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DAFTAR PERTANYAAN 

Pertanyaan untuk Panitia Pengawas Pemilu  

1. Bagaimana posisi ASN pada pilkada serentak Kabupaten Bantul tahun 

2015? 

2. Apakah Panwaslu menemukan adanya ASN yang tidak netral dalam 

pilkada serentak tahun 2015? 

3. Dalam bentuk apa saja ASN dikatakan tidak netral? 

4. Kapan dan dimana ASN ditemukan tidak netral? 

5. Apakah ada ASN yang menjadi tim sukses salah satu kandidat Pilkada 

Serentak Bantul? 

6. Apakah ASN yang terlibat tidak netral menggunakan atribut partai atau 

atribut PNS dalam kampanye? 

7. Apakah salah satu dari ASN yang tidak netral, turut mengajak ASN lain 

untuk mendukung salah satu kandidat? 

8. Apakah ada ASN yang menggunakan fasilitas negara dalam Pilkada 

Serentak Bantul? 

9. Apakah ada keputusan atau tindakan ASN yang menguntungkan salah 

satu kandidat? 

10. Apakah ASN memihak salah satu kandidat dengan cara mengadakan 

kegiatan untuk memenangkan salah satu kandidat? 

11. Apakah ada ASN yang menghadiri baik sebelum, selama bahkan sesudah 

kampanye berlangsung seperti pertemuan, ajakan atau himbauan bahkan 

seruan? 
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12. Apakah ada ASN yang memberikan KTP atau kartu identitas lain dalam 

mendukung kepada salah satu kandidat? 

13. Berapa jumlah ASN yang tidak netral dan siapa saja? 

14. Bagaimana pihak Panwaslu dalam menangani ASN yang tidak netral? 

15. Apa saja indikator yang digunakan Panwaslu dalam mengawasi ASN 

yang tidak netral? 

16. Laporan ASN yang tidak netral kemudian dilaporkan Pawanslu ke pihak 

BKD atau Pemkab Bantul? 

17. Apakah Pawanslu memberikan pengaduan ke Ombudsman RI perwakilan 

DIY terhadap adanya ASN yang tidak netral? 

 

Pertanyaan untuk Badan Kepegawaian Daerah Bantul 

1. Apakah Bapak/Ibu memahami undang-undang tentang ASN? 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan memahami isi dari undang-undang 

ASN seperti hak, kewajiban dan larangan untuk ASN? 

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan netralitas 

ASN? 

4. Apakah pernah ada persoalan mengenai netralitas ASN? 

5. Bagaimana posisi ASN dalam konteks Pilkada Serentak Bantul? 

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya ASN yang tidak netral dalam 

Pilkada Serentak Bantul Tahun 2015? 

7. Siapa saja PNS yang tidak netral dan ada berapa jumlah ASN yang tidak 

netral? 
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8. Apakah pihak Panwaslu melaporkan adanya ASN yang tidak netral dalam 

Pilkada Serentak Bantul Tahun 2015? 

9. Apakah dari laporan Panwaslu terdapat ASN yang terlibat dalam Pilkada 

Serentak, seperti hadir dalam kampanye salah satu kandidat? 

10. Apakah ASN yang ada di Bantul diharuskan memihak salah satu kandidat 

calon Pilkada khususnya calon incumbent? 

11. Apakah dengan adanya ASN yang tidak netral, ASN mendapatkan 

keuntungan dari salah satu kandidat yang mencalonkan diri? 

12. Bagaimana tindak lanjut dari BKD dalam menanggapi adanya ASN yang 

tidak netral dalam Pilkada Serentak? 

13. Apakah sejauh ini, dari laporan Pawanslu adanya ASN yang tidak netral 

sudah diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ada? 

14. Apa jenis sanksi yang diberikan kepada ASN yang tidak netral tersebut? 

 


