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1. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka 
untuk umum. 
 

 
 Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pagi. Om Swastiastu. Agenda 
persidangan untuk Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tentang 
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Sampang Tahun 2018. Acaranya mendengar laporan Termohon, KPU RI, 
KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Sampang, Bawaslu Provinsi Jawa 
Timur, dan Bawaslu RI. Sebelumnya, dipersilakan Pemohon untuk 
memperkenalkan diri! 

 
2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH 
 

 Terima kasih Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Pemohon 
Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018. Saya sendiri, Muhammad Sholeh, 
sebelah kanan kami, pengacara atau advokat Maulana, sebelah 
kanannya lagi, pengacara atau advokat Bapak Bonar Silaen. Terima 
kasih, Yang Mulia. 

 
3. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Terima kasih. Dari Termohon? 
 
4. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDDY PRIHAMBUMI 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada pagi hari ini, kami Tim 
Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Sampang, Deddy Prihambudi, S.H. 
dan Saudara Abdul Fatah, S.H. di belakang, dan Komsioner KPU. Silakan, 
Mas! 

 
5. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

 Komsioner KPU Kabupaten Sampang, Miftahul Rozak, beserta Mas 
Syamsul Arifin, Anggota KPU, beserta Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, 
Ibu Rohani. Kemudian, Bapak Insan.  

 
6. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, Baik. Pihak Terkait ... eh, Bawaslu dulu! 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.14 WIB 

KETUK PALU 3X 
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7. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

 Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Bawaslu Kabupaten Sampang. 
Saya sendiri, Insyiatun, S.H.I selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang 
yang didampingi oleh Bawaslu Provinsi, Bapak Totok Hariyono di 
samping kiri saya, dan di paling ujung adalah Bawaslu RI, Bapak 
Muhammad Afifudin. Assalamualaikum wr. wb.  

 
8. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Walaikum salam wr. wb. Pihak terkait, silakan! 
 
9. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI 
 

 Terima kasih Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait, hadir saya 
sendiri Taufik Basari, lalu Aperdi Situmorang, dan Muhammad Salim. 
Terima kasih, Yang Mulia. 

 
10. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, terima kasih. Ya, kita langsung dengar laporan dari Termohon. 
Silakan! 

 
11. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDDY PRIHAMBUMI 
 

 Terima kasih, Majelis Hakim. Laporan hasil Pemungutan Suara 
Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang pascaputusan 
Mahkamah Konstitusi akan disampaikan langsung oleh sahabat 
Komisioner KPU biar lebih teknis, terima kasih. Kami siapkan slide juga. 

 
12. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya. 
 
13. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

 Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. 
 
14. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, singkat-singkat saja, poin-poin saja, tidak usah dibaca semua. 
Seratus halaman ini. 
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15. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

 Terima kasih. 
 

16. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Poin-poinnya saja. Kalau sudah bikin Powerpoint, Powerpoint-nya 
saja. 
 

17. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 
 Ya. Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Sampang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
38/PHP.BUP-XVI/2018.  
 Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Amar Putusan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 5 September 2018 terdapat 
hal penting yang menjadi titik penekanan. Pertama adalah 
memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk melaksanakan 
Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 
Tahun 2018 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah 
diperbaiki.  
 Kedua, memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud 
dilaksanakan paling lama 60 hari sejak Putusan diucapkan.  
 Yang ketiga, memerintahkan kepada Penyelenggara untuk 
melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi hasil 
Pemungutan Suara Ulang selambat-lambatnya adalah 7 hari kerja 
setelah Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan.  
 Bahwa dalam rangka melaksanakan Amar Putusan Mahkamah 
Konstitusi, KPU Kabupaten Sampang melakukan langkah cepat, yakni 
melakukan koordinasi dan konsultasi, baik itu kepada KPU Provinsi Jawa 
Timur, kemudian kepada KPU RI. Adapun pelaksanaan daripada PSU ini 
ada beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama adalah tahapan 
perencanaan. Di dalamnya adalah persiapan terkait dengan anggaran 
yang sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Sampang, 
kemudian dengan DPRD Kabupaten Sampang.  
 Kemudian yang kedua adalah sosialisasi yang dilakukan oleh KPU 
Sampang, baik itu sosialisasi tatap muka, ataupun outdoor, ataupun 
melalui media massa.  

Kemudian yang ketiga adalah pengangkatan kembali badan ad 
hoc, yakni PPK, PPS, dan KPPS. Semua badan ad hoc PPK itu berjumlah 
70 orang, kemudian PPS sejumlah 558, kemudian KPPS berjumlah 
10.150 orang.  
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Yang keempat adalah perbaikan DPT dan perbaikan DPT ini dari 
durasi waktu 60 hari yang sudah dia ... dilak ... tercantum dalam Amar 
Putusan Mahkamah. 35 hari merupakan bagian proses perbaikan DPT 
yang akan kami sampaikan setelah pemaparan tahapan.  

Yang selanjutnya adalah logistik terkait dengan distribusi logistik, 
pengadaan, dan pendistribusian daripada C-6.  
Yang terakhir adalah pemungutan dan penghitungan suara.   
 Yang pertama adalah penyusunan draft PSU. Total anggaran yang 
diterima oleh KPU Sampang sejumlah Rp39.664.581.687,00 dengan 
rincian tahapan pertama, yaitu Rp5.250.000.000,00. Tahap kedua adalah 
Rp30.248.700.000,00. Yang ketiga adalah Rp4.165.881.687,00.  

Tahapan sosialisasi yang kami maksudkan tadi adalah tatap muka, 
kemudian melalui media, kemudian tingkat kabupaten melibatkan adalah 
OPD, seluruh kades ataupun lurah, organisasi kemasyarakatan media 
dan LSM, kemudian tingkat kecamatan perwakilan elemen di 14 
kecamatan. Ini adalah dokumentasi sosialisasi tatap muka yang 
dirasakan oleh KPU Kabupaten Sampang, baik tingkat kabupaten 
ataupun tingkat kecamatan.  
 Kemudian melalui media, baik media online (elektronik), ataupun 
media cetak ataupun outdoor, yakni mobil keliling ataupun odong-odong. 
Ini adalah dokumentasi sosialisasi melalui media elektronik. Yang 
selanjutnya untuk memudian menegaskan terhadap komitmen 
pelaksanaan PSU ini sukses, KPU melaksanakan istighosah dan ikrar 
bersama semua elemen termasuk penyelenggara, kemudian tim paslon, 
kemudian stakeholder lain yang kemudian berikrar untuk menyepakati 
PSU Sampang sukses. Ini adalah dokumentasi naskah ikrar bersama PSU 
sukses.  
 Terkait dengan pelaksanaan PSU Pilbup Sampang, partisipasi 
pemilihnya adalah 76,5%. Rinciannya nanti kami sampaikan di dalam 
pemungutan dan penghitungan suara. Ini adalah persentase partisipasi 
pemilih dari tiap kecamatan. Totalnya adalah 76,5%. Pengangkatan 
kembali PPK, PPS, dan KPPS, ini sudah mengacu kepada ketentuan Pasal 
69 PKPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kembali ataupun 
melalui rekrutmen baru tenaga ad hoc di setiap tingkatan, baik PPK, PPS, 
dan KPPS.  
 Terkait dengan PPK, ada 2 kecamatan yang memang ada PAW. 
Sedangkan PPS itu 90% tetap sebagaimana ad hoc di pilkada serentak 
27 Juni 2018. Sedangkan KPPS itu ada sekitar 85% itu tetap 
sebagaimana pilkada serentak 27 Juni 2014 … 2018.  
 Selanjutnya, pengelolaan DP4 dan DPT. Dalam rangka 
melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan 
pemungutan suara ulang, dengan mendasar pada daftar pemilih tetap 
yang telah diperbaiki, pada tanggal 12 September juga menyusun, 
menetapkan SK tentang tahapan, yakni Nomor 73.1 Tahun 2016 tentang 
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Pedoman Teknis Penyusunan DPTHP PSU, Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Sampang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi.   
 Prosedur dan mekanisme perbaikan DPT ini diatur secara khusus 
di dalam SK Nomor 73.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis 
Penyusunan DPTHP PSU Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pascaputusan 
Mahkamah Konstitusi. Acuan penetapan SK tersebut adalah Putusan 
Mahkamah Konstitusi, Ketentuan Perundang-undangan, yakni Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016, PKPU 2 Tahun 2017, serta Surat KPU RI 
Nomor 1109 Tahun 2018 Perihal Petunjuk Pelaksanaan PSU Pemilihan 
Kabupaten Sampang.  
 Perbaikan DPT dalam PSU ini, ini durasi waktunya selama 35 hari, 
yakni dimulai pada tanggal 11 September sampai tanggal 16 Oktober 
2018. Dengan rincian pelaksanaan, yakni pengolahan daripada DPT dan 
DP4. Kemudian sinkronisasi dan pemadanan data antara DPT dan DP4. 
Kemudian pencermatan ulang, kemudian validasi kepada masyarakat 
(door to door). Kemudian yang selanjutnya adalah uji publik di tingkat 
desa, kemudian rekapitulasi di tingkat desa, rekapitulasi di tingkat 
kecamatan, kemudian uji publik di tingkat kabupaten, kemudian 
rekapitulasi penetapan di tingkat Kabupaten Sampang.  
 Terkait dengan proses validasi. Ini mengacu hasil sinkronisasi data 
yang kami lakukan pada tanggal 11 sampai tanggal 18 September. Di 
dalamnya ada pemadanan data antara DPT pilkada 2018 yang lalu, yakni 
803.449 … 803.499, dengan DP4 662.673. Padanan data yang ada yang 
sinkron itu sejumlah 423.167. Sedangkan DPT non-DP4 sejumlah 
380.332, sedangkan DP4 non-DPT itu 23 … 29.506. Ini adalah proses 
sinkronisasi yang mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dari KPU RI 
Nomor 1109.  

Nah, dari yang tidak sinkron, baik 380.332 dengan 239.506 ini 
dilakukan proses validasi selama 14 hari mulai tanggal 21 September 
sampai tanggal 4 Oktober 2018. Nah, ini adalah rekapan terkait dengan 
by rekap, by name, by address, baik itu yang tercantum dalam DPT, DP4 
kemudian DPT, dan di dalam DP4 kemudian DPT non-DP4. Sedangkan 
DPT non-DP4 itu 380.332 sedangkan DPT di dalam DP4 itu 423.167. 
Selain itu, pada tanggal 22 sampai tanggal 24 Oktober dengan 
menggunakan variabel kesamaan nama, tempat tanggal lahir, serta 
alamat, hasilnya adalah dari 380.332 itu menjadi 350.263. Ada proses 
penurunan yang tidak sinkron dari proses validasi yang kedua. 
 Selanjutnya adalah kami melakukan publikasi hasil sinkronisasi itu 
yang melibatkan KPU RI, DKPP, Mahkamah Konstitusi, Kemendagri, 
Bawaslu, Forkopimda, kemudian tim paslon, ormas, media, dan OKP. 
Kemudian yang hadir pada waktu itu adalah Bawaslu RI, Bawaslu 
Provinsi Jawa Timur, Bawaslu kabupaten, KPU Provinsi Jawa Timur, 
Forkopimda, tim paslon, ormas, media, LSM, dan OKP.  
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 Kemudian, proses validasi ini dilaksanakan 21 September sampai 
4 Oktober bahan ... bahan validasi sebanyak 380.332 dengan kategori 
non-DP4 kemudian tersebar di 14 kecamatan, validasi melibatkan kurang 
lebih 1.186 personel yang terdiri dari anggota PPK sebanyak 70 orang, 
anggota dan staf sekretariat PPS sebanyak 1.116, turut serta dalam 
validasi tim paslon tingkat desa, kelurahan, aparat keamanan, Linmas, 
Babinsa, dan pers. Ini adalah dokumentasi validasi DPT yang sama-sama 
diawasi oleh Bawaslu, baik itu Bawaslu Kabupaten Sampang, Bawaslu 
Provinsi Jawa Timur.   
 Selanjutnya adalah uji publik. Hasil perbaikan DPT di tingkat desa. 
Pelaksanaan ini dimulai pada tanggal 8 Oktober 2018 serentak di 186 di 
kantor desa ataupun kelurahan. Dan semuanya kita libatkan, baik itu 
adalah PPS mengundang tokoh masyarakat, ketua RT, kepala dusun, 
kemudian calon KPPS, tim paslon tingkat desa, PPL, dan masyarakat 
luas. Kegiatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan rekapitulasi di tingkat 
desa. Ini adalah sampling dokumentasi hasil validasi di tingkat desa yang 
dilakukan oleh perangkat kami di tingkat desa bahwa ada beberapa 
nama dan banyak itu pemilih yang ada di DPT, tetapi tidak masuk dalam 
DP4. Ini adalah sampling data. 
 Kemudian, rekapitulasi DPTHP di tingkat desa itu dilaksanakan 
pada tanggal 10 Oktober 2018. Kemudian di tingkat kecamatan itu 
tanggal 12 Oktober 2018. Kemudian, hasil sinkronisasi lanjutan 
pascavalidasi dari proses pemadanan data didapatkan output sebagai 
berikut.   

DPT hasil perbaikan ada dalam DP4 sejumlah 444.928 pemilih, 
DPT hasil perbaikan tidak ada dalam DP4=321.784 pemilih. Dari DPT 
hasil perbaikan, tidak ada dalam DP4 dilakukan pencarian berdasarkan 
kesamaan NIK dengan DP4 pemilu 2019 nasional didapatkan sejumlah 
2.790 pemilih. Dari DPT hasil perbaikan tidak ada dalam DP4, dilakukan 
penyandingan dengan DP4, pemilu 2019 Kabupaten Sampang dengan 
kesamaan/kemiripan, nama lengkap tingkat kemiripan 85%, tempat 
tanggal lahir tingkat kemiripan 85%, tanggal lahir sama, alam tingkat 
kemiripan 85%.  
 Kemudian pencermatan DPTHP tingkat kabupaten, itu 
dilaksanakan secara marathon mulai pukul 10.00 WIB pada hari Senin, 
tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 16 Oktober pukul 04.00 WIB 
(pagi). Beberapa PPK, panwascam, dan tim Korcam melanjutkan di 
tingkat kecamatan. Bahan dan sumber pencermatan sebagai berikut.  
 Ada rekomendasi dari Bawaslu sejumlah 1.608 masukan Paslon 
Nomor 1 itu belum terekap yang disampaikan kepada PPK. Kemudian, 
Paslon Nomor 2= 9.986. Paslon Nomor 3=0. Kemudian ada asesment 
dari KPU RI itu akumulasi potensi ganda identik dan non-identik 
sekumlah 16.775.  
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Rapat koordinasi persiapan rekapitulasi dan penetapan DTPHP. 
Pada tanggal 16 Oktober 2018, KPU Sampang melaksanakan rapat 
koordinasi persiapan rekapitulasi dan penetapan DPTHP adapun output 
dari rakor ini terjadi kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam 
Berita Acara Nomor 176BA Tahun 2018. Adapun di antara kesepakatan 
itu pertama adalah rekapitulasi dan penetapan DTPHP dilaksanakan 
sesuai dengan tahapan. 
 Yang kedua, menyampaikan hasil rekapitulasi dan penetapan 
DPTHP kepada MK, KPU RI, Dirjen Dikcapil, Kemendagri, dan pihak-pihak 
lainnya. KPU Kabupaten menindaklanjuti masukan dan tanggapan 
masyarakat pascapenetapan DPTHP.  
 Yang keempat, prosedur dan mekanisme tindak lanjut masukan 
dan tanggapan, kemudian semua pihak, semua tim paslon, Bawalu, 
menerima dan sepakat terhadap hasil rekapitulasi dan penetapan DPTHP 
yang ditetapkan tanggal 16 Oktober 2018 sejumlah 767. 032.   

Ini adalah dokumentasi rakor, persiapan rakor, rekapitulasi 
penetapan DPTHP, PSU, Kabupaten Sampang.  

Ini adalah rekapitulasi dan penetapan DPTHP, yakni dimulai pada 
pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.50 WIB pada tanggal 16 Oktober 
dengan rincian jumlah desa/kelurahan=186, kemudian jumlah 
TPS=1.450, kemudian pemilih laki-laki=377.998, pemilih 
perempuan=389.024. Laki-laki dan perempuan=767.032. 

Analisa DPTHP PSU meskipun DPTHP ditetapkan pada tanggal 16 
Oktober 2018, Termohon pada tanggal 18 sampai 20 Oktober melakukan 
sinkronisasi akhir DPTHP dengan DP4. Maksud dan tujuan daripada 
sinkronisasi ini, ingin mengetahui daftar pemilih dalam DPTHP yang 
sinkron atau sepadan dengan DP4. Hasil sinkronisasi sebagai berikut.  

Pertama, jumlah DP4 itu adalah 662.673, jumlah DPTHP adalah 
767.032. DPTHP yang ada di dalam DP4=456.924, DPTHP yang tidak 
ada dalam DP4 adalah 30 ... 310.108. ini adalah sampling KTP-el yang 
tercantum dalam DPT, tetapi tidak tercantum dalam DP4. Ini adalah 
rekapitulasi DPTHP PSU setiap kecamatan, 14 kecamatan jumlahnya 
adalah 767.032.  

DPT hasil perbaikan PSU pilkada 2016, total jumlah pemilih DPT 
yang sudah ditetapkan oleh KPU Sampang adalah 767.32 ... 767.032 
pemilih, terdiri dari laki-laki=337.998 pemilih laki-laki, kemudian 389.034 
pemilih perempuan. Ini adalah perbandingan DPT Pilkada 2016 dengan 
DPTHP PSU Pilbup Sampang. Ada penurunan sejumlah 36.467 atau kalau 
dipersentasikan adalah 4,54%.  

Selanjutnya adalah proses pengadaan dan pendistribusian logistik 
yang sudah kami lakukan sesuai dengan tahapan. Kemudian, terkait 
dengan distribusi C-6 yang kembali dari jumlah pemilih 767.032, C-6 
yang kembali kepada KPU Sampang sesuai dengan surat edaran yang 
kami tuangkan, instruksikan kepada PPK, PPS, dan KPPS itu sejumlah 
43.353 dengan rincian yang meninggal dunia itu=3.567. Yang pindah 
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alamat=1.783, yang tidak dikenal adalah 4.463, yang tidak 
ditemui=26.213, alasan lain-lain adalah 7.327. Sedangkan pemusnahan 
surat suara rusak dan berlebih itu pada hari H, itu sejumlah 955, 
kemudian pada pemungutan suara pada tanggal 27 Oktober itu 5.785 
surat suara.  

Kemudian, persiapan menjelang pemungutan dan penghitungan 
suara sudah dilakukan, baik melakukan koordinasi dengan para pihak 
termasuk tim paslon, Pemerintah Kabupaten, dan Bawaslu, kemudian 
dengan PPK, kemudian dihadiri secara langsung oleh KPU Provinsi Jawa 
Timur dalam rakor terpadu yang dihadiri oleh PPK Kabupaten Sampang.  

Kemudian, pemungutan suara dan penghitungan suara itu 
dilaksanakan  pada tanggal 27 Oktober 2018. Dimulai secara serentak di 
1.450 TPS itu mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. 
Kemudian, penghitungan suara dan pengumuman hasil penghitungan 
suara itu dimulai pukul 13.00 WIB sampai selesai.  

Pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara, ada 
monitoring langsung oleh KPU RI yang dihadiri oleh Ibu ... Ibu Evi 
Novida Ginting Manik, kemudian KPU Provinsi Jawa Timur, kemudian 
Bawaslu RI, Bawalu Provinsi Jawa Timur, kemudian Bawaslu se-Jawa 
Timur. 
 Kemudian, pelaksanaan daripada pemungutan dan penghitungan 
suara dari 1.450 TPS se-Kabupaten Sampang telah melakukan 
penghitungan suara dengan mengisi, mencatat formulir Model C PSU dan 
Model C1-KWK-PSU. Setelah selesai pencatatan hasil perhitungan suara 
ke dalam formulir Model C-KWK-PSU dan C1-PSU, maka sesuai dengan 
tahapan PSU, KPPS mengumumkan di lingkungan TPS selama 7 hari dari 
tanggal 27 Oktober sampai 2 November, kemudian KPPS menyampaikan 
kepada PPS untuk diumumkan PPK kabupaten/kota yang berada di luar 
kota. 

Kemudian, pelaksanaan daripada rekapitulasi di tingkat 
kecamatan, itu secara serentak dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 
2018. Namun, pada malam pelaksanaan daripada rekapitulasi di tingkat 
kecamatan, KPU Sampang menerima surat dari Tim Paslon Nomor Urut 2 
yang menyatakan bahwa melakukan pemboikotan untuk tidak hadir di 
rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun demikian, ternyata hadir di 
dua kecamatan, yakni di Kecamatan Robatal yang saksi dari Paslon 
Nomor Urut 2 itu hadir dan tanda tangan, sedangkan di Kecamatan 
Omben itu hadir, tetapi kemudian meninggalkan rekapitulasi, sedangkan 
di-12 kecamatan yang lain itu tidak dihadiri. 
 Kemudian, rekapitulasi di tingkat kabupaten. Sebelum rekapitulasi 
di tingkat Kabupaten Sampang, KPU mendapatkan rekomendasi dari 
panwascam. Pertama adalah rekomendasi dari Panwascam Kecamatan 
Sampang, khusus di TPS 5 Desa Kamoning Kecamatan Sampang, 
rekomendasinya itu adalah berbunyi tentang adanya pelanggaran 
administrasi yang dilakukan oleh KPPS karena adanya selisih perbedaan 
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antara C-7 daftar hadir dengan Plano C-1. Tetapi setelah dilakukan 
proses pencermatan dan pembukaan kotak pada saat rekapitulasi di 
tingkat kecamatan, sudah ditemukan perbedaan selisih 3 itu, ternyata 
ada Model C-6=2, sedangkan 1 pemilih itu memang tidak memakai C-6 
tetapi tidak tercatat juga di C-7. Hal ini sudah sama-sama diketahui pada 
saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sampang dan ini sudah selesai 
proses tindak lanjut daripada rekomendasi dari Panwascam Kota 
Kecamatan Sampang. 

Rekomendasi yang kedua adalah rekomendasi dari Panwascam 
Kecamatan Ketapang, yakni untuk dilakukan proses pemungutan suara 
ulang di TPS 8 Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, yakni pada 
tanggal 29 Oktober 2018. Kemudian, KPU melakukan rapat pleno untuk 
kemudian melaksanakan rekomendasi rekom panwas ini pada tanggal 30 
Oktober 2018 dengan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU. 
Pertama adalah mengadakan rapat pleno, kemudian mengundang tim 
paslon untuk hadir di pelaksanaan PSU yang dilaksanakan tanggal 30 
Oktober, kemudian melakukan pengangkatan kembali terhadap 7 KPPS 
untuk melaksanakan PSU di TPS 8 Bunten Barat Kecamatan Ketapang.  

Pada malam hari pelaksanaan, KPPS itu mendistribusikan C-6 
sejumlah 735 kepada pemilih. Namun, terhadap proses pendistribusian 
C-6 sejumlah 736, ada penolakan daripada pemilih sejumlah 625, 
kemudian 110 itu diterima, dan pelaksanaan pada hari H yakni tanggal 
30 Oktober itu dari 735 pemilih yang ada dalam DPT TPS 8 Desa Bunten 
Barat hanya 5 yang hadir dari 735. Dan pada waktu itu, saksi tidak hadir 
semuanya, baik Paslon Urut Nomor 1, 2, dan 3. Padahal kami sudah 
menyampaikan untuk dihadirkan untuk pelaksanaan PSU rekom panwas 
pada tanggal 30 Oktober di TPS 8 Desa Bunten Barat Kecamatan 
Ketapang.  

Kemudian hal ini, hasil daripada PSU ini dilakukan proses 
rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ketapang dan kemudian kami 
melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan di 
tingkat kabupaten, yakni pada tanggal 1 November 2018. Para pihak 
yang hadir pertama adalah Bawaslu Kabupaten Sampang, kemudian 
panwascam se-Kabupaten Sampang, PPK se-Kecamatan … se-Kabupaten 
Sampang, kemudian Komisioner KPU Provinsi, kemudian Forkopimda, 
para pihak yang kami undang. 
 Pada saat itu, yang hadir Tim Paslon 1 hadir, kemudian Tim 
Paslon 2 juga hadir, kemudian Tim Paslon 3 hadir, namun kemudian 
meninggalkan ruangan karena pada waktu itu ada keterlambatan 
dimulainya rekap kemudian meninggalkan ruangan. Pada saat proses 
penyampaian rekapitulasi yang disampaikan oleh PPK 14 kecamatan, 
kemudian kami memberikan kesempatan kepada tim paslon untuk 
memberikan pendapatnya terhadap proses rekapitulasi, apakah ada 
perbedaan selisih rekapitulasi, baik di tingkat KPPS, kemudian di tingkat 
kecamatan, kemudian di tingkat kabapaten. Namun demikian, angka 
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perselisihan itu tidak disampaikan, tidak ada perbedaan perselisihan. 
Dengan demikian, kami menetapkan dari rekapitulasi di tingkat 
kabupaten, itu adalah jumlah pengguna hak pilih ... pengguna hak pilih, 
baik itu dalam DPTb ataupun DPPh jumlahnya adalah 586.817, dengan 
perolehan suara masing-masing paslon, itu Paslon Nomor Urut 1 
sejumlah 307.126, Paslon Nomor Urut 2 itu 245.768, Paslon Nomor 3 
adalah 24.786. Sedangkan, suara tidak sah itu adalah 9.177. Sehingga 
jumlah suara sah dan tidak sah adalah 586.817.  
  Pada proses akhir, kami memberikan kesempatan kepada  tim 
paslon masing-masing, baik Nomor Satu, Dua. Kemudian, tim saksi 
Paslon Nomor Urut 2 menyampaikan beberapa keberatan yang tertulis 
dalam Model DB-2, kemudian ada delapan item keberatan yang 
disampaikan kepada kami, kemudian tidak menandatangani dalam DB1-
KWK PSU Pilkada Sampang Tahun 2018.  
  Demikian, laporan yang kami sampaikan dalam penyelenggaraan 
PSU Pilgub Sampang Tahun 2018, pascaputusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 38 Tahun 2018, dan selanjutnya Termohon memohon kepada 
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan 
dengan seadil-adilnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, akhirul 
kalam, wallahul muwafiq ila aqwamith thariq, assalamualaikum wr. wb.  

 
18. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Ya, untuk KPU provinsi, sama ya, laporannya? Kalau sama, ya 
sudah, apa ada hal khusus? Kalau ada yang khusus, silakan!  
 

19. KPU PROVINSI: ROHANI  
 

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaniirrahim, izinkan saya Rohani, 
Anggota KPU Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan laporan hasil 
supervisi, hasil supervisi pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Sampang pascaputusan Mahkamah Konstitusi. 
Secara substansi, apa yang akan kami sampaikan ini tidak ada 
perbedaan dengan yang telah disampaikan oleh teman-teman KPU 
Kabupaten Sampang, hanya ada beberapa hal yang mungkin perlu kami 
tegaskan, terkait dengan hasil supervisi yang telah kami lakukan, 
sebagai berikut. 

Bahwa untuk menjamin terselanggarannya pemungutan suara 
ulang dengan benar, Mahkamah telah memerintahkan bahwa 
pelaksanaannya harus dengan supervisi KPU provinsi dan KPU Republik 
Indonesia, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan supervisi 
tersebut paling lama 7 hari kerja, setelah pemungutan suara ulang 
dilaksanakan.  

KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan supervisi pada seluruh 
tahapan, baik tahapan persiapan maupun tahap pelaksanaan PSU. Pada 
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tahap persiapan, meliputi perencanaan program dan anggaran, 
penyusunan dan pengesahan keputusan, sosialisasi pembentukan PPK, 
PPS, dan KPPS, serta perbaikan daftar pemilih tetap.  

Supervisi pada tahap pelaksanaan yang telah dilakukan oleh KPU 
provinsi meliputi kegiatan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan 
pemungutan suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara ulang, 
serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Supervisi dilakukan oleh 
seluruh komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, sekretaris, dan dibantu 
oleh staf sekretariat. Adapun pokok-pokok hasil supervisi, pelaksanaan 
pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang, bisa kami sampaikan 
sebagai berikut.  

Pada tahapan persiapan, untuk perencanaan program dan 
anggaran, KPU  Sampang telah memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) 
huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemilihan gubernur 
dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil 
walikota bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang 
pascaputusan Mahkamah Konstitusi, KPU kabupaten/kota menyusun dan 
menetapkan keputusan tentang tahapan program dan jadwal waktu, 
sebagaimana ... dengan memperhatikan tenggang waktu yang telah 
diputuskan oleh Mahkamah.Tenggang waktu yang diberikan oleh 
Mahkamah kepada kami adalah selama  60 hari sejak putusan 
diucapkan. 

Dengan demikian, tahapan yang kami susun dimulai tanggal 5 
September 2018 sampai 3 November 2018, sebagaimana dituangkan 
oleh KPU Sampang pada Keputusan Nomor 073. Yang perlu kami 
tegaskan bahwa dalam menyusun program keputusan, tahapan 
program, dan jadwal ini, KPU Kabupaten Sampang telah mengatur 
jadwal tentang pembentukan dan pengangkatan  kembali badan ad hoc, 
kemudian penyampaian formulir C-6, pengadaan dan pendistribusian 
kebutuhan pemungutan suara ulang, pelaksanaan hari pemungutan, 
serta rekapitulasi dan penyampaian laporan pelaksanaan pemungutan 
suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi. 

 Dengan demikian, penyusunan tahapan ini telah memenuhi 
ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2018 serta 
telah memperhatikan Surat KPU RI Nomor 1109, tanggal 21 September 
2018, perihal Petunjuk Pelaksanaan PSU Pemilihan Kabupaten Sampang.  
 Yang kedua, terkait dengan perencanaan anggaran, telah 
dikoordinasikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan 
suara ulang sebanyak Rp10 miliar sekian, itu dimanfaatkan dari sisa 
anggaran pemilihan sebelumnya. Kemudian, ada penambahan Rp4 
miliar, sehingga untuk penyelenggaraan PSU, KPU Kabupaten Sampang 
membutuhkan kurang lebih Rp14 miliar sekian, sedangkan total 
keseluruhan anggaran baik pemilihan sebelumnya, ditambah dengan 
pemilihan ulang sejumlah Rp39 miliar sekian. Dan itu sudah dipenuhi 
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oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dan telah dilakukan perubahan 
NPHD-nya.  
 Kemudian terkait dengan supervisi pengawasan penyusunan dan 
keputusan. Bahwa selama penyelenggaraan pemungutan suara ulang di 
Sampang, KPU Kabupaten Sampang telah menyusun dan mengesahkan 
keputusan terkait dengan tahapan, program, dan jadwal. Yang kedua, 
pedoman teknis penyusunan daftar pemilih tetap hasil perbaikan. 
Kemudian yang ketiga, pengangkatan kembali PPK, pengangkatan 
kembali PPS, penetapan waktu penyelenggaraan pemungutan suara 
ulang, pengangkatan kembali KPPS, dan rekapitulasi daftar pemilih hasil 
perbaikan serta keputusan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara 
dalam pemungutan suara ulang.  
 Terkait dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, KPU 
provinsi juga telah melakukan supervisi, sebagaimana sosialisasi yang 
telah dipaparkan oleh teman-teman Kabupaten Sampang. Sosialisasi 
telah dilakukan, baik dalam bentuk tatap muka di semua jenjang di 
tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Sosialisasi dalam bentuk 
pemasangan alat peraga sosialisasi, dalam bentuk spanduk maupun 
baliho di semua jenjang. Penyebaran bahan sosialisasi dalam bentuk 
pamflet, kemudian sosialisasi melalui media, baik media cetak maupun 
media elektronik, dan sosialisasi keliling untuk menyasar tempat-tempat 
keramaian maupun tempat-tempat yang susah untuk dijangkau. 
Demikian juga supervisi oleh KPU provinsi telah dilakukan pada kegiatan 
bimbingan teknis yang telah dilakukan oleh KPU Sampang secara 
berjenjang kepada PPK, PPS, maupun KPPS.  
 Terkait dengan supervisi pembentukan badan ad hoc, Yang Mulia, 
perlu kami sampaikan bahwa pembentukan badan ad hoc 
penyelenggara, yaitu PPK, PPS, dan KPPS dilakukan melalui 
pengangkatan kembali badan ad hoc yang pernah bertugas pada 
pemilihan sebelumnya dengan terlebih dahulu dilakukan assessment. 
Namun demikian, juga dilakukan pengumuman terbuka untuk 
memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi 
sebagai penyelenggara. Dengan demikian, dari 14 kecamatan seperti 
tadi yang disampaikan, 12 kecamatan PPK-nya adalah tetap PPK yang 
lama, sedangkan pada 2 kecamatan terjadi pergantian antarwaktu. 
Untuk PPS, hampir 90% adalah PPS yang melaksanakan tugas di pilkada 
2018, sedangkan untuk 10% dilakukan pengangkatan kembali karena 
sebagian ada yang mengundurkan diri. Sedangkan untuk anggota KPPS 
sebanyak kurang lebih 85% anggota KPPS yang bertugas pada pemilihan 
sebelumnya adalah diangkat kembali, sedangkan 15% merupakan 
anggota yang baru.  
 Selanjutnya, kami sampaikan supervisi hasil perbaikan daftar 
pemilih tetap yang telah dilakukan oleh teman-teman Sampang. Pada 
prinsipnya perbaikan DPT dalam pemungutan suara ulang telah 
dilakukan sebagaimana Surat KPU RI Nomor 1109, tanggal 21 
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September 2018, perihal petunjuk pelaksanaan PSU. Di dalamnya diatur 
bagaimana tata cara perbaikan daftar pemilih tetap pascaputusan 
Mahkamah Konstitusi. Tahapan-tahapannya adalah: 1. KPU Kabupaten 
Sampang melakukan sinkronisasi atau pemadanan DPT Pemilihan 
Kabupaten Sampang dengan DP4 yang diberikan oleh Kementerian 
Dalam Negeri. Terhadap hasil sinkronisasi atau pemadanan tersebut, 
KPU Sampang bersama PPK dan PPS melakukan validasi DPT hasil 
perbaikan. Selanjutnya, dilakukan rekapitulasi di tingkat kelurahan atau 
desa oleh PPS, dan kemudian juga dilakukan uji publik di masing-masing 
tingkatan. Kemudian, melaksanakan rekap di tingkat kecamatan dan 
rekap di tingkat kabupaten.  
 Hasil penetapan DPT hasil perbaikan ini selanjutnya disampaikan 
kepada para pihak, kepada KPU provinsi, Bawaslu, pasangan calon, 
kepolisian, dan pihak terkait. KPU Kabupaten Sampang juga telah 
mengumumkan DPTHP untuk pelaksanaan PSU. Dengan demikian, DPT 
hasil perbaikan yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 sejumlah 
767.032 pemilih telah dilakukan perbaikannya sebagaimana prosedur 
yang diatur oleh surat KPU RI Nomor 1109 dan telah didahului dengan 
pencermatan bersama yang melibatkan KPU, Bawaslu, tim kampanye, 
beserta stakeholder. 
 Bapak/Ibu, yang kami sampaikan selanjutnya adalah supervisi 
untuk tahap pelaksanaan. Yang pertama, terkait pengadaan dan 
pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara 
ulang terkait dengan surat suara yang digunakan pada saat PSU telah 
dilakukan approval kembali atau meminta persetujuan kembali kepada 
tim kampanye masing-masing pasangan calon. Pengadaan dilakukan 
melalui e-catalogue, sedangkan distribusi logistik dari KPU Sampang ke 
PPK dilaksanakan mulai tanggal 25 Oktober dan distribusi logistik dari 
PPK ke PPS dilaksanakan tanggal 26 Oktober, sedangkan distribusi dari 
PPS ke KPPS atau ke TPS dilakukan pagi hari sebelum pemungutan suara 
dimulai. 
 Yang kedua, terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan 
suara. Hasil supervisi kami, bisa kami sampaikan bahwa pemungutan 
suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang dilaksanakan di 
seluruh TPS sejumlah 1.450 TPS yang tersebar di 186 desa atau 
kelurahan dan 14 kecamatan di Kabupaten Sampang serentak pada hari 
Sabtu, tanggal 27 Oktokber 2018. Terhadap pemilih Sampang, yaitu 
pengungsi Syiah yang direlokasi di rusun Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, 
PPS asal telah merelokasi dan menetapkan TPS bagi para pengungsi ke 
TPS tempat wilayah pemilih mengungsi. Hal ini sudah memenuhi 
ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 
sejumlah 2 TPS, yaitu TPS 9 di Karanggayam, Kecamatan Omben, 
dengan DPT sejumlah 101 pemilih, dan TPS 25 Desa Bluuran, Kecamatan 
Karang Penang dengan DPT sejumlah 123 pemilih. Dengan demikian, 
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bisa ditegaskan bahwa pemilih di Sampang yang sedang mengalami 
relokasi TPS karena pengungsian telah difasilitasi hak pilihnya.  
 Kemudian pemungutan suara ulang atas rekomendasi panwaslu di 
tingkat kecamatan terjadi pada satu TPS, yaitu TPS 8 Desa Bunten Barat, 
Kecamatan Ketapang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 
Oktober 2018. Meskipun hanya lima orang yang menggunakan hak pilih, 
sementara pada pemungutan tanggal 27 Oktober itu sebesar 724 pemilih 
menggunakan hak pilih. Jadi hanya 0,6% partisipasinya dibandingkan 
pada tanggal 27 Oktober dengan alasan tadi ada penolakan pembagian 
C-6 dan lain sebagainya.  
 Terakhir yang perlu kami sampaikan adalah hasil supervisi 
rekapitulasi hasil penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan 
suara secara berjenjang dimulai di tingkat kecamatan telah dilaksanakan 
secara serentak (...) 
 

20. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Bu, yang sudah dijelaskan tadi enggak usah diulangi lagi! Ada hal-
hal khusus yang berbeda yang belum dilaporkan, itu saja, ya?  
 

21. KPU PROVINSI: ROHANI 
 

 Ya, jadi terakhir ini. 
 

22. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya. 
 

23. KPU PROVINSI: ROHANI 
 

 Mohon maaf, Majelis. Yang pertama, kami sampaikan bahwa 
perolehan suara ... tingkat kehadiran pada pemilu ... pemilihan tanggal 
27 Oktober kemarin adalah sebesar 76,5%. Ini mengalami penurunan 
dibandingkan pemilihan pada tanggal 27 Juni 2018 sebesar 86%. 
Sedangkan selisih perolehan suara antara Paslon Nomor 1 dan Paslon 
Nomor 2 pada pemilihan yang pertama tanggal 27 Juni 2018, selisih 
perolehan suara sebesar 4.445 atau 0,6%, sedangkan pada PSU tanggal 
27 Oktober kemarin, selisih perolehan suara antara Paslon 1 dan Paslon 
2 sebesar 61.358 atau 10,62%.  
 Demikian laporan hasil supervisi pelaksanaan pemungutan suara 
ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 
pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PHP.BUP-XVII/2018 ini 
disampaikan dengan hormat kepada Mahkamah untuk dijadikan periksa. 
Terima kasih, billahitaufik walhidayah, salamualaikum wr. wb.  
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24. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih, Bu. Ya, silakan KPU RI! 
Ya, mohon yang belum … kalau sama, enggak usah dijelaskan lagi. Yang 
ada khusus saja. Silakan!  
 

25. KPU RI: HASYIM ASY’ARI 
 
 Terima kasih, Yang Mulia Majelis yang kami hormati. Hanya satu 
saja yang ingin kami sampaikan dalam persidangan ini. Pada prinsipnya 
hampir semuanya sama hasil … apa namanya … supervisi dan 
monitoring kami terhadap PSU di Kabupaten Sampang. Yang ingin kami 
sampaikan adalah pada sidang terdahulu ketika saya mewakili KPU hadir 
dalam persidangan ini, dalam persidangan terkesan bahwa seolah-olah 
DP4 itu lebih valid dibanding dengan DP di pilkada karena pada waktu itu 
… apa namanya … DPT pillkada tanggal 27 Juni itu sebanyak 803.499, 
sementara DP4-nya adalah 662.673. Dan melihat atau membaca 
keseluruhan laporan pelaksanaan PSU hampir sebagian besar 
substansinya adalah berkaitan dengan validasi daftar pemilih. Ini 
menunjukkan bahwa teman-teman KPU Kabupaten Sampang serius 
dalam menangani melibatkan semua pihak.  
 Berdasarkan data itu, di bagian akhir setelah kemudian divalidasi 
dan ditetapkan dengan menggunakan istilah DPTHP (Daftar Pemilih 
Tetap Hasil Perbaikan) untuk PSU Kabupaten Sampang jumlah 
pemilihnya adalah 767.032. Artinya apa? Dibanding dengan DP4 yang 
sejumlah 662.673, tetap saja jumlah DPT lebih banyak dari DP4 karena 
pertanyaan waktu yang lalu kenapa DPT bisa lebih banyak daripada 
DP4? Karena di lapangan kami menemukan misalkan saya kira di dalam 
laporan secara detail sudah ada kami ingin menunjukkan saja yang 
paling menonjol misalkan di dalam … apa namanya … slide tadi juga 
sudah digambarkan, misalkan di tayangan yang sampel dokumentasi 
DPT non-DP4 itu ada pemilih atas nama Nurul Hadi, ada fotokopi KTP 
dan ada fotokopi kartu keluarganya (KK). Itu terlihat misalkan dari 
penulisan … apa itu namanya … NIK-nya saja beda apa yang ada di KTP 
dengan yang di NIK.  

Kemudian yang kedua yang bersangkutan ini jabatannya adalah 
asisten 1 di Sekda Kabupaten Sampang, nama beliau ada di DPT KPU, 
tetapi di DP4 tidak ada, padahal DP4 ini adalah produksi dari pemerintah 
sendiri dan KTP-nya berdasarkan e-KTP. Artinya apa? Ya, sudah berbasis 
kepada database kependudukan, tetapi di DP4 data penduduk potensial 
pemilih pilkada tidak ada namanya. Itu menunjukkan bahwa 
sesungguhnya data DPT Sampang jauh lebih valid dibandingkan DPT 
pemerintah.  
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Oleh karena itu, kami mohon nanti dalam … apa namanya … 
pertimbangan Mahkamah dan juga dalam penetapan yang dilakukan, 
kami mohon ada penegasan bahwa apa yang dikerjakan KPU itu sudah 
dikerjakan sungguh-sungguh, divalidasi, dan boleh dikatakan dari segi 
validitas apa yang ada di dalam daftar itu lebih valid DPT KPU dibanding 
dengan DP4 pemerintah. Salah satu alasannya begini, metode 
pemutakhiran data. Bagi KPU ada mekanisme namanya coklit atau 
pencocokan penelitian atau verifikasi door to door. Jadi, petugas KPU 
yang aktif mendatangi pemilih.  

Beda dengan pendataan untuk penduduk. Data penduduk itu 
misalkan, kematian, sepanjang tidak ada akta kematian diurus, artinya 
warga yang aktif mengurus ke pemerintah ya, nama itu tidak akan 
dihapus dari data kependudukan. Sehingga setiap kali ada pemilu kami 
menerima DP4 dari pemerintah, pasti ada mayat hidup lagi, nama-nama 
yang sesungguhnya sudah meninggal karena tidak pernah dicoret di data 
kependudukan ketika disampaikan ke KPU disinkronkan, muncul lagi, 
sehingga teman-teman kami di daerah terutama PPS, PPDP (Panitia 
Pemutakhiran Data Pemilih) itu selalu di … boleh dikatakan selalu dikata-
katai oleh pengurus RT/RW, ini warga pemilih sudah meninggal 10 tahun 
yang lalu. Bahkan ada bapaknya anggota KPU sudah meninggal 10 tahun 
yang lalu, namanya masih muncul lagi di situ. Nah, ini karena apa? 
Memang ada perbedaan metode pemutakhiran data. KPU yang aktif 
petugas, sementara kalau untuk data kependudukan yang aktif adalah 
warga masyarakat. Itulah situasi yang terjadi.  

Saya kira, Sampang ini sebagai satu … apa namanya … special 
case untuk pilkada karena penekanan Mahkamah ketika memerintahkan 
untuk PSU itu dimulai dari validasi atau pemutakhiran data pemilih, 
sehingga kemudian berdasarkan laporan sebagian besar laporan kami ini 
… apa namanya … adalah proses validasi atau pemutakhiran data 
pemilih. Demikian yang kami mohonkan semoga nanti jadi pertimbangan 
bahwa data DPT itu lebih valid daripada DP4. Terima kasih, Majelis.  
  

26. KETUA: ANWAR USMAN  
   
 Ya, terima kasih, Pak Asy’ari. Kemudian, Bawaslu Sampang, 
silakan! Yang pokok-pokoknya saja, persoalan yang muncul. Laporan 
secara lisan saja, yang tertulis kan sudah baca. Ya, silakan!  
 

27. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
 Assalamualaikum wr. wb. Perkenankanlah Ketua dan Anggota 
Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Sampang akan 
menyampaikan pokok-pokok laporan pengawasan pelaksanaan PSU 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dan apa yang 
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tidak kami bacakan dalam persidangan ini, mohon untuk dianggap 
dibacakan.  

Bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan PSU, 
Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan penyusunan anggaran bersama 
BPKAD Kabupaten Sampang terkait dana yang dibutuhkan pada saat 
pelaksanaan PSU Kabupaten Sampang hari Jumat, tanggal 7 September 
2018 di Kabupaten Sampang. Bahwa dalam Amar Putusan Mahkamah 
Konstitusi, penyelenggara hanya diberikan waktu selama 60 hari untuk 
melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 
2018.  

Oleh karena itu, pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018 
Bawaslu Kabupaten Sampang juga melakukan koordinasi terkait progres 
dan teknis pelaksanaan PSU dengan KPU Kabupaten Sampang, akan 
tetapi pada waktu itu KPU Kabupaten Sampang masih melakukan 
konsultasi dengan KPU RI terkait hal tersebut.  
 Bahwa pada tanggal 11 September 2018 pukul 12.00 WIB, 
Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan koordinasi dengan PJ Bupati 
Sampang dan Bakesbangpol Sampang terkait progres pelaksanaan PSU 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 
yang bertempat di Aula Pendopo Kabupaten Sampang dan menghasilkan 
komitmen bahwa DPT yang digunakan pelaksanaan adalah DPT harus 
valid dan logis sesuai dengan amar putusan MK. 
 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan penyusunan 
timeline rekrutmen pengawas TPS yang akan ditugaskan pada 
pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 
Tahun 2018 pada tanggal 13 September 2018 pukul 11.00 WIB 
bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sampang, dan hal tersebut 
dilakukan sebagai persiapan bagi pengawas TPS yang nantinya akan 
melakukan pengawasan di TPS, dan kegiatan ini dipimpin langsung oleh 
Divisi SDM Kordinator Bawaslu Kabupaten Sampang. 
 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan 
terhadap pemenuhan kebutuhan logistik PSU pemilihan 2018 pada 
tanggal 18 September pukul 08.00 bertempat di gedung logistrik KPU 
Kabupaten Sampang, adapun anggota Kabupaten Sampang yang 
melakukan pengawasan pada saat itu adalah koordinator divisi 
penindakan pelanggaran yang didampingi oleh kordinator divisi SDM 
Bawaslu Kabupaten Sampang.  
 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang juga melakukan 
pengawasan terhadap pelantikan PPS yang akan bertugas dalam 
pelaksanaan PSU  Pemilihan Kabupaten Sampang pada tanggal 18 
September 2018 jam 12.30 WIB bertempat di Gedung BPU Kabupaten 
Sampang. 
 Bahwa pada tanggal 9 sampai 17 September Bawaslu Kabupaten 
Sampang melakukan pemetaan TPS rawan dengan menggunakan 15 
indikator dengan tujuan untuk menentukan fokus pengawasan sebagai 
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langkah perbaikan untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran 
pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada 
tanggal 27 Oktober 2018. TPS rawan ini adalah setiap peristiwa yang 
dimungkinkan mengganggu pelaksanaan PSU yang berdampak pada 
hilangnya hak pilih mempengaruhi pemilih dan juga mempengaruhi hasil 
pemilihan. 
 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang menghadiri undangan KPUD 
untuk melakukan koordinasi penyampaian hasil sinkronisasi atau 
pemadanan DPT pemilihan 2018 dengan DP4 yang akan digunakan 
dalam pelaksanaan PSU pemilihan pada tanggal 27 Oktober 2018, dan 
pada tanggal 24 September ini KPU dan juga Bawaslu melakukan rapat 
koordinasi terhadap sinkronisasi dan juga pemadanan DPT. 
 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pendampingan 
dan juga pengawasan secara maksimal terhadap validasi DPT yang 
dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang terhadap warga Sampang yang 
sampai saat ini masih mengungsi di daerah Jemundo, Sidoarjo pada 
tanggal 29 September 2018 pada jam 15.00 WIB bertempat di Jemundo, 
Sidoarjo. 
 Bahwa sejak dimulainya validasi DPT non-DP4 pada tanggal 21 
September 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang bersama jajaran 
panwascam dan panitia pengawas lapangan se-Kabupaten Sampang 
melakukan pengawasan dan juga monitoring langsung terhadap validasi 
DPT non-DP4 yang dilakukan oleh PPK, PPS, serta kesekretariatannya di 
berbagai desa di Kabupaten Sampang, dan hal tersebut dilakukan agar 
pelaksanaan validasi benar dilakukan dengan baik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan DPT 
yang benar-benar valid dan logis.  
 Bahwa dalam pengawasan validasi DPT tahap pertama yang 
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 21 sampai 
dengan 26 September 2018 di 14 kecamatan, ditemukan pemilih TMS 
sebanyak 229 dengan rincian terlampir yang kemudian tersebut di atas 
direkomendasikan kepada KPU dengan Nomor 252 untuk ditindaklanjuti 
sesuai dengan aturan yang berlaku. 
 Bahwa pada tanggal 29 September 2018, KPUD Kabupaten 
Sampang menindaklanjuti rekomendasi di atas dengan Nomor Surat 
971.1 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Sampang.  
 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang ikut serta langsung dalam 
pencermatan validasi yang dilakukan oleh KPU Sampang untuk 
mendapatkan data pemilih yang benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan validitasnya sehingga dapat digunakan dalam 
pelaksanaan PSU Pemilihan Sampang yang akan dilaksanakan pada 
tanggal 27 Oktober.  
 Bahwa dalam kegiatan pengawasan tanggal 21 sampai tanggal 25 
September, Bawaslu Kabupaten Sampang mendapatkan temuan yang 
kedua, yaitu data terlampir, pemilih ganda 695, pemilih 
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ketidaklengkapan elemen data 119.337, pemilih dengan usia di bawah 
17 tahun dan lain, elemen data yang kami sampaikan terlampir. Yang 
kemudian data tersebut di atas direkomendasikan kepada KPU 
Kabupaten Sampang dengan Nomor 249 untuk ditindaklanjuti sesuai 
dengan aturan yang berlaku.  
 Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, KPU Kabupaten Sampang 
menindaklanjuti rekomendasi di atas dengan Nomor Surat 965.1 perihal 
Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Sampang Nomor 249. Bahwa dalam 
kegiatan pengawasan yang ketiga dilakukan pada tanggal 26 September 
sampai dengan 29 September, Bawaslu Kabupaten Sampang 
mendapatkan 889 pemilih yang masih tidak memenuhi syarat dengan 
rincian terlampir yang kemudian data tersebut di atas direkomendasikan 
kepada KPU Kabupaten Sampang dengan Nomor 252 untuk 
ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sampang. Bahwa pada tanggal 1 
Oktober Tahun 2018, KPU Kabupaten Sampang menindaklanjuti 
rekomendasi di atas dengan Nomor Surat 977.1 perihal Tindak Lanjut 
Rekomendasi Bawaslu Sampang. 
 Bahwa dalam rekomendasi keempat, pengawasan pada tanggal 
29 September sampai dengan 01 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten 
Sampang mendapatkan 966 pemilih masih tidak memenuhi syarat 
dengan rincian terlampir yang kemudian hal tersebut di atas 
direkomendasikan kembali ke KPU Kabupaten Sampang dengan Nomor 
Surat 254 bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, KPU Kabupaten 
Sampang menindaklanjuti rekomendasi di atas dengan Nomor Surat 
992.1. 
 Bahwa pascapenetapan DPTHP PSU, Bupati Sampang pada 
tanggal 16 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan 
pencermatan dan menemukan hal-hal sebagai berikut setelah 
penetapan. Hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Sampang per tanggal 
21 sampai 23 Oktober 2018 di 14 kecamatan bahwa masih ada data 
ganda identik sebanyak 1.734 dan bahwa hasil pencermatan Bawaslu 
Kabupaten Sampang per tanggal 21 sampai 23 Oktober di 14 kecamatan 
masih ada pemilih ganda nonidentik sebanyak 3.860 yang selanjutnya 
Kabupaten Sampang telah merekomendasikan kepada KPUD 
berdasarkan Surat Nomor 273 yang pada pokoknya merekomendasikan 
untuk dilakukan ceklis atau penandaan terhadap data pemilih ganda 
identik dan data pemilih ganda untuk data nama ganda ... nama, NIK, 
dan juga tanggal lahir. 
  

28. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Bu, itu tadi hampir sama itu laporan. 
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29. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

 Siap. 
 
30. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Jadi yang khusus saja. Ada, enggak, khusus yang muncul dalam 
(...) 

 
31. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

 Ada. 
 
32. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Nah, itu saja.  
 
33. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

 Siap. 
 
34. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Kalau sudah dilaporkan, enggak usah dilaporkan lagi. Toh kami 
juga sudah baca. Silakan! 

 
35. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

 Pada tanggal 27 Oktober, Tim Paslon Nomor Urut 2 atas Saudara 
Mukhlis menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang 
terkait indikasi pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Ketapang, 
Kedungdung, Torjun, kecamatan Camplong uraian terlampir dan 
kebanyakan adalah aduan tentang formulir C-6 yang tidak disampaikan 
kepada pemilih.  
 Bahwa tanggal 30 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang 
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Abd. Mukhlis dengan Nomor 
Surat 292 kepada pelapor atas nama Abd. Mukhlis untuk melengkapi 
berkas laporan, akan tetapi saudara pelapor tidak hadir dan tidak 
melengkapi berkas dan bukti laporan.  
 Bahwa pada tanggal 01 November 2018, Bawaslu Kabupaten 
Sampang menyampaikan surat pemberitahuan yang kedua dan juga 
pemanggilan klarifikasi dengan Nomor 297 kepada Abd. Mukhlis untuk 
melengkapi berkas, tapi Abd. Mukhlis tidak datang untuk kedua kalinya 
pada undangan yang kami layangkan kepada Abd. Mukhlis. 
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 Bahwa di TPS 5 Desa Kemuning, Kecamatan Sampang terjadi 
perbedaan antara penggunaan surat suara dengan formulir C-7. Surat 
suara yang digunakan sebanyak 297, sedangkan pemilih formulir C-7 
sebanyak 294. Pada waktu itu, Saksi Paslon Nomor 2 dan Nomor 3 
mengisi formulir keberatan terkait dengan adanya selisih penggunaan 
surat suara dengan jumlah pemilih di formulir C. Atas kejadian tersebut, 
Panwascam Kecamatan Sampang melakukan pemeriksaan dokumen 
saksi dan kajian berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen saksi dan 
kajian. Dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan 
Sampang telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi dalam 
pelaksanaan rekapitulasi PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Sampang Tahun 2018 di TPS 5 Desa Kemuning, Kecamatan Sampang, 
yang selanjutnya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Sampang.  
 Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 telah dilakukan 
pencermatan dan penyandingan data antara PPK, panwascam, dan tim 
paslon, maka telah ditemukan pada TPS 5 Kecamatan Sampang, Desa 
Kemuning bahwa ada 2 orang yang menggunakan C-6, tapi tidak 
terdaftar di C-7.  
 Bahwa pada tanggal 27 Oktober, pengawas TPS 7 Desa Nepa, 
Kecamatan Banyuates menemukan pemilih atas nama Kholil yang 
menggunakan hak pilih di 2 TPS, yaitu TPS 6 dan TPS 8 di Desa Nepa, 
Kecamatan Banyuates. Pada saat yang bersangkutan akan memilih lagi 
di TPS 7, namun diketahui dan dapat dicegah oleh PTPS TPS 7 Desa 
Nepa.  
 Bahwa terhadap pelanggaran tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten 
Sampang melakukan klarifikasi dan kajian dengan Nomor 
01/TM/PSU.B/Kabupaten/16.32/10/2018 dan hasilnya tindakan yang 
dilakukan oleh terduga merupakan suatu pelanggaran pidana pemilihan, 
maka penangannya diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk 
dilanjukan proses hukumnya Sentra Gakkumdu. 
 Bahwa berdasarkan laporan tim 2 atas nama Abd. Mukhlis terkait 
dengan dugaan pelanggaran PSU pemilihan 2018, yakni pemilih 
menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali di TPS 8 Bunten Barat, 
Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang yang dilaporkan kepada 
Panwaslu Ketapan dan direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan 
suara ulang di TPS tersebut pada tanggal 30 Oktober 2018.  
 Dalam kasus ini pula penanganan pelanggaran pidana dilakukan, 
maka Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap saksi dan bukti yang sudah 
kami lakukan kajian dan pelanggaran pidana pemilihan diteruskan 
kepada pihak yang berwenang dilanjutkan proses hukumnya ke 
kepolisian, yaitu Sentra Gakkumdu.  
 Bahwa pada tanggal 27 Oktober, Panwaslu Kecamatan 
Kedundung menemukan postingan siaran langsung di akun media sosial 
Facebook dengan nama akun Ihi Abasi, yang diduga terjadi 
penghitungan pada pukul 10.00 WIB yang menyiarkan penghitungan di 
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suara TPS 7 Desa Batoporo, Kecamatan Kedundung, mengetahui 
kejadian tersebut sekitar pukul 12.00 WIB. Kemudian mendatangi lokasi 
dan kejadian tersebut fakta bahwa proses penghitungan telah selesai 
dilakukan, akan tetapi pada waktu itu karena proses penghitungan 
dilakukan sebelum jam 13.00 WIB, maka setelah melakukan kajian dan 
melakukan klarifikasi, Panwaslu Kecamatan Kedundung 
merekomendasikan ke PPK Kecamatan Kedundung dengan nomor 
001/Panwascam KDD/10/2018 untuk dilakukan penghitungan suara 
ulang di TPS tersebut.  
 Demikian laporan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Sampang. Ini 
dibuat dengan sebenar-benarnya dan laporan tertulis ini telah disetujui 
dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 
Sampang Insiyatun, S.Hi., Muhali, M.H., Ludin, S.Pdi., Yunus Ali Gafi, 
S.Sos., dan Suharyanto, S.Sos. Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq, 
assalamualaikum wr. wb.  
 

36. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Bu. Ya, sekarang Bawaslu 
Provinsi. Ya kalau ada yang khusus, yang beda dengan laporan Bawaslu 
Sampang, silakan. Enggak usah dibacakan!  
 

37. BAWASLU PROVINSI: TOTOK HARIYONO 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Apa yang dilakukan Bawaslu Sampang 
sudah sesuai dengan konsultasi kami ke Bawaslu RI dan instruksi saran 
Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Sama, terima kasih.  
 

38. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, baik. Bawaslu RI, silakan! Kalau ada yang berbeda.  
 

39. BAWASLU RI: M. AFIFUDIN 
 

 Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Ada 2 poin yang ingin 
saya sampaikan. Pertama, terkait dengan apa yang dilakukan teman-
teman Bawaslu dengan putusan PSU pascaputusan MK ini. Memang 
sudah dalam supervisi dan … apa … koordinasi dengan kami, baik 
Bawaslu RI maupun di Bawaslu Provinsi. Kami ingin menekankan bahwa 
pada putusan yang untuk mencermati daftar pemilih tetap yang telah 
diperbaiki, dalam proses pleno atau uji publik yang dilakukan, bahkan 
dari KPU RI datang 3 anggota, dari Bawaslu RI datang 2 anggota, dan 
ketua. Dan saya kira ini menunjukkan keseriusan kami bersama untuk 
membersihkan sesuai dengan putusan MK daftar pemilih yang ada selisih 
dan lain-lain.  
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Tetapi pada intinya, masih ada beberapa catatan kami yang kira-
kira untuk juga lebih memastikan semuanya berjalan dengan baik. 
Keganjilan dari sisi sinkronisasi dan … apa namanya … pencoklitan yang 
dilakukan teman-teman KPU terkait misalnya soal keterangan disabilitas 
pemilih, ini juga belum terlalu valid. Misalnya suatu TPS ada 144 pemilih 
penyandang disabilitas. Padahal faktanya saya sampai 2 jam di TPS itu 
tidak menemukan 500 pemilih, misalnya. Ini saya kira kalau coklitnya 
dilakuan secara lebih baik akan sangat membantu proses pemilu yang 
secara prinsip juga harus aksesibel dampaknya juga terhadap 
penyediaan TPS yang lebih luas dan mudah dijangkau, jika memang 
banyak pemilih disabilitas.  
 Kedua, hal teknis yang kami temukan dalam supervisi di hari H, 
banyak TPS yang tidak menempel DPT. Tetapi kemudian langsung kami 
ingatkan dengan jajaran pengawas TPS dan alhamdulillah itu langsung 
ditangani langsung oleh KPPS dan ini semua sudah dalam ... apa ... 
pengawasan melekat yang dilakukan oleh jajaran kami. Saya kira itu 
Majelis, Yang Mulia. Untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih. 
Wassalamualaikum wr. Wb.  
 

40. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih dari Bawaslu RI. 
Sekarang Pemohon, silakan! Ya, poin-poinnya saja, ya, enggak usah 
dibaca semua. Kami sudah baca. 
 

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Maksimal 10 menit, Yang Mulia. Setelah 
tadi mencermati apa yang disampaikan oleh teman-teman KPU maupun 
Bawaslu dari semua jajaran. Kami dari Pemohon, Yang Mulia, ada 
beberapa ... ada 3 poin yang ingin kita sampaikan.  

Satu. Terkait DPT. Pertama soal DPT ini. Sejak awal, Tim Paslon 
Nomor 2 ini mempersoalkan metode yang digunakan oleh teman-teman 
KPU mensinkronkan DPT yang kemarin dianggap tidak valid, tidak logis, 
atau sudah dibatalkan oleh MK, tetapi masih digunakan untuk 
mensinkronkan antara DP4 dengan DPT 803 itu.  

Keinginan kami sejak awal mestinya cukup berpedoman kepada 
DP4 yang 700 ... 662 sekian. Ketika DP4 ini digunakan dilempar kepada 
masyarakat, dilakukan coklit bahwa ada pemilih meninggal, ada yang 
pindah, maupun ada yang naik dari 16 tahun ke 17 tahun. Berapa pun 
hasilnya tentu ini adalah valid. Tetapi, ketika itu menggunakan di dalam 
803 bahwa diketemukan ada asisten sekda, NIK-nya sudah ada, tetapi 
tidak masuk di dalam DP4 tentu ini adalah kasus-kasus pengecualian. 
Sebab ketika 803 itu disinkronkan, tentu masalah itu akan muncul. Tadi 
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disampaikan ada 380 yang NIK ini e-KTP, tetapi tidak muncul di dalam 
DP4.  

Tentu menjadi sebuah pertanyaan. Itulah anehnya Sampang dan 
kami, Yang Mulia, membandingkan, kebetulan pilkada serentak di Jawa 
Timur, kami ambil contoh 4 kabupaten yang itu DP4 ketika di sandingkan 
dengan DPT tidak ada lonjakan yang hebat seperti di Sampang yang 
lebih 100.000. Misalnya, Kabupaten Jombang, DP4-nya 987 sekian, DPT-
nya 977, terjadi penurunan sedikit. Kabupaten Nganjuk ikut pilkada DP4-
nya 842.000 sekian, DPT-nya 848 naik sekitar 400, tidak banyak. 
Kabupaten Probolinggo, DP4-nya 836, DPT-nya 845, naik sekitar 1.000-
an. Kabupaten Tulungagung, 884.000, DPT-nya 884 tetap, tetapi 
ratusannya yang berubah.  

Ini perpindahan perubahan-perubahan ini menurut kami ketika 
teman-teman KPU menggunakan pedomannya itu DP4, apakah naik? 
Kami tidak mempersoalkan apakah turun, kami mempersoalkan. Tetapi 
tentu itu akan valid masyarakatnya. Apakah yang tidak mau tinggal 
dimasukkan? Tapi kalau kembali ke 803 yang bermasalah tentu akhir 
hasilnya itu masih yang sebelum kalau dilihat dari DP4=662.673, DPT-
nya hasil perbaikan 767.032 ada selisih 104.359.  

Padahal, kalau dilihat dari data tahun 2016 saja, jumlah anak-
anak penduduk 4 sampai 6 tahun sebanyak 33.250. Penduduk Sampang 
usia 7 sampai 12 tahun sebanyak 105.481. Penduduk 13 sampai 15 
tahun sebanyak 51.028. Jika ditotal, penduduk tidak sampai usia 17 
tahun=189.759 jiwa. Artinya, menjadi sebuah pertanyaan ketika DPT 
767 itu dikurangi dengan jumlah anak-anak, maka nanti jumlah 
penduduk secara keseluruhan akan tidak ketemu. Sehingga itu menjadi 
keraguan-keraguan kita. Kenapa tim Paslon 2 ikut tanda tangan?  

Konsekuensi DPT ini ketika kita tolak, maka PSU tidak bisa digelar. 
Demi terselenggaranya dengan baik, tim ikut tanda tangan. Tetapi 
dengan 1 permintaan salah satu tadi yang sudah dibacakan, harus 
dikonsultasikan ke Mahkamah Konstitusi, apakah metode yang 
digunakan sesuai dengan pertimbangan di dalam putusan kemarin atau 
tidak? Karena kami khawatir ini akan menjadi problem di kemudian hari. 
Tetapi sayangnya bahwa kesepakatan itu tadi dibacakan, konsultasinya 
ke MK itu yang tidak pernah kami dengar. Ini yang pertama, Yang Mulia.  
 Yang kedua, terkait dengan kesepakatan. Pada tanggal 16 
Oktober, kami meminta supaya betul-betul C-6 itu terdistribusi dengan 
baik atau merata. Pelaksanaan, aparat keamanan betul-betul harus 
menjamin, harus mengikuti semua TPS ini. Tetapi faktanya, tempat-
tempat yang ini rawan masih tetap terjadi, bagaimana saksi kita tidak 
boleh diperbolehkan pada saat pertama kali dibuka pada pukul 07.00 
WIB tidak boleh masuk dan ini ada bukti-bukti yang kita sertakan, Yang 
Mulia.  

Juga ada kejadian yang kemarin kita persoalkan soal setong, 
setong, metode penghitungan yang tidak sesuai dengan PKPU, kita 
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punya bukti video, masih tetap terjadi. Padahal menurut informasi 
semua Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur turun di 
semua TPS. Faktanya ini didiamkan.  
 Nah, ini ada beberapa catatan-catatan, Yang Mulia, yang kita 
lampirkan. Kira memohon kepada Mahkamah Konstitusi demi 
terselenggaranya sebuah pilkada yang betul-betul demokratis tanpa ada 
pelanggaran hukum di situ supaya problem DPT ini betul-betul di 
tindaklanjuti. Apakah nantinya Mahkamah harus membuat keputusan 
baru untuk membuat pilkada ulang? Tetapi ini adalah putusan yang adil 
yang kita minta. Yang terpenting bagi kami, bagi pasangan calon adalah 
supaya pilkada di Sampang dari tahun ke tahun tidak selalu problem 
masalah DPT. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

42. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya. Lanjut ke Pihak Terkait. Sama, pokok-pokoknya saja! 
 

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI 
 

 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan sampaikan beberapa 
poin singkat ada 5 poin. Yang pertama bahwa proses pelaksanaan PSU 
di Kabupaten Sampang telah berjalan dengan baik berdasarkan 
pemantauan dari kami selaku Pihak Terkait.  
 Yang kedua, juga sesuai dengan putusan dari Mahkamah 
Konstitusi bahwa ada perintah untuk dilakukan supervisi dan 
pengawasan oleh pihak-pihak terkait, sudah dilakukan juga dengan baik 
sesuai dengan laporan yang tadi disampaikan, sudah sangat lengkap.  
 Yang ketiga, Yang Mulia, terkait dengan hasil. Hasil sudah 
ditetapkan dalam rekapitulasi yang dituangkan dalam DB-1 dengan 
selisih yang cukup besar, yakni selisihnya adalah 61.358 atau 10,62%.  

Dan yang terakhir kami ingin juga memberikan catatan, Yang 
Mulia, terkait dengan DPT yang tadi juga diberikan catatan oleh 
Komisioner KPU RI Bapak Hasyim Asy'ari.  
 Jadi begini, Yang Mulia, pada saat keterangan Pihak Terkait kami 
sampaikan dalam sidang yang lalu, ada hal yang sangat penting, saat itu 
kami sampaikan bahwa ada perbedaan data jumlah penduduk yang 
dimiliki oleh Kemendagri dengan data jumlah penduduk yang dimiliki 
oleh Kabupaten Sampang, Dukcapil Kabupaten Sampang. Yang Mulia, 
kami dari Pihak Terkait ketika menampilkan atau menyampaikan isu 
tersebut kami melakukan riset, melakukan wawancara, melakukan 
penelusuran data. Kesimpulannya, Yang Mulia, pada saat itu kita 
menemukan bahwa data dari Kemendagrilah yang tidak up to date, 
kenapa? Karena data dari Kabupaten Sampang, Dukcapil Kabupaten 
Sampang, itu mereka lakukan proses update dan didasarkan pada data 
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layanan SIAK, dimana mereka juga mengetahui siapa-siapa saja orang-
orang yang mereka layani sebagai penduduk Kabupaten Sampang.  

Kami ingin sampaikan satu hal yang penting dalam persidangan 
ini, Yang Mulia. Saat itu kami meminta agar … baik itu Kemendagri 
maupun juga Dukcapil Kabupaten Sampang dihadirkan dalam 
persidangan ini. Kenapa kami mengharapkan ada dua pihak tersebut 
hadir? Agar kita di sini dapat membahas salahnya di mana data tersebut. 
Kebetulan Dukcapil Kabupaten Sampang duduknya di sebelah saya. Pada 
saat itu, diminta oleh Dirjen Kemendagri untuk tidak berbicara. Padahal 
saya sudah tahu, saya sempat membaca laporannya tentang jumlah 
penduduk Sampang yang berdasarkan data dari Kabupaten Sampang.  
 Satu, saya sangat menyayangkan dari Kabupaten Sampang, 
Dukcapil Kabupaten Sampang, tidak menyampaikan datanya karena 
kalau menyampaikan datanya akan terlihat bahwa sumber data dari 
Kemendagri juga asalnya dari Kabupaten Sampang. Semestinya itu yang 
paling dijadikan rujukan sebelum kemudian dilihat di mana proses 
selisihnya antara sumber yang dari Kabupaten Sampang sampai ke 
tingkat Kemendagri, sehingga angkanya jauh berbeda?  

Jumlah penduduk berdasarkan catatan Kabupaten Sampang 
adalah 1.000.6000 sekian, ya? Kemudian, jumlah penduduk yang 
didasarkan pada data Kemendagri adalah 844.000. Dan ketika tadi 
dilaporkan oleh KPU … oleh KPU mengenai proses, validasi DP4 
dibandingkan. DPT dibandingkan, dan sebagainya, dilakukan coklit, 
ternyata memang kenyataannya harus ada … ini untuk rekomendasi ke 
depan, Yang Mulia, harus ada perbaikan data yang dilakukan oleh 
Kemendagri.  

Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai salah satu langkah-
langkah perbaikan ke depan, Yang Mulia. Karena KPU kan, dalam hal 
memvalidasi data pemilih itu melakukan coklit langsung. Sementara 
Kemendagri hanya berdasarkan data sistem yang mungkin sistemnya 
juga mesti diperbaiki ke depan. Demikian, Yang Mulia. 
Wassalamualaikum wr. wb.  
 

44. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Walaikum salam wr. wb. Baik, terima kasih. Dari Para Yang Mulia, 
ada, enggak? 
 

45. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ada 2 hal yang akan saya 
sampaikan. Yang pertama, masalah DPT. Pada waktu penentuan DPT 
final untuk dijadikan dasar PSU, apakah semua pihak tanda tangan KPU 
Sampang? 
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46. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 
 Tanda tangan, Yang Mulia. 
 

47. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Pihak Pemohon juga tanda tangan? 
 

48. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 
 Tanda tangan. 
 

49. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
 

50. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 
 Sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. 
 

51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ada buktinya, ya? 
 

52. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 
 Ada buktinya. 
 

53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. kalau begitu, klir bahwa DPT-nya disetujui oleh semua 
pihak? 
 

54. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 
 Disetujui. Ya. 
 

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Kemudian yang kedua, pada Bawaslu. Bawaslu, apakah ada 
keberatan dari Pemohon atau Pihak Terkait yang perlu ditindaklanjuti 
dan kemudian belum selesai? 
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56. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
 Tanggal 27 Oktober dari Pihak Pemohon memang ada keberatan 
dan melaporkan dari beberapa laporan, tapi kebanyakan adalah 
pelanggaran yang mereka ajukan. Yang mereka adukan adalah dari 
penyebaran C-6. Tapi, kami melakukan untuk bagaimana mereka bisa 
datang dan kami undang kembali dari Pemohon Abd. Mukhlis sebanyak 4 
kali, itu tidak datang. Itu yang sudah kami lakukan. 
 

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Terus, kemudian pada waktu rekapitulasi terakhir di 
kabupaten, keberatan apa sehingga Pemohon tidak tanda tangan? 

 
58. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 

 
 Keberatan hanya karena C-6 tidak disebarkan (…)  
 

59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Oke. 

 
60. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 

 
C-6 tidak disebarkan tidak disebarkan dan juga keberatan yang 

disampaikan di Kecamatan Omben waktu itu disampaikan di kabupaten 
dan mereka tidak memberikan data valid dan pasti yang mereka 
laporkan dan diungkap di keberatan waktu di rekapitulasi kabupaten. 
 

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, baik. Terakhir, kepada KPU. Kalau ada persoalan masalah 
DPT, kira-kira dengan adanya DPT yang keliru itu menguntungkan 
Pemohon atau Pihak Terkait? Tahu, kira-kira? 
 

62. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 
 Tidak ada yang diuntungkan. 
 

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tidak ada yang diuntungkan? 
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64. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 
 Ya. 
 

65. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Bisa Pemohon yang untung, bisa Pihak Terkait yang untung, kan? 
Ya, kan kita enggak tahu nyoblos siapa kan, kita ndak tahu? 
 

66. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 
 Ya. 
 

67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Terima kasih. 
 

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Sedikit, ya. 
 

69. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, masih ada sedikit. 
 

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya, saya ke Pemohon dulu. Apa laporan atau penjelasan tadi ada 
yang tertulis, tidak? 
 

71. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH 
 
 Kita siapkan tertulis. Sudah ada, Yang Mulia. 
 

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Pak Taufik, ada yang tertulis? 
 

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI 
 
 Lisan saja, Yang Mulia. 
 

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tulisan bagaimana? 
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75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI 
 
 Hanya … hanya catatan. Tadi kita menyatakan semua berjalan 
lancar dan hanya catatan untuk ke depan saja, Yang Mulia. Jadi, kita 
tidak ada tertulis, Yang Mulia. 
 

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Oh, tapi Anda-Anda ini kan, lawyer-lawyer profesional, harusnya 
kan … Okelah, kita kan, akhirnya menanggapi apa yang Anda sampaikan 
itu kan, merujuk ke Risalah nanti, kan? Sebenarnya kalau Anda punya 
rujukan laporan tertulis kan, kami enak untuk mempertimbangkan 
karena biar bagaimana pasti akan kami pertimbangkan, termasuk yang 
Pak Sholeh juga itu. 
 Baik (…) 
 

77. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH 
 
 Mohon maaf, Yang Mulia. Kalau kita siap, sudah. Bukti videonya 
sudah siap semuanya, Yang Mulia. 
 

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya, enggak usah ditekan-tekan, kemudian kan, kelihatan bedanya. 
Saya ke Bawaslu sedikit ya, Bu, ya. Itu yang Abd. Mukhlis yang dipanggil 
4 kali tidak hadir itu, itu akhirnya kan, Bawaslu mengambil keputusan? 
 

79. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
 Ya. 
 

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Yang tidak bisa ditindaklanjuti? 
 

81. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
 Ya. 
 

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tapi tidak ada penjelasan apakah Abd. Mukhlis ketika itu hadir, 
tidak? Yang terakhir, ketika pengambilan keputusan? 
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83. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
 Dalam proses penindakan pelanggaran dan penanganan 
pelanggaran, pada waktu itu Abd. Mukhlis dalam pemanggilan yang 
pertama kali untuk klarifikasi, kami sudah chat dan kami WA (…) 
 

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya, itu tidak hadir, kan? 
 

85. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
 Tidak hadir. 
 

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tapi kemudian Poin 58 ini kan, Bawaslu kemudian mengambil 
sikap? 
 

87. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
 Ya. 
 

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ya, kan? Itu hadir, tidak? Abd. Mukhlis-nya? 
 

89. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
 Disampaikan karena waktu itu Abd. Mukhlis ada di Surabaya 
waktu kami menyampaikan (…) 
 

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Hadir, tidak? 
 

91. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
 Tidak ada, tidak hadir. 
 

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Tidak ada. Jadi, memang pengambilan keputusan Bawaslu itu 
tidak dihadiri oleh Abd itu? 
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93. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
 Ya. 
 

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Baik. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan Gakkumdu.  
 

95. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
 Ya. 
 

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Ini sampai di mana prosesnya? Dan sumber dari apa lagi data-
data … apa … ya, data-data atau yang dijadikan pengambilan ... sumber 
pengambilan keputusan bahwa ini adalah wilayahnya Gakkumdu? Ini 
masih kaitan dengan Abd, kan?  

 
97. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

  Yang untuk ... bukan, yang untuk TPS (...) 
 
98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

  Gakkumdu? 
  

99. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

  Ya, Gakkumdu ini adalah temuan dari PTPS.  
 
100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

  Oh, lain? 
 

101. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

  Ya. 
   

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

  Laporan ... kemudian bagaimana proses ... apa kesimpulan ketika 
itu? Konkretnya?  
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103. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

Konkretnya adalah karena Kholil ini adalah memilih dari ... 
memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, itu masuk di Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu Pasal 178C, pidana. Jadi, kami 
melakukan kajian dengan Gakkumdu selama dua kali dan itu adalah 
prosesnya pidana.  

 
104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

  Dia memilih lebih dari satu kali? 
  

105. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

  Ya, di TPS yang berbeda. 
 

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

  Berbeda? 
 

107. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

 Mewakili anaknya dan juga mewakili istrinya.  
 
108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
  Di mana itu, Ibu? 
 

109. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

  Di Desa Nepa. 
 

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

  Bukan, berbeda itu di TPS mana dengan mana? 
 

111. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

  Di TPS 6 dan 8. 
 
112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

  8. Nah, oke. Kemudian, Kholil ini bagaimana diproses 
Gakkumdunya?  
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113. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

  Di … sampai sekarang karena kemarin naik di tanggal 5 dari 
Gakkumdu masih mengklarifikasi dari penyelenggara, yaitu dari PTPS, 
PPL, dan PPK, serta dari Bawaslu, yaitu dari panwascam dan PPL, serta 
PTPS. Proses sampai ini adalah masih (...)  
 

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Masih aktif, ya? 
 
BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
  Aktif.  
 

115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Oke. 
 
116. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

  Masih penyidikan. 
 

117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

   Baik, itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.  
 
118. KETUA: ANWAR USMAN 
 

  Ya, ada sedikit lagi dari Yang Mulia Pak Wahid? 
 

119. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Untuk laporan dari KPU dan 
Bawaslu, saya ingin ada penjelasan dan sinkron terkait dengan adanya 
pemungutan suara ulang itu di TPS 8 Desa Bunten Barat, Kecamatan 
Ketapang, ya. Memang di sini dijelaskan, ini adalah pelanggaran 
administrasi pemilihan. Tadi dari Bawaslu saya tangkap ini karena 
melanggar ketentuan Pasal 112, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015, “Dua atau lebih orang menyoblos di TPS yang sama atau di TPS 
yang berbeda.”  

Nah, di laporan KPU provinsi, ini dikaitkan di TPS yang ada 
pengungsi syiahnya. Nah, di laporan ini. Tapi di laporan yang kabupaten 
tidak dikaitkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yang pertama 
adalah apakah betul memang pelanggaran Pasal 112? Karena melihat 



35 

bahwa tindak lanjut ke Sentra Gakkumdu itu sudah di Pasal 178C kan di 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016-nya. Di 28 Tahun 2015 itu belum 
ada sanksi pidana, sekarang ada sanksi pidana dan denda, sekarang 
diteruskan di Gakkumdu.  

Nah, pertanyaanya adalah pertama, dilakukan pemungutan suara 
ulang yang tanggal 30, ya, nah tanggal 27 itu kan disebutkan bahwa ada 
724 pemilih.  
 

120. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

  Pak, ya, pemilih.  
 
121. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

  Ya, tapi ketika tanggal 30 itu, hanya lima pemilih?  
 
122. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

  Betul.  
 
123. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

  Nah, ini pertanyaan saya pertama, saksi-saksi paslon tersebut itu 
disebut tidak hadir?  

 
124. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

  Tidak hadir. 
 

125. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

  Berarti hasil penghitungan itu tidak ditandatangani oleh paslon? 
 

126. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

  Betul, betul, Yang Mulia.  
 

127. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

  Karena tidak hadir? 
 

128. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

  Tidak hadir. 
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129. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

  Bukan tidak mau tanda tangan, tapi tidak hadir?  
 
130. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 

 
  Ya, betul. 

 
131. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

  Nah, ini sudah dilaporkan atau tidak? Nah, yang kedua 
pemungutan suara ulang kalau dia di TPS yang berbeda kasusnya kan, 
mestinya di dua TPS itu, bukan di satu TPS. Nah, ini pemungutan suara 
ulangnya hanya di TPS yang 8  Desa Bunten Barat itu. Nah, di TPS 
berapa yang satunya? Tidak dilakukan pemungutan suara ulang, ya?  

 
132. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

  Ya.  
 

133. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

  Nah.  
 
134. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

  Untuk yang ... kami jawab untuk yang Bunten Barat itu dalam 
satu TPS karena beda, jadi yang untuk yang naik ke Gakkumdu ada dua 
TPS, yaitu di Desa Nepa TPS 6 dan 8 hanya dilakukan oleh satu orang.  

 
135. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

  He em. 
  

136. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

  Di TPS 8, dia melakukan penyoblosan atas namaanya sendiri. Tapi 
di TPS 6, Kholil juga yang melakukan itu atas nama dia menggunakan C-
6 atas nama Syifatun, yaitu anaknya.  

 
137. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

  Ya. 
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138. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
  Ya, tapi yang dilakukan pemungutan suara ulang itu bukan di 
Desa Nepa, tetapi di Bunten Barat yang dilakukan oleh sekitar lima orang 
pemilih menggunakan hak pilih beberapa kali dalam satu TPS. 
 

139. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  He em. 
 

140. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
  Jadi, prosesnya berbeda, bukan dalam satu TPS. Jadi, untuk yang 
Nepa hanya pidana saja karena dilakukan oleh satu orang.  
 

141. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 

142. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
  Tetapi untuk yang Bunten Barat, itu dilakukan oleh lima orang 
lebih. 
 

143. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Ya. Dan itu sudah diulang di Desa Bunten Barat? 
 

144. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 
  Ya, ya.  
 

145. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Dan ketika diulang di tanggal 30 itu, yang pemilih di sana hanya 
lima orang pemilih?  

 
146. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 

 
  Betul, Yang Mulia. 
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147. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

 Dimana Paslon Nomor 1 mendapat empat suara dan Nomor 2=1 
suara. Sedangkan Paslon Nomor 3=0. Ketika tanggal 27-nya, ketika 
pemilihan serentaknya itu, ya, itu kan 724? 
 

148. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

 Betul.  
 

149. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

 Nah, mengapa sejauh itu … apa ... menurunnya itu? 
 

150. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

 Ya, kami jelaskan, Yang Mulia. Atas dasar rekomendasi 
Panwascam Kecamatan Ketapang, KPU melakukan PSU di TPS 8 Desa 
Bunten Barat, Kecamatan Ketapang. Rekomendasinya tertanggal 29 
Oktober, pelaksanaan PSU itu dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2018. 
Proses yang dilakukan sebelum PSU ini dilakukan, pertama adalah 
pengangkatan KPPS baru sejumlah 7 orang. KPPS-nya ini berbeda, 
dengan pelaksanaan KPPS tanggal 27 Oktober, itu yang pertama.  
 Yang kedua. Pada malam tanggal 30, yakni tanggal 29 malam, 
KPPS yang baru itu mendistribusikan C-6 sejumlah 735 pemilih yang 
terdaftar dalam DPT, tetapi pada malam itu ada penolakan dari pemilih 
sejumlah 625 pemilih, sedangkan yang menerima 110 pemilih. Dan pada 
pelaksanaan itu hanya 5 yang hadir, terdiri dari 2 pemilih warga 
setempat, 3 pemilih itu dari petugas KPPS yang terdaftar dalam DPT TPS 
8 Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang.  

Dan memang pada malam pelaksanaan PSU rekomendasi panwas 
untuk tim paslon semuanya kami kasih surat, beri surat untuk ... untuk 
menghadiri pelaksanaan PSU rekom panwas itu. Namun, khusus Tim 
Paslon Nomor 2 itu menyurati KPU Sampang untuk melakukan 
pemboikotan, tidak hadir di PSU rekomendasi panwascam. Sedangkan 
yang 2, Saksi Nomor 1 dan 3 sama-sama tidak hadir, sehingga form 
model C dan model C-1 itu tidak ditandatangani.   
 

151. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

 Pada waktu pemungutan suara tanggal 27 (...) 
 

152. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

 Ya (...) 
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153. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

 Yang 724 pemilih itu apakah saksi-saksi paslon itu 
menandatangani? 
 

154. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

 Kecuali Paslon Nomor Urut 2 yang tidak tanda tangan.  
 

155. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

 Ya, baik. Terima kasih.  
 
156. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, masih ada?  
 

157. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

 Terima kasih, Pak Ketua. Tadi ada angka baru, ya, selisih 36.467, 
ya? Bisakah diterangkan maksud angka itu KPU Sampang?  
 

158. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

159. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

 Ya. 
 

160. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

 Angka DPT pada waktu pilkada tanggal 27 Juni adalah 803.499.  
  

161. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

 Ya, oke.  
 

162. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

 Sedangkan DP4 itu adalah 662.673. 
 

163. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

 Oke.  
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164. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

 Sesuai dengan juklak yang disampaikan oleh KPU RI kepada kami 
itu melakukan pemadanan data dan sinkronisasi DPT dengan DP4. Nah, 
hasil sinkronisasi itu kemudian ada DPT yang ada dalam DPT, tetapi 
tidak terdaftar dalam DP4 sejumlah 380 sekian, sedangkan yang tidak 
terdata ... tidak terdapat dalam DPT, tetapi dalam DP4 itu sebanyak 239.  
 380 dengan 239 ini diturunkan untuk dilakukan proses validasi 
door to door selama 14 hari di bawah yang dilakukan oleh pertama 
adalah PPS dan mantan PPDP, kemudian menghasilkan sesuai dengan 
jenjang perencanaan proses validasi, baik itu adalah pencempatan [sic!] 
bersama, kemudian uji publik, rekapitulasi secara berjenjang, baik di 
tingkat desa sampai kabupaten, sehingga ditetapkan pada tanggal 16 
Oktober 2018, DPT PSU pilkada adalah 767.032. Akhirnya ada 
pengurangan (...) 
 

165. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

 Ada selisih kan (...)  
 

166. KPU KABUPATEN SAMPANG: MIFTAHUL ROZAK 
 

 Dari 803 ada selisih menjai 36.000 sekian, turun sekitar 4 ... eh,  
5%.  
 

167. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

 Ya, ini penting, ini mau saya perhadapkan ke KPU RI, ya? 
Terlepas dari mana data yang valid, paling tidak dengan perintah 
Mahkamah Konstitusi itu angka DPT menjadi lebih presisi. Sebab kalau 
itu tidak dilakukan, coba Saudara bayangkan 36.000 ini sama dengan 
jumlah DPT salah satu kabupaten atau kota yang pernah bersengketa di 
sini. Nah, itu.  
 Jadi biarlah … apa ... yang punya otoritas itu menyelesaikannya, 
tapi paling tidak kalau ada kritik tajam dari Putusan Mahkamah Konstitusi 
sebelumnya, ini hasilnya. Ternyata memang ada perbedaan suara itu 
sampai 3 ... DPT itu sampai 36.000. Kalau selisihnya tipis untuk pemilu-
pemilu ke depan ini tidak dikoreksi, ini akan jadi masalah terus. Jadi 
mestinya penyelenggara melihat dari sisi itunya, tidak membawa ke 
hadapan kami, perbedaan yang terjadi di antara yang memegang 
otoritas untuk menentukan jumlah DPT itu. Jadi, itunya ... makanya saya 
tadi minta penjelasan lagi. 36.467 itu bukan angka yang kecil untuk 
sebuah kontestasi pemilu. Terima kasih, Pak Ketua.  
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168. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Enny?   
 
169. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Satu saja. Ini buat KPU saya kira, ya. Jadi, tadi dari KPU RI 
mengatakan bahwa ada problem metodologi yang berbeda antara 
Kemendagri dan KPU dalam hal penghitungan terkait dengan pemilih 
tadi. Ada yang ingin saya tanyakan. Kalau memang KPU, terutama dari 
KPU RI yang sudah mengatakan lebih valid dari data yang dibuat dengan 
metodologinya itu, kenapa kemudian muncul di dalam formulir ... di 
dalam halaman 31 itu masih muncul informasi mengenai tidak dapat 
diketemukannya si pemilih yang jumlahnya cukup signifikan, yaitu 
26.213. Apakah itu ada pengaruh antara DPT non-DP4? Yang kemudian 
dimunculkan sebagai bagian DPTHP. Jadi, ini yang tidak diketemukan. 
Kalau memang sudah ada coklit kan, ini kan, beda? Satu aktif, satu tidak 
begitu aktif. Yang aktif kan, warganya untuk DP4. Kalau aktif lewat coklit 
itu kan seharusnya C-6 harus bisa sampai kepada mereka. Kenapa 
kemudian C-6 bisa tidak sampai ke mereka dalam jumlah yang cukup 
signifikan? Itu saja, terima kasih.  
 

170. KPU RI: HASYIM ASY’ARI 
 
 Langsung kami tanggapi? 
 

171. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, silakan!  
 

172. KPU RI: HASYIM ASY’ARI 
 

 Terima kasih. Di dalam data ... apa namanya ... pembagian C-6, 
ini sebenarnya tahap berikutnya untuk pengendalian supaya kemudian 
tidak ada penyalahgunaan formulir C-6. Jadi untuk data itu didata 
berdasarkan hasil coklit, ya. Kemudian, apakah orang itu akan 
menggunakan hak pilih atau tidak? Di antaranya indikatornya adalah 
denga menyampaikan C-6 atau surat pemberitahuan.  

Jadi, kami sejak pilkada 2015 sudah menyiapkan formulir 
namanya D2 untuk pelaporan rekapitulasi C-6 yang tidak dapat 
dibagikan. Nah, untuk kasus Sampang misalkan, terhadap yang sudah ... 
apa namanya ... yang sudah dicoklit tadi itu kemudian ditetapkan dan 
dibagikan C-6, misalkan ada data 3.567 meninggal, kemudian C-6 tidak 
dibagikan di ... apa namanya ... tetap disimpan di PPS di tingkat 
desa/kelurahan.  
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Kemudian, pindah alamat 1.783. Faktanya, orangnya sudah tidak 
di situ, sudah pindah, tapi dokumentasi bahwa yang bersangkutan masih 
berdomisili yuridis di situ belum pernah ada perubahan. Demikian juga 
yang tidak dikenal, by name, by address, ada, berdasarkan e-KTP, 
berdasarkan data kependudukan dari pemerintah, tapi setelah dicoklit 
orang tidak mengenal nama-nama itu. Oleh karena itu, C-6 nya ditahan.  
 Kemudian yang tidak dapat ditemui, hampir mirip dengan tidak 
dikenal, cuma tidak dapat ditemui ini orang kenal, tapi orangnya tidak 
ada. Mungkin sedang keluar kota atau kerja di tempat lain di luar 
Sampang, sebanyak 26.213. Nah, ini ... ini dalam rangka bahwa 
pengendalian oleh KPU supaya kemudian orang-orang yang tidak 
berhak, tidak menggunakan hak pilihnya dengan mengendalikan formulir 
C-6. Demikian, Majelis.  
 

173. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, baik. Ada bukti tambahan, ya. Dari Termohon, ini banyak ini 
dan loncat-loncat ini. TF-060 sampai dengan TF-082. Kemudian, TF-084, 
TF-085, TF-087 sampai dengan TF-109, TF-111, TB-013 sampai dengan 
TB-021, TB-023, TB-025 sampai dengan TB-031, TB-035 sampai dengan 
TB-037, TD-1062 sampai dengan TD-1064, TD-2007, TD-3005 sampai 
dengan TD-3010, benar? Ya, dinyatakan sah. 
 

 
 

 Kemudian, dari Bawaslu Sampang, PK-1 sampai dengan PK-60? 
 

174. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

 Betul, Yang Mulia. 
 

175. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Benar? 
 

176. BAWASLU KABUPATEN SAMPANG: INSYIATUN 
 

  Benar, Yang Mulia. 
 

177. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, dinyatakan sah.  
 
 

 

KETUK PALU 1X 

KETUK PALU 1X 
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Baik. Jadi, hasil persidangan ini akan (...) 
 

178. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH 
 

 Yang Mulia, dari Pemohon juga ada tambahan bukti, Yang Mulia.  
 

179. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Lah, kok baru ngomong sekarang, Mas. Coba lihat dulu.  
 

180. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH 
 

 Sudah, Yang Mulia.  
 

181. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Oh ya, baik. Cepat. Ada berapa macam? 
 

182. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH 
 

 P-1 sampai P-12, Yang Mulia.  
 
183. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya. Ya, baik, P-1 sampai P-12, ya? 
 

184. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH 
 
 Siap, Yang Mulia!  
 

185. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, dinyatakan sah.  
 
  
 
 Ya, para pihak (…) 
 

186. KPU RI: HASYIM ASY’ARI 
 
 Majelis Yang Mulia, sekiranya diperkenankan.  
 

187. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, silakan, Pak Asy’ari.  

KETUK PALU 1X   
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188. KPU RI: HASYIM ASY’ARI 
 
 Sedikit saja, singkat, kami ingin menanggapi yang disampaikan 
oleh Pemohon tadi yang mempertanyakan soal metode (…) 
 

189. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Tidak usahlah, nanti Majelis yang ini. Tidak usah, Pak Asy’ari, 
nanti Majelis yang akan menilai dan mempertimbangkan. Ya, para Pihak 
Pemohon, Termohon, KPU, Bawaslu, dan Pihak Terkait hasil persidangan 
ini akan dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana hasilnya 
nanti akan diberi tahu oleh Kepaniteraan melalui surat panggilan sidang.  
 Sudah jelas, ya? Kapan sidangnya, sekali lagi tunggu panggilan 
dari Kepaniteraan. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.  
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