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1. KETUA : MOH. MAHFUD MD 

 
Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan perkara sengketa 

Pemilukada Kabupaten Fak-Fak Nomor 187/PHPU.D-VIII/2010, dinyatakan 
dibuka dan terbuka untuk umum. 

 
 
 
 

  Pemohon silakan perkenalkan diri dulu. 
 
2. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA 
 
  Assalamualaikum wr. wb.  

Selamat pagi Yang Mulia, kami dari Kuasa Hukum Pemohon 
Prinsipal yaitu Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, 
MTP. Saya sendiri Sirra Prayuna, kemudian di ujung kanan adalah 
Saudara Budi Iskandar,  lalu Saudara Yunus Basari, SH., Saudara Diarson 
Lubis, kemudian Toto, Saudara Burhanudin,  dan Edy Suwardi, terima 
kasih. 

 
3. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Pihak Termohon. 
 
4. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 

Terima kasih Pak Ketua, pada hari ini Prinsipal yang hadir ada 4 
orang dari 5, oh sudah hadir semua.  

Yang pertama ada Pak Markus, kedua, Ibu Saskia, ketiga, Pak 
Zainudin yang di tengah, yang keempat, Pak Laudy Ruslan, dan yang 
terkhir adalah Pak Paskalis dan tim penasehat hukum yang membantu 
Termohon adalah saya sendiri, Dr. Bambang Widjojanto yang didampingi 
kolega saya, Iskandar Sonhadji dan Budi Setyanto, terima kasih Pak 
Ketua.  

 
5. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Terkait. 
 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB 

KETUK PALU 3X
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6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUL HUDA 
 

Terima kasih Yang Mulia. 
Kuasa Hukum Pihak Terkait hadir, saya, Samsul Huda, Dorel Almir 

dan Heru Widodo, terima kasih. 
 
7. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Baik, Pemohon silakan, Anda sekarang menyampaikan pokok-pokok 
dari permohonan yang sudah Saudara tulis ini. Mungkin nggak usah bicara 
legal standing lagi begitu, itu sudah nggak ada masalah, soal legal 
standing, sekarang langsung ke pokok permohonan saja.  

 
8. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA 
 

Terima kasih Yang Mulia. 
Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih atas 

kehadiran kita semua pada persidangan di Mahkamah Konstitusi Yang 
Mulia ini, bahwa kami dari Kuasa Pemohon sedikit menyampaikan 
beberapa pokok-pokok permohonan berkaitan dengan Rekapitulasi 
Penghitungan Suara dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara 
pada Pemilukada Kabupaten Fak-Fak.  

Pertama, bahwa ada 2 masalah yang sesungguhnya kami akan 
kemukakan di dalam persidangan pagi hari ini.  

Pertama adalah bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan 
suara, khususnya di Distrik Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak, bahwa telah 
dilaksanakan sejak berjalan lancar sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan oleh undang-undang dan seluruh pihak yang hadir di dalam 
rekapitulasi perhitungan suara di Distrik Fak-Fak yaitu baik dari PPD 
Distrik Fak-Fak, kemudian Saksi dari 5 pasangan calon, kemudian Panitia 
Pengawas Pemilihan Kecamatan serta Aparat Keamanan.  

Di dalam hasil rekapitulasi perhitungan suara Distrik Fak-Fak, 
perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu untuk pasangan 
calon nomor 1, Drs. H. Muhammad Azwanas, M.Si dan Drs. Donatus 
Nimbit Kendit, MTP, memperoleh suara 5.006, kemudian pasangan nomor 
urut 2 Drs. Yul Rohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi, memperoleh suara 
1.222, ketiga pasangan calon HI. Hamid Kuman, SE, M.Si. dan Drs. James 
Nahuwe memperoleh suara 4.128, kemudian pasangan nomor urut 4, Drs. 
Abdul Latif Syuari, M.Si, dan Letkol. Laut (Purn) Latjava Launga 
memperoleh suara 763 suara, kemudian pasangan nomor urut 5 yaitu 
Pemohon, Drs. Said Hindon, M.Si dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP., 
itu memperoleh suara 6.613 suara. Tetapi di dalam proses rekapitulasi 
penghitungan suara pada tanggal 1 Oktober 2010, bertempat di aula 
Polres Fak-Fak, telah terjadi satu upaya yang sangat sistematis dilakukan 
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oleh Pihak Termohon, dalam hal ini KPU yaitu membacakan satu 
rekapitulasi yang bukan berdasarkan hasil rekapitulasi di PPD Fak-Fak, 
sehingga ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh Pihak 
Termohon, yang tadinya perolehan pasangan nomor urut satu di Distrik 
Fak-Fak 5.006 menjadi 10.654. Kemudian ada pengurangan suara untuk 
pasangan nomor urut dua, 1.122, menjadi 1.007. Kemudian untuk nomor 
urut tiga, dari 4.128 menjadi 3.173, nomor empat, dari 763 
digelembungkan menjadi 1.956, sedangkan pasangan nomor urut 5, 
Pemohon di Distrik Fak-Fak memperoleh 6.613 menjadi 5.044.  

Pada saat rekapitulasi berlangsung, telah terjadi satu situasi 
dimana keberatan dari masing-masing keberatan dari saksi Pemohon pada 
saat rekapitulasi penghitungan suara diabaikan, bahkan di dalam 
rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 1 Oktober, di aula Polres 
Kabupaten Fak-Fak dihadiri oleh seluruh anggota PPD, seluruh anggota 
PPD di sebelas Distrik Kabupaten Fak-Fak. Kemudian dari Panwas 
Kabupaten Fak-Fak, kemudian dari  Muspida, Saksi dari pasangan masing-
masing pasangan calon, kemudian dari aparat keamanan yakni Polres, 
Dandim, Kejaksaan. Dengan sangat telanjang, Saudara Termohon, dalam 
hal ini KPUD telah melakukan manipulasi satu fakta-fakta hasil rekapitulasi 
penghitungan suara di distrik, yang khususnya Distrik Fak-Fak.  

Dari proses rekapitulasi perhitungan suara dari setiap distrik sampai 
dengan terakhir di Distrik Fak-Fak tidak ada satu persoalan, tetapi justru 
pada saat terakhir penghitungan suara untuk Distrik Fak-Fak disitulah 
penghitungan, pembacaan, penetapan, penghitungan suara rekapitulasi 
Distrik Fak-Fak dilakukan manipulasi sedemikian rupa, sehingga kami dari 
Pemohon, dalam hal ini menyampaikan di dalam petitum kami 
menyatakan, pertama bahwa menerima dan mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan tidak sah dan batal demi hukum 
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Fak-Fak 
oleh Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten Fak-Fak pada hari Jumat tanggal 
1 Oktober 2010 dan seterusnya, menyatakan tidak sah dan batal demi 
hukum penetapan pasangan calon terpilih pemilihan kepala umum..., 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fak-
Fak Tahun 2010 oleh KPUD Kabupaten Fak-Fak, menyatakan dan 
menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar 
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
khususnya di Distrik Fak-Fak adalah Pemohon pasangan calon nomor urut 
1=5.006, pasangan urut nomor 2=1.122, pasangan nomor urut 3=4.128, 
pasangan nomor urut 4=763, sedang pasangan nomor urut 5, 
Pemohon=6.613. Kelima menyatakan dan menetapkan perolehan suara 
masing-masing pasangan calon yang benar dalam Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fak-Fak adalah 
pertama Drs. H. Muhammad Azwanas, M.Si dan Drs. Donatus Nimbit 
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Kendit, MTP, perolehan suara 9.096. Pasangan nomor urut dua, Drs. Yul 
Rohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi, 3.490. Pasangan nomor urut 3, HI. 
Hamid Kuman, SE, M.Si. dan Drs. James Nahuwe =8.500 suara. Pasangan 
nomor urut 4, Drs. Abdul Latif Syuari, M.Si, dan Letkol. Laut (Purn) 
Latjava Launga =1.776, sedangkan pasangan nomor urut lima yaitu 
Pemohon Drs. Said Hindon, M.Si dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP., 
sebanyak 13.142 suara. Keenam menyatakan dan menetapkan pasangan 
calon nomor urut lima atau Pemohon Drs. Said Hindon, M.Si dan Drs. Ali 
Baham Temongmere, MTP.., sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fak-Fak 2010. Memerintahkan kepada 
Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan dan mentaati 
keputusan ini.  Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan 
yang seadil-adilnya.  

Demikian pokok-pokok permohonan kami yang kami sampaikan, 
terima kasih.  

Wassalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum Sirra Prayuna, Toto 
Ismono, Diarson Lubis, Tanda Pardamaian Nasution, Yunus Basari, Aidi 
Johan, Yohannis Hadiyanto Riwu, Budi Rahmat Iskandar, Burhanudin S.H. 

 
9. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Oke, jadi pokoknya masalahnya itu ada di satu distrik ya, Distrik 
Fak-Fak ya. Oke, jadi kalau satu distrik itu terbukti, nanti akan terjadi 
perubahan suara seperti yang saudara, tinggal pembuktiannya sekarang.  

Baik, sekarang saya persilakan kepada Termohon. 
 
10. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 
  Terima kasih Pak Ketua.  

Kami sudah menyiapkan jawaban Pak Ketua, mohon supaya nanti 
bisa dibaca bersama-sama, saya akan menyerahkan jawaban ini, supaya 
nanti bisa saling diikuti prosesnya itu.  

 
11. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA 
 

Yang Mulia, tadi kami terlewatkan, mohon maaf, ada perubahan 
yang kami sampaikan tapi kontennya tidak terlalu, tetap. 

 
12. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Sekalian ya. 
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13. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 

Jika tidak keberatan Pak Ketua, karena asumsi dasarnya tidak ada 
perubahan, dan itu sudah dibacakan, saya mohon supaya perubahan itu 
sebaiknya ditolak Pak Ketua, karena ini sudah dibacakan dan kami sudah 
membuat jawaban.  

Jadi kalau sampai ini diubah lagi, itu bisa menyebabkan masalah, 
saya mohon sebelum saya membacakan ini, sebaiknya ada ketetapan dari 
Pak Ketua kalau tidak keberatan untuk menolak dulu, karena ini sudah 
dibacakan Pak Ketua. 

 
14. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Ya, saya dengar saja dulu apa perubahannya. 
 
15. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA 
 

Pertama Yang Mulia, kalau kita mengikuti proses beracara di 
Mahkamah Konstitusi, sepanjang permohonan ini pada sidang pertama 
selalu Mahkamah memberikan kesempatan pada Pihak Pemohon untuk 
menyampaikan jika ada perubahan. Nah, perubahan yang kami maksud 
Yang Mulia, tidak terlalu substantif, tetapi ingin memberikan gambaran 
bagaimana ju process yang berlangsung di dalam pleno di KPU maupun di 
PPD.  

Itu saja Yang Mulia, tetap pada permohonan kami yaitu berkaitan 
dengan hasil rekapitulasi di Distrik Fak-Fak. 

 
16. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Ya, itu nanti pembuktian, kebenaran materiilnya saja dalam proses 
pembuktian. Saya kira yang pokok sekarang yang dijawab ini, yang tadi 
yang Saudara jawab itu sudah membaca hasil perubahan? 

 
17. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA 
 
  Sudah, Yang Mulia. 
 
18. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Sudah oke, baik itu tadi sudah hasil perubahan, tetapi nanti akan 
bercerita tentang proses, angkanya kan tetap kan? 
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19. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA 
 
  Tetap Yang Mulia.  
 
20. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Oke, ini kan lebih banyak pada angka. Silakan. 
 
21. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 

Oke terima kasih Pak Ketua, karena tadi Pemohon sudah 
mengatakan perubahannya tidak substantif, jadi memang sebaiknya 
diabaikan saja perubahannya. Terima kasih.  

Saya akan langsung saja mulai Pak Ketua, jawaban kami ini, kami 
susun menjadi tiga bagian Pak Ketua, pertama, kami mohon ada 
permohonan putusan pendahuluan Pak Ketua, nanti kami akan uraikan 
argumentasinya, kemudian jawaban atas pokok perkara dan petitum. 
Saya akan mungkin lebih banyak mengelabolarasi permohonan putusan 
pendahuluan dan sedikit bagian jawaban atas pokok perkara.  

Majelis Hakim yang saya hormati, kolega-kolega saya yang saya 
cintai, izinkan saya mengemukakan beberapa hal yang memang ini harus 
dikemukakan.  

Majelis Mahkamah Konstitusi, kami menemukan ada indikasi 
terjadinya konspirasi, bukan hanya itu, tapi ada bukti-bukti palsu dan 
yang dipalsukan, yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan ini. 
Nanti kami akan buktikan.  

Karena ada konspirasi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk 
permohonan ini palsu dan atau dipalsukan, maka tindakan ini bukan 
hanya menghina akal sehat dan prinsip serta nilai-nilai dalam proses 
demokrasi, tetapi juga dapat menghina kehormatan dan kewibawaan dari 
Mahkamah Konstitusi ini.  

Itu sebabnya, kami mohon permohonan putusan pendahuluan ini 
bila Majelis sependapat dengan kami diputuskan lebih dahulu, indikasinya 
seperti yang akan kami sebutkan di bawah ini.  

Majelis, ada sebuah skenario yang seolah-olah hendak 
mengesankan telah terjadi kecurangan dalam proses rekapitulasi 
penghitungan suara di Distrik Fak-Fak, pada saat rekapitulasi suara di 
Kabupaten Fak-Fak, padahal pleno rekapitulasi penghitungan suara di 
Distrik Fak-Fak, itu berjalan lancar dan tidak ada keberatan sama sekali 
dari seluruh pasangan calon dari Saksi pasangan calon. Begitu pun 
rekapitulasi yang terjadi di aula, aula Polres Fak-Fak tidak ada keberatan, 
tidak ada 1 keberatan dari Saksi pasangan calon termasuk pasangan calon 
nomor 5. Apa yang terjadi, Pak Ketua. Oknum Polres Fak Fak pasca 
pembacaan pleno, mengamankan dengan cara merampas kemerdekaan 



9 
 

dari para Termohon ini. Ada 4 Termohon yang dirampas. Markus Krispul, 
Saskia Madu, Zainudin S. Hakim, dan Laode Huslan. Dan itu selama 4 hari 
diamankan, tidak ada 1 surat perintah penangkapan dan penahanan. 4 
hari diamankan.  

Berkaitan dengan itu, Pak Ketua juga dilakukan penyitaan terhadap 
seluruh dokumen asli, yang berkaitan dengan catatan pelaksanaan hasil 
perhitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di 
Distrik Fak Fak dan rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan surat di 
semua distrik lainnya.  

Pada saat itu, tindakan penyitaan dilakukan dengan alasan yang 
tidak jelas dasarnya. Sehingga tindakan dimaksud diindikasikan dan 
ditujukan, menurut kami, agar Termohon tidak dapat menguasai dan 
membawa dokumen asli. Karena beberapa hari kemudian, Pak Ketua, 
tanggal 5, Termohon ini diminta hadir di Provinsi Papua Barat. Dan 
sebelumnya itu sudah ada surat radiogram. Nah, radiogram ini dikirim, 
pada saat itu belum ada penyitaan. Begitu radiogram ini diketahui 
kemudian penyitaan itu dilakukan. Dan kami juga mencurigai sebenarnya, 
jangan-jangan memang, Termohon tidak diberikan bukti asli ini supaya 
tidak bisa men-defense kepentingannya di muka persidangan ini. 
Sehingga, Pak Ketua Termohon hanya diberikan copy dari dokumen yang 
disita oleh oknum Polres dari Kabupaten Fak Fak.  

Pemohon dalam permohonannya yang diajukan ke Mahkamah 
Konstitusi tanggal 4 Oktober, mendasarkan dalil-dalil yang disebutkan di 
dalam bukti P-5, P-5.1 dan P-5.2. Dan menurut kami, bukti-bukti itu 
adalah bukti-bukti palsu. Kami akan buktikan nanti. Bukti yang dijadikan 
dasar permohonan ternyata terindikasi palsu dan atau dipalsukan. Dan 
Termohon memiliki bukti dan Saksi yang dapat mengkonfirmasi itu. Untuk 
lebih menegaskan supaya kami tidak dianggap insinuasi, kami 
memberikan detail, Pak Ketua. Itu di halaman, mulai dari halaman 4, Pak 
Ketua. Yang pertama, itu ketua dan anggota KPU bukan sebagai 
tersangka, namun selama 4 hari dirampas kemerdekaannya. Yang kedua, 
tadi sudah kami jelaskan juga di halaman 5, kami tidak elaborasi terlalu 
jauh, penyitaan dokumen surat yang berkaitan dengan rekapitulasi suara 
Pemilukada Distrik Fak Fak mengakibatkan terhalangnya Termohon 
menguasai dan membawa dokumen aslinya. Di halaman 6, bukti-bukti 
yang dijadikan lampiran permohon oleh Pemohon sebagiannya berupa 
dokumen palsu dan atau dipalsukan. Nah, ini saya akan coba jelaskan 
sedikit. Pemohon dalam mengajukan permohonan PHPU berkaitan dengan 
Pemilukada di Kabupaten Fak Fak yang telah diregister di Mahkamah 
Konstitusi dan dilampiri copy bukti-bukti. Terutama bukti-bukti P-1 sampai 
P-5.2 dan kami akan konsentrasi di bukti P-5, P-5.1 dan P-5.2. Bukti yang 
diajukan Pemohon tersebut yaitu bukti P-5 berupa Berita Acara 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik pada 
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tanggal 29 September 2010, terindikasi palsu. Ada beberapa indikatornya. 
Yang pertama, tulisan tangan Ketua PPD dan Anggota PPD Distrik Fak Fak 
serta tandatangannya bukan merupakan tulisan dan tanda-tangan Ketua 
dan anggota PPD. Tulisan tangan dan tandatangan dari para Saksi yang 
menjadi pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, dan 4, bukan merupakan 
tulisan tangan dan tandatangan Saksi pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, 
dan 4. Kalau kami nanti kami tunjukkan buktinya dan kami bawa buktinya, 
Pak Ketua, pasangan Saksi pasangan calon nomor 1, 2, dan 3, dan 4, 
setelah membubuhi tandatangannya, dia memberikan cap tim sukses dari 
tiap-tiap pasangan. Dan bukti yang diajukan oleh Pemohon sama sekali 
tidak ada cap bukti, cap tim sukses dari pasangan calon. Itu bukti P-5. 
Bagaimana dengan bukti P-5.1? Bukti P-5.1 itu adalah terindikasi pula 
palsu. Bukti itu adalah catatan pelaksanan rekapitulasi hasil penghitungan 
suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik 
oleh Panitia Pemilihan Distrik. Apa indikatornya? Tulisan tangan dan Ketua 
anggota PPD serta tanda-tangannya bukan merupakan tulisan dan tanda-
tangan Ketua dan Anggota PPD. Tulisan tangan dan tanda tangan dari 
para Saksi pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, dan 4 yang ada dalam 
bukti a quo, bukan merupakan tulisan tangan dan tandatangan Saksi 
pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Dalam kapasitas sebagai 
pasangan calon nomor 1, 2, 3, dan 4, mereka ini setelah tandatangan, 
senantiasa membubuhi cap tim sukses pasangan calon masing-masing. 
Dan ini tidak terdapat di dalam bukti P-5.1.  

Begitu pun dengan bukti P-5.2. Bila dilihat dengan teliti. Kemudian 
dalam bukti P52 tulisan tangan Ketua dan Snggota PPD serta 
tandatangannya bukan merupakan tulisan tangan dan tanda tangan Ketua 
dan anggota PPD, begitu pun dengan tulisan tangan dari…, dan tanda 
tangan dari Saksi pasangan calon sama seperti P5 dan P5.1 Pak Ketua.  

Ada hal lain juga yang hendak saya ingin kemukakan Pak Ketua, ini  
untuk menunjuk ada konspirasi di situ. Di Fak-fak pemilihan Pilkadanya 
agak menarik untuk diamati. Pak Ketua dan Anggota Majelis yang kami 
hormati, serta kolega teman-teman lawyer yang saya cintai, ternyata 
dalam pemilihan Pemilukada di Fak-Fak, kunci kotak suara mulai dari 
tingkat TPS, PPS dan PPD, sampai Pleno Kabupaten selalu dibawa oleh 
oknum Polisi Polres Kabupaten Fak-Fak. Tidak ada prosedur yang 
mengatakan bahwa kunci itu dibawa, tapi selama ini Pak Ketua, setelah di 
PPS, penghitungan, kuncinya itu dibawa oleh oknum Polisi, begitupun di 
PPS, di PPD demikian juga dan di Kabupaten. Kunci itu baru dibuka 
setelah rapat pleno dibuka dan diminta membuka kotak suara. Jadi kalau 
ada pemalsuan di situ, kira-kira, Pak Ketua, siapa yang pantas untuk 
melakukan tindakan itu? Kami sungguh sedih Majelis ini atau sidang ini, 
mudah-mudahan tidak terjadi, dipermainkan oleh bukti-bukti yang tidak 
sepatutnya dihadirkan dalam ruang sidang ini, bagian yang lainnya Pak 
Ketua, itu ada elaborasinya saya tidak lanjutkan supaya cepat saja, 
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tuduhan telah terjadi kecurangan dalam proses rekapitulasi, di halaman 8 
Pak Ketua V. Tuduhan telah terjadi rekapitulasi penghitungan suara di 
Distrik Fak-Fak pada saat rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, menurut 
hemat kami hanyalah cover up dari Pemohon Untuk menjustifikasi 
kecurangan yang dilakukannya. Ada uraian yang di situ, yang kami 
kemukakan ada 5 poin, tapi kami hendak…,  tidak hendak kami uraikan 
semuanya, kami ingin masuk saja kepada bagian petitum awal di 
permohonan pendahuluan ini, Pak Ketua, di halaman 9.  

Di halaman 28, Pak Ketua, permohonan pendahuluannya kami 
mohon supaya Majelis Hakim yang terhormat ini menerima permohonan 
pendahuluan ini untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tindakan 
oknum Polres Fak-Fak yang mengamankan dan atau merampas 
kebebasan Termohon selama 4 hari sebagai tindakan yang tidak sah dan 
melanggar hukum. Ini poin ketiga yang terpenting Pak Ketua, menyatakan 
tindakan Polres Fak-Fak mengamankan dokumen asli berupa surat-surat 
yang berkatian dengan rekapitulasi hasil pemungutan suara Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak sah dan melanggar hukum. 
Kami hanya diberikan copy Pak Ketua, oleh oknum di Polres Fak-Fak, copy 
nya ada semua di kami, itu sebabnya dalam konteks ini kami mohon 
untuk menyatakan copy berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara 
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik oleh 
Panitia Pemilihan Distrik, tanggal 29 September 2010, yang diajukan 
sebagai bukti oleh Termohon mempunyai kekuatan pembuktian seperti 
aslinya sebelum dikuasai oleh Polres Fak-Fak. Ini untuk mendorong 
supaya proses ini bisa tetap dilanjutkan. Nah, yang bagian lanjutnya Pak 
Ketua, saya langsung di poinnya, kami mohon Pak Ketua untuk sudilah 
kiranya Majelis Hakim memerintahkan Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Konstitusi untuk membawa lampiran bukti Termohon P5, P51, P52, dalam 
perkara No. 0.., No. 187 PHPU.D-VIII/2010 ke Bareskrim Mabes Polri 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat 
rekayasa bukti a quo. Tapi sebagai bagian permulaannya kami tidak 
keberatan kalau Pak Ketua bisa segera…, karena ini buktinya jelas Pak 
Ketua, ambil bukti P5.1 dan P5.2 dan kami akan ajukan bukti yang juga 
sebagian ada aslinya dan sebagian fotocopy nya untuk segera diperiksa 
dan setelah itu mohon, kalau memang Pak Ketua merasa ada indikasi 
sebaiknya ini dibawa saja ke Bareskrim sebelum ini diperiksa di 
pengadilan, supaya jelas yang mana palsu yang mana menipu.  

Pak Ketua saya akan lanjutkan di bagian pokok perkara, saya tidak 
membacakan semuanya ada beberapa hal penting. Di bagian kedua ini 
pokok perkara saya membagi beberapa bagian, pertama saya ingin 
menjelaskan ada interfensi dan intimidasi terhadap Termohon, itu pada 
pra rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dan 
pasca  rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten.  
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Saya ingin menjelaskan saja Pak Ketua, yang pasca rekapitulasi. Itu 
Pak Ketua bisa baca di halaman 11 dan 12. Saya akan masuk di halaman 
12 saja, Pak Ketua, di poin 8. Jadi, jam 17.00 WIT, seluruh proses 
penghitungan rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten telah selesai. 
Kemudian Pemohon menutup rapat-rapat, dan menyatakan Rapat Pleno 
rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan tingkat Kabupaten dinyatakan 
selesai. 

Sebelum itu, Pak Ketua. Saya tadi baru cek dengan Termohon, 
sebelum ditutup, Termohon menyatakan, ”Apakah Anda menyetujui?” 
Jawabannya apa Pak Kris? Semuanya setuju, tidak ada every single 
objection, Pak Ketua, pada saat itu. Even yang pasangan nomor 5, tidak 
ada. 

Tapi kemudian Pak Ketua, pada saat itu, pasangan …, Saksi 
Pasangan Calon nomor 5, itu menekan Panwas, dan meminta supaya 
membuat rekomendasi. 

Tapi saya lanjutkan saja. Beberapa saat kemudian, Aparat Polres 
Fak-Fak datang dan mengambil hasil rekapitulasi suara tingkat Distrik Fak-
Fak yang sudah dimasukkan dalam amplop, dan disegel. Kemudian aparat 
itu, tanpa izin Termohon, merobek dan membuka amplop yang tersegel 
tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon nomor 5, dan 
Panwaslu. Tindakan dimaksud tanpa disaksikan Saksi Pasangan Calon lain, 
dan kemudian mereka membawa hasil rekapitulasi suara Pemilihan Distrik 
Fak-Fak ke luar Aula Polres Fak-Fak, dengan tuduhan telah terjadi 
penggelembungan suara. Di Tingkat Distrik Fak-Fak, kurang lebih 5.000 
suara, dan Saksi Pasangan Calon nomor 5 memerintahkan Panwaslu 
untuk membuat laporan pengaduan. 

Berkas asli yang berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan 
suara, sampai sekarang itu diambil dan diamankan. Itu ada rinciannya, 
kami sebutkan di situ. 

Pak Ketua, jadi poin 14-nya, karena bukti asli dari seluruh data-
data yang berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara 
Pemilukada di Tingkat Distrik Fak-Fak telah disita oleh Oknum Polres Fak-
Fak, dan sampai itu dokumen-dokumennya tidak dibawah kekuasaan dari 
Termohon, maka Termohon tidak menjamin akurasi dan validitas data-
data yang diajukan di luar kekuasaan Termohon, sebagai Penyelengara 
Pemilu, termasuk Bukti P-5 tadi. 

Namun demikian, khusus berkaitan dengan rekapitulasi hasil 
penghitungan suara Pemilukada di Tingkat Distrik Fak-Fak yang disita dari 
tangan Termohon, sebelum diambil Aparat Polres Fak-Fak. Oleh Aparat 
Polres Fak-Fak itu telah dikopi 1 dan aslinya, yang mana kopi tersebut 
merupakan bukti satu-satunya, yang sekarang dipegang oleh Termohon. 

  Saya ingin menghubungkan sekarang, Pak Ketua. 
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22. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Sebentar, sebentar, sebentar. Itu yang mengkopi, itu Polres, Pak? 
 
23. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 
  Polres. 
 
24. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Dan dia juga yang menyerahkan? 
 
25. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 

Ya. Jadi, dikopi oleh Polres Fak-Fak, karena kami ketakutan, ada 
Pak Zaenudin yang mengikut, ikut pada waktu itu. Jadi, yang dikopi satu, 
Pak Ketua. Satu rangkap saja, dan itu sekarang yang ada pada kami. 
Yang kopi adalah Polres Fak-Fak. 

Karena kenapa, begitu Pak Ketua? Ini, saya akan lanjutkan di 
bagian ini. Pemohon…, Termohon, Pak Ketua, itu menerima radiogram 
dari KPU Provinsi, pada tanggal 2 Oktober. Jadi, itu dikopinya bukan 
tanggal 1 itu, Pak Ketua. Tanggal…, kira-kira dikopinya tanggal berapa, 
Pak Zaenudin? Tanggal 4, ya, kira-kira? Tanggal 4, Pak Ketua. Jadi, 
tanggal 2 Oktober, itu ada radiogram dari KPU Provinsi Papua Barat, kira-
kira jam 10, tanggal 2 Oktober. Isinya, memerintahkan Termohon segera 
datang ke KPU Provinsi Papua Barat, tanggal 5 Oktober, untuk 
menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara, dengan membawa 
semua dokumen pendukung, yang berkaitan dengan hasil Pemilukada itu. 
Mulai dari TPS Tingkat Pleno, berupa C-1, C-2 Pleno, Formulir, DA, DA-2 
Pleno di Distrik, maupun Formulir DB. Surat radiogram tersebut, oleh 
Termohon diberitahukan kepada Para Pihak yang mengamankan, juga 
termasuk oleh Oknum Aparat Polres Fak-Fak. 

Permintaan dari KPU Provinsi itu, kemudian tidak bisa dipenuhi oleh 
Termohon, karena kemudian munculah surat penyitaan. 

Pak Ketua, surat penyitaan itu, kalau diperiksa, ditulisnya tanggal 
1, Pak Ketua. Padahal itu dilakukan tidak tanggal 1. Teman-teman 
Termohon ini diperiksa, dibuat berita acaranya pada tanggal 2, sampai 
malam. Dan penyitaannya itu dilakukan pada malam, ketika Pak Kris ini 
disita. Jadi, dokumen radiogram itu sudah ada. 

Kami membayangkan, bahwa begitu radiogram itu hadir, proses 
penyitaan itu sengaja dilakukan, supaya tidak bisa diambil bukti-bukti 
aslinya, sudah tidak bisa dibawa. Nah, itulah yang kami sebut dengan 
konsfersi, yang dilakukan oleh berbagai pihak. 
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Pak Ketua, bagian yang lainnya, proses pelaksanaan Pemilukada 
dilakukan oleh Termohon sudah sesuai. Jadi, saya tidak akan elaborasi di 
situ, dan kami juga menjelaskan di sini, ada cukup detail di halaman 17, 
maupun di halaman yang selanjutnya, Pak Ketua. Itu detailnya ada di 
halaman 19, 20, 21. Itu perolehan suara dari masing-masing Pasangan 
Calon, yang ada di Distrik Fak-Fak, Pak Ketua. Ini detail semuanya. 

Kami akan mengajukan bukti, karena Saksi Pasangan Calon itu 
mendapatkan salinan, dan salinan inilah yang bisa dikonfirmasi dengan 
Bukti P-5. Mana yang benar sebenarnya, bukti P5, P51, P52 atau bukti-
bukti yang dimiliki oleh pasangan Saksi pasangan calon yang diberikan 
oleh PPD Distrik Fak-Fak, jadi dengan begitu kita bisa dengan segera 
mengetahui mana yang palsu, mana yang dipalsukan, mana pemalsu, 
mana yang curigai dan dirugikan akibat itu.  

Pak Ketua, bagian lainnya adalah kami menjelaskan proses 
rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon, yang itu sudah 
menurut kami sudah sesuai dengan undang-undang, trus, kami juga 
mengelaborasi bukti yang diajukan Pemohon yang sebagian yang palsu, 
yang sebagian tadi kami kemukakan itu ada di halaman 26, saya akan 
masuk saya Pak Ketua langsung dengan petitum di bagian yang terakhir. 
Petitum ini kami bagi menjadi 2 petitum, dalam putusan pendahuluan dan 
petitum dalam pokok perkara. Petitum dalam putusan pendahulan, kami 
tidak bacakan lagi karena tadi sudah kami bacakan, yang kami akan 
bacakan adalah petitum dalam pokok perkara. Yang pertama adalah 
menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sah dan 
mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak-Fak Nomor 
79 Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010, tentang Penetapan Pasangan 
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan 
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fak-Fak tahun 
2010 dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil 
Perolehan Suara  Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Fak-Fak. Kedua menyatakan permohonan tidak dapat diterima 
dan atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai 
dasar alasan sebagai sebuah permohonan perselisihan hasil Pilkada, 
apalagi ditambah dengan bukti-bukti yang palsu, dan jika Mahkamah 
Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  

Demikianlah jawaban dari Termohon, mohon maaf kalau ada kata-
kata yang tidak sepatutnya kami kemukakan dan kami serahkan 
sepenuhnya proses ini kepada Pak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi, terima kasih.  

 
26. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
  

Ya, baik. Saya tanya dulu ya sebelum ke Terkait. Itu anggota KPU 
nya 5 ya? Kenapa 4 yang diamankan? Yang 1 menyelamatkan diri atau 
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apa? Kenapa 4 yang disini atau salah tulis yang disini? Yang satu tidak 
ikut diperiksa, diamankan dibawa ke Polres? 

 
27. TERMOHON: MARKUS KRISPUL 
  

Ya, pas sekali, semuanya kebetulan waktu itu di panggil oleh Divisi 
Hukum KPU Provinsi untuk mengikuti proses persidangan di MK untuk 
teman-teman di Kabupaten-Kabupaten lain. 

 
28. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
  
  Sehingga yang ada tinggal 4? 
 
29. TERMOHON: MARKUS KRISPUL 
  
  Benar. 
 
30. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
  
   Lalu yang 4 itu yang diambil, termasuk Pak Zainudin? 
  
31. TERMOHON: MARKUS KRISPUL 
  
  Benar, saya sendiri, Ibu Saskia dan Laode Ruslan. 
 
 
32. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
  
  Pak Zainudin, Bu Saskia ya? 
 
33. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
  
  Ya, Pak Laode, Pak Zainudin. 
 
34. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
  

Sekarang ini sedang ramai berita tentang Zainudin MZ. dan Aida 
Saskia. Silahkan Terkait. 

 
35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL ALMIR 
 
  Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis.  

Pihak Terkait akan menyampaikan keterangan, yang pihak Terkait 
bagi dalam 2 bagian yaitu mengenai esepsi dan pokok perkara.  
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Dalam pokok perkara, memang lebih banyak pada rekan kami KPU 
dan kami akan mendukung itu, dan akan kami laborasi lanjut nanti pada 
proses pembuktian melalui saksi-saksi dan ada bukti surat yang kami 
miliki.  

Dalam esepsi, menurut pihak terkait, objek permohonan yang 
diajukan diajukan Pemohon hanya meminta pembatalan atas berita acara 
rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum di Kabupaten Fak-
Fak tahun 2000 model DB ini, tanggal 1 Oktober 2010, dan tidak 
mengajukan permohonan pembatalan terhadap surat Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Fak-Fak Nomor 78 2010 tentang Penetapan 
Hasil Perolehan Suara Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara 
tertanggal 2 Oktober.  

Bahwa argumentasi pihak Terkait ini dapat dirujuk  posita butir 2 
dan butir 3 permohonan yang pada pokoknya, Pemohon berkeberatan 
terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diumumkan melalui 
rapat Pleno sebagaimana yang terdapat dalam berita acara rekapitulasi 
hasil penghitungan suara pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2010.  

Bahwa objek permohonan aquo tersebut oleh pemohon dipertegas 
dan dinyatakan dalam petitumnya, yang hanya memohon kepada 
Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum berita acara rekapitulasi 
hasil penghitungan suara tanggal 1 Oktober 2010.  

Bahwa menurut Pemohon, Pihak Terkait, maaf, Pemohon telah 
salah menempatkan objek permohonannya tersebut.  

Bahwa dengan hanya memuat berita acara rekapitulasi suara saja 
dan tidak memuat mengenai keputusan Termohon tentang hasil 
penghitungan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana 
telah dituangkan dalam dalam surat Keputusan KPU Nomor 78 2010 
tertanggal 2 Oktober, maka menurut Terkait, Pihak Pemohon telah salah 
objek. 

Kemudian Pihak Terkait lanjutkan, dalam pokok permohonan, 
bahwa pokok permohonan lebih banyak ditujukan pada Pihak Termohon 
dan Pihak Terkait akan mendukungnya dan melalui proses pembuktian 
saksi dan alat-alat bukti nanti. Dan kemudian justru Pihak Terkait 
menyampaikan keterangan kepada Mahkamah, bahwa sebenarnya 
Pemohonlah yang banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran dalam 
pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Fak-Fak, yang nanti akan Pihak 
Terkait buktikan dengan saksi dan keterangan alat-alat bukti: 
1. Antara lain adanya keterlibatan tim sukses Pemohon sebagai anggota 

KPPS di Distrik Fak-Fak; 
2. Adanya tindakan tim sukses Pemohon yang mengambil alih tugas-

tugas anggota KPPS membagi-bagi undangan kepada pemilih untuk 
memilih pasangan calon nomor urut 5; 

3. Adanya tindakan pelanggaran secara terstruktur oleh Pemohon yang 
melibatkan seluruh PNS di jajaran pejabat struktural Dinas 
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Kependudukan dan Catatan Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Fak-Fak untuk mendukung Pemohon mulai dari kepala dinas, kepala 
bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi dan staf termasuk aparat 
Kepolisian yang tadi sudah diterangkan oleh Kuasa Termohon.  

Selanjutnya berdasarkan uraian yang tadi, maka untuk 
mempersingkat persidangan, Pihak Terkait memohon kepada Majelis agar 
memutus dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait, menyatakan 
permohonan tidak dapat diterima dalam pokok permohonan, menerima 
keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya, menolak permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya atau apabila Mahkamah berpendapat lain, 
mohon putusan yang seadil-adilnya.  

Demikian, Yang Mulia terima kasih. 
 
36. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 

Baik, sebelum ditanggapi dan ditentukan langkah berikutnya, saya 
ingin menanyakan dulu ke Termohon. Ketika Saudara harus laporan ke 
KPU Provinsi tanggal 5 ya? Ketika Saudara harus laporan ke KPU Provinsi 
tanggal 5 itu, apakah pada waktu itu Saudara sudah melaporkan juga ke 
KPU Provinsi, bahwa tidak bisa membawa dokumen aslinya, sehingga 
yang dilaporkan hanya fotokopinya yang diberikan oleh Polres? 

 
37. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 
  Ya, sudah. 
 
38. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 

Dan KPU pada waktu itu mendengar pernyataan Saudara, bahwa 
aslinya sedang disita? 

 
39. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 
  Benar, sudah. 
 
40. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 

Baik, yang kedua, bagaimana peran Panwas di sini? Apa yang 
dilakukan Panwas terhadap semua yang terjadi? Apakah Anda pernah 
laporan ke Panwas? 
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41. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 

Panwas lebih banyak menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh 
pasangan calon nomor urut 5, untuk melakukan proses pidana dan 
kemudian penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kami, 
pasca Pleno pada waktu itu. 

 
42. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 

Jadi Panwas mendukung agar Polres itu melakukan penyitaan, 
begitu? Begitu maksudnya? 

 
43. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 
  Benar. 
 
44. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 

Ya, kemudian juga proses pidana terhadap, terhadap KPU atau 
hanya mendukung proses…, siapa yang dimaksud diproses pidana di sini? 

 
45. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 
  Terhadap putusan kami dan kami berlima..., ya kami berempat ya. 
 
46. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 
  Berempat? 
 
47. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 
  Yang hadir pada saat pleno. 
 
48. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 
  Oke, apakah Pihak Pemohon ini adalah incumbent? 
 
49. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 
  Wakilnya. 
 
50. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 
  Wakil bupati yang...,? 
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51. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 

Calon Bupatinya adalah Wakil Bupati yang sedang menjabat 
sekarang. 

 
52. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 
  Bupatinya sendiri ndak? 
 
53. KUASA HUKUM TERMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO 
 

Pak Bupatinya, Pak Ketua sudah dua kali, Wakil Bupatinya sekarang 
naik jadi Bupati, sehingga sebenarnya Wakil Bupati itu adalah incumbent. 
Tadi ada Pihak Terkait mengatakan mereka mendukung semua proses itu. 

 
54. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 
  Ya, baik Saudara (...) 
 
55. KUASA HUKUM TERMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO 
 

Lain Pak Ketua yang ingin saya tambahkan soal Panwas, biasanya 
Pak Ketua, Panwas itu menerima laporan, membuat Pleno, membuat hasil 
Pleno dan kemudian baru menindaklanjutinya ke Gakumdu, proses itu 
sama sekali dilewati, Pak Ketua. Jadi itu kesannya saya sebut dengan 
konspirasi, karena itu kejadiannya kan setelah pleno, Pak Ketua, tanggal 5 
setelah pleno, terus kemudian langsung mereka diamankan, malamnya itu 
Pak Kris itu langsung diperiksa, terus besok malamnya, dia dua hari dua 
malam itu diperiksa, Pak Ketua. Yang lainnya dan pada tanggal 2 malam 
itulah, kemudian barang-barang itu semua sudah disita sejak awal, tapi 
surat penyitaannya itu baru ditandatangani oleh Pak Kris tanggal 2 
malam, setelah ada radiogram itu, Pak Ketua. 

 
56. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 
  Dengan sangkaan apa waktu itu, pemeriksaannya?  
 
57. KUASA HUKUM TERMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO 
 
  Sampai sekarang tidak (...) 
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58. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 

Dalam kasus apa? Kenapa Saudara diamankan dan diperiksa, itu 
yang ditanyakan pada saat diperiksa itu soal apa? 

 
59. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 

Kita diamankan, katanya waktu itu oleh Polisi bahwa di luar itu 
situasinya lagi kacau. 

 
60. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 
  Situasi kacau? 
 
61. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 
  Ya. 
 
62. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 
  Lalu Saudara diamankan, kotak-kotak diamankan? 
 
63. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 
  Ya. 
 
64. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 

Bukan karena perbuatan Saudara justru Saudara diamankan, 
menurut pertanyaan di sini? 

 
65. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 
  Tidak. 
 
66. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 
  Tapi hanya karena di luar kacau gitu? 
 
67. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 
  Alasannya kita diamankan saja. 
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68. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 
  Satu, Saudara diamankan tidak pakai surat perintah? 
 
69. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 
  Tidak ada. 
 
70. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 

Yang kedua, diperiksa hanya tidak jelas bahwa Saudara dituduh 
melakukan ini, tindak pidana pasal sekian ndak? Hanya karena alasan di 
luar kacau? 

 
71. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 
  Ya. 
 
72. KETUA : MOH. MAHFUD MD 
 

Apakah Saudara juga tidak diberi Berita Acara Pemeriksaan? BAP 
nya diberi ndak? 

 
73. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 
  Tidak. Waktu diperiksa, salinannya tidak kami terima. 
 
74. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Cuma sesudah itu dikeluarkan begitu saja, suruh pulang? 
 
75. TERMOHON : MARKUS KRISPUL 
 
  Ya, benar. 
 
76. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 

Pak Ketua, dikeluarkannya itu karena Beliau ingin pergi ke provinsi, 
Pak Ketua.  

 
77. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Dari laporannya tadi. 
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78. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 

Ya, kalau tidak ke provinsi itu tidak, yang lainnya Pak Ketua di 
dalam jawaban kami, kami kemukakan ketika argumennya diamankan 
karena banyak orang di luar juga tidak aman, justru di dalam aula itu 
suporter dari pasangan calon nomor 5 berkeliaran di situ dan melakukan 
tindakan intimidasi terhadap Termohon. Itu kami jelaskan juga di dalam 
jawaban, jadi ada inkonsistensi untuk mengajukan argumen kenapa 
ditahan, kenapa diperiksa, alasan-alasan tidak jelas sama sekali.   

 
79. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Baik, satu lagi, yang disebut oknum Polres itu siapa? Ini kan sudah 
disidang, mestinya disebutkan. Apakah dia Wakapolres, apa Kapolresnya 
atau si Badu atau siapa namanya? 

 
80. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 
  Pak Ketua sebelum nanti disebut, ada psikologi, ada psikologi (…) 
 
81. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Sebentar, sebentar (…) 
 
82. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 

Ada psikologi begini Pak Ketua, beberapa teman-teman dari PPD itu 
sekarang katanya DPO, tapi enggak jelas DPO-nya, jadi ada tindakan yang 
seperti itu. Saya ingin mendorong Pak Kris untuk mengemukakan secara 
ini karena mudah-mudahan nanti akan ada jaminan perlindungan. Sebut 
saja Pak Kris secara jujur, karena saya masih agak khawatirh Pak Ketua, 
tapi Pak Ketua mintah silakan Pak. 

 
83. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Ya, tentu harus disebut secara jujur, nanti akan kami 
komunikasikan dengan jelas. 

 
84. TERMOHON: MARKUS KRISPUL 
 

Jadi, yang melakukan pemeriksaan kepada kami itu, kami 
dihubungi oleh Kasad Reskrim, Kasad Reskrim, Pak Yuda Pranata, untuk 
diminta keluar dari aula Polres itu, tempat kami lakukan rekapitulasi ke 
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ruang Reskrim, kemudian di sana dimintai keterangan, dan kita dimintai 
keterangan terpisah. 

 
85. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Yang sampai 4 hari itu ya? 
 
86. TERMOHON: MARKUS KRISPUL 
 
  Ya. 
 
87. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Sama ini 4 orang ini, ditanya itu tanpa sangkaan atau dugaan 
melakukan tindak pidana apa begitu, hanya bercerita bahwa Pemilu di 
luar kacau begitu, tidak ada ada dan tidak diberi berita acara? 

  
88. TERMOHON: MARKUS KRISPUL 
 

Ya, tentang prosedur dan seterusnya sampai tugas-tugas kita itu 
saja, yang dimintai keterangan terkait itu. 

 
89. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Baik, tadi Pemohon mau interupsi apa? Sampaikan sekarang. 
 
90. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA 
 

Pertama, bahwa saya ingin kemukakan, bahwa betapa cakap Kuasa 
Hukum Pemohon menginstruksi, seolah-olah ada melakukan katrol 
terhadap suatu proses kecurangan yang dilakukan sistematis, 
sesungguhnya dimulai dari PPD Distrik Fak-Fak, kami contohkan, 
kemukakan nanti pada pembuktian Yang Mulia, itu yang pertama.  

Lalu yang kedua, bahwa Kuasa Hukum Pemohon ingin 
mengesankan di dalam persidangan ini, bahwa menarik persoalan ju 
process terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi kriminalisasi 
terhadap penyelenggara Pemilu. Tentu upaya yang dilakukan oleh pihak 
Polres itu ada dasarnya, kenapa sampai dia diminta keterangan, tentu 
akan kami kemukakan nanti pada fakta-fakta hukum di pembuktian.  

Kami akan kemukakan bahwa berdasarkan laporan yang tadi 
dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pemohon, bahwa ada konspirasi antara 
Panwas sebagai Panitia Pengawas, konspirasi antara Saksi pasangan 
nomor urut 5 dengan pihak PPD, tentu ini bertolak belakang atau berbalik 
360 derajat dengan fakta yang kami kemukakan. Bahwa dokumen yang 
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kami sajikan sebagai barang bukti adalah sebenarnya memang demikian, 
karena itu merajuk dari hasil  rekapitulasi form C-1 yang dikumpulkan dan 
kemudian dihitung secara baik tanpa ada persoalan di tingkat Distrik dan 
perolehan suaranya, sebagaimana yang dikemukakan kami di dalam 
permohonan tadi.  

Jadi, kami mohon lewat sidang Yang Mulia ini juga, jangan ada 
upaya…, persoalan ju process ini jadi kriminalisasi terhadap diri 
penyelenggara Pemilu, sehingga menjadi penting untuk melihat persoalan 
ini dari aspek hukum pidananya. Tetapi marilah kita kembali kepada 
hukum acara yang berlaku di dalam Mahkamah Konstitusi ini, terima 
kasih, Yang Mulia. 

 
91. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Baik. 

  Benar saya kira Saudara bahwa Kuasa Pemohon itu, 
Termohon itu pandai mengkonstruksi seperti juga Saudara pandai, itu 
memang tugas pengacara harus pandai mengkonstruksi, kalau ndak, ndak 
dipilih jadi pengacara. Apa yang Terkait?  

 
92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUL HUDA 
 

Baik, Pihak Terkait Yang Mulia, meskipun ini belum sampai pada 
sesi pembuktian, tentu Pihak Terkait hanya menjadi penonton di sini, 
pada saatnya nanti kami akan menyampaikan fakta-fakta yuridis, 
berkaitan dengan kondisi yang ada di Fak-Fak saat itu, karena Pihak 
Terkait menjadi pelaku di situ, pelaku yang mengamati betul, bahkan tadi 
kami sudah menyampaikan bahwa ada fakta-fakta yang kami tunjukkan 
tentang kecurangan yang dilakukan Pemohon.  

Kami juga menjadi Saksi hidup terhadap, kalau bahwasannya Pak 
Bambang adalah konspirasi, tapi kita melihat betul bahwa ada anasir-
anasir yang dilakukan oleh Pemohon untuk melakukan tindakan yang 
curang itu.  

Saya kira itu Yang  Mulia, kami pada saatnya nanti akan 
menyampaikan pembuktian fakta hukum akan kami sampaikan di 
pembuktian nanti. 

 
93. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Ya ini, pintar semua ini. Padahal ini orang Jawa semua, bukan dari 
Fak-Fak ini. 
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94. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 
  Pak Ketua (...) 
 
95. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Seakan-akan melihat sendiri semuanya (...) 
 
96. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 

Pak Ketua, kalau begitu begini saja Pak. Ini ada untuk said saying 
saja ya, Pak. Cepat saja ya, Pak? Ini ada bukti yang dari pasangan saksi 
nomor 2, pasangan, ini bukan dari kami Pak. Dan ini mohon kalau bisa 
diperiksa dan dibandingkan dengan P-5 nya supaya bisa dilihat secara 
cepat.  

 
97. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Ndak, nanti dokumen itu gampang. Dokumen akan kami lakukan 
sendiri. 

 
98. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 

Supaya kelihatan dengan cepat, siapa yang disertakan di sini 
enggak menipu begitu (...) 

 
99. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Sudah disertakan di sini ya? Sudah disertakan di alat bukti? 
 
100. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 

Justru ini kan kami baru memberikan jawaban sekarang baru akan 
kami serahkan sekarang, nanti siang, jadi (...) 

 
101. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Nanti diserahkan, akan kami (...)  
 
102. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 

Kalau bisa dilihat sebentar saja mungkin baik, tapi kalau tidak saya 
akan setujui. 
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103. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Nanti pada sidang berikutnya diadu saja dokumen, lalu ditanyakan 
ke KPU nya, kan begitu? 

 
104. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO 
 
  Yes, oke, terima kasih, Pak Ketua. 
 
105. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Yang mana? Ini yang ini lalu ditanyakan ke pihak lain.  

Begini, Saudara pada sidang berikutnya, Panitera diminta untuk 
memanggil satu, Polres Kabupaten Fak-Fak dan atau Kasat Reskrim, Yuda 
Pranata, yang kedua memanggil Panwas, saya kira itu dan yang lain 
silakan kalau mau menghadirkan. 

 
106. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA 
 

Bukan Yang Mulia, satu Kapolsek Distrik Fak-Fak, Yang Mulia, 
karena pada proses rekapitulasi, Kapolsek berada di dalam aula. 

 
107. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
  Bukan di dalam TPS? 
 
108. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA 
 

Bukan, bukan TPS, berada di dalam Aula, Aula bukan TPS, Distrik 
Fak-Fak bukan TPS. 

 
109. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Ya, itu tentatif, artinya begini, Saudara, yang diminta itu Kapolres 
dan atau Kasat Reskrim, kalau mau membawa apa Kapolseknya, itu 
disarankan juga tetapi kalau bisa diwakili, diwakili oleh..., saya kira sudah 
menguasai itu Kasat Reskrim, itu yang menyangkut soal-soal seperti itu.  

Nah, sidang mungkin nanti akan dilakukan secara maraton hari 
Senin, tanggal 18 Oktober Tahun 2010, jam 16.00, untuk pembuktian dan 
mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan karena pokok masalahnya 
sudah jelas, sehingga pembuktian itu mungkin akan langsung dilanjutkan 
pada hari berikuitnya, pada hari Selasa. Oleh sebab itu yang mau 
membawa Saksi-Saksi itu supaya sudah hadir juga hari Senin itu, 
sehingga kalau ndak selesai, ditunda ke hari berikutnya, Selasa.  
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Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. 
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