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1. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
 

 
 

 Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sidang 
lanjutan untuk Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XVI/2018. Dipersilakan 
Pemohon, memperkenankan siapa yang hadir? 
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam 
sejahtera untuk kita semua. Hadir pada persidangan kali ini saya sendiri 
Salman Darwis, rekan kami Refly Harun, Gunawan Simangunsong, Violla 
Reininda, Ridwan Syaidi Tarigan, bersama Prinsipal Inarius Douw. 
Terima kasih, Yang Mulia.  
 

3. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya, baik. Termohon? Silakan. 
 

4. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Ya, Yang Mulia. Terima kasih. Kami yang hadir dari Kuasa Hukum, 
Agustino Mayor, Stefanus Budiman, Nathalia Rumyaan, dan dikawal 
Prinsipal kami Ketua KPU Kabupaten Deiyai (Medex Pakage) dan 
Komisioner Marinus Edoway. Juga kami didampingi Tim Supervisi KPU 
Provinsi Papua, juga Komisioner Melkianus Kambu, dan didampingi Tim 
Supervisi KPU RI, Herman Pamuji. Terima kasih, Yang Mulia.  
 

5. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Baik. Dari Bawaslu? 
 

6. BAWASLU: RAHMAT BAGJA 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Kami perkenalkan dari Bawaslu 
Republik Indonesia. Nama saya Rahmat Bagja (Komisioner Bawaslu). 
Didampingi oleh Kabag Hukum, Bapak Ibrahim Malik Tanjung dan 
Saudara Cahyo. Dari Bawaslu Provinsi Papua, Saudara Ketua KPU Bapak 
Metusalak, (Anggota) Jamaluddin, dan Pak Amandus Situmorang. Dari 

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.45 WIB 

KETUK PALU 3X 
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Bawaslu Deiyai Ketua Bapak Oktovianus, (Anggota) Lince Giyai, dan 
Bapak Willem. Terima kasih.  
 

7. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya, terima kasih. Pihak Terkait? 
 

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS OHOITIMUR  
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait kami yang hadir, 
pertama Pak Yance Salambau, S.H., M.H., Petrus Ohomitimur, S.H., 
M.H., kemudian Sergius Wabiser, S.H., dan didampingi oleh Prinsipal. 
Terima kasih. 
 

9. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya. Acara persidangan hari ini adalah untuk Mendengar Jawaban 
Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta 
Pengesahan Alat Bukti.  

Ya, kita mulai dengan jawaban Termohon, silakan.  
 

10. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Ya, Yang Mulia, terima kasih. Untuk pembacaan ini, saya mohon 
sudah dibacakan untuk yang tabel-tabel dan keterangan yang berulang. 
 

11. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya. 
 

12. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Jadi saya bacakan yang perlu-perlu saja, menjawab dalilnya. 
 

13. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Poin-poinnya saja!  
 

14. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 
 Jakarta, 5 November 2018. Jawaban Termohon terhadap Perkara 
Nomor 72/PHP dan seterusnya, dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati 
dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Nomor Urut 4.  

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka 
Barat Nomor 6, Jakarat Pusat.  
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Yang bertanda tangan di bawah ini, Medex Pakage (Ketua Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai) bertindak untuk dan atas nama 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai berdasarkan surat Kuasa 
Khusus Nomor 22, dan seterusnya. Tertanggal 21 Oktober 2018 
memberikan kuasa kepada Agustino Mayor, Stefanus Budiman, Nathalia 
Rumyaan yang kesemuanya adalah advokat dan kuasa hukum pada 
Kantor Advokat Kuasa Hukum Agustino Mayor.  

Dengan ini mengajukan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 
72 dan seterusnya, saya langsung lanjut kepada Pendahuluan.  
A. Pendahuluan saya ... kami anggap sudah dibacakan. 

 
15. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya, silakan. 
 

16. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 
Dalam Eksepsi, menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait 

mengenai kewenangan ... maaf. Saya lewatkan.  
Dalam Pokok Perkara, saya lewatkan.  
Bahwa menindaklanjuti putusan Mahkamah sebagai tersebut di 

atas, Termohon melaksanakan kegiatan sebagai berikut, kami anggap 
sudah dibacakan. Kita lanjut pada.  
B. Tanggapan atas Permohonan Pemohon. 

1. Dalam Eksepsi. 
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.  

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan 
perolehan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang diajukan Pemohon dengan 
alasan: 
1) Bahwa Mahkamah telah mengeluarkan putusan sengketa 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 
2018 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Putusan 
Perkara Nomor 35 dan seterusnya yang telah diputus oleh 
Mahkamah pada tanggal 12 September. 

2) Bahwa adapun Amar Putusan Perkara 35 dan seterusnya 
yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, 
terutama pada angka 4 yang menyatakan ... saya anggap 
sudah dibacakan.  

3) Bahwa Termohon telah melaksanakan putusan tersebut 
sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian 
Pendahuluan di atas. 

4) Bahwa menurut Termohon … 4. Menurut Termohon, 
Termohon hanya berkewajiban untuk menyampaikan 
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laporan kepada Mahkamah atas pelaksanaan Pemungutan 
Suara Ulang (PSU) karena PSU hanya dilaksanakan di 12 
TPS dari 120 TPS yang ada di Kabupaten Deiyai tanpa 
melahirkan sengketa atau perkara baru. 

5) Bahwa Termohon berpendapat bahwa Mahkamah tidak 
berwenang lagi untuk memeriksa Permohonan yang 
diajukan oleh Pemohon karena hak Pemohon untuk 
mengajukan gugatan telah digunakan sebagaimana 
Perkara Nomor 35 dan seterusnya.  

6) Bahwa Termohon berpendapat sebagai tindak lanjut 
Putusan Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, Mahkamah 
hanya meminta laporan dari KPU Kabupaten Deiyai 
(Termohon), KPU Provinsi Papua, KPU RI, serta meminta 
laporan hasil  pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Deiyai, 
Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu RI, serta laporan 
pelaksanaan pengamanan dari Polres Deiyai, Polda Papua, 
dan Kepolisian Republik Indonesia atas pemungutan suara 
ulang di 12 TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Deiyai Tahun 2018. 

7) Bahwa asas nebis in idem atau suatu kasus tidak dapat 
diperiksa lagi apabila telah mendapatkan kekuatan hukum 
yang tetap, dimana Perkara Nomor 35 dan seterusnya telah 
mendapat putusan yang bersifat final dan mengikat. 
Mengingat Pasal 157 ayat (8) dan Pasal 9 Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang ... saya anggap sudah 
dibacakan. Yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) final dan 
mengikat. Bahwa terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 berlaku asas interpretatio cessat in claris 
yang bermakna bahwa teks atau redaksi undang-undang 
telah terang benderang dan jelas, maka tidak 
diperkenankan lagi menafsirkannya karena penafsiran 
terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran 
terhadap peraturan atau interpretation … interpretatio. 
Bahwa dengan demikian menurut Termohon kata bersifat 
final dan mengikat tidak perlu lagi ... tidak perlu dan tidak 
dapat ditafsirkan lain, sehingga upaya hukum pasca-
Termohon menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi 
sudah tidak tersedia lagi. 

8) Bahwa dengan adanya Perkara Nomor 72/PHP dan 
seterusnya, ini telah melanggar PKPU Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Tahapan dan Program, dan seterusnya. 
Dikarenakan baik dalam jadwal nasional sebagaimana 
PKPU Nomor 2 maupun jadwal yang ditetapkan oleh 

4 



Termohon sebagaimana Surat Keputusan Nomor 25 
tentang Perubahan Pertama Keputusan KPU Deiyai Nomor 
23 tentang Tahapan Program tidak terdapat lagi jadwal 
untuk mengajukan upaya hukum terhadap hasil perolehan 
suara PSU. 

9) Bahwa objek sengketa dalam Permohonan a quo, yaitu 
Surat Keputusan Nomor 30 adalah sama dengan Surat 
Keputusan Nomor 19. Yang menjadi objek sengketa 
Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 ... yang menjadi 
objek sengketa Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, 
pada prinsipnya telah mendapat keputusan berkekuatan 
hukum tetap sebagaimana putusan dalam Perkara Nomor 
35/PHP.BUP-XVI/2018. 

10) Bahwa di dalam Amar Putusan Nomor 35/PHP.BUP-
XVI/2018 tanggal ... tidak ada juga ... maaf saya ulang. 
Bahwa di dalam Amar Putusan Mahkamah Nomor 
35/PHP.BUP-XVI/2018, Amar Putusan Mahkamah Nomor 
35/PHP.BUP-XVI/2018 jelas tidak ada juga amar yang 
memerintahkan secara jelas untuk membuat laporan PSU, 
juga tidak ada perintah untuk dapat mengajukan gugatan 
kembali. 

b. Kedudukan Hukum atau Legal Standing. 
Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan 
Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Permohonan 
Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dengan alasan: 
1) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan karena adanya 

pemungutan suara ulang pada 12 TPS sebagaimana 
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 
Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018. 

2) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon didasarkan pada 
perolehan suara pada pemungutan suara ulang, maka 
Termohon berpendapat selisih suara yang dijadikan ukuran 
atau patokan untuk menentukan layak atau tidaknya 
permohonan diperiksa oleh Mahkamah adalah selisih 
perolehan suara pada saat pemungutan suara ulang.  

3) Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pada 
pemungutan suara ulang 12 TPS dalam  Pemilihan Calon 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 
adalah sebagai berikut.  
1. Ateng Edowai-Hengky Pigai perolehan suara=3.803, 

persentase 70,6%. 
2. Kenny Ikomou dan Abraham Tekege perolehan 

suara=5, persentase 0,1%. 
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3. Dance Takimai, A.Ks. dan Robert Dawapa perolehan 
suara=5, persentase 0,1%. 

4. Inarius Douw dan Anakletus Doo perolehan 
suara=1.570, persentase 29,2%. 

Dengan jumlah perolehan suara 5.383, presentase 100%.  
4) Yang 4 saya lewatkan, kami anggap sudah dibaca.  
5) Bahwa berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara PSU 

tersebut di atas, maka selisih suara antara Pemohon 
dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 2.233 suara atau 
sekitar 40,4%. 

6) Bahwa berdasarkan perolehan suara PSU tersebut, maka 
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas 
minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan 
sengketa perselisihan perolehan suara ke Mahkamah 
Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki 
Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan 
Permohonan perselisihan hasil perolehan suara hasil PSU 
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 
ke Mahkamah Konstitusi. 

c. Tentang waktu pengajukan Permohonan.  
1) Bahwa perm ... penerapan Pasal 158 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah 
terlampaui karena hal tersebut telah diberlakukan dan 
digunakan oleh Pemohon dalam mengajukan gugatan 
Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 10 Juli 2018 
dengan objek sengketa adalah Surat Keputusan Nomor 19 
tertanggal 8 Juli 2018 tentang Rekapitulasi ... Rekapitulasi 
Perolehan Suara. Bahwa saat ini Termohon sedang 
melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan 
Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 atas gugatan 
Permohonan Pemohon. 

2) Bahwa pengajuan Permohonan Pemohon pada saat ini 
telah melampaui dan bertentangan dengan PKPU Nomor 2 
tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 1 tentang Program 
dan Jadwal dan bertentangan dengan jadwal pemungutan 
suara ulang sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. 

3) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon diajukan 
telah melam ... melewati jangka waktu sebagaimana 
ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016, sehingga mohon kepada Mahkamah Konstitusi 
untuk menyatakan Permohonan Pemohon telah melam ... 
melewati jangka waktu pengajukan permohonan dan 
menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

d. Obscuur libel atau Permohonan tidak jelas dan kabur.  
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Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan 
kabur dengan alasan: 
1) Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan di Mahkamah 

Konstitusi pada tanggal 22 Oktober 2016[Sic!]. 
2) Bahwa berdasarkan ketentuan Berita Cara dalam sengketa 

pemilihan di Mahkamah Konstitusi, perbaikan permohonan 
pemohon dapat dilakukan pemohon paling lama 3 hari 
sejak permohonan didaftarkan. 

3) Bahwa pada saat persidangan pada tanggal 1 November 
2018, Pemohon mengajukan perbaikan gugatan dalam 
bentuk renvoi yang ternyata ketika Termohon mencermati 
perubahan dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai 
renvoi karena telah mengubah dan menambah secara 
substansi Permohonan, terutama pada bagian Petitum 
Permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon 
menjadi tidak jelas dan kabur atau setidak-tidaknya 
mengesampingkan perubahan yang diserahkan oleh 
Pemohon pada sidang tanggal 1 November 2016 ... 2018. 

4) Bahwa dengan demikian juga, tanggal pengajuan 
Permohonan tersebut adalah tanggal 1 Oktober 2018, 
sehingga renvoi tersebut dibuat pada saat Permohonan 
belum didaftarkan di Mahkamah Konstitusi dan 
pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh Termohon. 

5) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas dan 
kabur, Termohon mohon kiranya Permohonan Pemohon 
dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. 

Yang Mulia, Dalam Pokok Perkara saya minta teman saya 
melanjutkan. 

 
17. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN 
 

 Terima kasih, Yang Mulia, kami lanjutkan. 
 Dalam Pokok Permohonan.  

Pertama. Bahwa seluruh uraian yang tertera dalam eksepsi di 
atas, dianggap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini dan 
mohon terulang kembali. 

Point 3. Bahwa terhadap dalil poin 14, 15, 16 sampai dengan 18 
pada Permohonan Pemohon merupakan fakta hukum pada pelaksanaan 
PSU Kabupaten Deiyai Tahun 2018. Sedangkan pada ... dalil pada 19, 20 
tentang tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-
kecurangan dengan tegas Termohon sampaikan bahwa tidak benar 
karena proses pelaksanaan pemungutan suara Ulang pada 12 TPS 
dilaksanakan oleh Termohon yang disupervisi oleh KPU Provinsi Papua 
dan KPU RI berjalan dengan baik, aman, dan lancar dibawah 
pengawasan yang ketat dari Bawaslu Deiyai yang disupervisi oleh 
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Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI, serta dijaga ketat oleh pihak 
keamanan, yaitu Polri dan TNI. Semua terekam dalam bukti berupa 
video. 
 Selanjutnya membaca Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, 
maka ada beberapa hal penting yang diajukan oleh se ... oleh Pemohon 
sebagai keberatannya.  

Pertama tentang adanya surat kesepakatan masyarakat di 
Kampung Komauto dan Distrik Kapiraya, dan kesepakatan … dan 
kesepakatan masyarakat di Kampung Deiyai I, Distrik Tigi Barat.  
 Yang kedua adalah Termohon dinyatakan, “Tidak independent 
dengan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ateng 
Edowai dan Hengky Pigai.”  
 Pokok yang ketiga adalah KPU Kabupaten Deiyai Termohon 
melakukan pemberhentian antarwaktu kepada penyelenggara pemilihan 
di tingkat kampung.  
 Poin keempat yang merupakan pokok keberatan Pemohon adalah 
Termohon dituduh memanipulasi surat kesepakatan masyarakat 
Kampung Komauto, Distrik Kapiraya yang memberikan suara sebanyak 
1.208 kepada Pemohon … kepada Termohon, Yang Mulia, ini renvoi 
kami.  
 Yang kelima adalah dengan menggunakan kekerasan dan 
intimidasi Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama 
Ateng Edowai dan Hengky Pigai, memanipulasi kesepakatan masyarakat 
Kampung Deiyai I, Distrik Tigi Barat yang memberikan suara sebanyak 
2.000 kepada … kepada pasangan … pada Pemohon.  
 Enam. Tentang keberatan saksi Pemohon dalam Rapat Pleno 
Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Deiyai.  
 Tujuh. Tentang laporan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan 
masif.  
 Atas tujuh keberatan … atas tujuh pokok keberatan tersebut 
dengan ini Termohon akan menjawab secara tuntas dan detail dalam 
jawabannya.  

Pertama tentang adanya surat kesepakatan masyarakat Kampung 
Komauto, Distrik Kapiraya, dan kesepakatan Kampung Deiyai I, Distrik 
Tigi Barat. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang 
menyatakan adanya surat kesepakatan masyarakat di Kampung 
Komauto, Distrik Kapiraya, dan adanya kesepakatan kampung di 
Kampung Deiyai I, Distrik Tigi Barat.  
 Bahwa pada saat dilaksanakan pemungutan suara ulang pada 12 
TPS sebagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak 
pernah ada surat kesepakatan dimaksud. Sekali lagi kami tegaskan, surat 
kesepakatan yang didalilkan oleh Pemohon tidak pernah ada. 
Pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 12 TPS tersebut dilakukan 
dengan cara pemilih mendatangi TPS, dan melakukan kesepakatan di 
TPS dengan cara … selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam 

8 



papan tripleks, dan selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam 
Formulir C1-KWK.  
 Bahwa Termohon menyaksikan langsung proses dimaksud dan 
dihadiri oleh saksi pasangan calon, di bawah pengawasan panitia 
pengawas lapangan, Bawaslu Kabupaten Deiyai, Bawaslu Provinsi, dan 
Bawaslu RI, serta disaksikan oleh KPU Provinsi Papua, dan KPU RI.  
 Bahwa setiap proses tersebut, pihak Kepolisian Republik Indonesia 
dan TNI mengamankan pelaksanaan dan menyaksikan segala proses di 
TPS.  
 Lima. Bahwa pada saat pleno tingkat Distrik Kapiraya dan Distrik 
Tigi Barat atas pelaksanaan PSU pada tanggal 16 … 17 Oktober 2018 di 
dua distrik yang juga dihadiri oleh saksi pasangan calon dan saksi 
pasangan calon lainnya, panwas distrik, Bawaslu Kabupaten Deiyai, di 
bawah pengamanan Kepolisian Resort Deiyai tidak pernah menyinggung 
atau mengemukakan tentang adanya surat kesepakatan yang didalilkan 
oleh Pemohon.  
 Bahwa demikian juga pada saat repot … rapat pleno rekapitulasi 
tingkat kabupaten pada tanggal 18 Oktober 2018 yang juga dihadiri oleh 
saksi Pemohon dan semua saksi dari pasangan calon lainnya, Bawaslu 
Kabupaten Deiyai, KPU Provinsi Papua, KPU RI, serta di bawah 
pengamanan Kepolisian Resort Deiyai tidak pernah menyinggung atau 
mengemukakan tentang adanya surat kesepakatan yang didalilkan oleh 
Pemohon.  
 Bahwa Termohon sangat terkejut Pemohon mendalilkan hal 
tersebut pada Permohonannya di Mahkamah Konstitusi. Padahal selama 
proses PSU dilaksanakan, sampai dengan rekapitulasi di tingkat 
kabupaten, Pemohon tidak pernah menunjukkan surat kesepakatan 
tersebut. Sehingga Termohon menduga surat yang didalilkan oleh 
Pemohon baru ada setelah keseluruhan proses PSU dilakukan oleh 
Termohon. Karena jikalau surat tersebut telah ada sebelum atau pada 
saat pelaksanaan PSU, tidak mungkin Pemohon tidak 
memberitahukannya kepada Termohon. Atau sekurang-kurangnya 
masyarakat pada 12 TPS atau masyarakat yang membuat surat 
kesepakatan tersebut menyampaikan surat tersebut kepada Termohon 
atau mengajukan pada saat pelaksanaan PSU, baik di rekapitulasi tingkat 
distrik maupun rekapitulasi tingkat kabupaten.  
 Bahwa adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada 
saat rekapitulasi di tingkat kabupaten hanya terkait dengan adanya 
pelanggaran-pelanggaran dugaan pidana dan administrasi tentang 
pengangkatan penyelenggara di tingkat kampung, sama sekali tidak 
mempersoalkan dan mengajukan keberatan tentang adanya surat 
kesepakatan masyarakat, baik di Distrik Kapiraya maupun di Distrik Tigi 
Barat, serta tidak mengajukan perhitungan perolehan suara yang benar 
menurut Pemohon.  
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 Bahwa dengan demikian, angka-angka yang didalilkan oleh 
Pemohon dalam Permohonan yang didasarkan pada kesepakatan 
masyarakat tersebut adalah hal yang mengada-ada dan merupakan 
upaya dari Pemohon untuk menggiring opini dalam proses persidangan 
di Mahkamah ini.  
 Keberatan yang kedua. Termohon dituduh tidak independent 
dengan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ateng 
Edowai dan Hengky Pigai. Kami tegaskan bahwa tuduhan tersebut 
sangat tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ada. Bahwa 
pelaksanaan PSU pada 12 TPS disupervisi atau diawasi oleh KPU Provinsi 
Papua, KPU RI, Bawaslu Kabupaten Deiyai, Bawaslu Provinsi Papua, dan 
Bawaslu RI di bawah pengamanan yang ketat dari pihak Kepolisian 
Republik Indonesia dan TNI, sehingga tidak mungkin bagi Termohon 
untuk memihak kepada salah satu calon. 
 Bahwa sejak perencanaan pelaksanaan PSU, Termohon telah 
melibatkan semua pihak, termasuk pasangan calon untuk berkoordinasi 
dalam menyepakati hal-hal terkait pelaksanaan PSU. Kegiatan itu mulai 
tanggal 25 September, yaitu sosialisasi program tahapan. Tanggal 4 
Oktober melaksanakan kegiatan sosialisasi perubahan program tahapan. 
Tanggal 9 Oktober mengikuti kegiatan muka ... tatap muka dengan 
Wakapolda Papua dan rakor keamanan pelaksanaan PSU yang dihadiri 
oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah, kepala suku dua 
distrik yang melaksanakan PSU, TNI, polisi pamong praja, DPRD, 
Bawaslu Deiyai, dan unsur-unsur lain yang terkait. Pada tanggal 13 
Oktober, Termohon mengikuti apel gelar pasukan pengamanan yang 
dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Paniai dihadiri oleh tokoh-tokoh 
masyarakat, pemerintah daerah, kepala suku, dan pihak terkait lainnya. 
 Bahwa Permohonan Pemohon Poin 25 yang menyatakan, “Adanya 
kajian Bawaslu Provinsi Papua tentang dugaan Nomor 03,” dan 
seterusnya adalah dalil yang tidak ada hubungannya dengan 
pelaksanaan PSU dan hal tersebut telah diajukan sebagai salah satu dalil 
Pemohon pada Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018. Dan dalam 
persidangan perkara tersebut, Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan 
klarifikasi yang mengatakan bahwa kajian tersebut adalah indikasi 
terhadap Bawaslu Kabupaten Deiyai. Dan oleh karenanya, Panwaslu 
Deiyai diberhentikan oleh Bawaslu Provinsi Papua. 
 Bahwa dalam dalil Permohonan Poin 26, halaman 12 menyatakan 
bahwa adanya saksi-saksi yang dihadirkan Termohon dalam Perkara 
Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 yang menerangkan tentang adanya 
pelanggaran-pelanggaran Pasangan Calon Ateng Edowai dan Pigai 
adalah sangat tidak benar dan merupakan rekayasa secara fakta 
persidangan Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018. Saksi-saksi yang 
diajukan oleh Termohon dalam Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 
tersebut membantah tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon. 
Bahwa sebaliknya, saksi-saksi … saksi-saksi Termohon menjelaskan 
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dalam persidangan tersebut tindakan perampasan kotak suara dan 
melakukan perubahan terhadap Formulir C1-KWK yang dilakukan oleh 
Tim Pasangan Pemohon tidak terbantahkan. Dan adanya surat-surat 
kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon setelah pelaksanaan 
pemungutan suara dan dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat distrik. 
 Bahwa dalil Pemohon pada Poin 27 yang menyatakan dengan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan 
Putusan Nomor 129, tanggal 24 Oktober adalah tidak ada hubungannya 
dengan pelaksanaan PSU. Karena hal-hal yang dilaporkan … dilaporkan 
kepada DKPP dalam pengeluaran tersebut adalah hal-hal yang terkait 
dengan pemungutan suara sebelumnya, sehingga tidak relevan untuk 
dijadikan indikator dalam pelaksanaan PSU. Bahwa justru dengan 
pengaduan ke DKK … DKPP tersebut dan supervisi yang ketat dari KPU 
Provinsi Papua dan KPU RI, Termohon sangat berhati-hati dalam 
melaksanakan pemungutan suara ulang. 
 Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon tentang keberpihakan 
Termohon kepada pasangan calon tertentu pada saat pelaksanaan PSU 
tidak dilengkapi dengan fakta-fakta yang konkret tentang tindakan 
keberpihakan tersebut, sehingga tuduhan tersebut sangatlah kabur, dan 
hal yang mengada-ada, dan merupakan upaya untuk penggiringan opini. 
 Keberatan berikut adalah KPU Kabupaten Deiyai dituduh 
melakukan pemberhentian antarwaktu terhadap penyelenggara 
pemilihan tingkat kampung. 
 Bahwa terhadap dalil tersebut, kami tolak dengan tegas. Kami 
sampaikan bahwa tidak ada pemberhentian antarwaktu terhadap 
penyelenggaraan, baik di tingkat distrik, tingkat kampung, maupun 
tingkat TPS. Yang terjadi adalah penyelenggara PPD, PPS, dan KPPS di 
tingkat TPS telah selesai masa waktunya. Sehingga untuk kepentingan 
PSU, harus diangkat penyelenggara baru. Tidak ada pergantian 
antarwaktu. Kami tegaskan bahwa PPD masa waktunya selesai pada 
tanggal 15 Juli 2018 sebagaimana SK pengangkatan PPD. Panitia 
pemungut suara, masa jabatan berakhir pada tanggal 15 Juli 2018. 
Semua tertuang dalam SK-SK pengangkatan mereka. Sehingga dalam 
rangka kepentingan PSU, Termohon harus mengangkat penyelenggara 
baru. 
 Adapun proses pelaksanaan pengangkatan penyelenggara PPD, 
PPS, dan KPPS adalah Termohon tetap melakukan verifikasi terhadap 
penyelenggara yang lama, apakah masih memenuhi syarat untuk 
diangkat menjadi penyelenggara baru atau tidak. Berdasarkan verifikasi 
tersebut, maka penyelenggara menetapkan PPD, PPS, dan KPPS dalam 
pelaksanaan PSU. 
 Bahwa dari semua penyelenggara pada pelaksanaan PSU, 
sebagian besar adalah penyelenggara yang bertugas pada ... pilkada 
pada sebelumnya. Hanya ada beberapa orang yang diganti. Alasan 
pergantian tersebut karena yang ber ... yang bersangkutan ada yang 
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telah menjadi caleg, ada yang telah menjadi partai politik, dan ada 
penilaian bahwa ada penyelenggara yang tidak memenuhi syarat atau 
tidak independent. 
 Kemudian, keberatan tentang Termohon dituduh memanipulasi 
surat kesepakatan masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kapiraya yang 
menyerahkan suara sebanyak 1.208 suara kepada Pemohon.  
 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon memanipulasi 
su … suara … surat kesepakatan tersebut adalah tidak benar. Bahwa 
pada saat pelaksanaan PSU pada tanggal 16 Oktober di Distrik Kapiraya, 
di Kampung Komauto, tidak pernah ada surat kesepakatan pembagian 
suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Surat kesepakatan 
tersebut baru diketahui pada saat Termohon membaca Permohonan 
Pemohon di Mahkamah Konstitusi.  

Proses pembagian suara dilakukan berdasarkan kesepakatan 
masyarakat yang disepakati pada saat itu juga di TPS dan masyarakat 
menuangkannya … menuangkan kesepakatan tersebut dalam Formulir 
C1-KWK. Proses tersebut diawasi langsung oleh panitia pengawas 
lapangan, panwas distrik, dan tim pasangan calon.  
 Bahwa demikian juga pada saat rekapitulasi tingkat Distrik 
Kapiraya, baik KPPS, maupun PPS, dan PPD menyatakan, “Tidak pernah 
ada surat kesepakatan tentang pembagian suara sebagaimana yang 
didalikan Pemohon.” Surat kesepakatan tersebut tiba-tiba muncul dalam 
gugatan di Mahkamah Konstitusi.  
 Bahwa dalam proses pemungutan suara ulang pada tanggal 16 
Oktober di Kampung Komauto, Distrik Kapiraya, diawasi secara ketat 
oleh pengawas lapangan dan juga diamankan oleh kepolisian, dan ten … 
TNI, dan disupervisi oleh KPU provinsi Papua, KPU RI, sehingga jikalau 
surat kesepakatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah ada, 
maka pasti diberikan kepada Termohon, sekurang-kurangnya ada 
masyarakat Kampung Komauto yang mengajukan proses, baik di tingkat 
TPS, maupun di tingkat distrik. 
 Bahwa demikian juga, pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, 
surat kesepakatan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah diajukan 
atau tidak pernah diprotes oleh Pemohon, juga Bawaslu Kabupaten 
Deiyai, sehingga kami menduga surat kesepakatan itu baru ada.  

31. Bahwa pelaksanaan PSU pada 12 TPS dijaga ketat oleh pihak 
kepolisian dan TNI, sehingga tidak ada ruang bagi penyelenggara untuk 
melakukan manipulasi sebagaimana yang ditudukan oleh Pemohon.  

Terhadap dalil 45 yang menyatakan bahwa kesepakatan yang 
dibuat oleh masyarakat dilakukan dihadapan penyelenggara dan 
disaksikan oleh kepolisian dan TNI adalah tidak benar karena jikalau itu 
terjadi, maka pihak Bawaslu Deiyai, Kepolisian, dan TNI pasti akan 
mengawal kesepakatan dimaksud. Dan pihak pengawal tep … pengawas 
TPS mengajukan keberatan, baik di TPS maupun pada saat rekapitulasi 
tingkat distik. Berdasarkan data-data rekapitulasi tingkat Distrik 
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Kapiraya, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon di 
Panwas Distrik Kapiraya atas surat kesepakatan tersebut.  
 Bahwa dalil Pemohon angka de … 46 yang menyatakan bahwa 
kesepakatan masyarakat tersebut tidak dituangkan dalam … dalam C1-
KWK karena adanya tindakan penculikan, pemukulan, dan intimidasi 
yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu, Termohon menilai ini 
sangat tidak logis karena setiap TPS pada saat PSU diamankan oleh 
pihak kepolisian dan TNI, sehingga tindakan penculikan, pemukulan, dan 
intimidasi tidak mungkin terjadi dan tidak akan dibiarkan oleh pihak 
keamanan karena tindakan tersebut adalah tin … tindakan melanggar 
hukum pidana, sehingga seharusnya melaporkan kejadian-kejadian 
tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian.  
 Bahwa demikian juga tuduhan penculikan terhadap Derek Anou 
adalah hal yang meng … agak janggal karena bagaimana mungkin 
tindakan penculikan tersebut dilakukan di depan aparat keamanan yang 
sejak dua hari sebelum pelaksanaan PSU sudah berada di TPS. Tindakan 
penculikan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon adalah tindakan 
pelanggar hukum pidana yang serius, sehingga bila terjadi pasti akan 
diambil tindakan tegas oleh pihak kepolisian dan TNI yang melakukan 
pengamanan pada saat itu.  
 Bahwa demikian juga, tuduhan yang menyatakan tidak adanya 
Derek Anou, memberikan kesempatan bagi Nandus Pinebo (Anggota PPS 
Kampung Komauto) untuk mengisi sendiri Formulir C-1 adalah dalil yang 
tidak benar karena yang mengisi foren … Formulir C1-KWK adalah 
kelompok pelaksanaan pemungutan suara, bukan KPPS. Proses 
pengisian formulir tersebut dilakukan dalam pengawasan panitia 
pengawas lapangan dan diamankan oleh pihak kepolisian.  
 Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Saudara Derek Anou pada 
saat proses kesepakatan, ada bersama masyarakat dan justru Saudara 
Derek Anou bersama masyarakat yang mengusulkan dan menyepakati 
pembagian suara dan permintaan pemberian suara sebanyak 30 suara di 
TPS 1 kepada Pasangan Calon Pemohon atas nama Derek Anou. 
 Kalau kesepakatan pemegang suara oleh masyarakat Komauto 
dalam pemungutan su … dalam PSU, dilakukan oleh masyarakat sendiri 
pada hari pemungutan suara dengan cara musyawarah di TPS dan 
berdasarkan kesepakatan masyarakat pada saat itu, tidak 
memperbolehkan orang luar, selain warga Kampung Komauto untuk ikut 
dalam pembicaraan kesepakatan tersebut agar kesepakatan itu murni 
atas keputusan masyarkat itu sendiri, tanpa intervensi dan pengaruh dari 
orang luar kampung.  
 Bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat Komauto yang 
dilakukan di TPS telah menyepakati pembagian suara, panitia pengawas 
lapangan serta saksi-saksi pasangan calon menuangkan ke dalam 
Formulir C1-KWK.  
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 Bahwa pada saat proses pengisian kesepakatan ke dalam Formulir 
C1-KWK dilaksanakan dengan baik, aman, dan saksi dari pasangan calon 
ikut menyaksikan proses tersebut di bawah pengamanan yang ketat dari 
pihak keplolisian.  
 Bahwa keseluruhan proses di Kampung Komauto, di 4 TPS 
dilakukan dengan cara yang sama dan tidak ada kejadian khusus dan 
keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon.  
 Bahwa adapun rincian perolehan suara di setiap TPS di Kampung 
Komauto, ada 4 TPS ter … terinci dalam tabel pada halaman 4 … pada 
poin 41, halaman 28 dan 29.  

Bahwa dalil Pemohon angka 48 yang mengatakan bahwa anggota 
PPS telah memalsukan tanda tangan anggota PPS lainnya adalah 
tindakan pelanggaran hukum yang seharusnya ditindak tegas oleh aparat 
kepolisian yang mengamankan proses pemungutan suara tersebut.  
 Bahwa dalil Pemohon tentang penghalangan akses ke lokasi TPS 
Kampung Komauto dan baru diizinkan masuk karena ada Bawaslu 
Provinsi Papua adalah tidak benar. Bahwa sejak pagi pelaksanaan 
pemungutan suara di TPS, pihak saksi Pemohon telah ada di lokasi TPS. 
Namun, yang bersangkutan tidak menyerahkan surat mandate, dan tidak 
menunjukkan identitas lainnya ,dan hanya memantau dari sekitar TPS. 
Ketika Bawaslu Provinsi Papua tiba di lokasi TPS, yang bersangkutan 
baru menyatakan diri sebagai saksi Pemohon dan baru menggunakan 
tanda pengenal sebagai saksi Pemohon, tetapi tidak bersedia 
menandatangani Formulir C1-KWK. Hal tersebut disaksikan oleh panitia 
pengawas lapangan yang sejak awal bersama-sama KPPS berada di TPS. 
Ketika Bawaslu provinsi datang proses pengisian Formulir C1-KWK belum 
mulai dan bahkan Bawaslu Provinsi Papua ikut mengarahkan 
penyelenggaraan tentang proses pengisian Formulir C1-KWK.  
 Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa PSU ... bahwa 
KPU provinsi ... maaf. Bahwa dalil Pemohon mengatakan bahwa KPU 
Provinsi Papua dan panitia pengawas distrik membiarkan proses 
manipulasi dan tindakan kekerasan adalah tidak benar. Yang terjadi 
adalah KPU Provinsi Papua dan panwas distrik menghargai dan 
menghormati kesepakatan masyarakat yang berlangsung secara baik 
dan tidak ada pengaruh dan intervensi dari pihak lain. Selanjutnya, 
kesepakatan tersebut dituangkan dalam Formulir C1-KWK. Semua proses 
tersebut di bawah pengamanan yang ketat dari aparat kepolisian dan 
TNI.  
 Bahwa pelaksanaan PSU pada 12 TPS dilakukan dengan 
menggunakan sistem noken, yaitu berdasarkan kesepakatan masyarakat, 
lalu kesepakatan tersebut dituangkan dalam Formulir C1-KWK.  
 Bahwa proses rekapitulasi dilakukan dengan cara ... maaf, dalil 
Pemohon yang mengatakan bahwa pleno tingkat Distrik Kapiraya 
dilakukan dalam keadaan gelap dan  tidak dicatatkan dalam formulir 
adalah tidak benar. Bahwa pleno di tingkat Distrik Kapiraya dilaksanakan 
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pada tanggal 17 Oktober, mulai pukul 09.00 WIT dan selesai pukul 12.00 
WIT. Pelaksanaan rekapitulasi Distrik Kapiraya berlangsung secara baik, 
aman, dan tidak ada kejadian yang menonjol. Rekapitulasi PSU di tingkat 
Kapiraya ... Distrik Kapiraya dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 1, 
Saksi Pasangan Calon 2, Panwas Distrik Kapiraya, Ketua Bawaslu Deiyai, 
anggota PPD, dan PPS dari lima kampung Distrik Kapiraya. Semua 
terekam dalam bukti video. 
 Bahwa proses rekapitulasi dengan cara mempersilakan KPPS 
membuka kotak suara selanjutnya dibacakan hasil perolehan suara pada 
setiap TPS. Proses demikian dilakukan untuk 8 TPS. Setelah dibacakan 
ditanyakan kepada saksi pasangan calon, “Apa ada keberatan atau 
catatan hasil rekapitulasi?” Demikian juga Panwas Distrik Kapiraya dan 
Bawaslu Deiyai yang menghadiri proses tersebut tidak memberikan 
catatan atau keberatan asal hasil ... atas hasil perolehan suara tersebut. 
 Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan tidak mengajukan 
keberatan atas rekapitulasi karena tidak ada formulir keberatan adalah 
tidak benar. Saksi Pemohon tidak bersedia mengikuti rekapitulasi pada ... 
pada saat itu, padahal telah dipanggil beberapa kali oleh PPD. Oleh 
karena yang bersangkutan tidak bersedia mengikuti rekapitulasi dan 
tidak mengajukan keberatan. Formulir keberatan tersedia cukup banyak 
dalam proses tersebut.  
 Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya ASN dan anggota 
DPRD yang terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Ateng Edowai 
dan Hengky Pigai adalah tidak benar. Khusus untuk ASN yang berkantor 
pada kantor Distrik Kapiraya atas nama Rebort ... Robert Edowai (staf 
distrik) dan Ernes Kotoki (sekertaris distrik), Termohon hanya sebatas 
melakukan koordinasi terkait hal-hal teknis pelaksanaan PSU di Distrik 
Kapiraya. Khusus untuk anggota DPRD, Termohon beranggapan hal 
demikian adalah wajar karena calon atas nama Ateng Edowai adalah 
rekan kerja sesama anggota DPRD Kabupaten Deiyai.  
 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tentang adanya 
penyelenggara tingkat Distrik Kapiraya yang menjadi anggota tim sukses 
dari Pasangan Calon Ateng Edowai dan Hengky Pigai adalah tidak benar. 
Karena berdasarkan daftar nama tim pemenangan yang ada pada 
Termohon, nama-nama tersebut tidak terdaftar sebagai tim 
pemenangan.  
 Bahwa tentang penyelenggara yang berasal dari distrik lain adalah 
tidak benar karena penyelenggara yang diangkat oleh Termohon untuk 
pelaksanaan PSU adalah orang-orang yang dahulu mendaftarkan diri dan 
mengikuti seleksi untuk menjadi penyelenggara.  
 Bahwa khusus namanya penyelenggara yang didalilkan oleh 
Pemohon ... kami jelaskan sebagai berikut. Rinci sekali dalam poin 55, 
Yang Mulia. Kami anggap dibacakan.  
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18. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Lewat saja!  
 

19. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN 
 

 Ya. Kami masuk kepada keberatan berikut, yaitu dengan 
menggunakan kekerasan dan intimidasi, Termohon berserta Pasangan 
Calon Nomor Urut 1, Ateng Edowai dan Hengky Pigai memanipulasi hasil 
kesepakatan masyarakat Kampung Deiyai I, Distrik Tigi Barat. Bahwa 
kami nyatakan dalil tersebut adalah tidak benar dan kami tolak dengan 
tegas.  
 Bahwa Termohon pada saat pelaksanaan PSU tanggal 16 Oktober 
di Kampung Deiyai dilaksanakan 4 ... Kampung Deiyai, Distrik Tigi Barat, 
dilaksanakan  hanya di 4 TPS sebagaimana putusan maka ... Mahkamah.  
 Bahwa pada saat pelaksanaan tanggal 16 Oktober tersebut, tidak 
pernah ada surat kesepakatan pembagian suara sebagaimana yang 
didalilkan Pemohon. Surat kesepakatan tersebut baru diketahui pada 
saat Termohon membaca Permohonan Pemohon di Mahkamah 
Konstitusi. Proses pembagian suara dilakukan berdasarkan kesepakatan 
masyarakat yang disepakati pada saat itu juga di TPS dan masyarakat 
menuangkan kesepakatan tersebut dalam papan tripleks, kemudian KPPS 
menuangkannya dalam Formulir C1-KWK. Proses tersebut diawasi 
langsung oleh panitia pengawas lapangan, panwas distrik, dan tim 
pasangan calon.  
 Bahwa demikian juga pada saat rekapitulasi tingkat distrik Tigi 
Barat, baik KPPS maupun PPS dan PPD menyatakan, “Tidak pernah ada 
surat kesepakatan tentang pembagian suara sebagaimana yang 
didalilkan oleh Pemohon.”  
 Bahwa dalam proses pemungutan suara ulang pada tanggal 16 
Oktober, pada 4 TPS di Kampung Deiyai I, Tigi barat, diawasi secara 
ketat oleh pengawas lapangan dan juga diamankan oleh anggota 
kepolisian dan TNI, dan supervisi dari KPU provinsi, KPU RI. Sehingga 
jikalau surat kesepakatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon 
telah ada, maka pasti diberitahu kepada Termohon sekurang-kurangnya 
ada masyarakat Kampung Deiyai I yang mengajukan protes, baik di 
tingkat TPS maupun di tingkat Distrik Tigi Barat.  

Bahwa demikian juga pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, 
surat kesepakatan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah diajukan 
oleh Pemohon, sehingga Termohon menduga kesepakatan tersebut baru 
ada atau baru ditemukan pada saat mengajukan gugatan di Mahkamah 
Konstitusi.  

Dalil pada 61 yang menyatakan bahwa kesepakatan dibuat oleh 
masyarakat dilakukan pada tanggal 16 Oktober, pada jam 02.00 WIT 
adalah tidak benar. Karena jikalau itu terjadi, maka pihak kepolisian dan 
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TNI pasti akan mengawal kesepakatan dimaksud dan pihak panitia 
pengawas lapangan akan mengajukan keberatan, baik di TPS maupun 
pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Tigi Barat. Berdasarkan data 
rekapitulasi tingkat Distrik Tigi Barat, tidak ada keberatan yang diajukan, 
baik oleh saksi pasangan Pemohon, juga panwas Distrik Tigi Barat. 

Bahwa dalil Pemohon pada angka 62 yang menyatakan bahwa 
kesepakatan masyarakat tidak dituangkan dalam C-1 karena adanya 
tindakan penculikan, pemukulan, dan intimidasi yang dilakukan oleh 
Termohon adalah ... dan Pasangan Calon Ateng dan Hengky Pigai adalah 
tidak benar. Karena Termohon sebagai penyelenggara tidak memiliki 
kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang 
dituduhkan oleh Pemohon.  

Pada setiap TPS, Termohon sebagai penyelenggara adalah 
kelompok pelaksanaan pemungutan suara atau KPPS yang jumlahnya 
ada 7 orang ditambah dengan 2 orang linmas, sehingga tuduhan 
Pemohon bahwa Termohon melakukan pengancaman, penculikan, dan 
penghalangan jalan adalah sangat tidak masuk akal dan logis karea 
proses pelaksanaan PSU di Distrik Tigi Barat, Kampung Deiyai hanya 4 
TPS dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan TNI yang jumlahnya jauh 
lebih banyak dari Termohon. 

Bahwa selanjutnya atas dalil Pemohon angka 62 yang 
menyatakan bahwa ada kesepakatan masyarakat tersebut tidak 
dituangkan dalam C-1 karena tindakan penculikan, Termohon tanggapi 
... kami anggap dibacakan. Poin a) bahwa tidak benar ada pemalangan 
jalan. Poin b) bahwa tidak benar Polisi Pamong Praja Deiyai, 
menghadangi masyarakat. Poin c) tidak benar polisi pamong praja 
mendukung salah satu pasangan calon. Poin d) tidak benar Ketua KPPS 
TPS 1 Deiyai, melakukan pengancaman untuk memberikan suara 
sebanyak 100 suara kepada Pasangan Calon Ateng Edowai. Poin e, f, g, 
dan h, kami anggap dibacakan sampai dengan poin i, terurai secara jelas 
dalam jawaban kami. 

Bahwa tidak benar perolehan suara setiap pasangan calon pada 
TPS ... 4 TPS di Kampung Deiyai adalah akibat adanya tindakan 
pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif pada saat PSU tersebut. 
Murni berdasarkan kesepakatan masyarakat yang dilakukan pada saat 
hari pemungutan suara ulang. Dan keseluruhan proses PSU tersebut 
dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dari panitia pengawas 
lapangan, panwas distrik, dan Bawaslu Deiyai, serta pengamanan yang 
ketat oleh pihak kepolisian, TNI ... dan TNI, sehingga tidak ada ruang 
bagi Termohon untuk melakukan pelanggaran.  

Bahwa adapun rincian perolehan suara di 4 TPS Kampung Deiyai 
... Kampung Deiyai adalah sebagaimana dalam tabel 22, tabel 23, tabel 
24, tabel 25. Berdasarkan perolehan keseluruhan di seluruh TPS di 
Kampung Deiyai, maka Pemohon sesungguhnya memperoleh suara 
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terbanyak, yaitu 1.475 suara. Sedangkan pasangan Ateng Edowai dan 
Hengky Pigai hanya mendapat 803 suara.  

Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan tidak adanya stempel 
pada Formulir C-1 KWK adalah hal yang tidak substansil ... substansial 
karena PKPU juga tidak ada keharusan untuk Formulir C-1 harus 
distempel.  

Keberatan tentang ... keberatan Pemohon dalam rapat 
rekapitulasi di tingkat dis ... tingkat Kabupaten Deiyai. Bahwa tidak ada 
kejadian khusus dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pasangan 
calon dalam PSU Deiyai terkait perolehan suara sejak pelaksanaan PSU 
di tingkat TPS sampai dengan rekap di tingkat kabupaten. 

Keberatan Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten 
hanya terkait dugaan pelanggaran pidana dan pergantian penyelenggara 
tanpa mengajukan perhitungan suara yang benar menurut Termohon … 
Pemohon ... menurut ... menurut Pemohon. Pemohon tidak pernah juga 
menyinggung tentang adanya kesepakatan masyarakat Kampung Deiyai 
I dan Kampung Komauto.  

Bahwa untuk dugaan pelanggaran pidana sampai dengan saat ini 
tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atas 
keberatan dari Pemohon tersebut.  
 Bahwa khusus keberatan yang sifatnya administratif tentang 
pergantian penyelenggara, Termohon telah memberikan klarifikasi 
kepada Bawaslu Deiyai pada tanggal 10 Oktober 2018. Dan sampai 
dengan saat ini tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu 
terkait tindakan ... tindakan pergantian tersebut.  
 Terhadap ... tentang laporan pelanggaran terstruktur, sistematis, 
dan masif. Bahwa sejak pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 
16 Oktober 2018 di tingkat TPS, Pemohon tidak pernah mengajukan 
keberatan atas proses pemungutan suara ulang, bahkan saksi Pemohon 
hampir menandatangani seluruh Formulir C1-KWK.  
 Bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan pemungutan suara 
ulang, sampai dengan rekapitulasi tingkat distrik, tidak ada keberatan 
yang diajukan oleh Pemohon, tetapi saksi Pemohon tidak bersedia 
menandatangani hasil rekapitulasi sebagaimana Formulir DA1-KWK. 
 Bahwa sejak pelaksanaan PSU sampai dengan rekapitulasi tingkat 
kabupaten, tidak pernah ada rekomendasi yang disampaikan oleh 
Bawaslu Deiyai kepada Termohon atas pelanggaran-pelanggaran yang 
dituduhkan oleh Termohon.  
 Bahwa adapun kajian Bawaslu Deiyai tentang dugaan pelanggaran 
Nomor 02 dan seterusnya, tertanggal 24 Oktober 2018 yang didalilkan 
oleh Pemohon, sampai dengan saat ini belum diterima dan diketahui 
oleh Termohon. Dan Termohon tidak pernah dimintai klarifikasi atas 
laporan tersebut. Namun demikian, kajian Bawaslu Deiyai tersebut masih 
bersifat dugaan pelanggaran yang direkomendasikan kepada Resor 
Paniai untuk (...) 
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20. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya, mohon waktunya diperhatikan. Toh, kami juga baca semua 
(...) 
 

21. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN 
 

 Siap, siap, Yang Mulia (...)  
 

22. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Tidak perlu dibaca semua!  
 

23. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Sudah hampir berakhir. Bahwa laporan 
tersebut sampai saat ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Pihak 
Kepolisian Resor Paniai.  
 Bahwa sampai saat ini juga, Termohon tidak pernah dipanggil 
oleh Polres Paniai.  
 Bahwa demikian juga sifat kajian Bawaslu Deiyai tersebut masih 
bersifat dugaan pelanggaran.  
 Kesimpulan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, 
kesimpulan Termohon ada 12 poin, kami anggap dibacakan secara jelas 
halaman 40 sampai dengan 41. Kami ajukan juga permohon ... 
Permohonan, Yang Mulia.  
 Bahwa dalam rangka membuat jelas dan terang terhadap fakta-
fakta dan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon dalam 
Permohonannya dan bantahan Termohon dalam jawabannya, maka 
dengan ini ... dengan ini Termohon mohon kepada Mahkamah agar 
meminta laporan pelaksanaan pengamanan ... pelaksanaan pengamanan 
PSU Pemilihan Bupati/Bupati ... Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 
2018 dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian 
Daerah Papua, dan Kepolisian Resor Paniai, dan/atau setidak-tidaknya 
menghadirkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian 
Daerah Papua, atau Kepolisian Resor Paniai untuk memberikan 
keterangan dalam perkara ini.  
 Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, 
Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut.  
 Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon. Dalam Pokok 
Permohonan. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 30/HK.03 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 
Gabungan Perhitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten 
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dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 18 Oktober 2018. Menyatakan 
perolehan suara tahap gabungan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang benar adalah: 

Pertama. Pasangan Calon Ateng Edowai, S.pd.K. dan Hengky 
Pigai. Perolehan suara 19.300. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kenny 
Ikomou dan Abraham Tekege, perolehan suara 7.552. Pasangan Nomor 
Urut 3 Dance Takimai dan Robert Dawapa, perolehan suara 15.230. 
Pasangan Nomor Urut 4 Inarius Douw dan Anakletus Doo memperoleh 
suara 18.916. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, 
mohon putusan seadil-adilnya.  
 Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.  
 

24. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya, terima kasih. Lanjut ke Pihak Terkait! Ya, poin-poinnya saja, 
sebab kami sudah baca semuanya. Silakan.  
 

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE SALAMBAU  
 

 Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan kepada kami 
Pihak Terkait.  
 Pertama-tama sebelum kami masuk kepada keterangan Pihak 
Terkait, terlebih dahulu ada dua hal yang ingin kami renvoi. Yang 
pertama pada halaman 8, pada kalimat pertama yang tertulis, 
“Kesepakatan masyarakat dari kedua distrik.” Mohon direnvoi menjadi, 
“Kesepakatan masyarakat dari Distrik Kapiraya.”  
 Lalu yang kedua, Yang Mulia. Pada bagian Petitum, halaman 26, 
yang menyebutkan, “Dalam pokok perkara,” mohon direnvoi menjadi, 
“Dalam Pokok Permohonan.”  
 Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya kami lanjut kepada 
penyampaian Keterangan Pihak Terkait.  
 Pihak Terkait dalam kesempatan ini menyampaikan dalam dua 
bagian, yaitu yang pertama tentang Eksepsi dan yang kedua tentang 
Pokok Permohonan. Tapi sebelumnya Pihak Terkait terlebih dahulu 
menyatakan sikap terhadap beberapa hal, yaitu Pihak Terkait menolak 
dengan tegas renvoi yang disampaikan pada persidangan tanggal 1 
November 2018 dengan alasan renvoi tersebut dibuat pada tanggal 1 
Oktober 2018, sehingga mendahului materi yang hendak direnvoi. Dan 
yang kedua adalah bahwa renvoi yang tercatat atau yang disampaikan 
tanggal 1 November tersebut sesungguhnya mengubah pokok-pokok 
Permohonan, termasuk mengubah Petitum. Dengan demikian, kami 
manyatakan bahwa renvoi seperti itu tidak dapat dibenarkan.  
 Selanjutnya, Yang Mulia. Saya akan menyampaikan tentang 
Eksepsi. Eksepsi Pihak Terkait terdiri dari satu hal, yaitu eksepsi tentang 
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Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum. Sebagaimana kita ketahui 
bersama bahwa berdasarkan Perbaikan Permohonan tanggal 22 Oktober 
2018, Pemohon mendudukkan perkara a quo sebagai perkara baru, 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3), (4), (5) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau disebut Undang-Undang 
Pilkada. Pas setelah Pihak Terkait mencermati secara saksama pokok-
pokok Permohonan Pemohon dalam IV, bagian Pokok Permohonan, 
angka 14 sampai dengan 19, Pemohon mendalilkan tentang adanya 
keputusan Mahkamah Konstitusi beserta pelaksanaan putusan dalam 
bentuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di 2 distrik dan 12 TPS 
yang hasilnya ditolak oleh Pemohon.  
 Yang Mulia. Bahwa berdasarkan fakta ini, maka seharusnya 
Pemohon mendudukkannya sebagai perkara lanjutan dari perkara 
sebelumnya yang tercatat sebagai Perkara Nomor 35/PHP.BUP dan 
seterusnya, didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut.  
 Mahkamah dalam bagian pertimbangan maupun dalam Amar 
Putusan Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 tersebut tidak 
memerintahkan atau memberikan petunjuk bahwa apabila kelak setelah 
pelaksanaan pemungutan suara ulang masih terdapat pihak-pihak yang 
tidak merasa puas dan merasa dirugikan dengan hasil pelaksanaan PSU 
tersebut, maka Mahkamah akan memeriksanya kembali sebagai perkara 
baru, putusan kami jadikan sebagai Bukti 6.  
 Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa Undang-Undang Pemilukada dan 
peraturan Mahkamah, termasuk peraturan KPU tidak mengatur secara 
spesifik dan mendetail tentang mekanisme dan/atau proses beracara 
sengketa hasil pascapelaksanaan pemungutan suara ulang dalam suatu 
tahapan pemilukada, namun dalam praktik beracara yang selama 
ditempuh oleh Mahkamah ini dan telah menjadi penjatuhan bahkan bisa 
dikatakan sebagai yurisprudensi bahwa senantiasa Mahkamah 
memberlakukannya sebagai kelanjutan perkara dari perkara terdahulu.  
 Bahwa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 
dalam pemilukada serentak tahun 2018 yang melibatkan 171 daerah 
yang terdiri dari pemilukada pronvinsi sebanyak 17, kabupaten sebanyak 
115, dan kota sebanyak 39. Semuanya mengacu kepada instrumen dan 
aturan hukum tentang pemilukada yang sama. Sehingga ketika Pemohon 
menjadikan perkara ini sebagai perkara baru, kami mencermatinya, kami 
memaknainya sebagai sesuatu yang dikhususkan atau dikesampingkan 
... yang sesuatu yang mengesampingkan ketentuan-ketentuan tersebut. 
Fakta membuktikan bahwa dalam pilkada serentak tahun 2018 terdapat 
beberapa daerah juga yang sama dengan Deiyai diputus untuk 
melakukan pemilukada ulang dan selebihnya didudukan sebagai perkara 
lanjutan. Terkesan Deiyai mengacu kepada aturan-aturan tersendiri atau 
aturan lain yang tidak bisa dimaknai yang mengesampingkan makna dari 
keseluruhan undang-undang tentang pemilukada itu sendiri. Itulah 
kemudian Pihak Terkait menilai bahwa mekanisme atau instrumen yang 
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dipergunakan Pemohon dalam mengajukan perkara ini sebagai perkara 
baru tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
 Selanjutnya, Yang Mulia. Kami akan membacakan beberapa Pokok 
Permohonan. Bagi yang kami tidak menjawab atau tidak memberikan 
tanggapan soal-soal itu, kami anggap dibacakan.  
 Yang Mulia, pertama tentang dalil yang mengatakan bahwa 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30 dan 
seterusnya, tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi 
Hasil Akhir Penghitungan Suara dan seterusnya yang oleh Pemohon 
mendalilkan diperoleh berdasarkan pelanggaran-pelanggaran dan 
kecurangan, dengan tegas kami, Pihak Terkait, menolak.  

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemilukada yang 
menggunakan sistem noken, maka kesepakatan merupakan hal yang 
mutlak. Kesepakatan tidak dilakukan dalam satu kesempatan, tetapi 
dilakukan berdasarkan ... dilakukan dari beberapa kesempatan dan 
kemudian akan diputuskan pada suatu kesempatan tersendiri. Apakah H-
1, H-2, atau sesaat sebelum pelaksanaan pemungutan suara itu 
dilaksanakan. Tapi kesepakatan-kesepakatan itu oleh masyarakat sudah 
merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang dianut atau yang 
terjadi di wilayah Meepago, termasuk dalam hal ini adalah Deiyai. 
 Terkait dengan penghitungan suara yang disampaikan oleh 
Pemohon diperoleh berdasarkan pelanggaran-pelanggaran dan 
kecurangan, telah secara jelas Pihak Terkait dapat membuktikannya 
bahwa semuanya itu dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat 
tersebut, baik yang terjadi di Kapiraya maupun yang terjadi di Distrik Tigi 
Barat, dalam hal ini di Kampung Deiyai I.  
 Sama juga seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada Kampung 
Komauto yang mengklaim bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 
3.273 suara, itu pun juga Pihak Terkait dengan jelas menolak 
berdasarkan bukti-bukti yang telah Pihak Terkait ajukan. 
 Selanjutnya, Yang Mulia, tentang dalil yang mengatakan bahwa 
pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dapat terjadi karena Termohon 
tidak independent dengan berpihak dengan Pasangan Calon Nomor Urut 
1. Setelah mencermati dalil tersebut, ternyata dalil ini me-refer kepada 
hasil kajian Bawaslu Provinsi Papua tentang dugaan pelanggaran Nomor 
3 dan seterusnya, kami telah menjawab itu dengan tegas dalam 
Keterangan Pihak Terkait, dan juga me-refer kepada Putusan DKPP 
Nomor 192/DKPP/PKE dan seterusnya yang menurut Pihak Terkait dan 
kalau putusan DKPP tersebut benar, maka sesungguhnya dalil yang 
dipersoalkan tersebut sudah dipersoalkan dalam perkara sebelumnya 
dan telah mendapatkan putusan terhadap dalil ini. Sehingga adalah tidak 
berdasar hukum ketika dalil ini diangkat kemudian dalam perkara 
pemeriksaan hasil pemungutan suara ulang.  
 Yang Mulia, selanjutnya tentang dalil yang menyatakan bahwa 
hasil pemberhentian antarwaktu tidak memiliki kompetensi yang cukup 
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karena tidak mampu membaca dan menulis karena tidak berpendidikan 
dan/atau tidak cukup berpendidikan, telah pula Pihak Terkait 
membuktikan. Sebagai contoh, Anggota PPS Kampung Deiyai I, Distrik 
Tigi Barat atas nama Ateng Ukago yang juga adalah Ketua PPS Kampung 
Deiyai I, Distrik Tigi Barat adalah tamatan Sekolah Menengah Atas YPKB 
Ipa'iye Nabire, lulus tahun 2006. Telah kami jadikan sebagai Bukti PT-21. 
 Selanjutnya pula Anggota PPS Kampung Deiyai I, Distrik Tigi Barat 
atas nama Yohaness Pigai adalah tamatan Universitas Negeri Manado, 
Fakultas Bahasa dan Seni, lulus tahun 2016. Itu pun telah kami jadikan 
sebagai Bukti PT-12. Yang kami maksudkan bukti adalah ijazah dari yang 
bersangkutan.  
 Selanjutnya Anggota PPD Distrik Tigi Barat atas nama Otias 
Edowai adalah tamatan Universitas Yapis Papua, Fakultas Ekonomi, lulus 
tahun 2012. Itu pun telah kami jadikan sebagai bukti. 
 Dan  yang berikut adalah Mince Giyai tamatan sekolah,  yang 
bersangkutan adalah ketua PPD Distrik Tigi Barat adalah tamatan 
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura, lulus 
tahun 2006. Dan yang lain, atas nama Ferdinans Pigai berasal juga dari 
perguruan tinggi yang sama, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo 
Thomas Aquinas, lulus tahun 2016. 
 Dari fakta-fakta ini, Pihak Terkait sudah mampu membuktikan 
bahwa dalil Pemohon yang mengatakan, “Pergantian antarwaktu, hasil 
pergantian antarwaktu tidak memiliki kompetensi dan/atau tidak memiliki 
kualifikasi,” sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang 
menjadi terbantahkan.  
 Yang Mulia, selanjutnya Pihak Terkait akan menjawab tentang 
dalil yang mengatakan bahwa masyarakat Kampung Komauto, Distrik 
Kapiraya telah sepakat membagi suara kepada masing-masing pasangan 
calon, kami anggap sama seperti penjelasan terdahulu yang telah kami 
buktikan, Yang Mulia. 
 Yang hanya kami tambahkan di sini bahwa berdasarkan argumen 
Pemohon bahwa Pemohon tidak memperoleh angka-angka sebagaimana 
tersebut dikarenakan adanya pemukulan dan/atau intimidasi, bahkan 
penculikan dari Pasangan Calon Ateng Edowai dan Hengky Pigai. Setelah 
Pihak Terkait mencermati secara saksama dalil Pemohon tersebut, 
ternyata bahwa yang didalilkan Pemohon tentang penculikan atau 
pemukulan itu adalah tertuju secara personal atau dimaksudkan 
dilakukan secara personal oleh Ateng Edowai dan Hengky Pigai. 
Terhadap hal ini, Pihak Terkait membantah secara tegas berdasarkan 
fakta-fakta bahwa sampai dengan saat ini, Ateng Pigai ... maaf, Ateng 
Edowai dan Hengky Pigai tidak pernah diproses oleh penegak hukum 
berkenaan dengan dugaan pelanggaran pidana yang didalilkan oleh 
Pemohon tersebut. 
 Terlebih lagi pernyataan dari Komisioner KPU RI atas nama Bapak 
Ilham Saputra selaku Ketua Divisi Teknis, termasuk pula dari Kapolda 
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Papua, Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin melalui Kabid Humas Polda Papua 
yang pada saat bersamaan bersama-sama dengan Pangdam 17 
Cendrawasih, Bapak Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring dalam press 
release-nya menyatakan, menyampaikan kepada seluruh masyarakat 
dengan tegas bahwa pemilukada dalam rangka … pelaksanaan PSU 
dalam rangka pemilukada di 2 distrik dengan 12 TPS telah berlangsung 
dengan aman, tertib, dan lancar. Kondisi itu sampai saat ini terpelihara 
berkat pelaksanaan pemilukada ... pelaksanaan PSU yang disebutkan 
tadi. 
 Khusus tentang Komauto, Yang Mulia, atau Distrik Kapiraya pada 
umumnya, perlu kami sampaikan dalam Mahkamah bahwa ... dalam 
persidangan yang mulia di Mahkamah ini bahwa Pasangan Calon Nomor 
Urut 1 atas nama Ateng Edowai adalah putra penduduk asli, lahir dan 
besar di Kapiraya. Hidup bersama-sama dan besar bersama-sama, 
sampai saat ini bersama-sama hidup dengan masyarakat Kapiraya, 
sehingga tentunya tidak mengherankan apabila perolehan suara yang 
begitu signifikan di daerah Kapiraya dapat diperoleh atau dapat 
dimenangkan oleh Saudara Ateng. Hal yang sebaliknya tidak terjadi 
kepada Pemohon sebab Pemohon adalah warga atau yang berasal dari 
Nabire dalam lingkup Pemerintahan Nabire bersama-sama dengan orang 
tuanya sebagai Bupati Nabire.  
 Yang Mulia, selanjutnya yang hendak Pihak Terkait bantah adalah 
dalil yang mengatakan bahwa KPU provinsi dan Panwas Distrik Kapiraya 
melakukan pembiaran atas manipulasi suara dan kekerasan yang 
dilakukan Termohon. Pihak Terkait telah mampu membuktikan bahwa 
pelaksanaan PSU di Kapiraya berjalan dengan amat ketat, apalagi 12 
tempat pelaksanaan pemungutan suara alat ... dalam lingkup yang kecil 
sehingga dengan jumlah personel yang cukup banyak, dengan 
pengamatan secara berjenjang dari KPU provinsi, dari KPU RI, KPU 
provinsi sampai kepada bawahannya termasuk pengawasan melekat dari 
Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Paniyai ... 
Kabupaten Deiyai merupakan fakta bahwa pelanggaran-pelanggaran 
ataupun tuduhan-tuduhan tentang kecurangan sebagaimana atau 
pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana didalilkan 
sangat tidak mungkin untuk dapat dilaksanakan, berdasarkan kondisi-
kondisi atau pengamatan-pengamatan pengamanan yang cukup 
melekat. 
 Selanjutnya, Yang Mulia, kami akan membantah dalil yang 
mengatakan bahwa (...) 

 
26. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Waktunya. Dipercepat, ya! 
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27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE SALAMBAU  
 

 Baik, Yang Mulia. Tinggal 2 item. Dalil yang mengatakan bahwa 
rekapitulasi tingkat Distrik Kapiraya dilakukan dalam keadaan kurang 
penerangan adalah tidak benar. Berdasarkan dokumen yang kami 
peroleh dalam bentuk video, terlihat bahwa pelaksanaan rekapitulasi di 
Tingkat Distrik Kapiraya dilakukan pada pukul 09.00 WIT sampai dengan 
31 ... sampai dengan pukul 13.00 WIT, maaf. Karena setelah 
pelaksanaan pleno dimaksud, hasil logistik pada saat yang bersamaan 
diangkut dengan helikopter menuju ibu kota kabupaten untuk dilaporkan 
dan selanjutnya untuk diamankan. Kami jadikan dalam Bukti PT-28, 
Yang Mulia. 
 Selanjutnya tentang dalil yang mengatakan bahwa pelanggaran 
mobilisasi masa dilakukan oleh Pihak Terkait yang berasal ... yang 
memobilisasi massa dari Distrik Tigi, Tigi Timur, dan Tigi Barat, serta 
adanya ASN dan anggota DPR dalam Kabupaten Deiyai, kami bantah. 
Sebagaimana kita ketahui dalam sistem noken, mobilisasi massa dalam 
pemungutan suara adalah tidak relevan sebab sejujurnya dalam sistem 
noken, masyarakat telah memiliki ... telah memiliki basis suara dan telah 
menyatakan itu dalam kesepakatan, sehingga pada saatnya itu akan 
dituangkan dalam formulir atau dituangkan dalam C1-KWK dan 
seterusnya. Sehingga apabila didalilkan bahwa adanya mobilisasi massa 
yang diindikasikan berdampak kepada perolehan hasil, hal tersebut 
dalam sistem noken tidak relevan. 
 Terakhir, Yang Mulia, tentang dalil yang mengatakan bahwa Pihak 
Terkait telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Deiyai, Sentra Penegakan 
Hukum Terpadu Kabupaten Deiyai, Bawaslu provinsi, Bawaslu RI, KPU 
RI, dan DKPP. Pihak Terkait menilainya sebagai sesuatu yang emosional 
dan tendensius dengan pertimbangkan bahwa … dengan pertimbangan 
bahwa kalaupun itu telah dilaporkan kepada Bawaslu kabupaten, lalu 
untuk apa dilaporkan lagi kepada Bawaslu provinsi dan juga Bawaslu RI? 
Bahkan disebutkan pula telah melaporkannya kepada DKPP. Kami sangat 
menyayangkan dalil semacam ini karena Pihak Terkait tidak merupakan 
subjek pemeriksaan DKPP.  
 Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, kami akan 
menyampaikannya dalam petitum berdasarkan hal-hal yang telah 
disampaikan Pihak Terkait. Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah 
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 

Dalam eksepsi.  
− Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.  
− Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
Dalam pokok perkara … dalam Pokok Permohonan, maaf.  
− Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  

25 



− Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum KPU Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03 dan 
seterusnya, tanggal 18 Oktober 2018.  

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya.  

Terima kasih, selamat sore.  
 

28. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya, terima kasih.  
Terakhir Bawaslu. Untuk Bawaslu kami sudah baca, tidak perlu 

dibaca semua! Apakah ada hal-hal yang menonjol mungkin itu yang 
disampaikan? Silakan.  
 

29. BAWASLU: RAHMAT BAGJA 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Kami hanya menyampaikan (…) 
 

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE SALAMBAU  
 

 Izin, Yang Mulia, Pihak Terkait.  
 

31. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Apa lagi? 
 

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE SALAMBAU  
 

 Perlu kami sampaikan, mohon diverifikasi awal. Ketika Bawaslu ... 
yang menyampaikan Bawaslu RI, mohon diklarifikasi. 
 

33. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Apa itu? 
 

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE SALAMBAU  
 

 Apakah … apakah Bawaslu Kabupaten Deiyai dalam kapasitasnya 
itu telah diambil haknya atau dinonaktifkan dalam jabatannya, sehingga 
dalam kesempatan ini yang berbicara adalah Bawaslu RI? Terima kasih, 
Yang Mulia. Mohon dipertimbangkan.  
 

35. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya, satu kesatuan itu. Silakan.  
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36. BAWASLU: RAHMAT BAGJA 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan baca poin saja, Yang Mulia, 
sesuai dengan apa yang diperintahkan, Yang Mulia.  
 

37. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya.  
 

38. BAWASLU: RAHMAT BAGJA 
 

 Pertama, kami melakukan supervisi.  
 

39. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Tadi ... sekalian tanggapi tadi, ya.  
 

40. BAWASLU: RAHMAT BAGJA 
 

 Kami adalah satu kesatuan, jadi kami pada saat melakukan 
supervisi tetap melibatkan ... yang melaksanakan pengawasan tetap 
teman-teman Bawaslu Deiyai dengan supervisi dari Bawaslu Provinsi 
Papua dan Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.  
 

41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

 Boleh saya menyela sedikit? Artinya, keterangan yang Saudara 
sampaikan itu sama dengan yang disampaikan dengan … sudah Pihak 
Terkait, ya. Itu penjelasannya, ya, supaya terang.  
 

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE SALAMBAU  
 

 Baik, terima kasih. Saya merasa perlu untuk menyampaikan untuk 
jadi pengetahuan semua, Yang Mulia. Bagi kami cukup dengan 
penjelasan, Yang Mulia. Terima kasih. 
 

43. BAWASLU: RAHMAT BAGJA 
 

 Ya, mohon dilanjutkan, Yang Mulia? 
 

44. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya, silakan.  
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45. BAWASLU: RAHMAT BAGJA 
 

 Pertama pada saat kami melakukan supervisi pada Distrik Tigi 
Barat. Bahwa PSU dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober di 4 TPS di 
Kampung Diyai, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, dan TPS 4. Dimana Tim 
Supervisi Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan kemudian kami 
menyaksikan pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Deiyai.  

Bahwa tim supervisi menemukan adanya pemalangan pada saat 
perjalanan menuju ke tempat pemungutan suara ulang yang dilakukan 
oleh masyarakat Kampung Deiyai II, dimana alasan pemalangan adalah 
untuk mencegah adanya mobilisasi massa dari distrik atau kampung lain 
menuju ke tempat pemungutan suara ulang.  
 Bahwa pelaksanaan PSU dilakukan di masing-masing TPS pada 
tempat yang berbeda dengan menggunakan sistem kesepakatan 
masyarakat. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Tim Supervisi 
Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua, pelaksanaan PSU berjalan 
dengan baik, dimana proses PSU di TPS 4, 2, 3, dan 1 pemilihan suara 
masing-masing dipimpin oleh 1 orang. Bahwa adapun hasil penghitungan 
suara kami anggap dibacakan.  
 Jadi, ketika kami tanyakan, hasil kesepakatan … hasil kesepakatan 
tidak dituliskan dan dirumuskan pada malam hari sebelumnya, dan 
kemudian dipanggil para penduduk, terus kemudian dilakukan 
pencoblosan, Yang Mulia. Pada … untuk daerah Distrik Tigi Barat, 
kebetulan Bawaslu RI menyaksikan langsung dari proses awal sampai 
akhir di Distrik Tigi Barat. Akan tetapi di Distrik Kapiraya kami tidak bisa 
melakukannya karena harus menggunakan pemilihan di Distrik Tigi Barat 
atau Distrik Kapiraya untuk melakukan supervisi. Karena 2 daerah ini 
sangat jauh jaraknya.  
 Bahwa dalam supervisi di Distrik Kapiraya, Bawaslu Provinsi Papua 
dan Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai tiba di kampung Yamuwitina, Ibu 
Kota Distrik Kapiraya, sekitar pukul jam 10.30 WIT. Bahwa Tim Supervisi 
Bawaslu Provinsi Papua pada saat melakukan … dan Ketua Bawaslu 
Kabupaten Deiyai menuju kantor Distrik Kapiraya pada saat melakukan 
supervisi di Kantor Distrik Kapiraya menerima keberatan dari Saksi 
Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait larangan bagi Saksi Pasangan 
Calon Nomor Urut 4 untuk melihat proses yang dilakukan oleh KPPS 
dalam ruangan Kantor Distrik Kapiraya.  
 Bahwa Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua bersama dengan 
Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai melihat beberapa KPPS sedang 
mencoblos surat suara dan mengisi Berita Acara Hasil Penghitungan 
Suara serta mengisi sertifikat hasil penghitungan suara model C1-KWK, 
bukan hasil penghitungan suara model C1-Plano dalam Kantor Distrik 
Kapiraya, dimana Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua 
mempertanyakan alasan KPPS, menolak saksi pasangan calon. Pada saat 
itu KPPS menjawab bahwa akan memanggil saksi pasangan calon 
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setelah proses pengisian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara selesai 
dilakukan.  
 Empat. Bahwa Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua bersama 
Bawaslu Deiyai mempertanyakan, “Mengapa yang melakukan 
pencoblosan surat suara dan mengisi Berita Acara, serta sertifikat hasil 
penghitungan suara melalui C1-KWK adalah KPPS?” Dan oleh KPPS 
dijawab, “Hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan 
masyarakat.” Namun oleh … dan kemudian oleh tim supervisi dan juga 
Bawaslu Deiyai, ditanyakan, “Kesepakatan tersebut dituangkan dalam 
bentuk apa? Dan di mana kesepakatan tersebut dilakukan?” Dan oleh 
KPPS hal tersebut tidak dijawab. 
 Lima. Bahwa KPPS yang berada pada saat itu di Ruang Kantor 
Distrik Kapiraya tersebut adalah KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 
Kampung Komauto besar ... bersama dengan empat kotak suara, dimana 
tiga kotak suara sudah dalam keadaan terbuka, satu kotak suara sudah 
... suara masih tersegel. 
 Bahwa Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua dan Deiyai 
melakukan supervisi pengawasan TPS terhadap empat TPS yang lain, 
yang dilakukan di gedung sekolah masing-masing TPS terpisah di ruang-
ruang kelas SD. 
 Tujuh. Bahwa tim supervisi melakukan ... melihat masing-masing 
KPPS mencoblos dan langsung mendiskusikan hasil penghitungan suara 
Model C1-KWK tanpa mengisi C-1 Plano terlebih dahulu. Dimana 
pengisian C1-KWK dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat, 
tetapi KPPS tersebut tidak juga bisa membuktikan dalam bentuk apa 
kesepakatan masyarakat tersebut dan di mana keberadaan masyarakat 
yang menyampaikan kesepakatan tersebut. 
 Delapan. Bahwa hasil penghitungan suara di TPS Distrik Kapiraya 
tersebut adalah sebagai berikut. 
 Dianggap dibacakan. 
 Bahwa terhadap laporan yang juga disampaikan oleh Bawaslu 
Kabupaten Deiyai dan Bawaslu Provinsi Papua kepada Mahkamah 
Konstitusi adalah hal yang sama dan telah sesuai dengan hasil supervisi 
yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia. 

Demikian disampaikan. Atas perkenan Yang Mulia Hakim Ketua 
Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Abhan, ditandatangani. 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

46. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya, terima kasih. 
 Ya, dengan demikian, untuk ini telah kita dengar dan ada 
beberapa hal yang perlu di ... ya, dari Majelis Panel ada beberapa hal. 
 Silakan, Yang Mulia.  
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47. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. 
 Kepada Bawaslu dulu, apakah Bawaslu kabupaten/kota, atau 
Bawaslu Provinsi Papua, atau Bawaslu RI ikut menyaksikan rekapitulasi 
di tingkat kabupaten? 
 Silakan, siapa yang jawab? 

 
48. BAWASLU: LINCE GIYAI 
 

 Izin, Pimpinan Yang Mulia. 
 Kami dari Bawaslu kabupaten ikut menyaksi (...) 

 
49. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Hadir, ya? 
 
50. BAWASLU: LINCE GIYAI 
 

 Ya, kami dari Bawaslu Kabupaten Deiyai ikut menyaksikan dalam 
hal pleno penetapan hasil rekapitulasi pada tanggal 18 Oktober. 
 Sekian dan terima kasih. 

 
51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Karena di dalam laporannya tidak menyebut hasil suara yang 
benar, yang terjadi di situ, saya akan minta klarifikasi. Ini di sini menurut 
bukti yang diajukan Termohon, yang kemudian nanti juga akan saya 
klarifikasikan. Pasangan Nomor 1 Saudara Ateng dan pasangannya 
memperoleh 19.300, betul? Betul? 

 
52. BAWASLU: LINCE GIYAI 
 

 Izin, Pimpinan, benar. 
 
53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Saudara Kenny dan Pasangannya Calon Nomor Urut 2=7.552, 
betul? 

 
54. BAWASLU: LINCE GIYAI 
 

 Izin, Pimpinan, ya. 
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55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Kemudian, Pasangan Nomor 3 Dance Takimai=15.230? 
 
56. BAWASLU: LINCE GIYAI 
 

 Izin, benar. 
 
57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Untuk Pasangan Nomor 4 Inarius Douw=18.916? 
 
58. BAWASLU: LINCE GIYAI 
 

 Izin, benar. 
 
59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Betul, ya? 
 

60. BAWASLU: LINCE GIYAI 
 

 Benar. 
 
61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ini betul sesuai dengan putusan KPU? 

 
62. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN 
 

 Ya, benar, Yang Mulia. 
 
63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Menurut Termohon, perolehan suara ini benar? Pemohon? 
 
64. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS 
 

 Sesuai hasil ... eh, sesuai dengan keputusan KPU (...) 
 
65. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Benar? 
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66. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS 
 

 Benar, Yang Mulia. 
 

67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Benar, ya? 
 

68. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS 
 

 Benar. 
 
69. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Pihak Terkait, di dalam keterangannya juga benar, ya, itu, ya? 

 
70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE SALAMBAU  
 

 Benar, Yang Mulia. 
 
71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. 
 

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE SALAMBAU  
 

 Kami mengakuinya itu. 
 
73. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik. Kalau begitu, semua bersepakat bahwa hasil akhir dari 
Pilkada Kabupaten Deiyai setelah hasil PSU adalah seperti yang saya 
minta klarifikasi itu, betul? Pemohon? 

 
74. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN  
 

 Menurut versi yang di ... apa ... ditetapkan oleh (...) 
 
75. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 KPU, betul, ya? 
 
76. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN  
 

 Ya. 
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77. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 KPU itu betul, ya? 
 
78. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN 
 

 Benar, Yang Mulia. 
 
79. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Pihak Terkait, betul? 
 
80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE SALAMBAU  
 

 Benar, Yang Mulia. 
 
81. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik. Kalau begitu, Bawaslu juga mengatakan itu betul, itu adalah 
angka yang valid karena disetujui oleh semua Pihak. Ya, betul, ya? Baik 
kalau begitu. 
 Terus kemudian begini, ada hal yang perlu disampaikan oleh 
Mahkamah. Bahwa dalam Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, di sini 
adalah putusan akhir, ya, dalam perkara ini. Ada yang lain adalah 
putusan sela. Ada perbedaan antara putusan akhir dan putusan sela. 
Kalau putusan sela, maka setelah PSU itu dilaksanakan, KPU dan semua 
pihak yang terkait diminta dalam waktu yang ditentukan untuk 
melaporkan. Tapi dalam putusan ini Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, tidak 
ada kata harus melaporkan. Karena Putusan Nomor 35/PHP.BUP-
XVI/2018 ini adalah putusan akhir, sehingga konsekuensinya kalau ada 
pihak-pihak yang tidak terima dengan hasil itu, bisa mengajukan perkara 
baru. Ini perlu saya jelaskan kembali, tolong dicermati nanti, ya, putusan 
ini. Putusan ini berbeda dengan daerah lain yang dimintakan PSU karena 
putusan ini adalah putusan akhir pada waktu Mahkamah belum bisa 
menentukan, apakah perkara yang diajukan dalam Perkara Nomor 
35/PHP.BUP-XVI/2018 ini bisa dipakai untuk menentukan selisih suara 
berdasarkan kewenangan Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang 
Pilkada. Itu perlu saya jelaskan.  

Kemudian yang ketiga, saya minta klarifikasi. Apakah KPU, apakah 
Bawaslu mengetahui ada Pansus Dewan Perwakilan Daerah Deiyai 
mengenai pemilihan kepala daerah? KPU? Tahu?  
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82. TERMOHON: MEDEX PAKAGE 
 
 Dalam se … semua pertemuan yang itu, kita selalu mengundang. 
  

83. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tapi ada pansus? 
 

84. TERMOHON: MEDEX PAKAGE 
 
 Ka … kalau dengar (…) 
 

85. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 DPRD? 
 

86. TERMOHON: MEDEX PAKAGE 
 
 Kalau dengar, ada. 
  

87. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ada? 
 

88. TERMOHON: MEDEX PAKAGE 
 
 Ya.  
 

89. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Apakah pansus ini bertugas ikut mengawasi jalannya pilkada?  
 

90. TERMOHON: MEDEX PAKAGE 
 
 Kalau secara formal, dalam arti kita ini (…) 
 

91. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tidak ada, ya? 
 

92. TERMOHON: MEDEX PAKAGE 
 
 He em. Mereka tetap … dalam semua proses mereka (…) 
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93. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Masalahnya begini, ini ada surat yang dikirim oleh pansus pilkada. 
Apakah … siapa yang ngirim ini? Pemohon? Pihak Terkait? Bawaslu atau 
KPU?  
 

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE SALAMBAU  
 
 Izin, Yang Mulia. 
 

95. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE SALAMBAU  
 
 Dikirim langsung oleh pansus. Mereka laporkan kalau tidak salah, 
kemarin.  
 

97. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE SALAMBAU  
 
 Lalu kemudian, kita mengakomodir itu dalam alat bukti juga. 
Terlepas dari yang sudah disampaikan.  
 

99. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Jadi kan, sebetulnya kan, tidak ada kaitan sama sekali antara 
pilkada dengan pansus DPRD ini. Jadi, sebetulnya ini bukan merupakan 
surat yang resmi yang ditujukan kepada kita karena tidak ada 
kewenangan DPRD untuk melakukan, ya, tugas-tugas yang semacam ini. 
Ini perlu saya sampaikan, ya, meskipun nanti juga dianukan bukti, itu 
tidak bisa kita pertimbangkan karena ini tidak ada fungsinya sama sekali.  

Dalam kaitannya dengan pilkada, itu yang bertugas 
menyelenggarakan adalah KPU. KPU-nya, KPU kabupaten/kota, atau 
provinsi, atau KPU RI. Yang bertugas untuk menyelesaikan masalah 
kalau ada masalah, menurut Undang-Undang Pilkada adalah Bawaslu RI 
sampai aparat di bawahnya, ada panwas di tingkat TPS atau distrik, ya, 
kan? Kemudian kalau ada yang bermasalah yang lain-lain, diselesaikan 
oleh Gakkumdu. Kemudian, kalau ada persoalan-persoalan mengenai 
pencalonan, yang menyelesaikan adalah lembaga peradilan, PTUN, kan 
begitu? Pihak-pihaknya adalah para calon. Yang menyelesaikan 
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perselisihan hasil suara adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi, ini tidak ada 
kaitan sama sekali, surat ini, ya. Perlu saya sampaikan, supaya klir.  

Saya kira itu klarifikasi yang perlu saya sampaikan, supaya kita 
semua bermain pada koridor peraturan perundangan, yaitu Undang-
Undang Pilkada yang benar.  

Saya kira itu, Pak Ketua, terima kasih.    
 

100. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

101. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 
 Yang Mulia, ada tambahan sedikit. Yang Mulia, kami tadi pada 
saat pembacaan jawaban, kami ada temukan salah penulisan, kurang. 
Jadi, kami mau melakukan renvoi sekarang? 
 

102. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Silakan!  

 
103. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 

  
 Di dalam Petitum, dalam Pokok Permohonan, poin kedua, 
“Menyatakan benar dan tetap berlaku,” itu kami tambah kata keputusan 
Komisi Pemilihan Umum. Itu yang pertama.  
 Yang … pada poin yang ketiga, “Menetapkan perolehan suara 
tahap gabungan.” Yang tahap-nya kami hapus. Nah, langsung 
gabungan, gitu. Demikian, Yang Mulia.  
 

104. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya, baik. Cukup, ya?  

 
105. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 

 
 Cukup.  
 

106. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya. Sekarang, pengesahan alat bukti.  
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107. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN 
 
 Mohon izin, Yang Mulia, sedikit. Kami belum mendapatkan 
jawaban Pihak Termohon, dan Terkait, serta Bawaslu sampai sekarang.  
 

108. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, nanti … nanti disampaikan.  
 

109. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Termohon, jawaban Termohon dikopi berapa yang diserahkan ke 
Mahkamah? 
 

110. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 
 Kemarin, di Kepaniteraan diminta empat rangkap (…) 
 

111. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Empat?  
 

112. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 
 Semua.  
 

113. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Berarti nanti kita … nanti kita kopi.  
 

114. KETUA: ANWAR USMAN  
 
 Ya, masih ada yang perlu diverifikasi atau ditanyakan lebih lanjut? 
Silakan, Yang Mulia.  
 

115. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Ya, begini, sepanjang berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi. 
Karena ini sidang terbuka, kami harus sampaikan. Saudara-Saudara 
semua harus percaya bahwa Mahkamah tidak bisa dipengaruhi oleh 
siapa pun! Jadi yang berkaitan dengan kewenangan … pelaksanaan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi menyangkut persoalan perolehan 
suara, tidak boleh ada intervensi siapa pun! Kecuali para pihak-pihak ini, 
dan hanya berdasarkan bukti itulah Mahkamah akan memutus. Kami 
perlu menyampaikan itu, ya! Sehingga kalau ada kabar burung begini, 
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ada kabar burung begitu, atau yang berkaitan dengan ini akan terjadi ini, 
akan terjadi itu, itu kami anggap adalah sebagai bagian yang 
sesungguhnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah. Mahkamah 
hanya memutuskan berdasarkan alat bukti dan berdasarkan apa yang 
terjadi di dalam persidangan. Itu mohon dipegang, ya! Itu yang perlu 
kami sampaikan. 
 Nah, kemudian yang kedua, ya, apa yang tadi disampaikan oleh 
Yang Mulia Prof. Arief juga sudah kami sampaikan kepada Pihak Terkait 
khususnya dan memang kami memberikan kesempatan kepada Pihak 
Terkait untuk menyampaikan tanggapannya. Tetapi perlu kami 
sampaikan dan Saudara sebenarnya dengan mudah sebenarnya bisa 
lihat di dalam website Mahkamah Konstitusi contoh-contoh putusan beda 
antara putusan sela dan putusan akhir, khususnya yang berkaitan 
dengan pilkada. Sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa tidak ada 
pengkhususan dengan persoalan Deiyai, tidak ada pengkhususan, tapi 
karena semata-mata itu bentuknya adalah putusan akhir dan tadi sudah 
dijelaskan pada waktu pemeriksaan pertama pun … sudah waktu 
persidangan pertama pun sudah kami sampaikan bahwa sebelum pada 
amar putusan ini sudah terlihat, kalau itu putusan sela pasti akan 
terlihat, “Sebelum menjatuhkan putusan akhir,” pasti ada kalimat begitu 
dan itu nanti akan ada perintah-perintah tertentu yang kemudian diminta 
oleh Mahkamah. Nah, kalau ini langsung menyatakan, “Putusan akhir,” 
berarti tidak ada.  

Nah, oleh karena itu, kalau ada keberatan, ya, memang menjadi 
perkara baru, itu yang jadi ... tetapi itu adalah hak Saudara untuk 
menyampaikan itu dan itu adalah bagian dari argumentasi Saudara yang 
Saudara tunjukkan juga kepada Pemohon. Dan tentu nanti Mahkamah 
akan menjawabnya secara tersendiri di dalam pertimbangan ... di dalam 
putusan mengenai perkara ini.  
 Itu yang perlu kami berikan tanggapan. Sekali lagi, kalau ini ... 
karena ini adalah sidang yang terbuka untuk umum, jadi sema sekali ini 
bukan pengkhususan. Kalau dilihat dalam putusan-putusan sebelumnya 
banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pilkada 
yang jatuhnya putusan akhir, kemudian diajukan permohonan baru, 
kemudian kita putus lagi, dan setelah itu putus, tidak ada lagi persoalan. 
Itu banyak contohnya, dan nanti akan disampaikan oleh Mahkamah. 
Tetapi, demi prinsip fairness memang kepada Saudara Pihak Terkait 
bahkan kepada Termohon, kami pada persidangan pertama, kami 
menyam ... memberikan kesempatan untuk menyampaikan 
tanggapannya atau kalau itu seka ... atau itu sekaligus mau dijadikan 
sebagai eksepsi kepada ... misalnya kepada Pemohon, itu memang kami 
berikan kesempatan. Tapi klarifikasi ini juga kami pandang penting untuk 
kami sampaikan berkenaan dengan hal ini.  

Itu saja sementara. Terima kasih, Pak Ketua.  
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116. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Ya, untuk alat bukti, Pemohon 
mengajukan bukti tambahan P-28 sampai dengan P-33? 
 

117. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS 
 

 Benar, Yang Mulia.  
 

118. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya, benar, ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.  
 
 
 
 Kemudian, untuk Termohon, T-1 sampai dengan T-62? 
 

119. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Benar, Yang Mulia.  
 

120. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya. Tapi, T-53 ini tidak ada ini?  
 

121. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Dianggap terlewatkan.  
 

122. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Oh, baik. Jadi, T-53 dicoret, ya? Karena tidak ada? 
 

123. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Ya.  
 

124. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.  
 
 
 
 Kemudian Pihak Terkait, bukti PT-1 sampai dengan PT-40? Benar? 
 

KETUK PALU 1X 
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125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE SALAMBAU  
 

 Benar, Yang Mulia.  
 

126. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya. Kecuali, PT-2? 
 

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YANCE SALAMBAU  
 

 Betul, Yang Mulia.   
 

128. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Jadi, dicoret PT-2 itu tidak ada, ya? Ya, dinyatakan sah. 
 
 
 
 Kemudian, untuk Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-18? 
 

129. BAWASLU: RAHMAT BAGJA 
 

 Benar, Yang Mulia.  
 

130. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Ya, baik. Dinyatakan sah. 
 
 
 
 Masih ada satu lagi sebelum ditutup. 
 

131. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Saya menanyakan minta klarifikasi kepada KPU ini supaya 
menjadi lebih jelas. Pada waktu KPU memutus hasil Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Deiyai yang diajukan menjadi Perkara Nomor 
35/PHP.BUP-XVI/2018, putusannya nomor berapa itu?  
 

132. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 19, Yang Mulia.  
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133. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 19?  
 

134. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Ya 
 

135. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

19. Tertanggal berapa? Ingat?  
 

136. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Kalau enggak salah, tanggal 8 Juli. 
 

137. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 8 Juli? 
 

138. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Ya.  
 

139. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Terus kemudian sekarang berdasarkan Amar Putusan Mahkamah 
Konstitusi pada Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, ada Amar nomor 
5, mengatakan begini, “Memerintahkan Termohon untuk 
menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud 
pada Amar angka 4, dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon 
sebagaimana tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten 
Deiyai Nomor 19 dan seterusnya, tentang Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli, yang dibatalkan oleh 
Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru 
mengenai hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati 
tahun 2018.” Putusan yang baru, putusan nomor berapa?  
 

140. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Nomor 30, Yang Mulia.  
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141. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Jadi, Pemohon ini kan memohon kepada Mahkamah untuk 
diadili, diperiksa, diadili, semula objeknya adalah perkara ... Putusan 
Nomor 19. Sekarang Permohonan ini diajukan untuk subjek perkaranya, 
perkara nomor berapa tadi yang terakhir?  
 

142. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Perkaranya Nomor 72/PHP.BUP-XVI/2018, kalau objek 
sengketanya Nomor 30. 
 

143. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

 30. Jadi kan beda, kan? Kalau dalam PSU putusan sela tidak 
begini ini, ya. Ini perlu dipahami oleh selurunya bahwa ini bukan hal 
yang baru atau dikhususkan, Mahkamah sudah sering dalam putusan ... 
kalau itu putusan akhir, maka bisa menjadi ... kalau ada yang tidak puas, 
bisa menjadi perkara baru. Tapi kalau dalam putusan sela, itu baru 
putusanya setelah dinyatakan laporan dari masing-masing pihak, baru 
kemudian ditetapkan oleh KPU suara yang benar adalah berapa, ya, gitu.  
 Terima kasih, Pak Ketua. 
 

144. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Baik. sudah jelas, ya? Ya (...) 
 

145. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Majelis, kurang jelas sedikit, cuma kami mau minta juga nanti 
pembahasan tentang final mengikatnya, mungkin nanti dijelaskan dalam 
sela atau apa.  
 

146. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

 Sebenarnya, itu kan sudah kami sampaikan waktu pemeriksaan 
pertama, kan. Final dan mengikat itu putusan yang pertama kan tidak 
ada banding dan kasasi, tetapi begitu kan tidak ada. Sama saja final dan 
mengikat, ya, kan? Putusan itu. Tapi ini kan yang di ... di-challenge kan 
bukan putusan Mahkamah, yang di-challenge putusan dari keputusan 
dari KPU tentang penyelenggaran itu kan yang di-challenge, bukan 
putusan Mahkamahnya, itu ... itu, ya. Tapi sementara itu, ya. Itu yang di 
... yang di ininya. Tadi kan sudah dijelaskan, Saudara paham tadi 
maksudnya itu? Apakah Saudara menganggap itu yang di-challenge oleh 
Pemohon ini putusan Mahkamah? 
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147. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Ya, Yang Mulia. 
 

148. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

 Ha?  
 

149. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Ya. 
 

150. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Anda menganggap itu yang di-challenge putusan Mahkamah? 

 
151. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 

 
Ya. 
 

152. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Ha? Ini kan Permohonan baru, kan putusan yang objek 
Permohonannya kan ... coba ... coba ... coba Saudara baca ininya ... apa 
... objek yang dijadikan objek oleh Permohonan … yang diajukan 
Permohonan ini? Kan keputusan KPU tentang itu, kan?  

 
153. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Ya. 
 

154. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Bukan putusan Mahkamahnya yang di-challenge oleh ... oleh ... 
ini. Jadi, putusan Mahkamahnya tetap final, gitu loh, ya.  
  

155. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Ya. 
 

156. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

 Tapi, ya itu ... itu satu pertanyaan, tapi kalau ... tapi sebenarnya 
kalau hal-hal yang seperti itu, itu pertanyaan pengujian undang-undang, 
bukan dipengujian ... di permohonan sengketa pilkada kalau mengenai 
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itu. Itu kan soal norma dan itu sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi 
tentang pengertian final dan mengikat itu. Itu ... tapi itu di putusan 
tentang pengujian konstitusional undang-undang, ya. Itu jawaban dari 
(...) 

 
157. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Sudah cukup, ya? Kemudian untuk pembuktian selanjutnya 
mendengar keterangan saksi atau ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak 
Terkait masing-masing Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait 
berhak untuk mengajukan 3 orang saksi dan 2 orang ahli, kalau ada 
ahlinya. Ya, sudah jelas, ya. Jadi Pemohon 3 saksi dan 2  ... sekaligus 
semua baik Pemohon (...) 
 

158. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN  
 

 Yang Mulia, kalau seandainya kita tidak mengajukan saksi, apakah 
... tidak mengajukan ahli, apakah bisa dengan 5 saksi?  
 

159. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Jadi, ndak bisa dibarter. Ya, itu jelas, ya. Jadi pertanyaan dari 
Pemohon sama untuk Termohon dan Pihak Terkait.  
 

160. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Yang Mulia, menyangkut Permohonan kami yang lalu untuk 
menghadirkan pihak kepolisian, maksudnya kami  (...) 
 

161. KETUA: ANWAR USMAN  
 

 Nanti, lihat nanti relevansinya, ya.  
 

162. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR 
 

 Siap, Yang Mulia. 
 

163. KETUA: ANWAR USMAN  
 

Baik. Sudah jelas, ya? Jadi ditunda hari Senin, tanggal 12 
November 2018, jam 09.00 WIB. Jadi semua saksi dan ahli dari masing-
masing pihak dibawa sekaligus. Jadi kalau saksi 3, ahli 2, enggak bisa 
misalnya karena enggak ada ahli, lalu dibarter jadi saksi.   
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 Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 
 
 
 

 
 
Jakarta, 6 November 2018 
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