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Press Release 

PILEG DAN PILPRES HARUS JURDIL, DAMAI, DAN BEBAS INTIMIDASI  

 

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serentak, Rabu, 17 April 2019 adalah agenda 
nasional yang harus didukung semua pihak. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, 
Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh menyampaikan beberapa hal yang perlu 
menjadi perhatian semua pihak, yaitu: 
 
1. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden merupakan perwujudan dari hak asasi 

manusia di bidang sipil dan politik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam 
pemerintahan (hak turut serta dalam pemerintahan) sebagaimana yang diatur 
dalam Undang-undang. 

 
2. Mengingatkan kepada peserta pemilu, penyelenggara pemilu, masyarakat  dan 

semua pihak terkait lainnya, bahwa Pileg dan Pilpres di Aceh akan disebut 
demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, jika setidaknya memenuhi 
empat unsur, yaitu: 
a) Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara bebas, rahasia, tanpa gangguan atau 

tekanan dari pihak manapun (baik itu individu, kelompok orang, partai poltik, 
aparat negara dan birokrasi pemerintahan). 

b)   Tahapan-tahapan dalam Pileg dan Pilpres harus dapat memastikan adanya 
jaminan kebebasan berekspresi dari keinginan si pemilih atau menjamin 
adanya pernyataan bebas dari kehendak pemilih (Pasal 25 huruf b Kovenan 
Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah 
Indonesia dengan UU RI No. 12 Tahun 2005 dan dalam pasal 43 ayat (1) 
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). 

c)   Pileg dan Pilpres haruslah bersifat universal dan tidak boleh dikriminatif, yang 
secara hukum diartikan sebagai kesempatan yang sama bagi semua orang 
untuk memilih dan dipilih, tanpa membedakan  suku bangsa, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kecuali 
orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. 

d)   Netralitas penyelenggara Pemilu, Birokrasi pemerintahan/Aparatur Sipil 
Negara, Polri dan TNI. 

 
3. Menekankan kembali pentingnya komitmen peserta pemilu dan masyarakat  untuk 

berperan aktif mewujudkan Pemilu Damai, serta berkehendak secara sungguh-
sungguh dan nyata untuk saling menghormati perbedaan, mencegah penyebaran 
hoaks dan ujaran kebencian dan tidak melakukan tekanan atau intimidasi untuk 
menghalang-halangi  pernyataan bebas dan kehendak pemilih untuk menentukan 
pilihannya. 
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4. Menegaskan bahwa setiap tindak kekerasan atau tindakan lain yang secara 
intimidatif menghalang-halangi pemilih untuk menentukan pilihannya sesuai 
nurani dan keyakinan politik masing-masing, selain dapat dikategorikan sebagai 
tindak pidana juga merupakan pelanggaran HAM.  

 
5. Mengingatkan kembali pentingnya netralitas  penyelenggara Pemilu, Aparatur 

Sipil Negara/Birokrasi Pemerintahan, Polri dan TNI dalam setiap tahapan pemilu. 
 

6. Meminta kepada peserta pemilu dan masyarakat untuk memberikan ruang dan 
kesempatan kepada penyelenggara pemilu 2019 bekerja secara profesional, 
cermat dan transparan.  

 

7. Untuk memberikan jaminan keamanan dan hak atas rasa aman untuk memilih,  
maka fungsi penegakan hukum yang dilakukan Polri harus didukung semua pihak. 
Polri tidak perlu ragu menindak tegas semua pihak yang melakukan perbuatan 
yang langsung atau tidak langsung mengganggu ketertiban atau mengintimidasi 
dan menghalang-halangi pemilih untuk menentukan pilihan sesuai dengan 
keyakinan politiknya. Sepanjang yang dilakukan Polri sesuai dengan tugas 
pokoknya yang diatur dalam pasal 14, 15, 16 UU No.2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara, KUHAP, prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam UU No. 39 
Tahun 1999 Tentang HAM, asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, maka 
tindakan demikian justru untuk menegakkan dan melindungi  HAM. 
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Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Eka Azmiyadi dinomor 081360024723 atau Mulia 
Robby Manurung dinomor 082210758080. 


