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Rangkuman DISKUSI 

MateriRangkumaninidapatdikutipuntukpublikasiataukeperluanlainnyadenganmencantumkanketerangansumber 

“The Indonesian Forum yang diselenggarakanoleh The Indonesian Institute” 

TEMA : MK dan Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2017 

Pengantar diskusi oleh: 

1. Adelline Syahda, KoDe Inisiatif 

2. Fadli Ramadhanil, Perludem 

3. Arfianto Purbolaksono, The Indonesian Institute 

 

Moderator : Zihan Syahayani (Peneliti The Indonesian Institute) 

 

Pengantar: 

Latar belakang kami angkat tema ini, salah satunya karena ada hakim MK yang kembali tertangkap untuk 

kasus suap. Kasus ini membuat semua pihak merasa apa kredibilitas MK masih sama seperti pertama kali 

mereka dibentuk ? Di tengah situasi itu MK masih harus menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan kasus-

kasus sengketa pilkada serentak tahun 2017. 

 

Partisipan 

Peserta yang hadir sebanyak 20 orang. Peserta dari berbagai kalangan, yakni civil society, DPR RI, dan media. 

 

PEMBAHASAN 

(1) Arfianto Purbolaksono, Pilkada serentak sudah dilaksanakan sebanyak dua kali. 2015 dan tahun 2017. 

Tahun 2015 ada kasus sengketa sebanyak 152 kasus dan di tahun sebanyak 52 kasus. Ini menjadi 

pertanyaan kita semua, semua sengketa bermuara ke lembaga yang sedang dipertanyakan 

kredibilitasnya karena hakimnya tersangkut kasus suap. Arah penyelenggaraan Pilkada serentak kita 

ada banyak masalah, DPT, pemilih ganda, di tingkat TPS ada banyak panitia yang tidak netral dan ini jadi 

kecacatan dalam penyelenggaraan pikada serentak kita. Banyak problem yang meliputi pemilukada kita. 

Lantas ketika ada sengketa dialamatkan ke MK, tapi MK lebih mengerucutkan pada persoalan 

kuantitatif, hitung-hitung soal selisih hasil pilkada. Dalam aturannya MK tidak diberikan tugas secara 

khusus terkait penyelenggaraan, tapi ini jadi problem kita semua. Kecacatan penyelenggaraan ini yang 

harus kita benahi bersama dan mendorong MK menghadirkan keadilan yang lebih substantive. 

 

(2) Adeline Syahda. Dari sebaran daerah yang ajukan sengketa, tren ajukan sengketa MK itu tidak 

menurun tapi relative sama. Itu sebaran daerah itu di 47 daerah. Artinya 46 persen dari yang 

menyelenggarakan pilkada 2017 itu bermuara ke MK. Ada aturan MK terkait ini, misalnya terkait 

pemohon yang bisa mengajukan adalah kepala daerah yang ikut kontestasi dan dari yang calon tunggal 

itu ada pemantau yang sudah terakreditas. Waktunya adalah 3 hari setelah diumumkan KPU. Namun 

ada juga pemohon yang merupakan bukan peserta kontestasi. Ini fenomena yang terjadi. Terkait waktu 

juga ada perdebatan. Terkait ambang batas, juga dipermasalahkan, dari 50 kasus hanya 7 kasus yang 

sesuai dengan ambang batas ini. Pantauan kita di lapangan di MK, ternyata dalil yang disebutkan adalah 

dalil kecurangan yang mempengaruhi ambang batas. Artinya ambang batas itu didapat dari cara 
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inskonstituional. Dan ini kita advokasi bahwa MK harus ubah aturan mainnya tak hanya sebatas pasa 

158 ini. Saat ini MK sudah selesai bahas siding pendahuluan, dan kita lihat cara main baru dari MK. Hal 

lainnya ketika memantau di MK, ada masalah ketidakaktifan panel hakim, tidak aktif untuk mendalami 

permasalahan yang diajukan pemohon. Padahal mereka adalah yang bertanggung jawab untuk 

menginformasikan ke pleno. Terkait jawaban ke pihak terkait, tidak banyak yang menyinggung 

substantive. Ini menjadi catatan kita bagaimana menjadikan MK sebagai benteng terakhir untuk 

mewujudkan pemilu yang substantive. Saat ini selain kasus dua hakim MK tapi ada kasus staf MK yang 

harus bertanggung jawab atas hilangnya kertas perkara sengketa pilkada satu daerah. 

 

(3) Fadli Ramadhanil. Ada catatan bahwa kemarahan public ketika Patrialis Akbar tertangkap tak sebesar 

terhadap kasus Akil Muchtar. Ini kemudian juga berlanjut ketika ada kasus pencurian berkas perkara 

dan sudah tertangkap 4 staf MK. Kita berharap ada proses perbaikan konkret terhadap ini. Pada 

hakikatnya, proses di MK adalah untuk mejaga keadilan proses pemilu tersebut bagi semua pihak. Mulai 

dari pihak yang bersengketa hingga pemilih sebagai pemilik utama suara. Sehingga, ketika MK hanya 

berkutat di ambang batas, itu sebenarnya MK sedang pergi menjauh jadi keadilan pemilu ini. Ini 

sebenarnya berawal dari kasus Akil Muchtar agar MK tak terlibat dip roses sengketa hasil pilkada ini.  

 

Sejak 2015, ambang batas ini mulai dimana yang tak masuk ambang batas ini MK langsung menolak. Ini 

anomaly, bagaimana jika suara yang didapat adalah dari proses yang inkonstitutional. Ini perlu 

diluruskan. MK perlu konsisten dari prinsip awal bahwa peran MK adalah menjadi benteng terakhir 

untuk menjaga nilai keadilan pemilu tersebut. MK juga perlu konsisten dengan hokum acara yang diatur 

di dalam UU MK. Sejak ada proses pasal 158 ini, MK menyatakan permohonan itu layak atau tidak. 

Inkonsistensi hokum acara MK pada pemeriksaan pendahuluan dimaan tidak ada rekomendasi dan 

catatan dari hakim. Pemeriksaan pendahuluan ini jadi ajang pembacaan kasusnya saja, kemudian 

perbaikan hanya penulisan, penambahan dalil tidak boleh. Proses ini jadi bermasalah karena tidak ada 

pandangan hokum untuk menilai permohonan itu dapat diterima, memenuhi syarat dan sebagainya.  

MK memang tidak bisa meninggalkan pasal 158 itu tapi itu bisa digunakan di akhir saja. Setelah 

didengar para pihak, dilihat kasusnya dan pada akhirnya saat putusan baru digunakan 158 ini. Karena 

MK tak akan bisa jawab bagaimana jika hasil selisih itu adalah dari proses yang tidak konstitusional. MK 

perlu ke prinsip baru karena MK untuk menjaga konstitusional.  

 

Kemudian wacana untuk perlunya pengadilan khusus terkait sengketa pilkada menurut kami itu tidak 

relevan, karena nanti aka nada persoalan mau ditarok di bawah mana nantinya? Wacana ini muncul 

karena ada kelompok yang bilang bahwa pilkada bukanlah urusan pemilu.  

 

FORUM DISKUSI 

1. Zihan, apa ada hubungan dengan kemampuan MK secara kelembagaan dalam menyelesaikan kasus 

dengan jumlah hakim MK yang hanya 8 {genap). 

Adelline: Memang aka nada masalah jika nanti bisa deadlock di tingkat panel jika jumlah MK itu genap. 

Namun jika kita lihat dimana tidak ada pendalaman, panel hakim tidak ada mendalami dalil pemohon ini 

dan ini akan jadi sandungan ketika masuk ke tahap selanjutnya, apa kasus itu bisa diterima apa tidak. 

Fadhil. Kalau beban lembaga itu tidak, itu 50 kasus sedikit lah, pileg ada 900an kasus di tahun 2014 tapi 

diselesaikan oleh MK. MK perlu masuk ke substansi perkara, kami sempat wawancara panitera MK, dari 
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kasus tahun 2015 itu hanya 7 yang lolos tapi 140 yang tidak, tapi ternyata hakim tak lihat dan nilai alat 

bukti yang diberikan. Tak bisa hanya dibacakan. Kita memang tak mau agar MK jadi tong sampah kasus 

pilkada, perlu dilihat kasusnya secara mendalam, perlu lihat fakta persidangan apa layak untuk masuk 

atau hanya untuk coba-coba saja. Misalnya hanya ajukan dengan tulisan tangan, dalilnya tak dalam. Kita 

setuju ini tak diloloskan, tapi kalau hanya lihat ambang batas sebagai indicator lolos atau tidaknya, itu 

kita tidak setuju.  

Kalau kekurangan panitera harusnya tidak. Karena ketika waktu sengketa pilkada, MK menghentikan 

kasus-kasus lain yang bukan sengketa pilkada. Supportingnya diarahkan semua.  

Willy, KIPP Jakarta. Jika MK putuskan di lain dari pasal 158 itu apa ada aturan hokum lain? 

Fadhil. Sebenarnya tidak ada masalah jika memang MK memutuskan bukan hanya sebatas 158 ini. Ini 

bisa mewujudkan MK yang progesiive karena MK juga yang pernah bilang bahwa harusnya sengketa 

pilkada bukan hanya soal kuantitatif tapi lebih substantive. 

Zihan. Bagaimana gerakan masyarakat sipil untuk menguatkan MK? 

Adelline, Gerakan masyarakat sipil penting untuk memastikan MK menjalankan tugasnya dengan baik. 

Kami suka membuat raport untuk MK yang ini sangat berpengaruh dan dilihat MK, aritnya MK merasa 

dilirik dan kemudian mawas diri.  

Dinda. MK seperti memasung dirinya sendiri harusnya dia lebih progesif. Namun terkait MK itu juga ada 

soal pemilihan hakim MK itu sendiri karena prosesnya masyarakat sipil ga pernah tahu dan harusnya 

ketika tahu itu kita masyarakat sipil bisa ajukan juga calon atau memberikan masukan.  

 Fadhil. Soal seleksi jadi salah satu problem MK iya. Di UU itu hakim dipilih oleh dan bukan dipilih dari. 

Praktinya memang justru seolah-olah dipilih dari 3 institusi ini (MA, kepresidenan dan DPR). Proses 

seleksi bukan satu-satunya soal, tapi memang satu soal yang perlu dibenahi. Perlu didesain secara baik. 

Begitu juga soal revisi UU MK itu setuju untuk dibuatkan program standar utusan dari ketiga institusi ini. 

UU MK memang masuk ke prolegnas 2017 tpai concernnya bukan di recruitmen tapi soal batas umur, 

jumlah dan seperti itu. 

Zihan. MK dianggap beda dengan yang lain dan tidak mau diawasin, dan dewan etik itu juga terkesan 

tiba-tiba muncul saja ketika ada kasus. Jadi apa mungkin ada pengawasan untuk MK ini? 

Fadhil, Dulu ketika pasca kasus Akil, itu ada soal dean/majelis pengawasan hakim MK. Tapi kemudian 

MK tak mau diawasi, dalam konteks hari ini harus dihilangkan. Karena kasus di MK itu kan final dan 

berlaku menyeluruh. Dan institusi yang relevan awasi ya dari KY dan perlu masuk lewat revisi UU MK ini. 

Ada alasan MK ga bisa diawasi KY karena hakim MK bukan hakim biasa. Dan banyaknya kasus di MK 

hingga saat ini menunjukkan lemahnya kerja dewan etik yang nota bene juga dipilih secara internal juga. 

Catatan :  
1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/category/pendidikan-publik/the-indonesian-forum-pendidikan-
publik/ 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi 
dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

TERIMA KASIH 
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