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Bicara mengenai penegakan hukum pasti akan
bicara mengenai potensi pelanggaran
yang terjadi pada Pilkada khususnya di 2020

Apa saja potensi pelanggaran terjadi
pada Pilkada khususnya di 2020

Penegakan Hukum Pilkada



1. Netralitas ASN

2. Penyalahgunaan

wewenang yang 

dilakukan oleh petahana

atau Pasangan Calon

yang didukung oleh 

petahana

3. Politik Uang

4. Protokol Kesehatan

Potensi Pelanggaran Pilkada 2020



Mengapa ? 

Karena dalam konstruksi Pasal 54 C ayat (2)
uu no. 10 tahun 2004 pemilih akan memilih
satu di antara dua kolom. Kolom satu memuat
pasangan calon dan kolom satunya dak
bergambar. Dengan demikian, jika jumlah
kolom kosong lebih banyak dicoblos
disbanding kolom yang memuat pasangan
calon, maka calon tunggal itu akan kalah. Oleh
karena itu potensi kecurangan tetap cukup
besar

Calon Tunggal Tidak Meminimalisir Pelanggaran



● Potensi yang besar terkait dengan
netralitas ASN. ASN dalam hal ini
adalah ASN yang bersentuhan
langsung dengan pasangan calon. 
Dalam hal ini ASN di lingkungan
pemprov, pemkab dan pemkot

● Sebanyak 369 ASN 
terhitung sejak Januari
hingga 26 Juni 2020 

1. 1. Unsur takut. Misalnya jika tidak
mendukung petahana atau calon
yang didukung petahana bisa
membuat mereka takut
dimutasi atau masa depan
sebagai ASN menjadi terancam.

2. 2. Unsur politik. ASN yang 
melanggar ASN juga ikut terlibat
dalam kegiatan dukung
mendukung meskipun tidak
terang-terangan

Netralitas ASN Data ASN yang 

melanggar netralitas

Alasan pelanggaran

netralitas ASN



Diatur Dalam Pasal 71 undang-
undang No. 10 Tahun 2016

1. Siapa yang berwenang menegakkan hukum
jika yang melanggar adalah masyarakat;

2. Pelanggaran terhadap protokol Kesehatan
hendaknya tidak menghilangkan hak pemilih

dalam memilih di perhelatan Pilkada

Pasal 187 A = Pidana penjara paling 
singkat 36 bulan dan paling lama 72 

bulan dan denda paling sedikit 200 juta
dan paling banyak 1milyar. Pidana juga 
diperlakukan sama terhadap pemilih.

Politik Uang

Penyalahgunaan

wewenang

Protokol Kesehatan



Problematik penanganan
terhadap pelanggaran

1
2

Untuk menjawab ini, maka kita harus

memahami siapa yang berwenang untuk

menegakkan hukum terkait dengan

pelanggaran pemilu/pilkada. 

Yang berwenang untuk menegakkan hukum

terkait dengan pelanggaran pemilu/pilkada

adalah Badan Pengawas Pemilu



Bawaslu hanya berwenang
memberikan rekomendasi

kepada instansi terkait.

Penyalahgunaan Wewenang
Ancamannya bisa diskualifikasi atau

pembatalan pasangan Calon. Bawaslu
merekomendasikan pada KPU untuk

membatalkan dan jika KPU menolak maka
Bawaslu bisa mengadukan KPU kepada

DKPP.

Politik Uang

Jika diproses secara pidana maka
akan diproses di sentra

Gakkumdu. 

Terkait netralitas ASN
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