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PERPU PLT PIMPINAN KPK;

ADAKAH KEGENTINGAN MEMAKSA?

Oleh: Muchamad Ali Safa’at*

Salah satu perkembangan hukum yang mengemuka akhir-akhir ini adalah

pembentukan Perpu untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh

pemerintah. Misalnya, di akhir 2007 diterbitkan Perppu Nomor 5 Tahun 2008 yang

mengubah UU Nomor 28 Tahun 2007 untuk memperpanjang kebijakan Sunset Policy

dan Perppu Nomor 2 Tahun 2009 yang mengubah UU Nomor 10 Tahun 2008

tentang Pemilu terkait dengan tata cara pencontrengan, serta baru-baru ini dibentuk

Perppu tentang Plt. Pimpinan KPK.

Perpu merupakan bentuk hukum yang bersifat khusus karena wewenang

pembentukannya diberikan hanya kepada Presiden, dibandingkan wewenang

legislasi utama dalam UUD 1945 yang diberikan kepada DPR dan Presiden bersama-

sama. Sifat khusus tersebut dapat dilihat dari bentuk hukum, yaitu Peraturan

Pemerintah tetapi berkedudukan sejajar dengan UU yang dalam keadaan normal

seharusnya berada di bawah UU. Kedudukan Perpu yang sejajar dengan UU

merupakan konsekuensi dari keberadaan Perpu untuk menggantikan ketentuan UU.

Sebagai bentuk hukum yang khusus, tentu Perpu tidak dapat dibuat dalam

keadaan normal. Dengan kata lain, Perpu hanya dapat dibuat jika ada kondisi

“kegentingan memaksa”. UUD 1945 merumuskan kondisi yang membenarkan

dibuatnya Perpu adalah hal ihwal kegentingan yang memaksa sehingga ketentuan

dalam suatu UU tidak dapat dijalankan dan harus diganti. Walaupun telah

diberlakukan, Perpu tersebut nantinya harus mendapat persetujuan DPR pada masa

sidang berikutnya.

Apakah yang dimaksud dengan hal ihwal kegentingan memaksa? Mengingat

ketentuan ini merupakan ketentuan yang tidak mengalami perubahan pada saat

terjadi Perubahan UUD 1945, maka sebagai bahan untuk memahami frasa tersebut

dapat dilihat Penjelasan Pasal 22 UUD 1945. Penjelasan tersebut menyatakan
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Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang
perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah
dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan
tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang
kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kegentingan yang

memaksa adalah “keadaan genting” yang terkait dengan tugas pemerintah

menjamin “keselamatan negara”. Oleh karena itu Perpu hanya dapat dikeluarkan

pada saat keselamatan negara terancam. Ancaman dapat datang baik dari dalam

maupun dari luar. Ancaman tersebut juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk,

seperti penyerangan dari luar, pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, serta

peristiwa lain yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan sehingga tidak dapat

menjamin keselamatan negara.

Selain itu patut pula diingat bahwa penggantian ketentuan dalam UU melalui

Perpu adalah karena ketentuan dalam UU dimaksud tidak dapat dijalankan karena

dua kemungkinan alasan. Pertama, jika ketentuan tersebut dijalankan, justru

keselamatan negara pada saat itu akan terancam. Kedua, ketentuan dimaksud tidak

cukup memberikan landasan hukum kepada pemerintah untuk menjamin

keselamatan negara.  Perpu tidak dapat dikeluarkan hanya karena pemerintah tidak

berhasil menjalankan ketentuan UU yang sesungguhnya telah cukup baik dan dapat

menjamin keselamatan negara.

Namun dalam perkembangannya, Perppu lebih sering digunakan walaupun

secara wajar dapat dinilai bahwa tidak ada ancaman terhadap keselamatan negara.

Pertimbangan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” berkembang menjadi sangat

luas dan umum, yaitu “kondisi tertentu yang mendesak untuk diatur”. Kondisi

dimaksud tidak selalu berkaitan dengan keselamatan negara. Penafsiran tersebut

serupa dengan ketentuan Pasal 139 Konstitusi RIS dan Pasal 96 UUDS 1950 yang

menentukan alasan terbitnya Undang-Undang Darurat untuk mengatur hal-hal

penyelenggaraan pemerintah yang karena keadaan-keadaan tertentu yang

mendesak perlu diatur dengan segera.
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Walaupun antara Perppu dengan Undang-Undang Darurat memiliki kemiripan

bentuk hukum, namun dari rumusan pada UUD masing-masing dapat dipahami

adanya perbedaan maksud dan fungsi. Perppu berdasarkan UUD 1945 nyata-nyata

dimaksudkan untuk menggantikan suatu ketentuan di dalam undang-undang demi

keselamatan negara. Sedangkan Undang-Undang Darurat menurut Pasal 139

Kontitusi RIS dan Pasal 96 UUDS 1950 lebih dimaksudkan untuk mengisi kekosongan

hukum. Hal itu dapat dilihat dari bunyi ayat (1) kedua pasal tersebut, yaitu:

“Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-

undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintah federal yang

karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.”

***

Unsur kegentingan memaksa dapat dilihat pada dikeluarkannya Perpu tentang

tata cara pencontrengan untuk Pemilu 2009. Ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2008

menentukan bahwa pencontrengan dilakukan sekali pada kertas suara, padahal

pada kertas suara terdapat gambar partai dan nama calon legislatif. Terdapat

kemungkinan pemilih mencontreng gambar partai dan salah satu caleg dalam partai

tersebut, atau dua kali mencontreng pada nomor dan naman calon yang sama. Hal

itu sangat mungkin karena cara pencontrengan merupakan hal baru pada Pemilu di

Indonesia.

Jika ketentuan sekali mencontreng tidak diubah, terdapat dua dampak yang

membahayakan. Pertama, suara pemilih akan hilang karena dianggap tidak sah,

yang hal itu menentukan terpilih tidaknya seorang calon. Seorang pemilih yang

mencontreng Partai A dan untuk calegnya adalah nomor X akan kehilangan

suaranya, padahal sangat jelas bahwa itulah kehendak pemilih tersebut. Demikian

pula pada saat pemilih mencontreng dua kali pada satu kolom caleg yang jelas

menunjukkan bahwa kehendak pemilih adalah pada caleg tersebut.

Hal itu akan mengakibatkan hasil Pemilu tidak dapat merepresentasikan

kehendak rakyat yang sesungguhnya. Calon yang terpilih dan partai pemenang

Pemilu belum tentu merupakan calon dan partai yang benar-benar dikehendaki

rakyat, melainkan karena banyak pilihan rakyat yang dianggap tidak sah. Dampak

selanjutnya adalah banyaknya suara yang tidak sah sehingga akan menurunkan
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legitimasi wakil rakyat dan hal ini mempengaruhi produk yang dihasilkan dan

pemerintahan yang akan dijalankan. Pada titik ini keselamatan negara demokrasi

terancam karena wakil rakyat dan pemerintahan tidak benar-benar terbentuk dan

berjalan berdasarkan kehendak rakyat.

***

Terkait dengan adanya Perppu mengenai Plt. Pimpinan KPK, tentu tidak perlu

lagi dipertanyakan kewenangan Presiden menerbitkan Perppu yang telah diberikan

oleh UUD 1945. Persoalan yang mengemuka adalah apakah unsur “kegentingan

memaksa” ada pada Perpu tersebut?

KPK didirikan sebagai institusi independent yang diharapkan dapat menjadi

“triger” dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu diperlukan karena penyakit

korupsi yang sudah demikian akut, dan institusi penegak hukum biasa (polisi dan

jaksa) dipandang tidak cukup serta kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Korupsi memang dapat mengancam keselamatan negara, oleh karena itu diperlukan

upaya khusus sebagai langkah pemberantasan.

Terbitnya Perppu Plt. Pimpinan KPK adalah karena 3 orang pimpinan telah

diberhentikan sementara terkait dengan statusnya sebagai tersangka tindak pidana.

Saat ini pimpinan KPK aktif tinggal 2 orang. Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002

menyatakan bahwa Pimpinan KPK terdiri 5 Anggota KPK. Pimpinan tersebut bekerja

secara kolektif. Pada saat Antasari Azhar dinonaktifkan, sempat muncul wacana

apakah keberadaan Pimpinan KPK yang tinggal 4 orang tetap sah menjalankan tugas

sebagai pimpinan KPK? Mengingat bahwa pimpinan KPK bekerja secara kolektif,

keberadaan 4 pimpinan KPK tetap dinilai sah karena kolektivitas tidak memandang

jumlah yang ada. Adanya ketentuan mekanisme pemberhentian sementara

sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU KPK menunjukkan bahwa pada saat

terjadi pemberhentian sementara itu, pimpinan KPK lain tetap dapat menjalankan

tugasnya. Jika demikian, maka keberadaan 2 pimpinan KPK juga masih sah sehingga

tidak membutuhkan adanya mekanisme pelaksana tugas sementara.

Pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan pelaksanaan tugas KPK.

Mengingat pemberantasan korupsi dapat saja dikatakan terkait dengan keselamatan

bangsa, tentu memenuhi unsur “kegentingan memaksa” apabila keberadaan 2
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pimpinan KPK telah mengakibatkan KPK lumpuh, tidak dapat menjalankan tugasnya.

Tetapi konstruksi hukum UU KPK menentukan bahwa pimpinan KPK adalah unsur

pengambil kebijakan dan keputusan yang dilakukan secara kolektif. Kerja teknis

operasional dilakukan oleh pegawai KPK. Demikian pula pelaksanaan tugas

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan juga dilakukan oleh aparat KPK. Selain itu

KPK juga memiliki Tim Penasihat yang memberikan nasihat dan pertimbangan dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Oleh karena itu dengan 2 pimpinan pun,

KPK tetap dapat menjalankan tugas, walaupun mungkin kinerjanya menurun.

Dengan demikian dari sisi pelaksanaan tugas, tidak ada alasan kegentingan yang

memaksa.

Di dalam UU KPK juga telah diatur mekanisme penggantian dalam hal terjadi

kekosongan pimpinan KPK. Presiden mengajukan calon pengganti kepada DPR

dengan melalui tahapan seperti pemilihan pimpinan KPK yang biasa. Namun

ketentuan ini hanya berlaku pada saat terjadi kekosongan, in casu jika tiga orang

pimpinan KPK telah menjadi terdakwa dan diberhentikan sebagai pimpinan KPK.

***

Perpu sebagai produk hukum yang hanya dibuat oleh pemerintah sendiri

memiliki potensi digunakan sebagai legitimasi, seperti kecenderungan penggunaan

Keppres pada masa Soeharto. Mungkin apa yang dilakukan oleh Presiden SBY diniati

oleh tekad mempertahankan upaya pemberantasan korupsi melalui KPK, seperti

halnya pada masa Presiden Soeharto Keppres banyak digunakan untuk memacu laju

pembangunan ekonomi. Mungkin juga sebaliknya, SBY mengambil momentum untuk

melakukan intervensi terhadap KPK, kalaupun tidak melumpuhkan, paling tidak

membawa KPK kepada garis kebijakannya, seperti halnya Soeharto menggunakan

Keppres untuk kepentingan keluarga dan kroninya. Namun baik penggunaan Perppu

maupun Keppres merupakan pelanggaran terhadap prinsip berhukum yang baik, dan

sewaktu-waktu dapat tergelincir kepada kesewenang-wenangan dan membentuk

hukum yang berwatak otoriter. (***)


