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Hal :  Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum 

 

 

Yth.  

1. Rektor Perguruan Tinggi 

2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I - XVI 

3. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur  

di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 

 

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Pemilihan Presiden Republik Indonesia/ pemilihan anggota 

DPR/DPRD/DPD dan/atau Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung tidak lama lagi dan 

mencermati Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil 

Negara, dan Ketua Badan Pegawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana terlampir,  bersama ini kami sampaikan: 

1. bahwa dalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, 

dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui 

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, 

serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada 

calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota 

Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 

a. ikut kampanye;  

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;  

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;  

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 

e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 

f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang 

menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 

ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit 

kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau  

g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan 

Tanda Penduduk. 

 

1027/E.E1/KP.04.06/2022 25 Oktober 2022 



 

3. Dalam surat Keputusan Bersama Menteri, Ketua Komisi, dan Ketua Badan tersebut, terdapat 

beberapa poin penting untuk dicermati, yaitu meliputi: 

a. Perlu melakukan sosialisasi peraturan mengenai netralitas pegawai ASN dalam kegiatan 

penyelenggaraan pemilihan umum; 

b. Melakukan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai ASN di 

lingkungan instansi masing-masing (format terlampir dalam surat keputusan bersama); 

c. Dalam rangka pengawasan, agar setiap unit kerja membentuk tim internal (satuan tugas) yang 

bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas pegawai ASN; 

d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan netralitas pegawai 

ASN seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara ; 

e. segera menindaklanjuti rekomendasi KASN atas dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN 

baik melalui mekanisme penegakan kode etik maupun pembinaan disiplin PNS. 

Sehubungan dengan angka 1 s.d. angka 4 tersebut di atas, dalam rangka  kelancaran pelaksanaan tugas 

kedinasan, tridharma perguruan tinggi, serta tertib administrasi, kami imbau Saudara untuk 

memperhatikan dan melaksanakan hal:  

1. mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi, dan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi untuk 

melakukan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas yang menjadi komitmen 

bersama untuk meneguhkan prinsip netralitas sebagai seorang ASN sesuai format terlampir 

dalam Surat Keputusan Bersama; 

2. penting menjadi perhatian seluruh ASN agar tidak  melakukan aktivitas yang menciderai 

netralitas seorang ASN, misalnya dengan memberikan tanda like, dislike, share, komentar 

dukungan, kampanye terselubung, atau bahkan menyebarkan berita-berita palsu (hoax) pada 

kanal media sosial para calon kontestan Pemilu maupun melalui akun pribadi; 

3. tidak menggunakan ruang, media, dan/atau fasilitas kampus dan kantor sebagai ajang kampanye 

para kontestan pemilu, pilkada, dan/atau partai politik serta memastikan agar lingkungan kampus 

terbebas dari alat-alat peraga politik seperti spanduk, standing banner, merchandise, dan lain 

sebagainya yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi melanggar asas netralitas 

ASN dalam kegiatan politik; 

4. apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, agar pimpinan 

unit kerja segera melakukan upaya penegakan kode etik atau pembinaan disiplin dan hasilnya 

dilaporkan/dikoordinasikan kepada Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka 

penentuan kebijakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

 

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.     

 

 a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi 

Plt. Direktur Jenderal, 

 

 
 

Nizam 

Tembusan: 

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek 

2. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek 

 

NIP 196107061987101001 

 














































































