undang-Undang. 

Kedua, terkait tata cara pemberian 

suara sebagaimana pada Pilpres 2009 

pemilih mencontreng surat suara. Namun 

pada Pilpres 2014 akan mengunakan 

sistem mencoblos sebagaimana dalam 

pelaksanaan Pileg 2014. Pengaturan hal 

ini juga tidak terdapat dalam UU No 42 

Tahun 2008. 

Ketiga, mengenai waktu 

pemungutan suara luar negeri yang 

berlangsung lebih awal. Pasal 120 UU No 

42 Tahun 2008 tentang Pilpres 

menyatakan bahwa pemungutan suara 

bagi Warga Negara Indonesia yang berada 

di luar negeri dilaksanakan di setiap 

Perwakilan Republik Indonesia dan 

dilakukan pada waktu yang sama atau 

waktu yang disesuaikan dengan waktu 

pemungutan suara di Indonesia. Dalam 

UU No 8 tahun 2012 tentang Pileg, 

terdapat early voting atau pemilihan 

pendahuluan bagi pemilih di luar negeri. 

Ketentuan yang sama akan diberlakukan 

dalam Pilpres, namun undang-undang 

Pilpres tak mendukung itu. Ketentuan 

mengenai waktu pemungutan suara luar 

negeri yang berlangsung lebih awal 

bertentangan dengan Pasal 120 UU No 42 

Tahun 2008 tentang Pilpres. 

Keempat, soal Daftar Pemilih 

Khusus (DPK) yang sebelumnya tidak 

terdapat di Daftar Pemilahan Tetap, 

keberadaan DPK baru diatur dalam UU No 

8 Tahun 2012 tentang Pileg dan belum 

ada pengaturannya dalam UU No 42 

Tahun 2008 Tentang Pilpres. Kelima, cara 

perhitungan suara yang dilakukan 

berjenjang dari tingkat desa. Dalam UU No 

42 Tahun 2008 Tentang Pilpres, tidak ada 

ketentuan mengenai Panitia Pemungutan 

Suara (PPS), perhitungan suara langsung  

dilakukan oleh Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK). Sementara,  mengenai 

PPS sudah diterapkan dalam Pileg 2014 

dan akan diterapkan ketentauan yang 

sama di Pilpres 20014 namun UU No 42 

Tahun 2008 tidak menyediakan dasar 

pengaturan tersebut. 

Pengaturan hal-hal diatas tidak 

cukup hanya diatur dalam Peraturan KPU 

tapi harus diatur dalam aturan yang 

sederajat atau setingkat yaitu UU atau 

Perppu. UU No 12 tahun 2011 tentang 

PPP menyatakan bahwa kedudukan 

Perppu sederajat atau setara dengan 

Undang-Undang. Kedudukan Undang-

Undang/Perppu berada dibawah UUD NRI 

Tahun 1945 dan TAP MPR. Materi muatan 

Perppu sama dengan materi muatan 

Undang-Undang. Sehubungan 

pelaksanaan Pilpres semakin dekat maka 

penerbitan Perppu Pilpres merupakan 

solusi yang tepat untuk mengisi 

kekosongan hukum tersebut. 

 

Mekanisme Perppu 

Pasal 22 ayat (1) UUD Negara 

Republik Indonesia menyatakan bahwa  

dalam hal ihwal kegentingan yang 

memaksa, Presiden berhak menetapkan 

peraturan pemerintah pengganti undang-

undang (Perppu). Dari bunyi  pasal di atas 

diketahui bahwa syarat presiden 

mengeluarkan Perppu adalah dalam hal 

ihwal kegentingan yang memaksa.  

Subjektivitas Presiden dalam menafsirkan 

“hal ihwal kegentingan yang memaksa” 

menjadi dasar diterbitkannya Perppu.  
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Kedudukan Perppu sebagai norma 

subjektif juga dinyatakan Jimly 

Asshiddiqie: Pasal 22 UUD Negara 

Republik Indonesia memberikan 

kewenangan kepada Presiden untuk 

secara subjektif menilai keadaan negara 

atau hal ihwal yang terkait dengan negara 

yang menyebabkan suatu  undang-undang 

tidak dapat dibentuk segera, sedangkan 

kebutuhan akan pengaturan materiil 

mengenai hal yang perlu diatur sudah 

sangat mendesak sehingga Pasal 22 

tersebut memberikan kewenangan 

kepada Presiden untuk menetapkan 

Perppu (Jimly Asshiddiqie, 2010). 

 Ukuran objektif penerbitan 

Perppu  dirumuskan oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 

138/PUU-VII/2009. Berdasarkan 

Putusan MK tersebut, ada tiga syarat 

sebagai indikator adanya  “kegentingan 

yang memaksa” bagi Presiden untuk 

menetapkan Perppu, yaitu: 

a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan 

mendesak untuk menyelesaikan 

masalah hukum secara 

cepat berdasarkan Undang-Undang; 

b. Undang-Undang yang 

dibutuhkan tersebut belum ada 

sehingga terjadi kekosongan hukum, 

atau ada Undang-Undang tetapi 

tidak memadai; dan 

c. Kekosongan hukum tersebut tidak 

dapat diatasi dengan cara membuat 

Undang-Undang secara prosedur 

biasa karena akan memerlukan 

waktu yang cukup lama sedangkan 

keadaan yang mendesak tersebut 

perlu kepastian untuk diselesaikan. 

 

 

Perppu harus mendapat persetujuan DPR 

Penyusunan Perppu harus diajukan 

ke DPR dalam persidangan yang berikut. 

Pasal 52 ayat (1) UU No 12 Tahun 20011 

tentang PPP menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan “persidangan yang 

berikut” adalah masa sidang pertama DPR 

setelah Perppu ditetapkan. Pengajuan 

Perppu dilakukan dalam bentuk 

pengajuan RUU tentang penetapan 

Perppu menjadi Undang-Undang. DPR 

hanya memberikan persetujuan atau tidak 

memberikan persetujuan terhadap 

Perppu. Dalam hal Perppu mendapat 

persetujuan DPR dalam rapat paripurna, 

maka Perppu tersebut ditetapkan menjadi 

Undang-Undang.  

Dalam hal Perppu tidak mendapat 

persetujuan DPR dalam rapat paripurna, 

Perppu tersebut harus dicabut dan harus 

dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal 

Perppu harus dicabut dan harus 

dinyatakan tidak berlaku, maka kewajiban 

DPR atau Presiden untuk mengajukan 

RUU tentang Pencabutan Perppu 

tersebut. Dalam RUU tentang Pencabutan 

Perppu juga mengatur segala akibat 

hukum dari pencabutan Perppu. RUU 

tentang Pencabutan Perppu ditetapkan 

menjadi Undang-Undang tentang 

Pencabutan Perppu dalam rapat 

paripurna yang sama. 

Pasal 71 UU No 12 tahun 2011 

tentang PPP menyatakan bahwa 

pembahasan RUU tentang penetapan 

Perppu dilaksanakan melalui mekanisme 

yang sama dengan pembahasan RUU pada 

umumnya. Namun, pembahasan RUU 

tentang pencabutan Perppu dilaksanakan 

melalui mekanisme khusus yang 

dikecualikan dari mekanisme pembahasan 
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RUU pada umumnya. Ketentuan 

mengenai mekanisme khusus 

dilaksanakan dengan tata cara sebagai 

berikut: 

a.  RUU tentang pencabutan Perppu 

diajukan oleh DPR atau Presiden; 

b.  RUU tentang pencabutan Perppu 

diajukan pada saat rapat Paripurna 

DPR tidak memberikan 

persetujuan atas Perppu yang 

diajukan oleh Presiden; dan 

c.  Pengambilan keputusan 

persetujuan terhadap RUU tentang 

pencabutan Perppu tersebut 

dilaksanakan dalam rapat 

Paripurna DPR yang sama dengan 

rapat paripurna penetapan tidak 

memberikan persetujuan atas 

Perppu tersebut. 

Secara teknis perundang-

undangan, UU tentang Penetapan 

Perpu menjadi UU pada dasarnya 

terdiri dari 2 (dua) pasal,  yaitu: 

a.  Pasal 1 memuat Penetapan Perpu 

menjadi Undang-Undang yang 

diikuti dengan pernyataan 

melampirkan Perpu sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dengan 

Undang-Undang penetapan 

tersebut. 

b.  Pasal 2 memuat ketentuan 

mengenai saat mulai berlaku. 

(lampiran Nomor 239 UU No 12 

Tahun 2011 tentang PPP)   

Kesimpulan dan Saran 

Alasan atau syarat sebagai parameter 

adanya  “kegentingan yang memaksa” 

bagi Presiden untuk menetapkan Perppu 

Pilpres sudah terpenuhi.  Hal ini dengan 

adanya keadaan atau kebutuhan yang 

mendesak untuk menyelesaikan masalah 

kekosongan  hukum pelaksanaan Pilpres 

2014 secara cepat, karena UU No 42 

Tahun 2008 tentang Pilpres  tidak 

memadai seperti tidak adanya pengaturan 

mengenai pemilihan pendahuluan bagi 

pemilih di luar negeri dan pengaturan 

“daftar pemilih khusus” dalam kategori 

“daftar pemilih tetap”. Kekosongan 

hukum tersebut tidak dapat diatasi 

dengan cara membuat Undang-Undang 

dengan mekanisme biasa karena akan 

memerlukan waktu yang cukup lama 

sedangkan waktu pelaksanaan Pilpres 

sudah mendesak dan perlu kepastian 

hukum. Oleh karena itu harapanya, 

dengan ketersediaan mekanisme 

penetapan Perppu yang sudah diatur 

dalam UUD NRI dan UU  No 12 Tahun 

2011 tentang PPP, maka Perppu Pilpres 

harus sudah selesai sebelum pelaksanaan  

Pilpres 9 Juli 2014. Sebab ketentuan ini 

akan menjadi rujukan dan dasar hukum 

dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Artinya, 

Perppu Pilpres mendesak untuk 

diterbitkan dan merupakan keniscayaan.

 

 

                                                           
*
 Perancang Peraturan Perundang-undangan tingkat Muda Setjen DPR RI (Perancang dan Tim Asistensi UU 
No.12 Tahun 2011 tentang PPP dan Perancang serta Tim Asistensi RUU Pilpres. (S1 UIN Jakarta, S2 the 
University of Melbourne, Australia) 

 


