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NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM 
PEMILIHAN
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Abstrak
Paelongan, Robin ”Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan  

Kepala  Daerah  di  Kecamatan  Melak  Kabupaten  Kutai  Barat  Tahun  2011“ 
Program  S1  pemerintahan  Integratif  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  ilmu  Politik  
Universitas Mulawarman. Dengan Dosen bimbingan Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si  
dan Drs. M. Gunthar Riadi M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah  
sikap  netralitas  masih  dimiliki  oleh  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  dewasa  ini.  
Argumen ilmiah dari karya ilmiah ini adalah  bahwasannya pegawai negeri Sipil  
yang ada di kutai barat secara khusus di kecamatan Melak sudah memiliki sikap  
netral dari pengeruh intervensi politik

Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kecamatan  Melak  dimana Pegawan Negeri  
Sipil   yang berada di Kecamatan Melak sebagai objek penelitian.  Penelitian ini  
menggunakan  metode  analasis  data  kualitatif  model  interaktif,  sedangkan 
pengumpulan  data  diperoleh  melalui   wawancara,  observasi  dan  penelitian  
dokumen,  serta  penelitian  kepustakaan.  Narasumber  dari  penelitian  ini  adalah  
pegawai negeri sipil di Kecamatan Melak yang dipilih secara random atau acak,  
dan tokoh masyarakat

 Berdasarkan  dari  hasil  data  dan  informasi  yang  diperoleh  menunjukkan 
bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berada  di  Kecamatan  Melak  memiliki  sikap 
netral dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2011. Hal ini  
dibuktikan  dengan  tidak  adanya  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  terlibat  dalam 
kampanye baik  dengan menggunakan atribut  PNS/partai  dan mengerahkan PNS 
lain, serta tidak ada yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik  
semata.

Kata kunci : Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Kecamatan Melak, Pilkada 2011, 
Kabupaten  Kutai Barat.
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Pendahuluan 
Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  aset  nasional  yang  bertugas 

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di segala bidang 
dan  keberadaannya  mampu  menjaga  dan  mengawal  perjalanan  bangsa. 
Sebagaimana  terlihat  sepanjang sejarah,  maka kedudukan dan  peranan Pegawai 
Negeri Sipil adalah penting dan menentukan, karena pegawai negeri sipil  adalah 
salah  satu  unsur  aparatur  negara  yang  menyelenggarakan  pemerintahan dan 
pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional. 

Tujuan Nasional seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar  1945  ialah  melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  Tanah 
Tumpah  Darah  Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan 
kehidupan  Bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan 
kemerdekaan,  perdamaian abadi,  dan keadilan sosial.  Tujuan Nasional  tersebut 
hanya dapat dicapai melalui Pembangunan Nasional yang direncanakan dengan 
terarah  dan  realistis  serta  dilaksanakan  secara  bertahap.  Kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional terutama 
tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri sipil.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan naional seperti disampaikan di atas 
diperlukan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  penuh  kesetiaan  dan  ketaatan  kepada 
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu 
padu,  bermental  baik,  berwibawa,  bersih,  berkualitas  tinggi,  dan  sadar  akan 
tanggung-jawabnya  sebagai  unsur  Aparatur  Negara,  Abdi  Negara,  dan  Abdi 
Masyarakat.  Untuk itu Pegawai  Negeri  perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas 
dasar sistem karir dan sistem prestasi kerja.

Salah  satu  hal  yang  dituntut  bagi  pegawai  negeri  yaitu  sikap  netralitas 
dalam pemilu maupun pilkada.  Pegawai Negeri Sipil yang netral dan profesional 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan 
secara efektif dalam melayani masyarakat secara merata. 

Salah satu faktor kekuatan yang menjadi harapan bala bantuan pelaksanaan 
pemilu adalah pegawai  negeri  sipil  (PNS). Tingkat  pendidikan dan pengetahuan 
mereka yang memadai serta jaringan yang tersebar di seluruh pelosok desa, maka 
patut diperhitungkan untuk memanfaatkan sumber daya PNS dalam menyukseskan 
pemilu. 

Namun  permasalahan  ketidaknetralan  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam 
pemilukada  masih  sering  terjadi  terutama  menjelang  atau  pada  saat  pemilihan 
Umum. Sejarah birokrasi di Indonesia menunjukkan, PNS selalu merupakan obyek 
politik  dari  kekuatan  partai  politik  (parpol)  dan  aktor  politik.  Jumlahnya  yang 
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signifikan dan fungsinya yang strategis dalam menggerakkan anggaran keuangan 
negara selalu menjadi incaran tiap parpol untuk menguasai dan memanfaatkan PNS 
dalam aktivitas politik.

PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri  Sipil  menjadi 
anggota  Partai  Politik,  serta  PP  No.  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai 
Negeri  Sipil  yang  didalam keduanya  memuat  Pokok-Pokok  Kepegawaian  yang 
mengharuskan seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki integritas, professional, dan 
sikap netral dari pengaruh semua golongan dan intervensi partai politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 
DPR,  DPD,  dan  DPRD,  dan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang 
Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  antara  lain  ditentukan  bahwa 
Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  warga  Negara  tidak  diperbolehkan  mengikuti 
kegiatan kampanye sebagai Peserta Kampanye. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi 
anggota  dan/atau  pengurus  partai  politik  harus  diberhentikan  sebagai  pegawai 
negeri.

Adanya  intervensi  partai  politik  tampaknya  tidak  bisa  dianggap  ringan 
sekarang ini.  Saat-saat menjelang pemilu, aktivitas politik partisan PNS menjadi 
kian  intensif  karena  partisipasinya  untuk  mendukung  kampanye  secara  terbuka 
maupun terselubung amat efektif. Bagi parpol, keterlibatan PNS akan membantu 
dan mempermudah pelaksanaan kampanye yang sering terjadi melalui pemanfaatan 
fasilitas  negara  (mobil,  gedung,  dan  kewenangan)  secara  diskriminatif,  yang 
menguntungkan salah satu parpol atau salah satu calon. 

Pertukaran  ekonomi  politik  antara  partai/aktor  politik  (caleg)  dan  PNS 
dalam  pemilu  tidak  saja  menguntungkan  sisi  politik,  tetapi  juga  PNS  sendiri. 
Keberpihakan PNS dalam pemilu kepada parpol/caleg dibutuhkan untuk promosi 
dan karier jabatan. Dalam sistem birokrasi di Indonesia kini, promosi dan karier 
jabatan tidak ditentukan oleh kompetensi dan kinerja, tetapi oleh afiliasi politik, 
sehingga  netralitas  PNS  sulit  ditegakkan.  Hal  inilah  yang  dapat  menyebabkan 
terjadinya blunder dalam pelaksanaan pemilu.
(www.bappenas.g.id/data-dan-informasi-utama/makalah/artikel)   
( diakses 25 Februari 2015 pukul 09 : 00 ).

Kerangka Dasar Teori 
Netralitas Birokrasi dalam Pemilukada

Secara etimologis birokrasi berasal dari kata “biro” (bureau) yang berarti 
kantor, dan kata “krasi” (cracy, kratie) yang berarti pemerintahan, digunakan pada 
awal abad ke 18 di Eropa Barat bukan hanya untuk menunjuk pada meja tulis saja, 
akan tetapi lebih pada kantor, semisal tempat kerja dimana pegawai bekerja. Makna 
asli dari birokrasi berasal dari bahasa perancis berarti pelapis meja. Kata birokrasi 
sendiri  kemudian  digunakan  segera  setelah  Revolusi  Perancis  tahun  1789,  dan 
kemudian tersebar ke negara lain.
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PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri  Sipil  menjadi 
anggota  Partai  Politik,  serta  PP  No.  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai 
Negeri  Sipil  yang  didalam keduanya  memuat  Pokok-Pokok  Kepegawaian  yang 
mengharuskan seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki integritas, professional, dan 
sikap netral dari pengaruh semua golongan dan intervensi partai politik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 untuk memilih kepala daerah dan 
wakil kepala daerah. Untuk Provinsi kepala daerahnya adalah gubernur dan wakil 
gubernur sedangkan, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota/wakil 
walikota untuk kota. 

Pilkada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011
Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai 

Barat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011.  KPU menetapkan 
nama-nama  pasangan  calon  peserta  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan 
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2011 sebagai berikut :
No. Urut 1 yaitu Ir. Kornelis Sinyal dan Agus Sopian SE, M.Kes
No. Urut 2 yaitu Ismail Thomas, SH dan H. Didik Effendi, S.Sos
No. Urut 3 yaitu H.M. Zainuddin Thaib, SE dan Markulius Mahing, SE
No. Urut 4 yaitu Ir. Rama Alexander Asia dan H. Abdul Azizs, SE, M.Si

Adapun perolehan Suara  yang diperoleh pasangan nomor urut  1  adalah 
sebanyak  542  suara,  pasangan  nomor  urut  2  sebanyak  40.512  suara,  pasangan 
nomor urut 3 sebanyak 12.281 suara, dan pasangan nomor urut 4 yaitu sebanyak 
36.007 suara
1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang 
bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri.  KPU Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota 
adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terlaksananya Pemilu yang jujur  dan adil  tersebut merupakan faktor penting 
terpilihnya wakil rakyat yang berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. 
Sebagai anggota KPU, integritas  moral sebagai  pelaksan pemilu sangat penting. 
Selain menjadi motor penggerak, KPU harus lebih kredibel dimata masyarakat serta 
didukung oleh personal yang jujur dan adil.

a) Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum 
         kabupaten Kutai Barat

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999  tentang Pemilihan 
Umum  dan  Pasal  2  keputusan  Presiden  Nomor  16  Tahun  1999  tentang 
Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat  Umum  Komisi  Pemilihan  Umum,  dijelaskan  bahwa  untuk 
melaksanakan  Pemilihan  Umum,  KPU  mempunyai  tugas  kewenangan  sebagai 
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berikut :

1. Merencankan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;

2. Menerima,  meneliti  dan  menetapkan  Partai-partai  {olitik  yang  berhak 
sebagai peserta Pemilihan Umum;

3. Membentuk Panitia  Pemilihan Indonesia  yang selanjutnya disingkat  PPi 
dan Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS;

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap 
daerah pemilihan;

5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum disemua daerah Pemilihan 
untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

6. Mengumpulkan  dan  mensistemasikan  bahan-bahan  serta  data  hasil 
Pemilihan Umum;

7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

2) Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Kutai Barat
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Barat adalah Panitia yang dibentuk 

oleh  Badan  Pengawas  Pemilu  untuk  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu  di 
Kabupaten  dan  dapat  diartikan  sebagai  “panitia  At-hock” artinya  panitia  yang 
dibentuk  dalam rangka melaksanakan atau mendukung suatu kegiatan atau acara 
yang periodenya hanya berlangsung sebentar/singkat saja. Berdasarkan Peraturan 
Bawaslu Tahun 2008 Pasal 7 Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan 
terhadap :
a) Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di 

Wilayah Kabupaten/Kota, yang meliputi :
1.Pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan 
 daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
2.Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan  
  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
3. Proses penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
    Kabupaten/Kota.
4.Penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 Kabupaten/Kota.
5. Pelaksanaan kampanye.
6. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya.
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu
8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses perhitungan suara.
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9. Pergerakkan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
    10.Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari 

  seluruh  kecamatan.
    11.Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, 

   dan pemilu susulan dan; 
    12.Proses penetapan hasil Pemilu Kepala daerah dan Wakil 

 Kabupaten/Kota.

b) Pelaksanaan  tindak  lanjut  rekomendasi  Bawaslu  tentang  pengenaan  sanksi  
kepada  anggota  KPU  Kabupaten/Kota,  sekretaris,  dan  pegawai  secretariat  
KPU  kabupaten/kota  yang  terbukti  melakukan  tindakan  yang  
mengakibatkan  terganggunya  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  yang  
sedang berlangsung.

c) Pelaksanaan sosialaisasi pentelenggaraan pemilu dan;
d) Kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kabupaten/kota. 

Metode Penelitian

Jenis  penelitian  ini  adalah  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif,  Tempat  dan  Waktu 
Penelitian, Sumber Data Primer dan Sekunder, teknik pengumpulan data (Library 
Research),  Tinjauan  fakta  dilapangan  (Field  Work  Research),  Observasi, 
Wawancara,  dan Dokumentasi.  Dan teknik analisis  data yang digunakan adalah 
Anlisis Data Model Interaktif.

Hasil Penelitian 
1)  Keterlibatan PNS Sebagai Peserta kampanye Dengan Menggunakan   

Atribut Partai Atau Atribut PNS

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Pegawai Negeri 
Sipil  yang  ada  di  Kecamatan  Melak  tidak  terlibat  dalam  kampanydengan 
menggunakan atribut partai atau atribiut PNS. Hal ini dibuktikan dengan laporan 
dari  KPU yang bekerjasama dengan  Panwaslu,  PPK,  PPS,  PPDP,  KPPS untuk 
mengawasi  setiap  tahapan  dalam  pemilu  dari  kecamatan  sampai  ke  kampung-
kampung, selain itu PNS yang ada sudah tahu ada peraturan yang melarang dalam 
hal ini PP No. 53, BKD hanya menjalankan, serta adanya sanksi dan jika ada yang 
terbukti melanggar aturan tersebut.

2) Keterlibatan PNS Sebagai  Peserta Kampanye Dengan Mengerahkan  
PNS Lain

Melalui pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya 
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tidak ada PNS khususnya yang berada di Kecamatan Melak yang terlibat dalam 
kampanye apalagi dengan mengerahkan PNS lain. Namun perlu bagi PNS untuk 
lebih  memberi  pemahaman  lebih  bagi  keluarga  dan  masyarakat  menggenai 
penggunaan kendaraan dinas, yang seyogyanya digunakan hanya untuk keperluan 
yang  bersifat  kedinasan  semata,  bukan  untuk  kepentingan  pribadi  ataupun 
kelompok. PNS di Kecamatan Melak juga tidak ada yang mengikuti kampanye, 
kemudian menghimpun masa dan mengerahkan PNS lain untuk mendukung salah 
satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearah dalam kampanye. 
Namun tidak bisa dipungkiri PNS di Kecamatan Melak ini saling mempengaruhi 
satu sama lain baik kepada keluarga,  kerabat,  ataupun partner kerja,  namun itu 
secara diam-diam tanpa terpublikasikan. Selain itu PNS di Kecamatan Melak juga 
tidak  ada  yang  mengikuti  kampanye,  kemudian  menghimpun  masa  dan 
mengerahkan PNS lain untuk mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daearah dalam kampanye. 

3) Keterlibatan PNS Sebagai Peserta kampanye Dengan Menggunakan  
Fasilitas Negara

Melalui pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya 
tidak ada PNS khususnya yang berada di Kecamatan Melak yang terlibat dalam 
kampanye apalagi dengan menggunakan fasilitas Negara untuk kegiatan kampanye 
calon  kepala  daerah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  tidak  adanya  laporan  dari 
penanggungjawab  lapangan  yang  memberikan  laporan  kepada  ketua  Panwaslu 
Kecamatan Melak. Namun perlu bagi PNS untuk lebih memberi pemahaman lebih 
bagi  keluarga  dan  masyarakat  mengenai  penggunaan  kendaraan  dinas,  yang 
seyogyanya  digunakan  hanya  untuk  keperluan  yang  bersifat  kedinasan  semata, 
bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok apalagi untuk kegiatan politik.

Kesimpulan 
Berdasarkan  penelitian  dilapangan  tentang  netralitas  Pegawai  Negeri  Sipi  di 
Kecamatan Melak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat 
tahun 2011, maka dapat dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Melak dalam Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menunjukkan sikap yang netral 
sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53.  Tahun  2010  Tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Netralitas  Pegawai  Negeri  Sipil  khususnya di  Kecamatan Melak 
dapat  diketahui  dari  tidak  adanya  PNS  yang  terlibat  dalam  kampanye 
mendukung salah satu pasangan calon, dengan menggunakan atribut PNS 
maupun atribut partai. 
3. Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Melak tidak ada yang terlibat 
sebagai  peserta  kampanye  dengan  mengerahkan  PNS  lain  atau  dengan 
mengerahkan massa pada saat kampanye, namun untuk sekedar memberi 
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saran baik kepada keluarga, kerabat atau partner kerja secara diam-diam 
atau tersembunyi, kemungkinan ada upaya untuk memenangkan salah satu 
calon tersebut.
4. Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Melak tidak ada yang terlibat 
dalam kempanye dengan menggunakan fasilitas Negara. Namun, mereka 
masih  ada  yang  belum  menjalankan  sepenuhnya  ketentuan  penggunaan 
fasilitas negara , baik itu motor, maupun mobil dinas. 

A. Saran
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  dilapangan  dan  kesimpulan  yang  telah 

penulis kemukakan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :
1. Sebagai  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  harus  memegang  teguh 
setiap  ketentuan  yang  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  khususnya 
tentang Undang-Undang yang mengatur tentang Kepegawaian.
2.  Terkait  dengan penggunaan  Fasilitas  Negara,  seperti  kendaraan 
mobil  atau  motor  dinas,  kantor.  Seorang  PNS  harus  mengetahui  dan 
mengerti  fungsi atau kegunaan fasilitas Negara. Selain itu perlu memberi 
pemahaman bagi mereka yang belum mengerti fungsi dari fasilitas negara 
tersebut, agar penyimpangan atau pelanggaran yang menggunakan fasilitas 
Negara dapat berkurangi, bahkan  tidak terjadi lagi. 
3. Terkait masalah Netralitas, hendaknya tidak hanya seorang Pegawai 
Negeri Sipil yang harus memiliki sikap netral, tetapi seharusnya seorang 
Honorer atau TKK ( Tenaga Kerja Kontrak ) juga perlu memiliki  sikap 
netral terhadap pengaruh politik dalam pemilu.  Karena seringkali  TKK / 
Honorer  ikut  serta  dalam kampanye,  bahkan menjadi  tim sukses.  Sebab 
seorang  Aparatur  Negara,  sebagai  pelayan  masyarakat,  dan  pelaksana 
administrasi,  Ini  yang harus diperbaiki  kedepannya.  Guna meningkatkan 
citra dan kinerja yang fokus terhadap job description atau uraian tugasnya.
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