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SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB
1.

KETUA: HARJONO
Pemeriksaan Pendahuluan untuk Perkara 145/PHPU.D-XI/2013
dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
KETUK PALU 3X
Pemohon,
siapa yang hadir?

2.

silakan perkenalkan dulu

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Pemohon hadir Prinsipal
Bapak Ir. Suharjo. Kemudian kami para Kuasa Hukum. Saya sendiri Agus
Dwiwarsono. Di samping kanan kami, Syahri. Dan di samping kanan
Saudara Syahri, Nazirin. Demikian, Yang Mulia.

3.

KETUA: HARJONO
Sudah seluruhnya diperkenalkan? Sudah ya. Termohon, silakan.

4.

KUASA HUKUM TERMOHON: KAMARUSSALAM
Terima kasih, Yang Mulia. Kami sebagai Kuasa Hukum dari
Termohon, KPU. Prinsipalnya hadir langsung, nanti mungkin
diperkenalkan langsung oleh Ketuanya. Saya sendiri sebagai Kuasa
Hukum, Kamarussalam. Rekan saya, Eli Hakim Silaban. Silakan,
Komisioner.

5.

KETUA KPU: IDRIS MAHERU
Terima kasih, Yang Mulia. Saya Idris Maheru Ketua KPU
Kabupaten Kubu Raya. Hadir pada saat ini empat Komisioner lainnya:
Bapak Encep Endan, kemudian Bapak Widarno, Bapak Gustiar, dan Ibu
Asmil Ratna. Dan hadir juga dari pihak Sekretariat KPU Kabupaten Kubu
Raya. Terima kasih.

6.

KETUA: HARJONO
Ya, Terkait sudah hadir juga ya. Silakan, siapa?
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7.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Hadir, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi
kita semua. Mohon izin perkenalkan diri, Yang Mulia. Saya Arteria
Dahlan. Di samping saya ada Irma, di belakang ada Angga Karona, sama
Hana Pertiwi. Prinsipal sedang di bawah masih kena macet demo, Yang
Mulia. Terima kasih, dua-duanya hadir Prinsipal.

8.

KETUA: HARJONO
Oh, tidak ikut demo toh?

9.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Tidak, Yang Mulia.

10.

KETUA: HARJONO
Oh, tidak. Baik, sebelum mulai sidang, saya tanya Pemohon.
Pemohon pernah melakukan usaha-usaha pendekatan kepada Hakim?
Atau pernah dengar supaya menang harus ada pendekatan kepada
Hakim?

11.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Tidak pernah, Yang Mulia.

12.

KETUA: HARJONO
Atau orang lain mendengar Terkait melakukan usaha pendekatan
dengan Hakim? Pernah dengar?

13.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Tidak pernah, Yang Mulia.

14.

KETUA: HARJONO
Tidak?

15.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Tidak.
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16.

KETUA: HARJONO
Tidak ada yang menelepon Anda mengatasnamakan orang MK?

17.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Tidak, Yang Mulia.

18.

KETUA: HARJONO
Tidak ada. Termohon, Termohon ini enggak ada kepentingannya.
Tapi kita lihat saja, pernah dengar enggak apakah Pemohon, Terkait,
menghubungi Hakim untuk siapa pun juga?

19.

KUASA HUKUM TERMOHON: KAMARUSSALAM
Tidak ada, Yang Mulia.

20.

KETUA: HARJONO
Tidak ada ya? Terkait ini melakukan usaha apa ini, enggak?
Menghubungi Hakim?

21.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Ya, saya sudah banyak berperkara di MK. Saya belum melihat hal
yang seperti itu. Memang kalau ada putusan yang ganjil, sudah kami
nyatakan kemarin empat putusan. Tapi pendekatan oleh kawan-kawan,
tidak ada sama sekali.

22.

KETUA: HARJONO
Tidak ada ya?

23.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Sebelum ini, kita juga tahu integritas dari Mahkamah, Yang Mulia.

24.

KETUA: HARJONO
Betul.

25.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
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26.

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: HARJONO
Tidak pernah dengar Pemohon melakukan usaha-usaha untuk
pendekatan?

27.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Saya tidak tahu, tapi pada saat Ketua MK tertangkap (...)

28.

KETUA: HARJONO
Sementara ini enggak, sementara ini … saya kasus ini.

29.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Ya, katanya ini, Yang Mulia.

30.

KETUA: HARJONO
Enggak ada ya?

31.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Hampir saja, gitu. Kalau tidak ada penangkapan, Gunung Mas ini
akan (...)

32.

KETUA: HARJONO
Enggak, enggak usah diinterpretasi!

33.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Oh, ya terima kasih, Yang Mulia.

34.

KETUA: HARJONO
Ada enggak, dengar? Untuk kasus ini kemudian Anda dengar
Pemohon ini menghubungi Hakim dan lain sebagainya?

35.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
(Suara tidak terdengar jelas) katanya, ingin datang ke tempatnya
Pak Akil malam hari sebelum tertangkap. Saya juga nanti (...)
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36.

KETUA: HARJONO
Oke, ya itu.

37.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Nanti ada yang bicara seperti itu.

38.

KETUA: HARJONO
Oke, ya. Dalam perkara ini sudah tidak ada yang menghubungi
Hakim di sini ya? Kita buka fair, kita buka seadanya, Hakim hanya
memutus berdasarkan apa yang Anda bersama ikut acara di forum ini.
Tidak ada acara lain yang kemudian memengaruhi putusan Hakim. Ya,
setuju ya?

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Mohon izin, Yang Mulia.

40.

KETUA: HARJONO
Ya.

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Terkait dengan pernyataan Saudara Pihak Terkait. Bahwa dari
Pihak Pemohon tadi pernah ada mendengar dan lain sebagainya. Kami
mohon untuk diklarifikasi karena supaya tidak timbul fitnah.

42.

KETUA: HARJONO
Oke, ya.

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Terima kasih, Yang Mulia.

44.

KETUA: HARJONO
Tidak usah diteruskan! Yang saya maksud adalah adakah Hakim
berempat ini Anda melakukan usaha-usaha untuk memenangkan perkara
masing-masing? Sekarang saya lanjutkan saja.

5

Coba Pemohon, uraikan secara garis besar, apa yang menjadi isu
permohonan Anda? Sehingga harus datang ke Mahkamah Konstitusi.
Apakah sudah punya perbaikan?
45.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Izin, Yang Mulia. Prinsipal kami sudah hadir.

46.

KETUA: HARJONO
Oh, ya silakan.

47.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Mohon maaf terlambat, Yang Mulia.

48.

KETUA: HARJONO
Silakan. Silakan duduk. Ada Kuasa Pemohon ini? Mansyur sama
siapa? Syahrudin, ya? Mau izin masuk sudah ada di sini?

49.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Mohon diizinkan, Yang Mulia.

50.

KETUA: HARJONO
Ya silakan, nanti biar banyak yang mendengar, banyak yang
menyaksikan lebih baik. Silakan cepat, ayo! Silakan. Lain kali jangan
terlambat ini! Meskipun Hakim ini juga buka sidangnya sudah agak
terlambat, Anda masih terlambat juga. Kalau on time, malah (suara tidak
terdengar jelas) terlambat.
Kepada Pemohon, ada perbaikan atas permohonan Anda?

51.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Baik, Yang Mulia, mohon izin. Berkenaan dengan dokumen data
yang baru kami terima pagi tadi dari Pihak Prinsipal. Jadi, rencananya
insya Allah akan ada perbaikan, tapi secara prinsipil poin-poin besaran
dari apa yang kami mohonkan, itu penajaman-penajaman terkait dengan
dokumen yang baru kami terima, sekaligus juga memerhatikan saran
perbaikan dari Yang Mulia.
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52.

KETUA: HARJONO
Apa yang masuk ini sebagai dasar untuk memberikan nasihat, tapi
karena Anda masih punya hak untuk memperbaik? Kalau toh ada
perbaikan, ditunda saja setelah nasihat Hakim, nanti akan diserahkan
sekaligus kalau kemudian juga terpikirkan untuk melakukan perbaikan
setelah nasihat Hakim.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Baik, Yang Mulia.

54.

KETUA: HARJONO
Oke, silakan sampaikan.

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Terima kasih, Yang Mulia. Berkenaan dengan permohonan kami
mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap
dibacakan.
Kemudian kedudukan hukum atau legal standing dari Pemohon,
mohon telah dianggap dibacakan.
Kemudian
terkait
dengan
tenggang
waktu
pengajuan
permohonan, mohon telah dianggap dibacakan.
Bahwa pokok-pokok permohonan terkait dengan permohonan
yang diajukan oleh pihak Pemohon, pada prinsipnya, dalil-dalil
permohonan ini terkait dengan politik uang yang dilakukan oleh Pihak
Terkait secara masif dan sistematis. Dan poin ini terbagi dalam beberapa
kecamatan, yang nanti dengan memerhatikan saran dari Majelis dan juga
dokumen yang baru kita dapatkan, penajaman-penajaman terhadap
kecamatan-kecamatan yang tercantum di … di permohonan awal, ini
akan kami tambahkan sebagai perbaikan.
Kemudian, penyelenggara pemilu tidak netral, ini juga demikian,
terkait dengan dokumen yang baru pagi tadi kita terima, nanti ada
penajaman-penajaman terkait dengan tempat, waktu, dan sebagainya,
siapa pelakunya dan sebagainya.
Kemudian, anggota KPPS pun demikian, jadi nanti siapa anggota
KPPS-nya, kejadian di mana, tempat, dan sebagainya, itu nanti terkait
dengan dokumen yang baru kita dapat, kita akan pertajam, sekaligus
juga memerhatikan saran perbaikan dari Yang Mulia.
Kemudian poin 3 pada halaman 13 ini, pernyataan Dr. Cornelis,
M.H., selaku Jurkam Pasangan Calon Nomor Urut 5, ini telah kami
uraikan. Nanti ada beberapa penajaman sedikit pada prinsipilnya, mohon
telah dianggap dibacakan dari halaman 13, 14, sampai dengan 15 butir 3
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poin 6 dan penyelenggara pemilu tidak profesional, demikian juga ini
akan kami lakukan perbaikan terkait dengan dokumen yang kita juga
baru dapatkan, sekaligus memerhatikan saran perbaikan dari Yang Mulia
terkait dengan pihak siapa, dan tempatnya, apakah dan seterusnyaseterusnya.
Kemudian petitum, sebagaimana kami sampaikan poin 1, poin 2,
poin 3, poin 4, dan poin 5, mohon telah dianggap dibacakan.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum pihak
Pemohon.
56.

KETUA: HARJONO
Baik. Jadi, secara sistematisasinya, saya kira tidak ada persoalan
karena Anda agaknya sudah pengalaman di dalam mengajukan
permohonan di sini. Petitum Anda apa petitum Anda? Bacakan saja!

57.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Baik, Yang Mulia.

58.

KETUA: HARJONO
Mulai halaman berapa itu?

59.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Ya, mohon izin petitum pada halaman 16, Yang Mulia.
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Tingkat Kabupaten … Tingkat Kabupaten Kubu Raya dan Wakil Bupati
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 juncto Keputusan Komisi Pemilihan
Umum
Kabupaten
Kubu
Raya
Nomor
71/KPTS/KPU-KAB019.964931/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
3. Menyatakan batal dan tidak sah sepanjang perolehan suara Pasangan
Calon Nomor Urut 5 Tahun 2013 atas nama Rusman Ali, S.H. dan Drs.
Hermanus, M.Si., pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2013 dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama
Rusman Ali, S.H. dan Drs. Hermanus M.Si., dalam Pemilukada
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013. Atau setidak-tidaknya
memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang
di seluruh kecamatan di Kabupaten Kubu Raya. Atau setidak-tidaknya
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melakukan pemungutan suara ulang di kecamatan: satu, Kecamatan
Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan
Sungai Kakap, Kecamatan Terentang, Kecamatan Sungai Raya.
4. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya
Nomor 72/KPTS/KPU-KAB-019.964931/2013 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 tertanggal 24
September 2013. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya untuk melaksanakan keputusan Mahkamah
Konstitusi ini paling lambat 90 hari sejak putusan ini dibacakan.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
60.

KETUA: HARJONO
Ya, baik.

61.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Terima kasih, Yang Mulia.

62.

KETUA: HARJONO
Jadi, saya mulai dari halaman 11 saja ya, halaman 11 itu yang
Anda dalilkan untuk bersengketa di sini adalah satu, politik uang secara
masif dan sistematis. Ini tentu yang Anda arah ini kan terkait (suara
tidak terdengar jelas), ya terkait. Sebetulnya sudah bagus karena sudah
ada langsung buktinya ya. Anda mendalilkan sesuatu langsung ditunjuk
buktinya, Saudara sudah memenuhi. Tapi ini ada tambahan lagi ini dari
perbaikan, ada tambahan?

63.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Yang Mulia, ada perbaikan.

64.

KETUA: HARJONO
Ya, perbaikan. Perbaikan itu menyangkut tambahan dalil ini, ya?

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Tambahan dalil yang terkait dengan masing-masing kecamatan
dan juga ada penambahan terhadap kecamatannya.
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66.

KETUA: HARJONO
Ya.

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Yang nanti juga akan terkait dengan petitum, Yang Mulia karena
kami belum telaah secara mendalam tentang dokumen kecamatan yang
bersangkutan. Terima kasih, Yang Mulia.

68.

KETUA: HARJONO
Ya, oke. Kalau halaman 12, ini ditunjukkan kepada penyelenggara
pemilu tidak netral, ditandai dengan anggota KPPS membagikan uang
beberapa desa. Saudara sudah menunjukkan desa-desanya dengan
bukti-buktinya, ya saya kira secara rumusan sudah memadai.
2.2 anggota KPPS menjadi saksi pasangan calon. Ini sebetulnya
masuk di dalam penyelenggaran pemilih tidak netral. Pernyataan Dr.
Cornelis selaku juru kampanye pasangan, tentunya nanti juga akan ada
bukti-bukti kan?

69.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Siap, Yang Mulia.

70.

KETUA: HARJONO
Bukti 1 sudah Anda sebut bukti, oke. Lalu penyelenggaran tidak
profesional, cetak suara, formulir tidak sesuai dengan prosedur,
pembagian kepada pemilih yang tidak berhak, itu petitum.
Petitum itu coba dicermati lagi! Halaman 16, mengabulkan
permohonan untuk seluruhnya, ini pernyataan biasa. Menyatakan batal,
ini biasa. Lalu, yang tiga, menyatakan batal dan tidak sah sepanjang
perolehan suara Calon Nomor Urut 5 … Pasangan Calon Nomor Urut 5,
tahun … Nomor Urut 5-nya tahun … kenapa kok tahunnya? Saya kira,
nanti rumusannya tahun itu mengakait kepada apa ini? Hal yang saya
tanyakan adalah kalau yang nomor 2 itu sudah dipenuhi, apa kemudian
perlu secara tersendiri dinyatakan perolehan suara Calon Nomor Urut 5
ini? Apa sudah dengan tidak … tidak dengan sendirinya Nomor 5 ikut
batal kalau permohonan nomor 2 itu di … kalau permohonan petitum
nomor 2 itu dikabulkan, ya kan?

71.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Ya, baik, Yang Mulia.
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72.

KETUA: HARJONO
Itu kan sudah ada di dalamnya. Oleh karena itu, barangkali tidak
usah lagi itu kan? Lalu yang baru adalah mendiskualifikasi itu, kan?
Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor 5 (suara tidak terdengar jelas).
Kalau sudah diskualifikasi, lalu yang Anda minta apa? Untuk melakukan
pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.
Artinya seluruh ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Kubu Raya itu hanya enam
kecamatan itu saja, ya betul? 9? Yang Anda minta 6 ini?

73.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Ya, Yang Mulia.

74.

KETUA: HARJONO
Ya.

75.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Jadi nanti terkait dengan dokumen yang baru kita dapatkan, ada
tambahan satu atau dua kecamatan, nanti kami telaah. Kalau memang
itu signifikan untuk kami ajukan.

76.

KETUA: HARJONO
Sesuaikan dengan bukti Anda.

77.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Ya, terima kasih, Yang Mulia.

78.

KETUA: HARJONO
Jadi nomor 3 itu diskualifikasi. Kalau diskualifikasi, lalu kemudian
perintah berikutnya yang Anda minta adalah pemungutan suara ulang.
Nomor 4 itu apa tidak ditempatkan lebih dahulu daripada pemungutan
suara ulang? Dinyatakan batal, tidak sah ketentuan … tentang penetapan
pasangan calon bupati. Ya kalau kemudian Anda minta diskualifikasi, ya
nomor 4-nya harus diubah. Berarti setelah diskualifikasi, menyatakan
tidak sah keputusan, kan begitu urutnya?

79.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Baik, Yang Mulia.
11

80.

KETUA: HARJONO
Baru kemudian minta pemungutan suara ulang. Saya kira itu halhal yang harus Anda sesuaikan, kalau Anda secara runtun memohon
kepada Mahkamah dengan dalil-dalil seperti itu. Saya kira itu yang dari
saya, tentu Hakim yang lain masih juga akan memberikan nasihat.

81.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Saya tidak tahu persis, apakah ini perbaikannya atau aslinya, tapi
sepertinya yang aslinya ini. Karena belum ada perbaikannya, ya?
Begini, saya fokus pada pokok permohonan ya, pada pokok
permohonan itu, berarti itu ada di halaman 8 sampai ke belakang.
Saya ingin menyampaikan, sepertinya Anda ini ingin membuat
gambaran tentang prinsip penyelenggaraan pemilu atau asas
penyelenggaraan pemilu yang kemudian Anda … apa namanya ...
turunkan lagi asas itu dalam peraturan perundang-undangan tentang
pemilu di bawah konstitusi itu dan bahkan dalam hal ini termasuk
putusan MK. Sepertinya kan gitu?
Itu kalau maksudnya ingin menyampaikan gambaran secara
umum penyelenggaraan yang telah dilakukan oleh KPU, itu tidak ketemu
ketika kita menyampaikan itu. Mestinya, kan asasnya itu seperti ini,
putusan Mahkamah itu seperti ini, lalu peraturan KPU itu seperti ini,
Undang-Undang Penyelenggara Pemilu itu seperti ini, ini KPU ini
menyelenggarakannya lain dari yang (suara tidak terdengar jelas),
sehingga kita dapat gambaran itu. Itu yang dilanggar itu apa? Gitu lho.
Tahu-tahu Anda menulis pada poin berikutnya di halaman 11 ya, itu
adapun rincian dalil, Anda belum mendalilkan pelanggarannya itu apa.
Oleh karena itu, ya tolong itu besarannya yang Anda maksud itu
dituangkan di situ! Jangan hanya normatifnya! Jadi normatifnya itu
seperti apa, lalu yang diselenggarakan dalam praktiknya itu seperti apa,
yang Anda kemudian mengkualifikasinya sebagai pelanggaran. Sehingga
kami itu nanti ketika memutus, menilai pembuktian yang oleh para pihak
ini dibuktikan sama-sama. Anda membuktikan, Pihak Termohon
membuktikan, Pihak Terkait juga membuktikan, kami akan menilai mana
ini yang benar itu. Karena ini mulainya hanya dari norma saja.
Oleh karena itu, perlu ditambah ini saya kira, ya. Pelanggarannya
secara garis besar itu apa? Ini saya ketemu pelanggaran garis besar itu
sudah masuk dalam rincian. Apakah satu romawi (I) yang kemudian
diikuti dengan satu titik satu Arab itu, itu satu romawinya (I) garis besar,
kalau itu garis besar, ya dituangkan di atas saja dulu, baru nanti juduljudul itu sesuai dengan garis besar, sub-sub judul di bawahnya itu. Itu
satu hal yang Anda mesti perhatikan itu, ya.
Jadi normanya begini, yang terdapat di Undang-Undang Dasar
1945 maupun peraturan perundang-undangan dan putusan MK, ini KPU
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itu menyelenggarakan tidak seperti itu, Pihak Terkait itu sebagai peserta
tidak seperti itu, gitu. Gambarkan, yang dilanggar itu norma yang mana?
Gitu, ya. Itu secara garis besar.
Kemudian yang kedua, itu penempatan saja sebenarnya, soal
penempatan saja. Anda sudah ada uraian, tapi kita bingung, lho ini
gimana ini, gitu kan.
Kemudian, kalau saya tidak salah membaca, Anda itu
menggolongkan apa yang dilanggar itu dari dua bagian. Untuk yang
terkait dengan Pihak Terkait itu politik uang, ya kan? Apa itu saja? Tapi
di sini lalu Anda yang terkait dengan KPU, itu dua. Coba itu perhatikan
dari halaman 11 sampai ke belakang! KPU dianggap melanggar, tidak
netral, satu. Yang kedua, tidak profesional. Itu kan soalnya KPU, tapi di
dalamnya ada soal Gubernur Cornelis. Gubernur Cornelis itu
pelanggarannya bisa dikaitkan dengan KPU, apa bisa dikaitkan dengan
Pihak Terkait? Kalau dikaitkan dengan KPU, itu pembiaran, apa yang
seharusnya dia wajib lakukan untuk menegur misalnya, untuk
menyemprit misalnya, itu pun mestinya itu porsinya panwas ya. Coba ini
ditempat-tempatkan ya, digolong-golongkan!
Apakah Pihak Terkait hanya … hanya soal politik uang? Supaya
Pihak Terkait juga jawab nanti, sehingga kami menilainya gampang, gitu.
Kalau ini ndak … ndak di … di apa namanya … dinyatakan secara tegas,
susah karena pelanggaran itu menyangkut paling tidak itu ada subjek
yang melanggar, ada objek yang dilanggar. Kemudian, ada identitas
berikutnya kalau berdasarkan (suara tidak terdengar jelas) kategori situ,
ada locus-nya, lalu ada tempus-nya, kan banyak itu.
Kemudian dari subjek itu bisa dikembangkan, masa dia sendiri,
kan gitu? Kalau dikaitkan dengan penyelenggaraan, sikapnya KPU
bagaimana? Sikapnya panwas bagaimana? Kemudian kalau itu sudah ada
proses, prosesnya seperti apa? Kalau Anda juga sebagai pasangan,
adakah Anda sudah berupaya untuk menghentikan pelanggaran itu?
Jangan-jangan, saya yang sering sedih mendengarnya itu? Sedih karena
apa-apa itu begini, “Oke, biar saja dia melanggar,” begitu ini. “Nanti kita
selesaikan di Mahkamah Konstitusi.” Ah, itu kan kacau dunia kalau begini
ini! Ini … ini ndak fair, ndak fair ya!
Sebutkan, salah menghitung umpamanya, KPU enggak
profesional, menghitungnya salah. Mengapa tidak ketika itu? Orang …
apa namanya … proses penyelesaian pelanggaran itu sekurangkurangnya kan tiga kategorinya, ada administratif, ada kemudian
pelanggaran pidana, begitu ya. Dan ada pelanggaran yang berkaitan
dengan etik misalnya. Itu kan bisa diselesaikan secara berjenjang dalam
rentang proses yang panjang itu. Jadi jangan sampai kesannya ini … ada
kesan bahwa Anda, “Okelah, biar saja. Nanti kita selesaikan di
Mahkamah Konstitusi.” Ya gempor kita kalau begitu. Sudah begitu, nanti
Mahkamah kurang cermat. Ya kurang cermat, lho soalnya itu enggak ada
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dokumen-dokumen yang mendukung. Yang tidak cermat itu Anda, tapi
lalu dilemparkan ke kami. Ya, itu … itu … supaya dijelaskan.
Jadi, soal pelanggaran itu ada soal, ya kaitannya dengan soal-soal
tadi. Ada subjeknya, ada objeknya, pelanggaran itu terkait dengan
hukum mengenai norma apa? Administratif apa substansi? Dan
seterusnya. Gambarkan, gambarkan!
Sebenarnya kalau pemilu itu diselenggarakan secara baik dan
semuanya fungsional, itu enggak sampai ke Mahkamah deh. Saya yakin.
Tapi kalau sudah bilang, “Nanti di Mahkamah sajalah kita ketemu,” gitu
kan? Ha, itu soal yang menyusah ya. Ya, oke ya?
Itu soal politik uang. Apa hanya politik uang? Di mana dilakukan?
Siapa yang melakukan? Persebarannya bagaimana? Kan … Anda
mendalilkan paling tidak terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur
itu ada strukturnya, ada lembaganya. Apa kelembagaannya itu numpang
di pemda? Apa lembaganya di … dibentuk sendiri? Lembaganya itu
terang apa gelap? Begitu ya. Misalnya, di bawah permukaan, nah harus
dijelaskan. Sistematis itu satu dengan yang lain kait-mengait, sehingga
susah diputus, misalnya. Masif itu persebarannya sangat luas, sekurangkurangnya di kecamatan-kecamatan yang jumlahnya ada 6 kecamatan
tadi yang Anda sebutkan itu paling tidak ada … ya, cuma menyebutkan
saja. Oke, ya? Itu enggak lengkap, di sini ini enggak lengkap.
Oleh karena itu, kalau ada saran, itu tolong penggolongan alasan
terhadap pokok permohonan itu, supaya dapat mencerminkan substansi
pelanggarannya, gitu ya. Subjek yang melakukannya, oke ya, itu.
Kemudian yang kepada KPU, tidak netral dan tidak profesional itu,
sangat kualitatif, maka harus didukung oleh rincian yang rigid gitu ya,
rigid. Ini Anda sudah bagus. Ada … setiap dalil ada bukti ya, itu sudah
bagus. Kalau perlu, ini ada saksinya, siapa? Harus sudah diketahui sejak
sekarang, sehingga ketika kami diminta untuk menanyai saksi Anda,
kami ini sudah siap, tanyai tentang apa. Gitu ya?
Saya kira itu dari saya. Terima kasih.
82.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR
Ya, saya sedikit saja. Kuasa Hukum Pemohon ya, jadi bukan
kepada Prinsipal karena yang tanda tangan ini kan Kuasa Hukum.
Itu halaman 3, coba tolong dibuka mengenai Kewenangan
Mahkamah Konstitusi! Di situ Saudara mendalilkan Undang-Undang 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Apa memang sekarang itu
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
atau sudah ada perubahan? Kan sudah ada perubahan ya, menjadi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011? Jadi kalau Saudara me … masih
mengutip 24 Tahun 2003 tanpa dikaitkan dengan perubahan, tentu
enggak sempurna, satu ya. Jadi ada perubahan.
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Yang kedua, juga Saudara mengutip Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004 masih berlaku apa enggak ini? Kalau saya enggak salah,
undang-undang ini sudah dicabut. Jadi sudah ada undang-undang baru
tentang kekuasaan kehakiman. Itu Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2008. Jadi kalau undang-undangnya sudah kedaluwarsa, bagaimana
nanti? Tolong dicek lagi ya! Karena ini kan dalil pertama tentang masalah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nanti MK tidak berwenang lagi
karena undang-undang ini sudah kedaluwarsa.
Saya kira itu saja, Pak.
83.

KETUA: HARJONO
Baik, Saudara Pemohon ya. Banyak nasihat yang diberikan kepada
Anda. Tidak usah direaksi sekarang. Kita tunggu saja perbaikan Anda
apakah sudah memuat hal-hal yang dinasihatkan oleh Hakim.
Persidangan kali ini masih menjadi hak Pemohon. Tapi Termohon dan
Terkait sudah tahu sasarannya apa kira-kira yang akan dibuktikan dalam
persidangan itu.
Oleh karena itu, meskipun nanti masih diperbaiki. Saya kira
arahnya sudah jelas. Dan kepada Pemohon, Anda diwajibkan paling
terlambat untuk menyerahkan perbaikan itu hari Jumat besok jam 10.00.
Masih ada waktu malam ini untuk memperbaiki kalau tidak banyak. Dan
setelah itu, Termohon dan Terkait bisa mengambil perbaikan itu untuk
mempersiapkan tanggapan Termohon dan Terkait. Kita akan bersidang
lagi pada hari Senin, jam 11.00 WIB. Agendanya mendengar tanggapan
Termohon, Terkait, utamanya.
Saya harapkan juga kalau Pemohon sudah mempunyai saksi yang
akan dihadirkan, syukur kalau hari Jumat sudah diserahkan saksisaksinya. Nomor urut, nama, itu juga nanti akan kita lihat banyaknya
berapa. Dan kolom yang terakhir itu diminta keterangan untuk memberi
kesaksian tentang apa. Nomor urut satu, nama, identitas, lalu kemudian
kolom berikutnya akan memberikan kesaksian tentang apa. Kalau itu
memungkinkan, hari Senin kita belum tahu jadwal Senin. Setelah
tanggapan Termohon dan Terkait, akan kita lakukan pemeriksaan saksi
dari Pemohon.
Ada hal yang masih di … perlu dipertanyakan kepada Majelis?

84.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Cukup, Yang Mulia.

85.

KETUA: HARJONO
Cukup ya?
15

86.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS DWIWARSONO
Ya.

87.

KETUA: HARJONO
Karena cukup, maka kita tutup persidangan ini.

88.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Izin, Yang Mulia, izin. Ya, Yang Mulia, ada dua hal. Pertama
terkait masalah perbaikan permohonan.

89.

KETUA: HARJONO
Ya.

90.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Sebenarnya kami berkeberatan kenapa perbaikan permohonan itu
dilakukan pada sidang pertama. Lain halnya dengan nasihat Hakim
nantinya, Yang Mulia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yang
Mulia. Seperti yang disampaikan sama Mahkamah tadi, kami sudah satu
minggu ada di Kubu Raya ini. Tolonglah disampaikan itu, siapa
pelakunya (...)

91.

KETUA: HARJONO
Itu sudah dijelaskan. Kalau toh ada kemudian dia tidak bisa
menyebut pelakunya, kan Anda gampang, itu enggak terbukti, itu pasti
menjadi kepentingan dia. Jadi enggak usah, itu semua sudah tahulah ya.
Jadi persoalan jadwal besok itu, sudah diberikan, tapi besok.
Sedangkan Termohon dan Terkait, punya waktu cukup lama, kan ada
Sabtu, ada Minggu. Jadi Anda cukup untuk mempelajari itu, ya kan? Kita
ketemu pada persidangan hari Senin, jam 11.00 WIB.
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Dengan demikian, persidangan saya nyatakan ditutup.
KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB
Jakarta, 17 Oktober 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,
t.t.d
Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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