
429

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26/DPD RI/II/2015-2016

TENTANG
HASIL PENGAWASAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

ATAS
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA 

JAKARTA 
2015





431

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/DPD RI/II/2015-2016

TENTANG

HASIL PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA
ATAS

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan 
tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu 
dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, 
netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan 
publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai 
unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan Undang-Undang Aparatur 
Sipil Negara dalam mewujudkan tujuan nasional dengan 
melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, 
dan tugas pembangunan tertentu, DPD RI telah melaksanakan 
pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 248 ayat (1) 
huruf d dan Pasal 249 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 
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17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia perlu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
undang-undang;

d. bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b dan huruf c telah disampaikan dan diputuskan dalam Sidang 
Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai 
Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang hasil Pengawasan 
atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 383 Tahun 2014, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Tata Tertib; 

4. Peraturan DPD RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia.

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke - 6
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Masa Sidang II Tahun Sidang 2015-2016
Tanggal 18 Desember 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN 
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA,
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PERTAMA  : Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disampaikan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan 
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

KEDUA  :  lsi dan rincian Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum Pertama, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA   : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PIMPINAN

Ketua,

IRMAN GUSMAN

Wakil Ketua,

G.K.R. HEMAS

Wakil Ketua,

Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD





435

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26/DPD RI/II/2015-2016

TENTANG

HASIL PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

ATAS
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA 

JAKARTA 
2015





437

 RINGKASAN EKSEKUTIF 

Kehadiran UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) 
membawa sejumlah hal yang perlu disikapi oleh aparatur pemerintah. Undang-undang 
ini mensyaratkan penerapan kinerja sebagai basis dan parameter utama beroperasinya 
birokrasi. Sedangkan dalam hal pengelolaan aparatur pemerintah, Undang-Undang ini 
menggeser orientasi pengelolaan SDM aparatur dari manajemen administrasi pegawai 
menjadi manajemen sumberdaya manusia (human capital). 

Di Indonesia, walaupun reformasi sudah berjalan, namun masih ada kendala lain 
yang harus dihadapi, antara lain: 1) struktur organisasi yang kurang proporsional karena 
kelembagaan pemerintah belum sepenuhnya berprinsip pada organisasi yang efisien 
dan rasional, 2) rendahnya tingkat responsibilitas di lingkungan instansi pemerintahan 
dalam mengemban tugas dan amanahnya, 3) praktik KKN belum sepenuhnya teratasi, 
4) pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat, 5) terabaikannya nilai 
etika dan budaya kerja serta sistem dan prosedur kerja yang kurang efektif dan efisien 
di lingkungan instansi pemerintahan. 

Secara normatif UU ASN telah melakukan terobosan hukum yang cukup progresif 
misalnya pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berwenang 
melakukan seleksi pejabat eselon I dan II; pengisian jabatan eselon I dan II dari non-
PNS; pengalihan peran Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat karir tertinggi; 
penghapusan eselon III ke bawah; pemberhentian PNS (Pegawai Negeri Sipil) atas 
dasar kinerja yang buruk; hingga sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan 
kecurangan dalam pengadaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) serta promosi PNS. 

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang 
paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan 
untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan 
meningkatnya pengetahuan masyarakat, perkembangan teknologi dan semakin 
dewasanya kehidupan berdemokrasi. Prinsip-prinsip penerapan tata pemerintahan 
yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, 
profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, 
partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien. Salah satu 
bentuk tata pemerintahan yang baik tersebut adalah terlaksananya pelayanan publik 
dengan baik (pelayanan prima). Unsur pelayanan yang harus dipenuhi diantaranya 
adalah kesederhanaan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, 
keadilan dan ketepatan waktu. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik adalah 
merupakan agenda utama pemerintahan Indonesia di era pasca reformasi. Agenda ini 
muncul akibat dorongan yang sangat kuat dari tuntutan reformasi dimana selama lebih 
kurang 32 tahun rezim orde baru para birokrasi merupakan alat dalam mempertahankan 
kekuasaan oleh penguasa. 

Cakrawala baru birokrasi telah terbuka untuk lebih berperan dalam percepatan 
proses perubahan sosial masyarakat, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat 
yang semakin maju dan modem. Birokrasi yang selama ini dikenal dengan konotasi 



438

negatif karena lamban, prosedur yang berbelit, kolusif, korupsi, tambun dan sebagainya, 
sudah sangat mendesak untuk melakukan perubahan, penyempumaan dan 
perubahan yang relatif mendasar dalam rangka meningkatkan vitalitas birokrasi dalam 
pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, pelayanan dan pengayoman 
kepada masyarakat. 
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Cita-cita proklamasi dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan 

representasi dari keinginan rakyat Indonesia untuk bebas dari penjajahan dan 
keterbelakangan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dalam batang tubuh 
UUD Negara RI Tahun 1945 diatur tentang prinsip-prinsip dasar pemerintahan 
sebagaimana tersebut dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara 
dan Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Kekuasaan pemerintahan negara 
terdiri dari presiden dan para pembantunya (para menteri dan kepala lembaga 
negara) dan pemerintah daerah terdiri dari gubernur dan bupati/walikota. Tugas 
utama pemerintah seperti yang tertuang dalam alenia ke-4 pembukaan UUD 
Negara RI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mewujudkan cita-
cita tersebut pemerintah membentuk lembaga negara maupun lembaga daerah 
yang digerakkan oleh aparatur negara atau yang lebih dikenal dengan birokrasi.

Birokrasi inilah yang sekarang ini dikenal dengan terminologi Aparatur 
Sipil Negara (ASN). ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi 
pemerintah. Salah satu hal yang paling penting dan mendasar dari Aparatur Sipil 
Negara adalah pada kesadaran peran ASN. Peran ASN pada dasarnya adalah 
mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara yang termaktub dalam 
pembukaan alinea ke-4 UUD Negara RI Tahun 1945. 

Secara normatif pengaturan ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) yang 
diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Artinya, UU ASN ini telah berlaku 
hampir 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Undang-Undang yang terdiri atas 14 
(empat belas) bab dan 141 pasal ini memuat beberapa substansi penting dan 
krusial yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang 
terkait dengan kegiatan birokrasi pemerintahan. Setidaknya terdapat 14 (empat 
belas) substansi pokok UU ASN ini, diantaranya yang mengemuka adalah 
konsep manajemen strategis Sumber Daya Manusia (SDM), jenis pegawai ASN, 
jabatan ASN, pengisian jabatan eksekutif senior, pengadaan calon pegawai ASN, 
a-politisasi pegawai ASN, pejabat yang berwenang, fungsi PNS sebagai perekat 
NKRI, pengisian dalam jabatan, Komisi ASN, Badan Pertimbangan ASN, sanksi 
pidana, dan aturan peralihan.1

1 Iihat http://setagu.net/14- isu-pokok-dalam-ruu-aparatur-sipiI-negara-asn/
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KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI AKIBAT DITETAPKANN UU ASN

1. UU ASN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu sejak tanggal 15 
Januari 2014.

2. Pada saat UU ASN mulai berlaku, PNS Pusat dan PNS Daerah disebut 
sebagai Pegawai ASN.

3. KASN dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak UU ini diundangkan, yaitu 
paling lambat 15 Juni 2014.

4. Sistem Informasi ASN, paling lama tahun 2015 dilaksanakan secara nasional.
5. Peraturan pelaksanaan UU ASN ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) 

tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.
6. Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam UU ini dilaksanakan 

dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara 
dengan kebutuhan khusus.

7. Pada saat UU ASN mulai berlaku, UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

8. Pada saat UU ASN mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik 
bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang ini.

9. Pada saat ASN ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini. 
UU ASN sebetulnya relatif progresif dibandingkan UU Kepegawaian 

sebelumnya yaitu UU No. 43 Tahun 1999 yang ingin memisahkan ASN dari 
intervensi dan pengaruh politik. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang 
diperkenalkan dalam UU ASN tersebut diantaranya adalah menajamen ASN yang 
menganut sistem merit, rekrutmen terbuka dan kompetitif, pembentukan Komisi 
Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berwenang melakukan seleksi pejabat eselon 
I dan II, pengisian jabatan eselon I dan II dari non-PNS, pengalihan peran Pejabat 
Pembina Kepegawaian kepada pejabat karir tertinggi, penghapusan eselon III ke 
bawah, pemberhentian PNS atas dasar kinerja yang buruk, hingga sanksi pidana 
bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan dalam pengadaan CPNS (Calon 
Pegawai Negeri Sipil) dan promosi PNS.

Buruknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 
lambatnya mengatasi krisis multi dimensi yang pemah terjadi. Kunci utama 
perubahan adalah konsep pelayanan oleh birokrat, yaitu bukan memberikan 
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pelayanan secara struktural kepada atasannya dan golongan tertentu, namun 
berorientasi pelayanan kepada masyarakat.

Fenomena demokrasi, kemajuan teknologi, makin tingginya tingkat pendidikan 
serta globalisasi secara umum membuat tuntutan adanya perubahan peran 
birokrasi yang lebih mengutamakan dan mengedepankan pelayanan kepada 
publik atau dengan kata lain birokrat sejatinya adalah pelayan rakyat (public 
servant) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services). 
Reformasi terhadap birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip-prinsip dari penerapan tata 
pemerintahan yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan 
yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi 
manusia, desentralistik, partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, 
efektif dan efisien. Salah satu bentuk tata pemerintahan yang baik tersebut adalah 
terlaksananya pelayanan publik dengan baik (pelayanan prima). Unsur pelayanan 
yang harus dipenuhi diantaranya adalah kesederhanaan, kepastian, keamanan, 
keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Penyelenggaran 
tata pemerintahan yang baik adalah merupakan agenda utama pemerintahan 
Indonesia di era pasca reformasi.

Sejalan dengan perkembangan politik dan demokrasi dewasa ini telah 
memunculkan berbagai tantangan besar terutama bagi pelaksanaan kinerja 
lembaga-lembaga pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance). Setiap lembaga pemerintah dituntuk untuk mampu 
mendefinisikan visi, misi dan perannya sebagai lembaga publik agar mampu 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan adanya hal tersebut 
menimbulkan tuntutan atas perubahan internal birokrasi lembaga pemerintahan 
untuk mewujudkan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, 
profesional dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance.2

Prinsip-prinsip good governance tersebut memberikan pengaruh kuat 
dalam pemerintahan Indonesia salah satunya adalah tututan adanya berbagai 
perubahan dalam sistem pemerintahan. Pelaksanaan prinsip good governance 
dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur menjadi salah satu tujuan 
pembangunan nasional.3 

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut sangat bergantung 
kepada kinerja aparatur Negara. Dalam rangka peningkatan mutu aparatur 
pemerintah sebagai modal dasar pembangunan nasional tersebut, maka kinerja 
sumber daya manusia senantiasa harus ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. Peningkatan mutu sumber daya manusia yang strategis dalam wujud 
ketrampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen pengorganisasian sumber 
daya manusia merupakan syarat utama dalam konteks pembangunan dalam 
bidang kepegawaian sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan publik dan 

2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hIm 71
3 W.Sudibyo, Reformasi Birokrasi, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hIm 10.
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kinerja yang tinggi.4

Setidaknya ada 3 (tiga) tugas yang diemban oleh ASN dalam rangka 
menjalankan peran mulia tersebut yaitu: 1) melaksanakan tugas pelayanan publik; 
2) melakukan tugas pemerintahan, dan; 3) menjalankan tugas pembangunan 
tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative, adapun tugas pemerintahan 
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang 
meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. 
Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan 
melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui 
pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang 
diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Agar dapat menjalankan tugas sebagaimana tersebut di atas, Pegawai ASN 
harus memiliki profesi dan didukung oleh manajemen ASN yang berdasarkan 
pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja 
yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang 
dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi 
pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan 
tata kelola pemerintahan yang baik. Manajemen ASN merupakan pengelolaan 
ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesionaI, memiliki nilai dasar, 
etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi 
dan nepotisme. Sistem merit dalam manajemen ASN ini merupakan salah satu 
terobosan norma yang dikenalkan UU ASN.

Gambar 1

 
Sumber: BKN (2013)

4 Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him 84.
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Jumlah pegawai ASN menurut data BKN 2013 sebanyak 4,36 juta dengan 
rincian Pegawai di pemerintah pusat sebanyak 891.509 jiwa dan yang bekerja 
sebagai PNS di daerah sebanyak 3.471.296 jiwa. Sedangkan ditilik dari tingkat 
pendidikan, komposisi pegawai ASN yang berpendidikan strata 1 (sarjana) 
sebanyak 40% dan sisanya berpendidikan sekolah menengah (SMA) sebesar 
28%. 

Dari sisi pengaturan secara normatif, UU ASN sudah mengatur manajemen 
yang efektif melalui sistem merit dan kenetralitasan pegawai ASN dari un sur 
politik. Hal tersebut membuka harapan untuk menciptakan ASN yang memiliki 
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik 
bagi masyarakat. Melalui manajemen ASN yang menggunakan sistem merit serta 
kenetralitasan pegawai ASN dari unsur politik, diharapkan PNS bersama dengan 
PPPK menjadi part of the solutions dan bukan menjadi part of the problems.

Terobosan norma lain dalam UU ASN adalam Sistem Informasi ASN. Dalam 
rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan 
dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN 
merupakan rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun 
secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang 
diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi.

Netralitas PNS dari unsur politik menjadi landasan pokok diundangkannya 
UU ASN. Pegawai ASN pada dasarnya harus netral dari pengaruh partai politik. 
Dalam rangka menjaga netralitas dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, 
dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan 
tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota danlatau 
pengurus partai politik. Untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan profesi ASN, Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi 
Pegawai ASN Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik profesi dan 
standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai perekat 
dan pemersatu bangsa.

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam 
Undang-Undang ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil 
dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya. 
Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan sosial.

Jika kita melihat substansi materi yang diatur dalam UU ASN, kita dapat 
menaruh harapan yang kuat terwujudnya ASN yang profesional, bebas dari 
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam 
melaksanakan pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Namun dalam 
perjalanannya yang sudah hampir 2 (dua) tahun UU ASN ini disahkan (tanggal 
15 Januari 2014), masih ditemui adanya beberapa kendala atau permasalahan 
dalam implementasinya dan belum nampak hasilnya secara signifikan dari tujuan 
semula dilahirkannya UU ASN tersebut. Untuk itulah dalam rangka menjalankan 
fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22D ayat (3) 
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Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 jo. Pasal 248 ayat (1) huruf d dan 
Pasal 249 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD, Komite I DPD RI melakukan pengawasan pelakasanaan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

1.2 Pokok Permasalahan
Dari latar belakang tersebut di atas, dirumuskan pokok permasalahan sebagai 

berikut:
1. Apakah aturan-aturan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah 

seluruhnya diterbitkan Pemerintah sesuai dengan mandat dan tenggat waktu 
yang ditetapkan dalam UU ASN?

2. Apakah yang menjadi kendala baik tataran regulasi maupun teknis operasional 
dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
ASN?

3. Apakah kelembagaan yang mengatur ASN sudah mampu mewujudkan norma 
ideal dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN?

1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud

Maksud dilaksanakan pengawasan DPD RI terhadap UU No. 5 Tahun 
2014 tentang ASN adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi peraturan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara baik dari segi formil maupun materiil.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam 

implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara baik secara regulatif maupun teknis pelaksanaannya.

3. Mengetahui dan memastikan apakah kelembagaan ASN (KASN, LAN 
dan BKN) telah menjalankan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara.

b. Tujuan
Sedangkan tujuan dilaksanakannya pengawasan DPD RI terhadap UU 

No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah :
1. Untuk mengetahui peraturan-peraturan teknis apa saja yang merupakan 

amanat dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang 
belum tersusun dan segera untuk disusun, sekaligus menjadi rekomendasi 
DPD RI.

2. Memperoleh informasi terkait dengan kendala yang dihadapi dalam 
implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara baik secara regulatif maupun teknis pelaksanaan dan solusi 
yang dapat ditawarkan.
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3. Memperoleh kepastian terkait dengan optimalisasi penyelenggaraan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh 
kelembagaan Aparatur Sipil Negara (Kementerian PAN dan RB, KASN, 
LAN, BKN).

1.4 Objek Pengawasan
Salah satu program kerja DPD RI pada Masa Sidang II Tahun 2015 - 2016 

adalah pelaksanaan fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu 
yang menjadi alasan perlunya dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
undang-undang ini adalah banyaknya persoalan terkait dengan manajemen 
kepegawaian, khususnya di daerah sehingga asumsinya keberlakuan undang-
undang ASN ini belum dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan cita-cita 
ideal dalam undang-undang tersebut.

Fokus pengawasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang 
Aparatur Sipil Negara adalah:
1. Ketersediaan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU No.5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara baik dalam bentuk Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri. Dalam 
hal ini, sebanyak 18 (delapan belas) Peraturan Pemerintah, 4 (empat) 
Peraturan Presiden dan 3 (tiga) Peraturan Menteri sebagai amanat dari 
UU ASN telah tersedia dan diberlakukan.

2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara baik secara regulatif maupun 
teknis pelaksanaan dan solusi yang dapat ditawarkan.

3. Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara oleh kelembagaan Aparatur Sipil Negara (Kementerian PAN 
dan RB, KASN, LAN, BKN).

1.5 Desain Kegiatan
Pengawasan yang dilakukan oleh Komite I DPD RI terhadap keberlakuan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan 
pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPD RI sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 
1945 jo. Pasal 248 ayat (1) huruf d dan Pasal 249 ayat (1) huruf e Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dimaksud, Komite I DPD RI 
melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Melakukan penyerapan aspirasi masyarakat di masing-masing provinsi 

daerah pemilihan;
2. Melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN);
3. Melakukan Expert Meeting dengan para pakar ASN antara lain:
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a. Dr. Taufik Effendi, pakar reformasi birokrasi, Mantan Menteri PAN dan 
RB;

b. Prof. Dr. Eko Prasojo, S.IP., Mantan Wakil Menteri PAN dan RB, Guru 
Besar Administrasi Negara, Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik, 
Universitas Indonesia;

c. Yulina Setiawati, S.H., M.M - Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian, 
Badan Kepegawaian Negara (BKN)

d. Dr. Medelina K. Hendytio, M.A., pakar birokrasi dari Centre for Strategic 
and International Studies (CSIS);

e. Drs. Eko Sutrisno, M.Si. Mantan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
(BKN)

4. Melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan 
dan Sumatera Selatan pada tanggal 22 - 25 November 2015, dengan 
melakukan rapat kerja dengan Gubernur, Satuan Kerja Pemerintah Daerah 
(SKPD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 
Kegiatan penyerapan aspirasi, rapat kerja dan kunjungan kerja dilakukan 

dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi faktual empiris dilapangan 
terkait dengan pelaksanaan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, sedangkan 
kegiatan Expert Meeting dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara 
mendalam/mendasar terkait substansi materi pengaturan ASN dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 2014 dan implementasinya oleh kelembagaan yang terkait. 
Materi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, selanjutnya dikaji, dianalisis dan 
dibahas secara mendalam oleh Komite I DPD RI sehingga menghasilkan sebuah 
dokumen hasil pengawasan termasuk rekomendasi di dalamnya.
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BAB II
DASAR HUKUM DAN LANDA SAN TEORITIK

2.1 Pengaturan Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2015

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara, dinyatakan bahwa : “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Sedangkan yang 
dimaksud dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Aparatur Sipil 
Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat 
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan 
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Dalam undang-undang ini juga disebutkan tentang pengertian Pegawai Negeri 
Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai 
ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan.
Berikut Pokok-Pokok dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (ASN).

A. Jenis, Status, dan Kedudukan
Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS sebagaimana dimaksud 
merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai 
secara nasional. Adapun PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat 
sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan 
ketentuan Undang-Undang ASN.

Pasal 8 dan Pasal 9 UU ASN menyatakan : “Pegawai ASN berkedudukan 
sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan 
oleh pimpinan Instansi Pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi 
semua golongan dan partai politik.”

B. Jabatan ASN
Jabatan ASN terdiri atas: a) Jabatan Administrasi; b) Jabatan Fungsional; 

c) Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud 
terdiri atas: a) Jabatan Administrator; b) Jabatan Pengawas; dan c) Jabatan 
Pelaksana. Pejabat dalam jabatan administrator menurut Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 ini, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh 
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kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 
Adapun pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana; sementara 
pejabat dalam jabatan pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

PasaI 16 UU ASN berbunyi: “Setiap jabatan sebagaimana dimaksud 
ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, sedangkan Jabatan 
Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsionaI keahIian dan jabatan 
fungsional ketrampilan. Untuk jabatan fungsional keahlian terdiri atas: a) Ahli 
Utama; b) Ahli Madya; c) Ahli Muda; dan d) Ahli Pertama. Sementara jabatan 
fungsionaI ketrampilan terdiri atas: a) Penyelia; b) Mahir; c) Terampil; dan 
d) Pemula. Untuk jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a) Jabatan Pimpinan 
Tinggi utama; b) Jabatan Pimpinan Tinggi madya; dan c) Jabatan Pimpinan 
Tinggi pratama.

Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap 
Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah meIaIui:
a. KepeIoporan dalam bidang keahlian profesional; analisis dan rekomendasi 

kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
b. Pengembangan kerjasama dengan instansi lain; dan 
c. KeteIadanan daIam mengamalkan nilai dasar ASN, dan melaksanakan 

kode etik dan kode perilaku ASN.
Sedangkan Pasal 19 ayat (3) UU ASN menyatakan : “Untuk setiap jabatan 

Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, 
pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan 
lain yang dibutuhkan selanjutnya ditambahkan, ketentuan lebih lanjut 
mengenai kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak 
jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. Menurut UU ini, jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. 
Adapun jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a) Prajurit TNI; dan b) anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

C. Hak dan Kewajiban
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini menegaskan, PNS berhak 

memperoleh: a) Gaji, tunjangan, dan fasilitas; b) Cuti; c) Jaminan pensiun dan 
jaminan hari tua; d) Perlindungan; dan e) Pengembangan kompetensi. Adapun 
PPPK berhak memperoleh: a) Gaji dan tunjangan; b) Cuti; c) Perlindungan; 
dan d) Pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN:
a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah 

yang sah;
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 

berwenang;
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d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan tanggung jawab;
f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan 

dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 

jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

D. Kelembagaan
Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam 

kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Untuk menyelenggaraan kekuasaan dimaksud, Presiden mendelegasikan 
kepada:
a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrrasi 

(PAN-RB) berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan 
kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas 
pelaksanaan kebijakan ASN;

b. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkaitan dengan kewenangan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN 
untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap 
penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN;

c. Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkaitan dengan kewenangan 
penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan

d. Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkaitan dengan kewenangan 
penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.
Pasal 26 (ayat 1) UU ASN menyatakan: “Menteri PAN-RB berwenang 

menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan Pegawai ASN”. Undang-
Undang ini menyebutkan, kebijakan dimaksud termasuk di antaranya 
kebutuhan Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan 
Pegawai ASN, sistem pensiun PNS, pemindahan PNS antar jabatan, antar 
daerah, dan antar instansi.

E. Mutasi dan Penggajian
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara disebutkan, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dimutasi tugas 
dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) 
Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi 
Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar 
negeri.
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Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; antar kabupaten/kota dalam satu 
provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala 
Badan Kepegawaian Negara (BKN); antar kabupaten/kota antar provinsi, 
dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri PAN-RB setelah memperoleh 
pertimbangan kepala BKN; mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi 
Pusat atau sebaliknya ditetapkan oIeh Kepala BKN; dan mutasi PNS antar 
Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. “Mutasi PNS dilakukan dengan 
memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan,” bunyi Pasal 73 Ayat (7) 
Undang-Undang No.5 Tahun 2014. Pasal 79 UU ini menegaskan, pemerintah 
wajib membayar gaji yang adiI dan layak kepada PNS serta menjamin 
Kesejahteraan PNS. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung 
jawab, dan risiko pekerjaan.

Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas, yang meliputi 
tunjangan kinerja (dibayarkan sesuai pencapaian kinerja) dan tunjangan 
kemahalan (dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks 
harga di daerah masing-masing).

“Ketentuan Iebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan 
kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam PasaI 79 dan Pasal 
80 diatur dengan Peraturan Pemerintah,” bunyi Pasal 81 Undang-Undang 
ASN. Undang-Undang ini juga menegaskan, PNS yang telah menunjukkan 
kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja 
dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa:
a. tanda kehormatan;
b. kenaikan pangkat istimewa;
c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
d. kesempatan mengadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Adapun PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa 
pemberhentian tidak dengan hormat, dicabut haknya untuk memakai tanda 
kehormatan berdasarkan undang-undang ini.

F. Pemberhentian
Mengenai pemberhentian, UU ASN ini menyebutkan, bahwa PNS 

diberhentikan dengan hormat karena:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. mencapai batas usia pensiun; 
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan 

pensiun dini; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan 

tugas dan kewajiban.
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Selain itu, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak 
diberhentikan karena hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana 
yang dilakukan tidak berencana.

PNS juga dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas pennintaan 
sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Adapun 
PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya 
dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pindana yang dilakukan dengan 
berencana.
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini menyebutkan, PNS 

diberhentikan sementara apabila: a) diangkat menjadi pejabat negara; b) 
diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural; atau c) 
ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 88 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, “Pengaktifan kembali 
PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian”. Adapun mengenai Batas Usia Pensiun (BUP), pasal 90 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini meyebutkan, yaitu:
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan 
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat 

Fungsional.
PNS yang berhenti bekerja, menurut Pasal 91 UU ini, berhak atas jaminan 

pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan 

pensiun dini; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan 

tugas dan kewajiban.
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Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini, jaminan 
pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan 
kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan 
atas pengabdian PNS. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana 
dimaksud mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan 
dalam program jaminan sosial nasional.

G. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN) menegaskan, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi utama dan madya 
pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, 
dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan syarat kompetensi, 
kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan 
integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

“Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan masdya sebagaimana 
dimaksud dilakukan pada tingkat nasional,” bunyi Pasal 108 Ayat (2) UU 
tersebut. Adapun pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pratama dilakukan 
secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS, yang dilakukan secara 
terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 
1 (satu) provinsi. 

Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2014 ini, Jabatan Pimpinan Tinggi 
utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan 
persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan 
kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Selain itu, jabatan 
pimpinan tinggi dapat pula diisi oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Polri) setelah mengundurkan diri dari dinas aktif 
apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui 
proses secara terbuka dan kompetitif. Adapun untuk jabatan pimpinan tinggi 
di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan 
anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

“Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi 
Pemerintah, yang terdiri dari unsur internal maupun eksternal Instansi 
Pemerintah yang bersangkutan,” bunyi Pasal 110 Ayat (1 dan 3) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam UU ini juga ditegaskan, dalam 
membentuk panitia seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat 
Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara 
(KASN).

Ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi ini dapat 
dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem 
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Merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan KASN. “Instansi 
Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai 
ASN, wajib melaporkan secara berkala kepada KASN untuk mendapatkan 
persetujuan baru,” bunyi Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 
2014.

H. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat
Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi utama dan/atau madya, panitia 

seleksi Instansi Pemerintah memilih 3 (tiga) nama calon untuk setiap 1 (satu) 
lowongan jabatan. Tiga nama calon pejabat yang terpilih disampaikan kepada 
Pejabat Pembina Kepegawaian. Selanjutnya, Pejabat Pembina Kepegawaian 
mengusulkan 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud kepada Presiden.

“Presiden memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon yang disampaikan 
untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi utama dan/atau madya,” 
bunyi Pasal 112 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Adapun untuk 
pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Selanjutnya, 
panitia seleksi memilih 3 (tiga) nama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan 
yang disanpaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang 
Berwenang (pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN).

“Pejabat Pembina Kepegawaian lalu memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama 
calon yang diusulkan dengan memperhatikan pertimbangan Pejabat yang 
Berwenang untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi pratama,” 
bunyi Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 2014.

Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi madya di tingkat provinsi 
dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawian dengan terlebih dahulu 
membentuk panitia seleksi, yang selanjutnya memilih 3 (tiga) nama calon 
untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan. Tiga nama calon itu diserahkan 
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk selanjutnya diusulkan kepada 
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Presiden akan memilih 
1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan 
sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi madya.

Adapun pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pratama dilakukan oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia 
seleksi. Selanjutnya, panitia seleksi mengusulkan 3 (tiga) nama calon untuk 
setiap 1 (satu) lowongan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui 
Pejabat yang Berwenang. Pejabat Pembina Kepegawaian akan memilih 1 
(satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat 
pembina tinggi pratama.

“Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin 
sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan ·oleh bupati/walikota 
dikoordinasikan dengan gubernur,” bunyi Pasal 115 Ayat (5) Undang-Undang 
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Nomor 5 Tahun 2014. UU ini menegaskan, Pejabat Pembina Kepegawaian 
dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung 
sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi 
tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi 
memenuhi syarat jabatan tertentu. Selain itu, penggantian Pejabat Pimpinan 
Tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahlln dapat dilakukan setelah 
mendapat persetujuan Presiden.

“Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) 
tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian 
kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat 
persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan 
KASN,” bunyi Pasal 117 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

I. Pejabat Negara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN) menegaskan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan 
tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil 
gubernur, bupati/walikota, dan wakil walikota wajib menyatakan pengunduran 
diri secara tertulis dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak mendaftar sebagai 
calon. Adapun PNS yang diangkat menjadi :
a. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
b. BPK, Komisi Yudisial dan KPK;
c. Menteri dan setingkat menteri;
d. Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta 

Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
e. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

Menurut Pasal 123 Ayat (1) UU ini, diberhentikan sementara dari 
jabatannya, dan tidak kehilangan status sebagai PNS.

“Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara 
sebagaimana dimaksud diaktifkan kembali sebagai PNS,” bunyi Pasal 123 
Ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2014. Adapun PNS yang mencalonkan 
diri atau dicalonkan menjadi :
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. ketua, wakil ketua, dan anggota DPRlDPRD;
c. gubernur dan wakil gubernur;
d. bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota

Menurut Undang-Undang tentang ASN ini, PNS yang tidak menjabat 
lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 Ayat 
(1) dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau 
jabatan fungsional sepanjang tersedia lowongan jabatan. “Dalam hal tidak 
tersedia lowongan jabatan, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS 
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yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat,” bunyi Pasal 124 Ayat (2) 
Undang-Undang No.5 Tahun 2014.

J. Organisasi dan Penyelesaian Sengketa
Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN 

Republik Indonesia, yang memiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan 
standar pelayanan profesi ASN, dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai 
pemersatu bangsa. Sementara untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan 
akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN, menu rut Undang-
Undang No.5 Tahun 2014 ini, diperlukan Sistem Informasi ASN, yang 
diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar-Instansi Pemerintah.

Sistem Informasi ASN memuat seluruh informasi dan data pegawai 
ASN, yang meliputi: a) Data riwayat hidup; b) Riwayat pendidikan formal dan 
non formal; c) Riwajatjabatan dan kepangkatan; d) Riwayat penghargaan, 
tandajasa, atau tanda kehormatan; e) Riwayat pengalaman berorganisasi; f) 
Riwayat gaji; g) Riwayat; h) Daftar penilaian prestasi kerja; i) Surat keputusan; 
dan j) Kompetensi.

Menurut UU ini, sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya 
administratif, yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan 
diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum 
dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada 
pejabat yang berwenang mengukum; adapun banding diajukan kepada badan 
pertimbangan ASN.

2.2 Landasan Teori

A. Teori Sumber Daya Manusia
Dalam konsep manajemen strategis sumber daya manusia, pendekatan 

yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini adalah 
pengembangan potensi human capital bukan pendekatan administrasi 
kepegawaian. Pada prinsipnya strategi manajemen sumber daya manusia 
adalah rumusan mendasar mengenai pendayagunaan sumber daya manusia 
sebagai usaha mempertahankan dan meningkatkan kemampuan terbaik 
(prima) sebuah perusahaan/industri untuk menjadi kompetitor (pesaing) yang 
mampu memenangkan dan menguasai pasar, melalui tenaga kerja yang 
dimilikinya.5

Konsep pengembangan human capital merupakan bagian dari intellectual 
capital, dimana menu rut Hubert Saint Onge, intellectual capital terbagi atas 
tiga hal, yaitu human capital, social capital, dan organizational capital. Human 
capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang 
yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Human 
capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan 

5 Suratno, Tatang, The education system in Indonesia at a time o/significant changes, 2014
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solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang 
ada dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya social capital merupakan syarat 
penting untuk menggerakkan sebuah organisasi, bahkan untuk pembangunan. 
Untuk itu, social capital harus dikenali dan dikembangkan pula. Konsep 
social capital dapat diterapkan untuk upaya pemberdayaan masyarakat. 
Social capital menjadi semacam perekat yang mengikat semua orang dalam 
masyarakat. Di dalamnya berjalan “nilai saling berbagi” (shared values) serta 
pengorganisasian peran-peran (rules) yang diekspresikan dalam hubungan-
hubungan personal (personal relationships), kepercayaan (trust), dan common 
sense tentang tanggung jawab bersama. Sedangkan organizational capital 
merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses 
rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk 
menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara 
keseluruhan.6 

Konsep Human Capital Management (HCM) menjawab pemikiran 
bagaimana seseorang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan/
posisi kerjanya dengan menempatkan insan pekerja yang bertalenta tinggi 
untuk menempati jabatan/posisi yang cocok dengan talenta mereka. Teori 
ini menganggap bahwa profit bisnis berkembang dan berkelanjutan ketika 
perusahaan mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan dengan lebih baik ketimbang yang ditawarkan para 
pesaingnya. 

Pendekatan HCM sebagai suatu sistem dirancang untuk menciptakan 
keunggulan kompetitif yang bersinambungan melalui pengembangan 
karyawan. Tidak semua peran penting dalam suatu perusahaan memiliki 
derajat yang sama dalam menciptakan kepuasan pelanggan dan pemegang 
saham. Namun yang terpenting ketika menempatkan peran kinerja karyawan 
terhadap perusahaan maka mereka harus memiliki kemampuan terbaiknya 
dalam memenuhi kebutuhan pelanggan ketimbang karyawan di perusahaan 
pesaingnya.

HCM menjadi sangat penting karena merupakan sumber inovasi dan 
pembaruan. Terdapat dua hal yang mendukung kontribusi investasi HCM ke 
dalam perusahaan, yaitu : (i) karyawan dengan human capital yang tinggi lebih 
memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas 
tinggi, sehingga perusahaan dapat mempertahankan pelanggan atau menarik 
pelanggan baru; (ii) pelanggan potensial dapat mempergunakan kualitas m 
dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan 
yang mereka sediakan.

Dalam konteks dalam Undang- Undang Aparatur Sipil Negara, konsep 
pengembangan human capital dapat dilihat dalam Pasal 51 Undang-
Undang ASN. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa Manajemen ASN 

6 lihat http://erniesuJe.unpad.ac.idJ?p=49
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diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Manajemen ASN sendiri dalam 
Pasal 1 angka 5 didefinisikan merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan 
Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari 
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya 
Sistem Merit sendiri dalam Pasal 1 angka 22 didefinisikan sebagai kebijakan 
dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan 
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang 
politik, ras, wama kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pemikahan, 
umur, atau kondisi kecacatan.

Apabila prinsip Manajemen ASN yang terdapat dalam Pasal 51 
UndangUndang ASN diterapkan menurut konsep yang tertera dalam Konsep 
pengembangan human capital sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 
Hubert Saint Onge, nampaknya sejalan. Namun demikian, terdapat tantangan 
yang dihadapi dalam menjalankan Manajemen ASN dengan menggunakan 
merit sistem ini. Pertama, harus adanya kesesuaian antara kecakapan atau 
kemampuan seorang aparatur dengan jabatan yang diembannya. Kedua, 
harus ada standar kompetensi atau tolak ukur kinerja. Ketiga, munculnya 
beberapa permasalahan dalam sistem merit dan profesionalisme yang 
mencakup politisasi birokrasi, etnosentrisme daerah, hubungan kekerabatan, 
primordialisme dalam jabatan birokrasi pemerintah, belum adanya standar 
kompetensi jabatan publik, sistem rekrutmen tertutup, buruknya perencanaan 
dan pengembangan karir pegawai, sistem penggajian, dan rendahnya etos 
kerja pegawai.

Dapat dikatakan bahwa saat ini dengan telah berlakunya Undang-Undang 
Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan manajemen ASN dengan sistem merit 
sudah harus dilaksanakan. Terpulang banyaknya tantangan atau hambatan 
yang dihadapi, pelaksanaan sistem merit ini harus tetap berjalan secara 
efektif.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai 
keefektifan penerapan sistem merit, pertama, menetapkan pagu atau target 
prestasi kerja; kedua mengembangkan sistem penilaian karya pegawai yang 
berfokus pada kekhasan jabatan, berorientasi pada hasil kerja serta penilaian 
oleh lebih dari satu penilaian atau multi raters; ketiga, memberikan pelatihan 
penilaian prestasi kerja kepada para pimpinan unit kerja serta pegawai 
umumnya terampil menilai prestasi kerja pegawai serta menguasai seni 
penyampaian umpan balik tentang kondisi nyata prestasi kerja yang berhasil 
dicapai sehingga pada masa mendatang memungkinkan untuk dicapainya 
prestasi kerja pegawai yang lebih baik. Keempat, membakukan pemberian 
penghargaan berdasarkan prestasi kerja yang berhasil dicapai oleh setiap 
pegawai. Kelima, menggunakan skala kenaikan penghasilan yang besar dan 
bernilai signifikan.7 

7 Daryanto, Arief, Merit System Dalam Menajemen Pegawai Negeri Sipil, Jumal Kebijakan dan Manajemen PNS, 2014
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B. Teori Birokrasi
Secara teori, terkait kenetralitasan pegawai ASN khususnya kalangan 

birokrasi telah ban yak dibahas oleh para Pakar. Woodrow Wilson menyoroti 
tentang kenetralan birokrasi. Birokrasi pemerintah menurut Wilson berfungsi 
melaksanakan kebijakan politik, sehingga birokrasi itu harus berada di luar 
kajian politik. Konsep dasar Wilson ini kemudian diikuti oleh sarjana politik 
Frank Goodnow (1900) yang menyatakan bahwa ada dua fungsi pokok 
pemerintah yang amat berbeda satu sama lainnya yaitu fungsi politik dan 
administrasi. Fungsi politik berarti pemerintah membuat dan merumuskan 
kebijakan-kebijakan, sementara fungsi administrasi berarti pemerintah tinggaI 
melaksanakan kebijakan tersebut8.

Dalam perspektif Iainnya, netralisasi birokrasi dikemukakan oleh Francis 
Rourke. Dia mengatakan walaupun birokrasi pada mulanya hanya berfungsi 
untuk melaksanakan kebijakan politik, akan tetapi birokrasi bisa berperan 
membuat kebijakan politik. Menurut Rourke, netralisasi birokrasi dari politik 
adalah hampir tidak mungkin, sebab jika partai politik tidak mampu memberikan 
altematif program pengembangan dan mobilisasi dukungan, maka birokrasi 
akan melaksanakan tugas-tugas itu sendiri dan mencari dukungan politik di 
Iuar partai politik yang bisa membantunya dalam merumuskan kebijakan politik. 
Dukungan politik itu, menurut Rourke dapat diperoleh melalui tiga konsentrasi 
yakni pada asyarakat Iuar, pada Iegislatif dan pada diri birokrasi sendiri 
(executive branch). Masyarakat Iuar itu berupa kalangan pers, pengusaha 
dan mahasiswa. Legislatif dari kalangan DPR, dan birokrasi sendiri, misalnya 
dari kalangan perguruan tinggi.9

1. Pengertian Birokrasi
Pengertian birokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah sistem organisasi pemerintahan yang dijalankan oIeh pegawai 
pemerintah dengan sistem komando dan berpegang pada hirarkhi dan 
jenjang jabatan. Organisasi berbentuk piramida makin ke puncak makin 
kecil. Pengertian lainnya menurut kamus ini adalah cara bekerja atau 
susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang 
banyak liku-liku dan sebagainya. Sedangkan pengertian birokrasi menurut 
Max Weber adalah kekuasaan berada pada orang-orang di belakang meja 
atau dengan kata lain kekuasaan dijalankan oleh para pejabat dengan 
ciri-ciri jabatan yang terorganisasi/tersusun secara hirarkhi, setiap jabatan 
mempunyai wilayah kompentensinya sendiri, pegawai negeri menerima 
gaji tetap sesuai pangkat/jabatannya, pegawai negeri ditentukan, tidak 
dipilih, berdasarkan kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah, 
pekerjaan merupakan karir yang terbatas, para pejabat tidak memiliki 
kantor sendiri dan promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan 

8 Batinggi, Achmad & Muhammad Tamar, Filsafat Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2001
9 ibid, Batinggi Achmad
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yang melebihi rata-rata.
Tata kelola yang baik (good governance) merupakan isu yang 

paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. 
Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah 
untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah 
sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat disamping 
adanya globalisasi. Pergeseran paradigma kepemerintahan dari “rulling 
government” yang terus berproses menuju kepada “good governance 
“, dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adi!. 
Buruknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 
lambatnya kita bangkit mengatasi krisis multi dimensi yang terjadi. 
Kunci utama perubahan adalah konsep pelayanan oleh birokrat, yaitu 
bukan memberikan pelayanan secara struktural kepada atasannya 
dan golongan tertentu, akan tetapi berorientasi memberikan pelayanan 
kepada masyarakat.

Dengan terjadinya fenomena baru, berupa perubahan-perubahan 
peran birokrasi tersebut, nampaknya di kalangan para pakar administrasi 
mulai mengamati adanya alur pikir baru yang ditunjang dengan 
seperangkat teori sehingga melahirkan paradigma baru dalam dunia ilmu 
administrasi negara. Paradigma baru yang memandang birokrasi sebagai 
organisasi pemerintahan tidak Iagi semata-mata hanya melakukan tugas-
tugas pemerintahan akan barang-barang publik (public goods), tetapi 
juga melakukan dorongan dan motivator bagi bertumbuh kembangnya 
peran serta masyarakat.

Birokrasi modern tidak lagi berpikir bagaimana membelanjakan dana 
yang tersedia dalam anggaran yang terbatas dengan se-efisien mungkin, 
dan manfaat apa yang akan diperoleh dari hasil pembelanjaan tersebut 
(cost and benefit). Pendekatan ini akan merubah pola pembiayaan 
secara lebih efisien serta memungkinkan untuk mengukur produktivitas 
kerja birokrasi.

Praktek birokrasi acapkali tidak sejalan menurut pemahaman konsep 
Schmoller dalam Albrow menyebutkan birokrasi selalu cenderung ke 
arah penyimpangan pathologis (masih dapat diobati) dari jalan normal 
administrasi yang sehat. Robbins mengidentifikasi penyelewengan 
fungsi birokrasi: (1) Penyimpangan tujuan; (2) Penerapan peraturan yang 
tidak tepat; (3) Keterasingan pegawai; (4) Konsentrasi kekuasaan; (5) 
Frustasi diri yang bukan anggota. Hiks dan Gulet dalam G. Kartasaputra 
memaparkan fungsi birokrasi karena:
1. Rigiditas; kritik birokrasi terhadap peraturan, karena sifat birokrasi 

yang statis dan kaku.
2. Impersonalitas; karena penekanannya tata tertib, membuat birokrasi 

disebut sebagai model organisasi yang steril. Maksudnya, birokrasi 
Mengabaikan orang-orang sebagai unsur yang utama dalam suatu 
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organisasi.
3. Pengalihan tujuan; sejalan dengan perubahan, acapkali program 

yang diimpiementasikan ternyata kalah cepat dengan perubahan. 
Saat implementasi program diberlakukan, saat itu telah terjadi 
perubahan tuntutan publik.

4. Pembatasan kategorisasi (penggolongan); untuk menjamin manfaat 
pengkoordinasian dan spesialisasi dilaksanakan penggolongan 
yang tegas. Namun di pihak lain, penggolongan dapat menimbulkan 
birokratis, prosedur yang lamban dan masalah koordinasi.

5. Mempertahankan dan pembentukan kemutlakan sendiri; seringkali 
bagi seorang birokrat yang memikirkan bahwa memegang suatu 
jabatan memberikannya kepemilikan secara pribadi atas kemampuan 
dalam hak-hak Istimewa.

6. Nilai pengendalian; pengaturan yang diharapkan merupakan 
prosedur dalam suatu birokrasi, tidak menciptakan nilai manfaat 
pada pelaksanaan kerja.

7. Kekhawatiran; tekanan menyesuaikan diri dan memperbaiki status 
dalam suatu birokrasi sering menghasilkan Kekhawatiran atau 
kecemasan.
Sifat rasionalitas birokrasi dapat mengarah pada penyelewengan, 

seperti yang dikemukakan Michaels:
“Bureaucracy is a real opponent of individual freedom. Bureaucratic 
spirit damages characteristics and invokes moral decline. At each 
bureaucracy we observe hunts of places, promotional fever, and 
enslavement of those running that promotion, there’s arrogance 
towards subordinates and the attitude like that of slaves to towards 
their superiors. “
Penyelewengan birokrasi dalam pelaksanaan acapkali menimbulkan 

cemoohan masyarakat. Birokrat Pemerintah Daerah yang kurang 
dikagumi tetapi berkuasa. Henry (1995:3) meskipun terjadi antipati, tetapi 
pada kenyataannya jumlah birokrat pemerintah Daerah memiliki jumlah 
besar di setiap negara. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, kepiawaian 
birokrasi merinci urusan yang kompleks. Birokrasi telah dikembangkan 
untuk memberikan konsistensi dan universalitas di dalam penerapan 
peraturan yang dituntut oleh hukum maupun konsepsi keadilan “modern”, 
karena itu birokrasi merupakan instrumen penting pemerintah.

Fenomena krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi terjadi. 
Birokrasi dicemoohkan, disepelekan, bahkan ditentang kebijakan dan 
tindakannya. Terjadinya kesan negatif dan krisis kepercayaan terhadap 
birokrasi terse but disebabkan karena birokrasi selama ini tidak bisa 
merespon keinginan warga masyarakat. Oleh karenanya, usaha untuk 
memperbaiki struktur dan peran birokrasi pada saat sekarang adalah 
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suatu hal yang tidak terelakkan. Sebagaimana dikembangkan oleh Mauk 
dalam Budi Setiono :

“We need to change the culture of public administrator organizations; 
... slowness turn to quickness, top-down approaches to a bottom 
up philosophy, bureaucracy turn to neighborhoods, bigness to 
smallness.“
Birokrasi Pemerintah saat ini mencerminkan birokrasi yang besar 

seialu menekankan pada kewenangan dan didukung oleh seperangkat 
pegawai yang tidak profesional serta kompetensi yang dimiliki tidak 
sesuai dengan bidang fungsi yang dilaksanakannya. Di samping itu, 
dalam sistem kepegawaian perlu diterapkan sistem merit. Dalam sistem 
merit memiliki konsekuensi politis. Bila jumiah dan kualifikasi PNS dibuat 
sesuai dengan kebutuhan, akan banyak PNS yang dipensiunkan. Dalam 
kondisi swasta belum dapat menciptakan lapangan kerja, pelaksanaan 
pensiun dini dapat menimbulkan gejolak. Dengan demikian pada masa 
krisis ini birokrasi Pemerintah menanggung beban yang cukup banyak. 
Untuk itu pegawai yang profesional sesuai dengan konsep birokrasi ideal 
masih sangat jauh dari harapan. 

2. Pengertian Administrasi Kepegawaian dan Ruang Lingkupnya
Dalam literature Hukum Administrasi, seperti dikemukakan oleh 

Philipus M. Hadjon, et aI, bahwa beliau membedakan dengan tegas arti 
istilah administrasi dalam konsep Hukum Administrasi dengan arti istilah 
administrasi dalam konsep Ilmu Administrasi Negara sebagai cabang ilmu 
social. Untuk menganalisis masalah tersebut, langkah sistematis yang 
ditempuh adalah dengan memaparkan arti istilah arti istilah administrasi 
yang diteliti Kepustakaan Hukum Administrasi, dan arti istilah administrasi 
yang diteliti dari kepustakaan Ilmu Administrasi Negara.10

10 Periksa, Philipus M. Hadjon, et al., 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, HIm. 2.
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Belinfante: seperti diterjemahkan Philipus M. Hadjon, bahwa: 
“Hukum administrasi (administratief recht) berisi peraturan-peraturan 
yang berhubungan dengan administrasi, administrasi sarna artinya 
dengan “bestuur”. Dengan demikian “administratief recht” disebut juga 
“bestuurrecht”. Bestuur dapat pula diartikan sebagai fungsi pemerintahan, 
yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang 
dan peradiIan”.11 Sedangkan dalam konsep IImu Administrasi Negara, 
istilah administrasi diartikan sebagai manajemen dan organisasi dari 
manusia-manusia serta peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah, 
dan ruang lingkup kekuasaannya lebih luas, karena tidak hanya pada 
wilayah kekuasaan pemerintah (eksekutif), tetapi meliputi seluruh 
kegiatan Negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).12

Manajemen kepegawaian adalah perpaduan kata manajemen 
dan kepegawaian, karenanya untuk mendefinisikan perlu diartikan 
masingmasing. Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa manajemen 
adalah “kemampuan atau keterampilan untuk meperoleh suatu hasil 
dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain”13

Proses dan fungsi manajemen terdiri atas :
1. Perencanaan (planning), yaitu penetapan tujuan;
2. Pengorganisasian (organizing), yaitu penugasan pekerjaan tertentu 

bagi tiap pegawai;
3. Pengisian staf (staffing), yaitu penetapan jenis pegawai yang perlu 

diangkat;
4. Pengarahan (leading), yaitu menggerakkan orang lain untuk 

menyelesaikan pekerjaan;
5. Pengawasan (controlling), yaitu pemeriksaan untuk mengkaji prestasi 

kerja.14

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan 
pegawai negeri (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999). 
Sedangkan jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang 
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk 
didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga Negara, dan 
kepaniteraan pengadilan (Pasal 1 angka 5). Pengertian di atas berlaku 
dalam pelaksanaan semua aturan hukum kepegawaian, dan pada 
umumnya beriaku juga terhadap pelaksanaan aturan hukum lain.

Undang-undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tersebut 
dinyatakan tidak beriaku sejak diundangkannya Undang-Undang No. 

11 Philipus M. Hadjon dalam “Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara, 2004, HK Offset Penerbit & Percetakan, Yogyakarta, 
him. 9

12 Perkisa, opcit, him. 3-5
13 Sondang P. Siagian, 1979, Filasfat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, Hlm, 3.
14 Periksa, Gary Dessler (Agus Dharma), 1986, Manajemen Personalia, Erlangga, Jakarta, him. 2.
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5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga hal-hal yang 
berkaitan dengan kepegawaian sudah menggunakan Undang-Undang 
ASN tersebut.

3. Paradigma Birokrasi Pemerintah
Dengan adanya revolusi transformasi, komunikasi dan informasi 

tidak ada lagi bagian dunia yang masih tertutup. Dengan demikian, 
tidak dapat dipungkiri bahwa sedang dan akan terus teIjadi pergeseran 
dalam sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh manusia. Pergeseran 
terse but menjadi tantangan karena pada satu pihak suatu bangsa ingin 
mempertahankan jati dirinya dan dipihak lain dituntut melakukan berbagai 
bentuk penyesuaian agar mampu mengikuti irama dan perkembangan 
zaman. Tantangan tersebut lebih terasa lagi karena pergeseran nilai 
tersebut dapat terlihat dalam bidang politik, ekonomi dan kehidupan 
sosial. 

Cakrawala baru birokrasi telah terbuka untuk lebih berperan dalam 
percepatan proses perubahan sosial masyarakat, dari masyarakat 
tradisional menjadi masyarakat yang semakin maju dan modem. Birokrasi 
yang selama ini dikenal dengan konotasi negatif karena lamban, prosedur 
yang berbelit, kolusif, korupsi, tambun dan sebagainya, tampaknya sudah 
sangat mendesak untuk melakukan peru bahan, penyempurnaan dan 
perubahan yang relatif mendasar dalam rangka meningkatkan vitalitas 
birokrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, 
pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

Sekarang paradigma ilmu administrasi publik dan manajemen 
pemerintahan telah banyak berubah dari yang serba negara ke serba 
masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dari istilah publik seperti 
yang dilekatkan sebagai predikat pad a istilah administration hendaknya 
dipahami sebagai predikat terhadap proses kepemerintahan yang 
selaras dengan perubahan paradigma tersebut. Dengan demikian istilah 
administrasi publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintahan 
yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 
Pemahaman seperti ini hakekatnya merupakan jiwa dari ilmu administrasi 
negara yang sejak pertama kali dikembangkan dan yang tujuan 
eksistensinya untuk melayani kepentingan masyarakat pada umumnya.

4. Startegi Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance
“Governance” adalah penataan hubungan antara lembaga-Iembaga 

tinggi dan tertinggi negara, termasuk juga hubungannya dengan 
masyarakat yang memiliki kedaulatan dalam suatu negara demokrasi. 
Syarat bagi tercapainya “good governance” itu adalah adanya transparansi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif 
bagi masyarakatnya dan akuntabilitas.
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Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban dari suatu 
instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 
dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas 
dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi 
perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya 
menyesuaikan diri dengan perubahan terse but sebagai antisipatip atas 
tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. Implementasi akuntabilitas 
dan pemeriksaan eksternal itu sendiri sangat dibutuhkan sebagai salah 
satu pilar bagi terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance) 
dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Supaya pemerintah mampu melaksanakan fungsinya dengan 
bercirikan good governance, maka perlu diciptakan suatu kerangka 
administrasi publik yang mengandung unsur-unsur terciptanya suatu 
sistem kooperasi serta pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan 
bagi masyarakat.

Menurut Institute on Governance, untuk menciptakan “good 
governance” perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut :
1. Kerangka kerja tim (team work) antar organisasi, departemen dan 

duta wilayah.
2. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam 

masyarakat negara yang bersangkutan.
3. Pemahaman dan komitmen akan manfaat dan arti pentingnya 

tanggung jawab bersama dan kerja sarna dalam suatu keterpaduan 
serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.

4. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk 
mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung 
resiko (risk taking) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistik 
dapat dikembangkan.

5. Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal (kode 
etik) administrasi publik, juga terhadap nilai-nilai etika dan moralitas 
yang diakui dan disanjung secara bersama-sama oleh masyarakat 
yang dilayani.

6. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi kepada 
masyarakat, adanya publik yang mudah dijangkau masyarakat dan 
bersahabat, berdasarkan pemerataan dan keadilan dalam setiap 
tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus 
pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional dan bersikap 
tidak memihak (non partisan).
Pada sektor publik, dimana negara dan sistem pemerintah menjadi 

tumpuan pelayanan atas warga negara yang harus memperoleh jaminan 
atas hak-haknya, penataan manajemen keleinbagaan sektor ini bukanlah 
persoalan sederhana. Sistem politik, berbagai regulasi yang menjadi 
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bagian sistem birokrasi penataan suatu negara, budaya organisasi 
birokrasi yang memberi tempat pada kewenangan yang berlebih (over 
authority) sektor pemerintahan atas swasta atau negara atas rakyatnya 
dapat menjadi urusan penghambat munculnya sistem pelayanan 
prima dalam sektor publik. Dalam hal ini revitalisasi birokrasi dan cara-
cara menemukan kembali penataan sistem manajemen publik dalam 
mengantisipasi tuntutan untuk melayani sektor swasta serta rakyat pada 
umumnya menjadi crucial.

Kebutuhan mendesak ini menemukan momentumnya manakala 
globalisasi pasar bebas memacu tingkat kompetisi yang sangat tinggi dari 
seluruh elemen kelembagaan negara, khususnya Pemerintah Daerah 
maupun sektor swasta pada tingkat kompetisi yang akan semakin terbuka, 
dorongan untuk mengurangi biaya (cost reduction drive), dorongan untuk 
memenangkan segmen jasa yang tersedia (market drive) manajemen 
mutu pelayanan semakin strategis dan menjadi variabeI penentu dalam 
memenangkan kompetisi ini, oleh karenanya, selain secara internal 
setiap organisasi, perusahaan maupun birokrasi pemeritahan daerah 
dihadapkan kepada keharusan memenuhi perubahan apresiasi atas 
kemampuan organisasi memenuhi tujuan mereka, juga secara eksternal 
akan dihadapkan pada kenyataan yang menghendaki keharusan untuk 
melakukan adaptasi.

Bukan jalan yang mudah untuk menciptakan sistem manajemen 
pelayanan prima, tetapi jalan pikiran yang sedang mengarah secara 
terencana ke arah upaya-upaya meningkatkan kemampuan manajemen 
sektor publik maupun swasta untuk mencapai pelayanan yang tinggi 
seperti ketepatan waktu, (delivery on time), keunggulan mutu produk 
(high quality of products), penunjang biaya untuk memperoleh pelayanan 
(cost reduction), serta perlakuan yang semakin menempatkan konsumen 
atau rakyat sebagai pihak yang memiliki martabat dan kedaulatan, 
semakin menemukan bentuknya. Modal yang paling mendasar adalah 
memenangkan kompetisi jasa masa depan, sebuah perlakuan yang 
menempatkan konsumen pada tingkat yang terhormat akan menjadi 
kekuatan yang penting. Upaya untuk membuat konsumen dapat dilakukan 
dengan mendesain fungsi dan peranan pelayanan konsumen yang lebih 
efektif dan efisien. Dalam hal ini, peranan teknologi modem merupakan 
faktor penunjang utama.

Reformasi Birokrasi merupakan suatu kebutuhan baik di negara-
negara yang sedang berkembang maupun dinegara-negara yang relatif 
sudah mapan. Negara-negara yang tergabung dalam OECD (Organization 
for Economic Cooperation and Development) (1996 : 16) melakukan 
Langkah-langkah untuk mengadakan perubahan dalam birokrasinya 
dengan melakukan:
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1. Desentralisasi kewenangan dalam unit pemerintah dan devolusi 
tanggung jawab ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah 
(Decentralisation of authority within governmental units and devolution 
ofresponsibilities to lower levels of government);

2. Sebuah pemeriksaan apa yang dilakukan dan dibayarkan pada 
pemerintah, apa yang seharusnya dibayarkan dan tidak dilakukan, 
dan apa yang seharusnya dilakukan dan dibayarkan (Are-examination 
of what government should both do and pay for, what it should pay for 
but not do, and what it should neither do nor pay for);

3. Perampingan pelayanan publik dan privatiassi dan korporasi kegiatan 
(Downsizing the public service and privatisation and corporatisation 
of activities);

4. Pertimbangan metode yang lebih efektif dalam memberikan 
pelayanan, seperti kontrak pihak ketiga, mengacu pada mekanisme 
pasar dan pungutan/retribusi (Consideration of more cost-effective 
ways of delivering services, such as contracting out, market 
mechanisms and user charges);

5. Orientasi nasabah termasuk stan dar kualitas yang eksplisit bagi 
pelayanan publik (Customer orientation, including explicit quality 
standards for public services);

6. menggunakan bench marking dan kurang kinerja, dan, (Bench 
marking and measuring performance and);

7. Mereformasi desain untuk menyederhanakan peraturan dan 
mengurangi biayanya (Reforms designed to simplify regulation and 
reduce its costs).
Sedangkan Inggris dalam melaksanakan reformnya dengan istilah 

New Public Management menurut Minogue (1996:23) melakukan 
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Merestrukturisasi sektor publik khususnya melalui privatisasi 

(restructuring of the public sector particularly through privatisation);
2. Pengenalan prinsip-prinsip kompetisi, melalui privatisasi, pengujian 

pasar bagi layanan pemerintah dan audit efisiensi (the introduction 
of principles of competition, through privatization, market testing of 
internal government services and efficiency audits);

3. Berorientasi pada biaya (Cost contrainment);
4. Nasabah - hubungan kontraktor didasarkan pada pelayanan atas 

dasar kebutuhan (Customer - contractor relationships rather than 
needs based services);

5. Fokus pada hasil, keluaran, dan hasil daripada input dan proses 
(Focus on outcomes, outputs and results rather than inputs and 
processes);
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6. Akuntabilitas kepada nasabah, bukan pada penuntut (Accountability 
to the customer/consumer, not the claimant/patient);

7. sebuah pengaturan menyerahkan peran negara dengan 
mendesentralisasi kepada lembaga kewirausahaan negara yang 
otonom (A regulatory, hands-off role for the state with decentralisation 
to autonomous entrepreneurial state agencies);

8. Efisien, dikembangkan manajemen berdasarkan pada ukuran kinerja 
dan insentif (Efficient, improved management based on peiformance 
appraisal and incentives).
Dalam mewujudkan good governance di daerah dimasa yang akan 

diperlukan langkah-Iangkah pelaksanaan secara terencana dengan 
sistematis dan terpadu. UNDP (1997 : 43) mengemukaan 10 langkah 
pelaksanaan pewujudan good governance, 10 langkah itu adalah sebagai 
berikut :
1. Pemahaman dan penghargaan tata kelola pemerintahan yang baik 

yang potensial untuk pemerataan pembangunan (Understanding 
and appreciating the potential of good governance for equitable 
development) ;

2. Mengatasi ketidakpercayaan di antara mitra dan mendapatkan saling 
menghormati (Overcoming distrust among partners and gaining 
mutual respect);

3. Membangun konsensus dengan prinsip kemitraan, formalisasi 
kemitraan dan memberikan tanggung jawab khusus; (Consensus 
building on core principles of partnership, formalizing partnership and 
assigning specific responsibilities); 

4. Perencanaan pendapatan dan pengembangan kota dan mobilisasi 
sumberdaya baru (Planning municipal development revenue and 
mobilizing new resources);

5. Meninjau pendapatan dan mobilisasi sumber daya baru; (Reviewing 
municipal revenue and mobilizing new resources);

6. Meninjau dan upgrading perangkat manajemen bagi tata kelola 
dan kerjasama (Reviewing and upgrading management tools for 
governance and partnerships);

7. Pengaturan sistem untuk mendapatkan keterampilan, informasi dan 
pengetahuan secara terakhir (Setting un system to obtain skills, 
informations and knowledge on regular basis);

8. Revisi prosedur dan legislasi serta koreksi paruh waktu (Revision of 
procedures and legislation and mid-course corrections);

9. Meninjau kinerja secara reguler (Regular review of performance);
10. Meningkatkan praktik tata kelola pemerintahan (Scalling up Good 

Governance practice).
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Adapun Negara Asia yang juga menerapkan Pembaharuan 
Pemerintahan (Public Sector Reform) dan berhasil menyelamatkan 
negaranya dari keterpurukan yaitu korea selatan. Public Sector Reform di 
Korea bertujuan untuk mentransformasi pemerintahan menjadi lembaga 
yang kecil dan efisien yang mampu memperbaiki pelayanan kepada 
masyarakat. Untuk pencapaian tujuan ini pemerintah memperkenalkan 
prinsip Market Oriented, Performance Oriented dan Customer oriented 
Public Sector Reform yang dilakukan meliputi Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, BUMN dan lembaga-Iembaga lain yang terkait 
dengan pemerintahan. Dalam melakukan Proses Publik Sector Reform 
di Korea dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
1. Merampingkan besaran Pemerintah, mengurangi pemborosan dan 

inefisiensi, memfasilitasi pengalokasian sumber secara efisien, 
meningkatkan kreativitas, kewiraswastaan dan inisiatif di sektor 
swasta dengan mengecilkan sektor publik.

2. Pengembangan kemampuan Pemerintah dengan meningkatkan 
kualitas pelayanan.
Dengan adanya Grand Design Reformasi Birokrasi maka pelaksanaan 

reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan harus bersandar atau mengacu 
pada ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk tetap menjaga kelangsungan 
reformasi, dimana pelaksanaan sering dihadapkan pada berbagai 
kendala baik yang bersifat internal maupun eksternaI maka dibutuhkan 
adanya pengendalian. Pengendalian dimaksudkan untuk menjaga, 
mengkoreksi dan meluruskan kembali apabila terjadi penyimpangan dari 
rencana strategis yang telah ditentukan. Akhirnya untuk tetap menjaga 
agar reformasi tetap sesuai dengan kebutuhan maka perlu dilakukan 
evaluasi secara berkala.

Reformasi Birokrasi yang dikehendaki meliputi Organisasi dan 
Manajemen Pemerintah. Organisasi Pemerintah Daerah tidak lagi 
bersifat homogen, tetapi disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan 
sehingga model organisasi Pemerintah Daerah tidak hanya line and staff 
tapi bisa mengembangkan organisasi fungsional atau organisasi matriks. 
Reformasi Manajemen pemerintahan dilakukan dengan menyempurnakan 
pengelolaan SDM (Sistem Rekruitmen, Sistem Pengembangan Pegawai, 
Sistem Karier, Sistem Penggajian, Sistem kesejahteraan, sistem 
penilaian kinerja pegawai, Sistem pemberhentian pegawai), Pengelolaan 
Keuangan (sistem penganggaran, sistem pertanggungjawaban 
keuangan), Pengelolaan Sarana dan Prasarana (sistem pengadaan, 
pemeliharaan, penghapusan) serta Prosedur Kerja (hubungan kerja, 
koordinasi). Menyempurnakan Proses Perencanaan (integrasi rencana 
Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota), Pengorganisasian, Pelaksanaan 
dan Pengawasan serta Pengendalian.
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Untuk mewujudkan good governance, Reformasi Birokrasi di 
Pemerintah dapat dilakukan dengan mengadakan pembaharuan dalam 
hal-hal antara lain:
1. Penyelenggaraan Pemerintahan dengan semangat desentralisasi, 

kewenangan tidak tersentralisasi di Pemerintah Kabupaten/Kota 
tetapi dapat didesentralisasikan dengan pola delegasi ke Pemerintah 
Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan. Semangat ini dilakukan untuk 
memberdayakan Pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat 
dalam memberikan pelayanan publik.

2. Dikembangkannya kelembagaan yang semi otonom yang memberikan 
pelayanan langsung kepada masyarakat dan merasionalisasi (right 
seizing) kelembagaan unsur lini yang tidak memberikan layanan 
langsung dengan mengembangkan organisasi matriks atau organisasi 
fungsional.

3. Dikembangkannya lembaga pengawas independen yang bebas 
dari pengaruh Eksekutif dan legislatif. Bawasda yang ada saat ini 
merupakan pengawas internal Pemerintah Daerah dan tidak memiliki 
otoritas melakukan pengawasan kepada legislatif.

4. Masyarakat Indonesia yang masih belum bisa menempatkan peran 
sesuai dengan posisi atau kedudukannya, maka untuk mencegah 
intervensi politik terhadap birokrasi atau untuk mencegah terjadinya 
politisasi birokrasi maka konsepsi dikotomi politik - administrasi 
memungkinkan untuk dikembangkan kembali. Perwujudan dikotomi 
politik dan administrasi dapat dilakukan dengan mengurangi 
kewenangan Pejabat politik dalam pengangkatan dan pemberhentian 
pejabat birokrasi.

5. Reformasi dilakukan secara sistematis dan terpadu, pembaharuan 
satu aspek harus didukung oleh pembaharuan aspek yang lain. 
Misalnya pembaharuan dengan meningkatkan kesejahteraan 
pegawai akan sia-sia apabila tidak didukung oleh sistem penilaian 
kinerja dan sistem sanksi (Punishment).



470

BAB III
HASIL PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Upaya pemerintah membenahi aparat birokrasi sebagai ujung tombak pelayanan 
publik mulai menuai hasil.15 Menurut hasil jajak pendapat Kompas, publik menilai kinerja 
pelayanan publik membaik. Dari Jajak Pendapat terse but terlihat bahwa masyarakat 
menilai dalam hal pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran dan 
Paspor) sudah semakin baik (43,2%), sebanyak 34,5% berpendapat tetap baik dan 
hanya sedikit (14,2%) yang berpendapat semakin buruk. Secara umum citra aparat 
birokrasi saat ini dalam pandangan masyarakat 47,2% memiliki citra yang baik dan 
42,5% bercitra buruk dan 10,3% citranya masih buruk. Namun demikian, catatan dari 
Kompas, masih banyak pekerjaaan rumah karena kenaikan gaji dan tunjangan belum 
menjamin praktik kolusi, korusp dan nepotisme berkurang.

UU ASN mengubah secara fundamental wajah aparatur negara kita. Perubahan 
tersebut dirasakan dari aspek komposisi pegawai yang akan bekerja di sektor publik, 
kedudukan, jenis jabatan, manajemen pegawai serta kelembagaan yang mengurusi 
aparatur sipil negara. PNS bisa jadi akan menjadi pihak yang paling merasakan 
dampak dari transisi sistem manajemen kepegawaian menjadi aparatur sipil negara. 
UU ASN telah beriaku sejak tanggal diundangkan yaitu sejak 15 Januari 2014. Namun 
demikian, pelaksanaan UU ASN belum mampu berjalan secara optimal disebabkan 
oleh berbagai faktor baik yang sifatnya regulatif maupun teknis operasional. Identifikasi 
berbagai persoalan akan diuraikan sebagaimana di bawah ini:

3.1	 Identifikasi	 peraturan	 pelaksanaan	UU	No.5	 Tabun	 2014	 tentang	Aparatur	
Sipil Negara

3.1.1 Analisis Regulatif terbadap UU No.5 Tabun 2014 tentang ASN
UU ASN secara regulatif sangat revolusioner dalam aturan norma-normanya. 

UU ASN semangat dasarnya menurut Prof. Dr. Eko Prasojo, S.IP, M.ag.rer.publ. 
dalam expert meeting dengan Komite I DPD RI, adalah menempatkan PNS 
sebagai profesi sehingga membutuhkan standarisasi jabatan, memiliki kode 
etik, sistem assessment, pelatihan dan pengembangan, serta organisasi profesi. 
Selain itu, banyak hal baru yang diperkenalkan dalam UU ASN yaitu: manajemen 
yang menganut sistem merit, sistem karir terbuka (open career system) yang 
kompetitif, sistem re-apply, perpindahan dari structure orientation menjadi function 
orientatiton serta penerapan individual performance management.

15 Kompas, Jajak Pendapat Kompas: Birokrat dan Layanan Publik, Senin 30 November 2015.
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Namun demikian, di bawah ini kami mencoba menyandingkan kelebihan dan 
kelemahan UU ASN dalam konteks anal isis norma yuridisnya.

Tabel 1
Analisa Kelebihan dan Kelemahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara
No KELEBIHAN KELEMAHAN
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(UU ASN) memiliki semangat untuk 
menjadikan rekruitmen pegawai, 
khususnya pegawai negeri sipil 
(PNS) supaya dapat berjalan pada 
konsep yang obyektif, tanpa dibarengi 
dengan kepentingan politik, dilandasi 
korupsi, kolusi, nepotisme dan 
berupaya menjadikan pola jenjang 
karier seseorang bersifat terbuka 
berdasarkan kompetisi dari calon 
seluruh instansi (open career system).

UU ASN belum sepenuhnya dilakukan 
harmonisasi dengan UU terkait. 
Misalnya dalam ketentuan umum 
belum berbicara secara rinci siapa 
yang dimaksud dengan Pegawai Negeri 
Sipil. Padahal di UU sebelumnya yaitu 
UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian dalam Pasal 2 ayat 
(1) telah disebutkan siapa saja yang 
termasuk dalam kategori PNS. Artinya, 
UU ASN kurang memperhatikan 
asal kejelasan materi muatan yang 
seharusnya menjadi pedoman 
penyusunannya.

2. UU ASN berupaya memposisikan PNS 
sebagai agent of concept atau konseptor 
berintegritas dalam menjalankan kerja. 
Artinya, PNS tidak hanya sekedar 
melayani kepentingan publik sesuai 
petunjuk pelaksana teknis pegawai, 
melainkan harus bekerja secara kreatif 
dan berintegritas. Hal ini setidaknya 
terlihat dengan adanya Pasal 12 yang 
pada intinya Pegawai ASN 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. 
Pasal tersebut seolah ingin menjadi 
jawaban atas asumsi publik bahwa 
kerja PNS nantinya tidak didasarkan 
pada apa kata atasan.

Terdapat overlapping pengaturan 
kewenangan Kepala Daerah dalam 
Pengangkatan dan Pemberhentian 
Pejabat tertentu. Kewenangan tersebut 
sesungguhnya secara rigid telah 
dijabarkan dalam UU No. 23 tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah. Dengan 
kata lain, bahwa ketentuan berkaitan 
dengan hal tersebut dibuat bukan 
didasarkan pada tidak adanya ketentuan 
yang mengatumya melainkan justru 
telah menimbulkan over regulation. Oleh 
karena itu, catatan untuk UU ASN harus 
kembali mengharmonisasikan dengan 
UU yang telah ada. Namun apabila 
ketentuan tersebut tetap dipertahankan, 
maka perlu dicarikan reasoning yang 
logis, yuridis, filosofis, dan sosiologis 
sehingga dapat diterima.
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No KELEBIHAN KELEMAHAN
3. Ketentuan Pasal 21 dan 22 UU ASN 

menjamin kesejahteraan yang sama 
dan memadai bagi PNS dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanijan Kerja 
(PPPK) yaitu dengan memberikan 
hak dan kewajiban yang sama bagi 
keduanya, sehingga dengan demikian 
dapat menjadi garansi bagi PPPK 
untuk tidak mendapat diskriminasi 
seperti yang selama ini terjadi.

UU ASN baru sebatas memberikan 
penjelasan terkait syarat pengisian 
jabatan yang lebih tinggi oleh PNS, 
namun belum sepenuhnya memberikan 
penjelasan terkait syarat-syarat 
selama menduduki jabatan tersebut. 
Misalnya dalam Pasal 108 di dalamnya 
hanya dengan memperhatikan syarat 
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, 
pendidikan dan latihan, rekam jejak 
jabatan, dan integritas. Akan tetapi 
setelah menduduki jabatan belum 
teruraikan secara rigid syarat yang 
harus dipenuhi. Syarat tersebut menjadi 
penting sebagai acuan agar selama 
menjabat tidak berbuat sewenang-
wenang

4. UU ASN berusaha memberikan 
guidline bahwa sebagai PNS harus 
memiliki sikap profesionalisme 
tinggi dalam bekerja, yaitu dengan 
tidak memiliki double jabatan dalam 
pekerjaannya. Oleh karenanya apabila 
melihat ketentuan Pasal 119 dan 123 
ayat (3), maka hal itu sejalan dengan 
sumpah PNS yang dengan sendirinya 
(tanpa paksaan) telah berkomitmen 
untuk menjadikan dirinya sebagai 
abdi negara (vide Pasal 66 ayat (2)). 
Dengan demikian totalitas melayani 
dan mengabdi menjadi prioritas dalam 
bekerja.

Ketentuan Pasal 119 yang menyebutkan 
bahwa Pejabat pimpinan tinggi madya 
dan pejabat pimpinan tinggi pratama 
yang akan mencalonkan diri menjadi 
gubernur dan wakil gubernur, bupati/
walikota, dan wakil bupati/wakil walikota 
wajib menyatakan pengunduran 
diri secara tertulis dari PNS sejak 
mendaftar sebagai calon. Lantas 
bagaimana dengan pejabat terkait yang 
hendak mencalonkan diri sebagai calon 
presiden (capres)? Apakah diharuskan 
untuk mengundurkan diri? Nampaknya 
ketentuan dalam pasal terse but belum 
mengakomodirnya, sehingga membuka 
ruang diskriminasi karena seolah ada 
pemberlakuan istimewa bagi yang 
hendak maju menjadi capres ataupun 
calon wakil presiden.
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No KELEBIHAN KELEMAHAN
5. UU ASN berupaya memisahkan 

antara kepentingan politik dengan 
kepentingan pegawai aparatur 
negara. Dalam konteks ini, misalnya 
dapat dilihat dengan diamanatkannya 
pembentukan Komisi Aparatur Sipil 
Negera (KASN) yang secara khusus 
bertugas mengawasi pelaksanaan 
manajemen sumber daya manusia 
(SDM) Aparatur Sipil Negara (vide 
Pasal 27). KASN sendiri diproyeksikan 
sebagai lembaga non struktural yang 
mandiri dan bebas dari intervensi 
politik, sehingga keberadaannya 
diharapkan dapat menjadi lembaga 
yang memonitoring pelaksanaan 
kebijakan dan manajemen ASN 
untuk menjamin setiap kebijakan dan 
manajemen ASN berjalan dengan 
baik.

Penyelesaian sengketa yang hanya 
sampai pad a tahap banding administratif 
yang prosesnya diajukan kepada badan 
pertimbangan ASN tentu menimbulkan 
persoalan tersendiri. Karena apabila 
nantinya badan pertimbangan ASN 
bukanlah orang-orang yang netral 
dan mandiri, maka akan menimbulkan 
konflik lanjutan. TerIebih dengan 
komposisinya yang belum jelas, karena 
masih akan diatur melalui Peraturan 
Pemerintah (videl Pasal 129 ayat (5)) 
maka patut diduga komposisinya belum 
tentu semua diisi orang yang netral. 
OIeh karenanya, selain ada upaya 
banding administratif juga harus ada 
upaya lain melalui mekanisme yudisial 
dengan disidangkan oleh hakim yang 
secara de Jacto dan de jure ditugasi 
untuk bertindak dan bersikap mandiri 
dalam menyelesaikan sengketa.

6. UU ASN berusaha untuk merampingkan 
struktur jabatan di masing-masing 
instansi negara dengan hanya 
mengenal jabatan eselon pada tingkat 
dua atau disebut dengan Jabatan 
Pimpinan Tinggi (vide Pasal 13). 
Adanya ketentuan terse but, maka 
telah menjadikan upaya reformasi 
dan efisiensi birokrasi dijalankan 
dengan baik. Hal ini mengingat 
kritik yang sering muncul terhadap 
birokrasi pemerintahan adalah dengan 
gemuknya struktur birokrasinya, 
sehingga banyak anggaran yang 
tersedot habis untuk memberikan 
fasilitas kepada pejabat-pejabat yang 
memiliki jabatan di tingkat eselon.

Secara implisit, eselonisasi tetap 
dipertahankan dalam nama Jabatan 
Administrasi. Dimana dalam ketentuan 
Pasal 131 hanya diganti penamaannya, 
yaitu Jabatan Administrasi terdiri atas 
administrator yang artinya ekuivalen 
dengan eselon III dalam sistem 
sebeJumnya, pengawas ekuivalen 
dengan eselon IV dalam sistem 
sebelumnya, dan pelaksana ekuivalen 
dengan eselon V dan fungsional 
umum dalam sistem sebelumnya. 
Desain yang demikian menunjukan 
bahwa ketentuan pasal tersebut bisa 
bahwa pasal tersebut merupakan 
penggantian nama sebuah dari yang 
awalnya menggunakan nama jabatan
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No KELEBIHAN KELEMAHAN
eselon kemudian diganti dengan 
pengawas, administrator dst. Oleh 
karena itu, ketentuan pasal tersebut 
dapat dikategorikan sebagai pasal 
karet (Haatzai artikelen). Pasal yang 
demikian sangat berbahaya apabila 
dipertahankan dalam sebuah UU 
karena memberi peluang kepada 
siapa saja untuk menafsirkannya. Oleh 
karena itu, pasal tersebut bertentangan 
dengan asas kejelasan rumusan sesuai 
dengan Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang undangan

7. UU ASN berusaha keras untuk 
mengimplementasikan konsep kerja 
yang berbasis pada reward and 
punishment atau berbasis pada 
kinerja. Dalam Pasal 77 ayat (6) 
terdapat peluang bahwa PNS dapat 
diberhentikan apabila kinerjanya 
tidak mencapai target. Artinya pasal 
tersebut dapat dikatakan sebagai pasal 
hukuman bagi PNS yang kerjanya di 
bawah standar alias bekerja biasa-
biasa saja (work as usual). Bukan 
hanya sanksi yang dicetuskan dalam 
UU ASN, reward atau hadiah berupa 
tunjangan kinerja juga diberikan bagi 
PNS yang ritme kerjanya dinilai bagus. 
Dengan demikian, rumusan UU 
ASN tersebut berusaha menjadikan 
PNS supaya bekerja dengan baik 
sebagai abdi negara dengan melayani 
masyarakat secara prima.

membuka PNS yang tidak menjabat lagi 
dapat menjadi sebagai pejabat negara 
kembali bisa menjadi penghalang dalam 
semangat regenerasi dan penyegaran 
birokrasi. Terlebih apabila pensiunan 
PNS tersebut memiliki track record 
buruk selama menjadi PNS, maka justru 
bukan menjadikan birokrasi semakin 
baik namun justru sebaliknya. Oleh 
karena itu, ketentuan pasal tersebut 
layak dikaji kembali dan perlu dicarikan 
alasannya jika tetap dipertahankan.
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No KELEBIHAN KELEMAHAN
8. UU ASN membawa semangat 

transparansi akuntabilitas terkait 
identitas diri semua pegawai ASN 
agar dapat diakses oleh masyarakat 
secara luas. Hal ini setidaknya dengan 
kewajiban untuk diadakannya sistem 
informasi ASN yang tertulis dalam 
Pasal 128. Terlebih dalam ayat (2) 
huruf f yang memerintahkan untuk 
dicantumkannya riwayat gaji pegawai, 
maka hal itu akan mempermudah 
masyarakat dalam melakukan 
pengawasan terhadap sumber-sumber 
pendapatan pegawai sehingga dapat 
diawasi apabila ada pendapatan lain 
selain dari uang gaji.

Berkenaan dengan ketentuan peralihan, 
UU ASN terlalu mengambil langkah dini 
bahwa UU sebelumnya seperti UU No. 
43 tahun 1999 pasca diundangkannya 
UU ASN, maka UU tersebut tidak 
berlaku. Langkah tersebut merupakan 
Iangkah yang terburu-buru tanpa 
melihat secara komprehensif rumusan 
rumusan yang termaktub dalam 
UU tersebut yang secara substansi 
nampaknya masih relevan dengan 
kondisi kekinian. Misalnya terkait 
dengan definisi PNS. OIeh karena itu, 
seharusnya pemerintah, melihat secara 
jeli terlebih dahulu sebelum menjadikan 
UU ASN sebagai pengganti atas UU 
tersebut.

3.1.2 Peraturan Pelaksanaan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN
Dalam ketentuan Pasal 134 UU ASN disebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan 

dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 
diundangkan. UU ASN diundangkan pada 15 Januari 2014 dan kurang dari 2 bulan 
seluruh peraturan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 harus sudah diselesaikan 
oleh Pemerintah Pusat. Hingga saat ini pemerintah baru menetapkan 2 (dua) 
Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU ASN yaitu:
1. PP No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai Batas 

Usia Pensiun (BUP) bagi Pejabat Fungsional;
2. PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian.
Dari data tabel rekapitulasi di bawah ini pemerintah masih menyisakan 

pekerjaan rumah sebanyak 16 RPP, 4 Perpres dan 2 Peraturan Menteri.

Tabe12
Peraturan Pelaksanaan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

No. Pasal Mengenai
Peraturan Pemerintah
1. pasal 17 Jabatan Administrasi
2. Pasal 18 ayat (4) Jabatan Fungsional
3. Pasa 119 ayat (4) Penetapan syarat kompetensi, kualifikasi, 

kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak 
jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang 
dibutuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi
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No. Pasal Mengenai
4. Pasal 20 ayat (4) Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit 

Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian 
jabatan ASN 

5. Pasal 24 Hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN
6. Pasal 57 Tata cara penyusunan dan penetapan kebutuhan 

PNS
7. Pasal 67 Pengadaan PNS dan tata cara sumpah/janji PNS
8. Pasal 68 ayat 7 Mengenai pangkat, tata cara pengangkatan PNS 

dalam jabatan, kompetensi jabatan, klasifikasi 
jabatan, dan tata cara perpindahan antar Jabatan 
Administrasi dan Jabatan Fungsional

9. Pasal 74 Mengenai pengembangan karier, pengembangan 
kompetensi, pola karier, promosi, dan mutasi

10. Pasal 78 Penilaian kinerja PNS
11. Pasal81 Mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan 

kemahalan, dan fasilitas
12. Pasal 86 ayat (4) Mengenai disiplin PNS
13. Pasal 89 Mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian 

sementara, dan pengaktifan kembali PNS
14. Pasal 91 ayat (6) 

Pasal 92 ayat (4)
Mengenai pengelolaan program jaminan pensiun 
dan jaminan hari tua dan Perlindungan PNS

15. Pasal 107 Mengenai manajemen PPPK
16. Pasal 125 Mengenai pengangkatan, pemberhentian, 

pengaktifan kembali, dan hak kepegawaian PNS
17. Pasal 126 Mengenai korps profesi Pegawai ASN
18. Pasal 129 ayat (5) Mengenai upaya administratif dan badan 

pertimbangan ASN
Peraturan Presiden
1. Pasal 42 Kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab sekretariat, tata 
kerja, sistem dan manajemen sumber daya manusia, 
serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan 
KASN 

2. Pasal 46 Fungsi, tugas, dan kewenangan LAN
3. Pasal 50 fungsi, tugas, dan kewenangan BKN
4. Pasal 94 Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK
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No. Pasal Mengenai
Peraturan Menteri
1. Pasal 39 Seleksi anggota ASN
2. Pasal 94 ayat (4) Mengenai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK

Menurut penjelasan dari Deputi bidang Manajemen Kepegawaian Badan 
Kepegawaian Nasional (BKN), Yulina Setiawati, S.H., M.M, menyebutkan bahwa 
Presiden mengeluarkan Amanat Presiden yang menggabungkan Peraturan 
Pemerintah yang diamanatkan UU ASN tersebut ke dalam 6 (enam) Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu:

NO. RANCANGAN PERATURAN 
PEMERINTAH (RPP) STATUS

1. Manajemen PNS Proses paraf koordinasi antar menteri
2. Manajemen PPPK Penyempurnaan sesuai masukan 

instansi dan konsultasi publik.
3. Penilaian kinerja dan disiplin Draft selesai. Penyempurnaan sesuai 

masukan instansi dan konsultasi publik.
4. Gaji dan tunjangan Draft dalam proses. Pembahasan 

instansi terkait.
5. Jaminan pensiun dan jaminan 

hari tua
Draft dalam proses. Pembahasan 
instansi terkait.

6. Korps pegawai ASN Draft dalam proses. Pembahasan 
instansi terkait.

3.2	 Identifikasi	 berbagai	 kendala	 yang	dihadapi	 dalam	 implementasi	Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3.2.1 Masalah-Masalah Teknis dalam Pelaksanaan Manajemen ASN
a. Perencanaan Kebutuhan

1) Instansi tidak melakukan updating hasil penyusunan Anjab (analisis 
jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) seiring dengan perubahan 
organisasi.

2) Kesiapan sistem penyelenggaraan Diklat Pra-jabatan Terintegrasi yang 
mampu mewujudkan pegawai ASN yang memiliki 3 (tiga) kompetensi 
yang dibutuhkan jabatan.

b. Pengadaan:
1) Pelaksanaan pengadaan dengan menggunakan TKD (Tes Kompetensi 

Dasar) dan TKB (Tes Kompetensi Bidang) namun terhambat dengan 
ketidaksiapan instansi pembina jabatan fungsional dalam menyusun 
materi TKB setiap jabatan fungsional.
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2) Kesiapan instansi dalam perencanaan anggaran pelaksanaan Diklat 
Prajabatan Terintegrasi.

3) Masa percobaan hanya dibatasi selama 1 tahun dan tidak diatur apabila 
melewati 1 tahun.

c. Pangkat dan Jabatan:
1) Kesiapan perubahan sistem kepangkatan.
2) Kesiapan instansi dalam melaksanakan evaluasi jabatan.
3) Kesiapan KASN dalam mengawasi setiap tahapan pengisian JPT secara 

terbuka, khususnya instansi daerah, mengingat KASN tidak memiliki 
instansi vertikal di daerah.

4) Kesiapan Instansi Pusat Daerah dalam menyusun Talent Pool.
d. Pengembangan dan Pola Karier

1) Belum tersusunnya pola karier nasional yang menjadi dasar dalam 
penyusunan pola karier masing-masing instansi.

2) Ketidaksiapan instansi dalam melakukan penataan dalam jabatan yang 
dimulai dengan penilaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan 
kompetensi sosial kultural PNS di lingkungannya.

3) Ketidaksiapan konsep pengembangan kompetensi bagi PNS melalui 
pertukaran dengan pegawai swasta.

e. Mutasi
1) Hambatan mutasi antar instansi karena ketidaksiapan penyediaan 

anggaran setiap tahun anggaran khususnya bagi PNS yang bekerja pada 
instansi daerah.

2) Pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan fungsional yang tidak 
berdasarkan pada kebutuhan hasil dari Anjab dan ABK.

f. Penilaian Kinerja
1) Penyusunan/penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) belum sepenuhnya 

berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) instansi.
g. Penggajian dan Tunjangan (Remunerasi)

1) Kesulitan dalam penetapan sistem penggajian berbasis jabatan.
2) Ketidakjelasan penetapan kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan kelas jabatan.
3) Ketidakjelasan proses dalam penetapan kelas jabatan.

h. Penghargaan
1) Konsep pemberian kenaikan pangkat istimewa berdasarkan sistem 

kepangkatan yang baru.
i. Disiplin

1) Dihapuskannya hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 
PNS
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2) konsep Penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS dengan perubahan 
jenis-jenis hukuman yang disesuaikan dengan sistem kepangkatan dan 
pemberian hukuman karena tidak tercapainya kinerja.

j. Pemberhentian/Pemberhentian Sementara
1) Dimungkinkan diaktifkan kembali PNS yang sudah selesai menjalani 

pidana karena putusan pengadilan paling singkat 2 tahun dan dilakukan 
tidak berencana.

2) Khusus pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena tindak 
pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan menjadi 
tidak jelas (sumir) karena ada frasa pidana umum, sedangkan ketentuan 
yang berkaitan dengan pidana umum sudah diatur dalam ketentuan 
lainnya.

3) Perlu ketegasan konsep pembehentian sementara sebagaimana diatur 
dalam Pasal 88, yaitu pemberhentian sementara dari PNS.

k. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua:
1) Menentukan pilihan kebijakan perubahan sistem pensiun dari manfaat 

pasti ke sistem iuran pasti.
2) Menentukan kebijakan sistem jaminan pensiun berlaku bagi PNS yang 

mana, dengan menetapkan cut off date dan kesiapan APBN dalam 
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)nya

3) Pemberlakuan dial system
I. Perlindungan

1) Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) 
PNS sudah di atas SJSN karena sudah diatur tersendiri (PP No. 70 Tahun 
2015), sedangkan manfaat Jaminan Kesehatan PNS yang sesuai dengan 
Pasal 92 UU ASN harus diatur tersendiri belum ditetapkan, namun masih 
menggunakan UU BPJS.

3.2.2 Netralitas ASN dari Unsur Politik
Prinsip netralitas aparatur sipil negara sebenarnya telah dijelaskan dalam 

asas-asas yang mendasari dalam Undang-Undang ASN. Dalam Pasal 2 huruf f 
dinyatakan bahwa salah satu asas  ASN adalah netralitas, dimana dalam penjelasan 
UU ASN dinyatakan bahwa asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN 
tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada 
kepentingan siapapun.

Terkait dengan kenetralitasan Pegawai ASN terhadap unsur politik, dalam 
Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh 
dan intervensi semua goIongan dan partai politik. Sebenarnya kenetralitasan 
Pegawai ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan PPPK sejalan dengan 
nilai-nilai filosofis pembentukan Undang-Undang ASN itu sendiri yang tertera 
dalam Dasar Menimbang, dimana dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan 
cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum daIam 
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pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945, 
perIu dibangun aparatur sipiI negara yang memiIiki integritas, profesional, netral 
dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, 
serta mampu menyelenggarakan pelayanan pubIik bagi masyarakat dan mampu 
menjaIankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

Terkait dengan kenetraIitasan PNS sebenamya teIah diatur sebelumnya 
dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun peraturan perundang-
undangan tersebut meliputi: Pertama, PasaI 3 ayat (1) sampai dengan ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. DaIam PasaI 
In1 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur 
negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
profesionaI, jujur, adil, dan merata dalam penyeIenggaraan tugas negara, 
pemerintahan, dan pembangunan. Selanjutnya dalam kedudukan dan tugas 
tersebut, Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai 
politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri tersebut, Pegawai Negeri dilarang 
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Kedua, Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pasal 
86 ayat (3) dan ayat (4) pada intinya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan 
anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu. Pelanggaran terhadap 
hal tersebut jika dilakukan merupakan tindak pidana Pemilu. Ketiga, Pasal 7 huruft 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan 
Walikota. Dalam ketentuan Pasal ini disebutkan Warga Negara Indonesia yang 
dapat menjadi calon Gubemur dan calon Wakil Gubemur, calon Bupati dan calon 
Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon wakil Walikota adalah yang memiliki 
persyaratan sebagai berikut: mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional 
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil sejak 
mendaftarkan diri sebagai calon. Keempat, Pasal 4 angka 12 sampai dengan angka 
15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS. 
Dalam ketentuan dalam Pasal 4 tersebut pada intinya menyatakan bahwa Setiap 
PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik dengan cara ikut serta 
sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan 
atribut partai atau atribut PNS, peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain 
dan cara lainnya.
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Dalam beberapa kondisi, khususnya dalam hal pemilihan kepala daerah, 
tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan aparat birokrasi sebagai anggota/
kader parpol maupun tim sukses calon kepala daerah tertentu, dimana kondisi 
ini akan membuat posisi birokrasi yang memihak. Hal ini akan menimbulkan 
permasalahan, meliputi pertama, pelayanan yang diberikan menjadi tidak adil 
karena ada kecenderungan mengutamakan golongan masyarakat yang memiliki 
kesamaan aliran politik, sifat pelayanan tidak objektif, dan tidak mau dikontrol. 
Kedua, munculnya patronikrasi yakni budaya “gotong royong”, saling menolong 
yang membuahkan nepotisme. Dan ketiga, profesionalisme dan integritas 
birokrasi yang idealnya memiliki akuntabilitas, responsibilitas, responsivitas, dan 
akseptabilitas yang jelas akan terpengaruh dengan adanya perbedaan aliran 
politik.
a. Kampanye terselubung.
b. Posisi sebagai PNS serba sulit:

a) tidak mendukung akan mendapat sanksi non-job.
b) mendukung calon kepala daerah tidak menang, juga akan mendapat 

sanksi non-job.
c. Penempatan PNS dalam jabatan struktural tidak sesuai ketentuan 

perundangan, yang mengakibatkan PNS mencari celah.
d. Sanksi yang tidak tegas terhadap pelanggaran netralitas. 

3.2.3 Keterbatasan infrastruktur Pelaksanaan UU ASN
Ketersediaan infrastruktur bagi pelaksanaan UU ASN ini seperti ketersediaan 

lembaga diklat bagi setiap instansi baik pusat maupun daerah mengingat dalam 
UU ASN peningkatan kompetensi dalam hal ini pendidikan dan pelatihan aparatur 
adalah hak pegawai ASN sehingga kewajiban pemerintah lah untuk menyiapkan 
infrastruktur dan anggaran yang memadai untuk peningkatan kompetensi aparatur. 
Faktor yang lainnya adalah sistem pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai serta 
peningkatan kesejahteraan aparatur sesuai dengan tuntutan kinerjanya.

Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 merupakan legal base yang 
harus kita pahami bersama sebagai semangat “berhijrah” menuju arah yang lebih 
baik. Peraturan-peraturan pendukungnya sedang disiapkan dan kini tinggal giliran 
setiap instansi pemerintah dan kita setiap PNS untuk bersiap diri mensukseskan 
implementasi Undang-Undang ASN ini. Sumber daya aparatur yang kompeten 
dan profesional merupakan bagian kecil dari area perubahan yang dicanangkan 
dalam agenda Reformasi Birokrasi akan tetapi urgensinya terhadap pencapaian 
sasaran Reformasi Birokrasi menjadi suatu keniscayaan. Tanpa aparatur yang 
kompeten, profesional dan siap berkompetisi mustahil reformasi birokrasi dapat 
dilaksanakan. Dan sekali lagi yang perlu digaris bawahi adalah perubahan mindset 
dan culture set serta transformasi aparatur demi keberhasilan pelaksanaan 
Undang-undang ini yang akan bermuara kepada keberhasilan Reformasi Birokrasi 
secara menyeluruh dan tercapainya cita-cita besar “Pemerintahan Kelas Dunia”.



482

3.2.4 Manajemen ASN
Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dibuat dengan suatu semangat 

atau spirit untuk mengubah kondisi aparatur. Dalam UU ASN terdapat perubahan 
yang significant dan mendasar dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. 
Tantangan baik lokal maupun global telah menuntut aparatur yang kompeten dan 
profesional sehingga UU ASN ini akan memaksa aparatur untuk bertransformasi 
dari comfort zone menuju competitive zone. Undang-undang ini tidak hanya 
mengatur mengenai masalah administrasi kepegawaian tetapi lebih kepada 
manajemen kepegawaian mulai dari proses rekruitmen, pendidikan dan pelatihan 
aparatur serta pembinaan dan pengembangan karir yang jelas.

Tabel 4 
Jabatan ASN dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

UU ASN mengenal 3 jenis jabatan yaitu jabatan administrasi, jaban fungsional 
dan jabatan pimpinan tinggi. Untuk Jabatan Administrasi terdiri atas 3 jenis 
jabatan yaitu: 1) Jabatan Administrator (setara eleson III) yang memiliki tanggung 
jawab memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan; 2) Jabatan Pengawas (setara eselon IV) yang 
bertugas untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 
pelaksana, serta 3) Jabatan Pelaksana (setara eselon V dan Jabatan Fungsional 
Umum) yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan.

Untuk Jabatan Fungsional terdiri atas: 1) Jabatan Keahlian yang terdiri dari: a. 
Ahli Utama; b. Ahli Madya; c. Ahli Muda; dan d. Ahli Pertama. Sedangkan Jabatan 
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Pimpinan Tinggi (JPT) terdiri dari: a. 
JPT Utama (setara eselon I); b. JPT 
Madya (setara eselon I); dan c. JPT 
Pratama (setara eselon II). 

Manajemen ASN terdiri atas 
Manajemen PNS dan Manajemen 
PPPK. Manajemen PNS meliputi 
penyusunan dan penetapan 
kebutuhan, pengadaan, pangkat 
dan jabatan, pengembangan 
karier, pola karier, promosi, mutasi, 
penilaian kinerja, penggajian 
dan tunjangan, penghargaan, 
disiplin, pemberhentian, jaminan 
pensiun dan jaminan hari tua, 
dan perlindungan. Sedangkan 
Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, 
gaji dan pengembangan tunjangan, kompetensi, pemberian penghargaan, 
disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Dalam rangka 
penetapan kebijakan Manajemen ASN, dibentuk KASN yang mandiri dan bebas 
dari intervensi politik. Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem 
Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku 
ASN.

Tabel 5 
Manajemen Aparatur Sipil Negara

Penetapan 
Kebutuhan

1. Setiap instansi wajib menyusun kebutuhan jenis dan 
jumlah jabatan untuk 5 tahun kedepan dan dirinci 
pertahun sesuai prioritas kebutuhan

2. ANJAB dan ABK dengan e-formation

Pengadaan 1. Sistem registrasi on-line

2. Seleksi menggunakan CAT
3. Seleksi administrasi, Tes Kemampuan Dasar (TKD), & 

Tes Kemampuan Bidang (TKB)
Pangkat dan 
Promosi Jabatan

1. Pangkat adalah tingkatan dalam jabatan sebagai 
dasar penggajian

2. Pengangkatan dalamjabatan merupakan perbandingan 
obyektif kompetensi, kualifikasi jabatan dengan yang 
dimiliki pegawai.

3. Promosi Jabatan dengan Open Recruitment & Talent 
Pool

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo 
menilai, formula yang lebih praktis 
dan adil dibutuhkan sehiIilgga terbuka 
peluang ASN bekerja di tempat yang 
membutuhkan kemampuannya. 
Menurut Mendagri, prosedur birokrasi 
selama ini menyulitkan penempatan 
ASN karena proses dan prosedur yang 
berlaku.

“ Kenyataan rekam jejak pegawai yang 
bagus dari bawah kalah dengan orang 
yang ahli makalah ,” kata Mendagri

(Kompas 5 Desember 2015)
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Pengembangan 
Karir

1. Berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan kompetensi
2. Memperhatikan penilaian kinerja, integritas, dan 

moralitas
3. Diklat merupakan hak PNS dan dilaksanakan minimal 

80 jam dalam 1 tahun
Pola Karir 1. Terintegrasi secara nasional 

2. Setiap instansi wajib menyusun pola karir
Mutasi 3. Mutasi tugas/ lokasi antar instansi Pusat, instansi 

daerah
4. Mutasi dilakukan diagonal, vertikal, dan horizontal

Penilaian Kinerja 1. SKP disusun berdasarkan RKT
2. Bobot Penilaian SKP 70%, Perilaku 30% dengan 

metode 360º
3. Tidak mencapai target dikenakan sanksi administrasi

Penggajian dan 
Tunjangan

1. Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab & risiko 
pekerjaan 

2. Tunjangan kinerja berbasis kinerja individu.
3. Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah

UU ASN telah memberikan nuansa baru yang lebih baik dalam manajemen 
SDM aparatur di Indonesia, dengan beberapa perubahan signifikan sebagai 
berikut:
a. Memberikan koridor cukup baik dalam pengaturan PPPK, karena selama ini 

manajemen pegawai honorer sering menimbulkan masalah dalam pengelolaan 
pegawai;

b. Secara filosofis UU ASN hanya men genal eselonisasi hingga tingkat ke-2 
sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), namun secara implisit eselonisasi 
etap dipertahankan dengan nama Jabatan Administrasi;

c. Memberi pengakuan dan tanggung jawab kehormatan kepada JPT yang ada 
dalam birokrasi;

d. Pengaturan kelembagaan dalam manajemen SDM aparatur, yang berpeluang 
meminimalisir potensi tumpang tindih kewenangan antara MenpJn-RB 
dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan KepeJlwaian Negara (BKN), 
Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan KASN;

e. Dasar pembentqkan KASN sebagai manifestasi praktik governance di bidang 
pendayagunaan aparatur Negara;

f. Bentuk pengembangan karier PNS disebutkan secara eksplisit dengan 
pemberian kesempatan praktik kerja di instansi lain termasuk perusahaan 
swasta;
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g. Membuka peluang diberhentikannya PNS atas alasan kinerja;
h. Memungkinkan pengisian JPT terbuka secara nasional;
i. Memperkenalkan sistem kontrak pada JPT yang berlaku lima tahun, sehingga 

tidak ada pengkaplingan jabatan oleh seseorang atau sekelompok orang;
Beberapa catatan terhadap manajemen ASN di atas, telah menumbuhkan 

banyak harapan baru bagi penyelenggaraan sistem manajemen kepegawaian 
negara yang lebih baik. Terutama adalah harapan untuk memiliki ASN yang netral 
dan bersih dari muatan politis serta memiliki profesionalitas dan kompetensi 
di bidangnya sejak mulai dari rekrutmen sampai dengan pengangkatan dalam 
jabatan, karen a harus didasarkan pada sistem merit.

Dalam Pasal 1 UU ASN disebutkan bahwa sistem merit adalah kebijakan 
dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja 
secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar beJakang politik, ras, 
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi 
kecacatan. Dengan demikian harapan terhadap kinerja ASN juga akan lebih baik, 
sehingga mampu memberikan dukungan terhadap reformasi birokrasi. Bahkan 
dikemukakan Effendi (2014), bahwa setidaknya UU ASN akan cukup memberikan 
landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan reformasi aparatur negara yang 
lebih luas dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.

Selain itu tidak akan ada lagi dikotomi PNS Pusat dan Daerah dalam UU ASN 
yang ada hanya PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
Semuanya sarna menjadi Aparatur Sipil Negara dan memiliki hak yang sarna 
dalam pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta kesempatan yang sarna dalam 
penjenjanganjabatan baik pusat maupun daerah. Dalam stuktur jabatan dan 
promosi jenjang karir pun terdapat perubahan. Misalnya saja untuk Level Jabatan 
Pimpinan Tinggi dilakukan promosi terbuka (open career) bahkan ada jabatan-
jabatan telientu dapat diisi oleh mereka dari luar PNS. Sehingga PNS dituntut untuk 
memiliki kemampuan berkompetisi apalagi dalam UU ASN ini diberlakukan merit 
system, dimana dalam merit system yang dilihat adalah kompetensi, kualifikasi 
dan pada akhirnya kompetisi sehingga ini adalah saatnya aparatur untuk memiliki 
kesiapan dan kemampuan untuk berkompetisi.

Hambatan yang potensial menghambat pelaksanaan Manajemen 
Kepegawaian dapat diindentifikasi antara lain:
a. Pendelegasian kewenangan oleh Presiden tidak kepada semua PPK
b. PPK masih dijabat oleh Pejabat politik
c. Belum ada regulasi sanksi bagi PPK yang tidak melaksanakan peraturan 

perundang undangan
d. Pengangkatan JPT non PNS tanpa kriteria yang jelas
e. Jenis hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat dihilangkan
f. PNS yang pemah dipidana karena melakukan tindak pidana tidak berencana 

kurang dari 2 (dua) tahun bisa aktiflagi sebagai PNS, kesulitan dalam 
menetapkan status selama dipenjara
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g. Pengaturan mekanisme pengangkatan jabatan administrasi dan fungsional 
tidak jelas

h. Sangsi bagi pejabat administrasi dan fungsional yang tidak berprestasi selama 
1 tahun tidak diatur sedangkan untuk JPT diatur

i. Perubahan mendasar tentang pangkat
j. Perubahan mendasar tentang sistem penggajian
k. Perubahan sistem pensiun
I. Kompetensi merupakan persyaratan mutlak dalam pengangkatan dan mutasi 

jabatan
m. Pelaksanaan sistem informasi ASN sesuai Pasal 133 dilaksanakan paling 

lama 2015, tetapi Peraturan Pemerintah perubahan paling lama Januari 2016

3.2.5 Permasalahan Reformasi Birokrasi di Daerah
Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

merupakan salah satu peraturan yang menjadi titik tolak untuk berubahnya wajah 
birokrasi di Indonesia. Undang-undang inilah yang diharapkan akan memaksa 
birokrasi untuk mengubah kondisinya yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat 
karena birokrasi yang dianggap lamban, tambun dan berkinerja rendah. Undang-
Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menjadi 
payung hukum pengaturan PNS sebelumnya, dalam implementasinya belum 
mampu menjawab tantangan dan tuntutan yang dihadapi birokrasi selama ini.

Reformasi birokrasi baru sebatas remunerasi dan belum pada perubahan 
mindset dan culture set birokrasi. Sementara tantangan birokrasi saat ini cukup 
berat, tahun 2015 adalah tahun dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA) dengan kinerja birokrasi yang masih jauh di bawah Singapura, Malaysia 
dan Philipina serta hanya satu tingkat di atas Vietnam, perlu perubahan yang 
radikal dan cepat untuk terwujudnya birokrasi yang efektif efisien sehingga akan 
mendorong tercipatanya “Pemerintahan Kelas Dunia” seperti yang tercantum 
sebagai Visi Reformasi Birokrasi dalam Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Terwujudnya “Pemerintahan Kelas Dunia” ini tentu saja perlu dukungan dari 
semua elemen lembaga/kementerian dan tentu saja termasuk pemerintah daerah. 
Ada tiga sasaran dalam refromasi birokrasi yaitu 1) terwujudnya pemerintah yang 
bersih dan bebas dari KKN, 2) terwujudnya peningkatan pelayanan publik dan 
3) meningkatnya kualitas dan akuntabilitas birokrasi. Perlu upaya keras serta 
komitmen yang kuat untuk melaksanakan itu semua dan UU ASN No. 5 Tahun 
2014 merupakan salah satu payung hukumnya.

Usaha untuk melaksanakan reformasi birokrasi sudah mulai dilaksanakan 
di berbagai daerah, namun permasalahannya adalah bagaimana melakukan 
reformasi birokrasi yang tepat dan sesuai dengan Grand Design Reformasi 
Birokrasi (GDRB). Beberapa permasalahan reformasi birokrasi di daerah dapat 
diidentifikasi sebagai berikut:
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1. Reformasi birokrasi selama ini fokus pada perubahan sistem dan struktur. 
Kondisi saat ini masih berputar pada perubahan sistem dan struktur dalam 
penyelenggaraan Reformasi Birokrasi tidak efektif;

2. Ketidakpuasan publik terhadap birokrasi masih tinggi dimana masyarakat 
memandang bahwa kualitas pelayanan tidak profesional, akuntabilitas dan 
transparansi penyelenggaraan Negara tidak menjadi informasi yang layak 
diketahui publik, dan pelayanan pengaduan yang masih sebatas menerima 
pengaduan tanpa kejelasan bahwa pengaduan akan dijawab atau menjadi 
bagian dalam perubahan kebijakan.

3. Program dan kegiatan yang disusun oleh pemerintah daerah masih berupa 
rutinitas dengan pengukuran kinerja yang tidak jelas. Birokrasi belum mampu 
menyusun indikator kinerja secara tepat, terukur dan jelas baik dalam level 
output maupun outcome. Sehingga penekanan masih pada pengukuran input 
(efisiensi), bukan pada pengukuran hasil pada output, atau bahkan outcome.

4. Intervensi pemerintah yang tidak proporsional dalam kegiatan ekonomi 
terbukti mengakibatkan inefisiensi dan menghambat kemudahan berusaha.

5. Praktik penyelenggaran pemerintahan daerah masih berpihak kepada 
kalangan tertentu yang menginginkan kelanjutan pemerintahan (representative 
elitis) bukan pada kehendak masyarakat.

6. Proses politisasi birokrasi dan birokratisasi politik yang terjadi sebagai akibat 
dominasi dan hegemoni birokrasi dalam politik masih kental di kalangan 
birokrasi sehingga birokrasi publik yang profesional sulit untuk diwujudkan di 
lingkungan kepemerintahan

7. Nilai integritas belum dijadikan sebagai landasan moral dalam kehidupan 
profesionalisme pelayanan publik sehingga kasus Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme masih terjadi secara masif.
Dari persoalan tersebut di atas, maka dapat dipetakan kebutuhan daerah 

terhadap dukungan dari Pusat dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.
Adapun dukungan tersebut antara lain:
1. Evaluasi dan harmonisasi kebijakan relasi pusat-daerah;

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (good 
local governance) haruslah diarahkan kepada substansi yang bersifat 
strategis, seperti hubungan Pusat dan Daerah, penegasan hierarki dalam 
sistem pemerintahan, pembagian kewenangan dan urusan pada tingkat 
pemerintahan, dan penataan kembali sistem dan mekanisme penyelenggaran 
pemerintahan. Hal ini menjadi harapan sejak ditetapkannya UU No. 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, meskipun secara implementatif dampak 
dari UU tersebut belum mampu terukur secara kuantitatif;

2. Optimalisasi sistem e-government yang terintegrasi antara pusat dan daerah;
Konsep e-govemment perlu mewujudkan pengembangan satu kesatuan 
sistem antara sistem pemerintahan nasional dengan sub sistem pemerintahan 
daerah secara sinergis sehingga masyarakat mendapatkan manfaat 
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terhadap transparansi informasi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi 
penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah;

3. Memberikan dukungan politik yang kuat terhadap inisiatif pengembangan 
kepemimpinan (leadership development) dalam memperbaiki perilaku 
aparatur.
Asumsi ini berasal dari keberhasilan beberapa daerah otonomi (provinsi, 
kabupaten/kota) dalam mengelola manajemen birokrasinya sebagaimana 
yang ditunjukkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kota Mataram, 
Kota Jogjakarta, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Banyuwangi. Kesemuanya 
ini berawal dari political will dan leadership yang kuat dari pemimpin daerahnya;

4. Melakukan penyatuan sistem koordinasi terkait manajemen aparatur 
pemerintah (PNS) di pusat yaitu KemenPanRB, KASN, LAN dan BKN.
Alasan terkait dengan kordinasi keempat lembaga tersebut dikarenakan dari 
keempat lembaga ini memiliki obyek yang sama yaitu Aparatur Sipil Negara, 
sehingga dinilai penting untuk mengatur koordinasi diantara keempat lembaga 
tersebut.

5. Pemerintah pusat perlu mendukung penerapan birokrasi yang profesional.
Birokrasi yang professional harus diwujudkan karena pengguna jasa birokrasi 
tidak hanya masyarakat domestik, melainkan juga masyarakat intemasional. 
Untuk itu diperlukan stan dar pelayanan birokrasi (contohnya: mengacu pad 
a ISO 9001) sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan negara 
maju.

6. Dalam mewujudkan good local governance diperlukan penerapan sistem 
merit.
Sesuai dengan semangat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara tidak hanya pada jabatan administrasi dan fungsional sehingga dapat 
memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan jabatan tersebut. Birokrasi 
Pemerintah Daerah harus memiliki netralitas politik, transparan, responsibel, 
berakuntabilitas, bersih dan berwibawa. Untuk itu diperlukan aturan yang 
tidak membolehkan rangkap jabatan politik dengan jabatan publik sehingga 
tercipta netralitas birokrasi.
Selain dukungan dari pemerintah tersebut di atas, maka aspek yang juga 

penting yang selama ini menjadi salah satu masalah birokrasi adalah terkait 
pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Pemberantasan terhadap 
KKN perlu diterjemahkan menjadi strategi yang dimainstream oleh birokrasi dan 
kalangan masyarakat, dengan cara:
1. DPD RI perlu mendorong melalui sarana pendidikan formal dan informal 

mengenai KKN kepada masyarakat luas yang dijadikan sebagai kurikulum 
sebagai landasan penanaman nilai moral dan integritas;

2. Perlu ada definisi dan rencana aksi dalam penerapan nilai-nilai integritas di 
lingkungan kerja birokrasi dan kalangan masyarakat ekonomi;
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3. Melalui penerapan manajemen perubahan, Pemerintah pusat menjadi 
panutan dalam penerapan nilai-nilai integritas.

3.3 Peran Kelembagaan ASN (KASN, LAN dan BKN) Dalam Melaksanakan UU 
No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam UU ASN dikenal 3 lembaga yang terkait dengan pengelolaan ASN yaitu 
MenPAN dan RB, KASN, LAN dan BKN. Dalam Undang-Undang ASN dibentuk 
Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang merupakan lembaga non struktural 
yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN 
yang profesional, berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral serta 
menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Tujuan dibentuknya KASN ini salah 
satunya adalah untuk menjamin terwujudnya Merit System dalam kebijakan 
manajemen ASN sedangkan fungsinya adalah mengawasi pelaksanaan norma 
dasar, kode etik dan kode prilaku ASN, serta penerapan merit system dalam 
kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Sehingga dengan 
dibentuknya KASN ini jelas sekali merit system menjadi ruh dalam kebijakan dan 
manajemen ASN. 

Tabel 6 
Kewenangan dan Hubungan Otoritas Lembaga

Lembaga Kewenangan

MenPAN dan RB • Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendayagunaan aparatur Negara

• Berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan;
• Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan;
• pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN

KASN • Berwenang melakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan dan menajemen ASN untuk 
menjamin perwujudan sistem merit;

• Pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik 
dan kode perilaku ASN

LAN • Berwenang melakukan penelitian, pengkajian kebijakan 
manajemen ASN, pembinaan dan menyelenggarakan 
pendidikan dan pelatihan ASN

BKN • Berwenang menyelenggarakan manajemen ASN;
• Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

norma, stan dar, prosedur dan kriteria manajemen ASN

Belajar dari pembentukan lembaga-lembaga non struktural yang telah 
dibentuk sebelumnya, salah satu faktor utama yang mempengaruhi kuat lemahnya 
pembentukan desain kelembagaan suatu lembaga non struktural, termasuk 
KASN, adalah pertama, aktor-aktor yang terlibat dalam pembahasan dan proses 
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dinamika dalam pembahasan desain kelembagaan. Desain kelembagaan yang 
kuat yang diwujudkan dalam penjabaran tugas, fungsi, dan wewenang yang 
pendukung kelembagaan yang jelas, hanya akan Iahir melalui pemikiran dan 
dinamika pembahasan yang baik dan matang.

Merujuk pada UU ASN sebagai payung hukum pembentukan KASN, desain 
kelembagaan KASN difokuskan sebagai lembaga pengawas pelaksanaan norma 
dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam 
kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Untuk melaksanakan 
fungsi pengawasan tersebut, oleh UU ASN KASN diberikan wewenang untuk: 
menerima laporan; meminta informasi; memeriksa dokumen; meminta klarifikasi; 
melakukan penelusuran data dan informasi; memberi rekomendasi; dan melakukan 
evaluasi.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa selain melakukan fungsi pengawasan, 
UU ASN juga memberikan mandat pelaksanaan fungsi-fungsi lain di luar fungsi 
pengawasan melalui wewenang yang diberikan kepadanya, yaitu: (1) fungsi 
pencegahan, yaitu melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta 
kode etik dan kode perilaku pegawai ASN; dan (2) fungsi penegakan kode etik 
dan kode perilaku, yaitu memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode 
perilaku pegawai ASN. Sepintas, fungsi pencegahan tersebut mirip dengan fungsi 
pencegahan yang diemban oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun 
dengan fokus yang berbeda. Sedangkan fungsi penegakan kode etik dan kode 
perilaku yang diemban KASN mirip dengan fungsi yang dimiliki Komisi Yudisial.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut secara optimal, maka sepatutnya 
KASN membagi habis fungsi-fungsi tersebut dalam desain kelembagaannya. 
Fungsi-fungsi ini dilaksanakan oleh kedeputian atau sejenisnya yang berada di 
bawah komisioner, sebagaimana berlaku di KPK. Dengan demikian, masing-
masing kedeputian akan mempunyai tanggung jawab dan fokus tugas yang sudah 
terspesialisasi di bawah arahan komisioner yang juga sudah terspesialisasi.

Kedua, faktor leadership menjadi penting. Kepemimpinan di lingkup 
Komisioner KASN akan memberikan peranan yang penting bagi penyusunan 
pondasi bagi KASN periode berikutnya. Keberagaman latar belakang para 
Komisioner (dan Sekretariat) dapat memberikan kendala tersendiri jika terjadi 
“miskin” kepemimpinan. Akan sulit bagi KASN untuk menjadi penegak merit 
sistem dan pengawasan kode etik jika dalam internal organisasi KASN sendiri 
tidak optimal. Belajar dari Ketiga, hubungan antar lembaga perlu disusun 
dalam sebuah mekanisme dan pemetaan yang jelas. Belajar dari pengalaman 
Kompolnas, Komnas HAM dan beberapa komisi lainnya, hubungan antar lembaga 
menjadi krusial terutama jika tugas dan fungsi lembaga tersebut antara lain adalah 
untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan lembaga lainnya. Dalam hal ini, KASN 
akan berperan sebagai “penjaga” pelaksanaan sistem merit yang kebijakannya 
dikeluarkan oleh dua lembaga yaitu Kementerian PAN dan RB dan BKN.
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Sekretariat KASN bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis 
operasional kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan berfungsi:
a) memberikan dukungan administratif dan teknis operasional;
b) menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi 

administrasi kegiatan;
c) memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program 

kerja serta penyusunan laporan kegiatan;
d) memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait;
e) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan 

kegiatan sekretariat;
f) menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan; dan
g) melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, 

sarana dan prasarana sekretariat KASN.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan
Reformasi kultur dan struktur dalam tubuh birokrasi merupakan strategi 

mendasar untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap 
kredibilitas pemerintah. Untuk menjalankan reformasi birokrasi tersebut, faktor 
penentu keberhasilannya adalah adanya kesepahaman, komitmen, keteladanan, 
dan konsistensi. Secara subtansi ada beberapa perubahan signifikan dengan 
adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, perubahan tersebut adalah 
sebagai berikut:

Pertama, UU ASN memberikan koridor yang cukup baik dalam pengaturan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sudah menjadi rahasia 
umum bahwa pengelolaan pegawai pemerintah non-PNS alias honorer telah 
menjadi masalah yang mengemuka sejak awal perubahan pemerintahan. 
Setelahnya, banyak pula instansi yang merekrut pegawai kontrak dengan 
mekanisme yang terkesan mengada-ada (seperti seakanakan dari perusahaan 
alih daya loutsourcing atau dengan manuver melalui manipulasi anggaran untuk 
membayarkan honornya) untuk mengakali ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. 
Penegasan aturan soal PPPK ini merupakan jalan keluar yang patut diapresiasi, 
karena ini akan memisahkan PPPK dari ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan 
karena UU ASN akan menjadi lex specia/is dari masalah ini.

Kedua, secara filosofis UU ASN hanya mengenal eselonisasi hingga tingkat 
ke-2, yang disebut sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi. Meskipun demikian, secara 
implisit, eselonisasi tetap dipertahankan dalam nama Jabatan Administrasi. Jabatan 
Administrasi terdiri atas administrator (ekuivalen dengan eselon III dalam sistem 
sebelumnya), pengawas (ekuivalen dengan eselon IV dalam sistem sebelumnya), 
dan pelaksana (ekuivalen dengan eselon V dan fungsional umum dalam sistem 
sebelumnya). Pesan implisit ini membuka ruang penafsiran yang sangat luas dan 
berpotensi ambigu. Misalnya, apakah seluruh jabatan eselon III memang akan 
dialihkan sebagai administrator? Jika demikian, bagaimana dengan wacana 
pengalihan jabatan eselon III di sejumlah instansi yang sebetulnya berkarakteristik 
fungsional. Hal ini baru akan terjawab dalam peraturan pemerintah (PP) yang 
menjadi pelaksana UU ini nantinya.

Ketiga, UU ini memberi pengakuan dan tanggung jawab kehormatan kepada 
pejabat tinggi (high rank officials) di birokrasi, yang disebut sebagai Jabatan 
Pimpinan Tinggi (JPT). Pada dasarnya, ini merupakan manifestasi dari gagasan 
senior executive service (SES) yang dulu diperkenalkan RUU ASN versi awal. 
SES merupakan praktik yang lazim di negara-negara yang telah menganut New 
Public Management (NPM).

Pada umumnya, setiap SES akan memiliki tanggung jawab yang tinggi karena 
dia akan menjadi penghubung antara birokrasi dengan politisi, panutan (role 
model) bagi birokrat, dan penasihat utama (senior advisor) bagi pejabat politik. 
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Dengan tanggung jawab itu, umumnya SES akan menerima tunjangan tambahan, 
pendidikan dan pelatihan khusus, dan tentunya sanksi yang lebih berat apabila 
melanggar. Namun demikian, dalam UU ASN, tidak ada penjelasan terkait ketiga 
hal tersebut bagi pemangku IPT. Tanpa adanya penjelasan ini, sebenamya JPT 
tidak dapat dikategorikan sebagai praktik SES.

Keempat, UU ASN mengatur tentang keJembagaan dalam manajemen SDM 
aparatur. Hal ini patut diapresiasi karena potensi tumpang-tindih kewenangan 
antara menteri di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri dalam negeri 
sudah dapat diminimalisi, bahkan mungkin hilang. Kewenangan penuh berada 
pada Menpan, karena UU ini sekaligus menghapuskan pembahasan tentang 
Kepegawaian dari Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Pengaturan 
kewenangan juga terdapat antara Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian 
Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan sebuah komisi yang 
akan dibentuk yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pengaturan ini sudah 
cukup rapi, meskipun potensi tumpang-tindih masih bisa terjadi terutama antara 
KEMENPAN-RB dengan BKN (Pasal 26 dan Pasal 48 huruf e). Hal ini sangat 
mungkin terjadi apabila kedua instansi tidak bekerja sama dalam pelaksanaan 
tugas tersebut.

Kelima, UU ini menjadi dasar pembentukan KASN. Bagi sebagian orang, 
ini mungkin dianggap sebagai titik lemah UU ASN, namun pembentukan KASN 
adalah manifestasi dari praktik governance di bidang pendayagunaan aparatur 
negara. Prinsip dasar dari governance adalah perluasan pelaksana pemerintahan 
dari pemerintah kepada aktor lain di negara, yaitu masyarakat sipil (civil society) 
dan sektor swasta.

Keenam, UU ASN secara eksplisit menyebutkan bentuk pengembangan 
karier PNS dengan pemberian kesempatan praktik kerja di instansi lain termasuk 
perusahaan swasta paling lama selama satu tahun (Pasal 70 ayat 5 dan 6).

Ketujuh, UU ASN membuka peluang diberhentikannya PNS atas alasan 
kinerja (Pasal 77 ayat 6). Hal ini tentu patut diapresiasi karena memberikan nuansa 
baru dalam birokrasi terutama dalam hal penilaian kinerja PNS. Namun demikian, 
patut dinanti bagaimana pengaturan lanjutannya dalam PP yang diamanatkan 
kemudian. Atas penilaian kinerja PNS tersebut juga akan diberikan tunjangan 
kinerja (Pasal 80 ayat 3). Kedua hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi 
birokrasi untuk membangun sistem manajemen kinerja yang komprehensif.

Kedelapan, UU ASN menjadikan pengisian JPT terbuka secara nasional. 
JPT sendiri terdiri dari tiga tingkatan, yaitu JPT utama (yang kini ekuivalen 
dengan Kepala LPNK), JPT madya (yang kini ekuivalen dengan eselon I), dan 
JPT pratama (yang kini ekuivalen dengan eselon II). Pengisian JPT utama dan 
madya dilakukan secara nasional. Artinya, setiap PNS yang memenuhi kriteria 
yang dibutuhkan akan dapat melamar pada lowongan JPT yang dibuka pada 
setiap instansi. Sebagai contoh, seorang PNS dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dapat melamar sebagai Sekretaris Oaerah Provinsi X. Ketentuan 
lain adalah dimungkinkannya pengisian JPT utama dan madya dari kalangan non-
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PNS atas persetujuan Presiden (Pasal 109 ayat 1). Seluruh proses pengisian JPT 
dilakukan melalui tim seleksi yang dibentuk oleh masing-masing instansi dengan 
anggota tim seleksi terdiri dari internal dan eksternal instansi.

Namun demikian, gagasan yang cukup baik ini menimbulkan ambivalensi 
ketika disebutkan dalam Pasal 111 bahwa aturan ini “dikecualikan bagi instansi 
pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN 
dengan persetujuan KASN”.

Pengecualian ini dapat dilihat dari kacamata positif maupun negatif. Oari sisi 
positif, ini memberi ruang bagi pejabat pembina kepegawaian di instansi untuk 
mengembangkan sistem manajemen SOM aparaturnya sendiri, atau dalam 
istilah populernya let the manager manages. Namun demikian, pengecualian ini 
juga akan memunculkan ambivalensi manakala instansi yang dikatakan sudah 
menerapkan “sistem merit” ini tidak ingin membuka diri kepada PNS dari instansi 
lain.

Dualisme ini dapat mengarah pada kesia-siaan karena nantinya instansi akan 
cenderung melakukan penutupan diri terse but dengan bungkus “sistem merit” 
yang izinnya dapat diperpanjang layaknya SIM (Surat Izin Mengemudi, atau 
dalam hal ini mungkin lebih tepat sebagai Surat Izin Merit). Pengecualian ini juga 
sejatinya menunjukkan bahwa dalam birokrasi pemerintah masih terdapat ego 
sektoral. 

Oleh karena itu, pengecualian sebaiknya terbatas pada detail mekanismenya 
semata, tapi tidak boleh menutup kesempatan yang dimiliki setiap pegawai di 
penjuru NKRI untuk menduduki JPT. Jangan sampai fungsi ASN sebagai perekat 
dan pemersatu bangsa menjadi pudar dengan pengecualian atas nama “sistem 
merit”, karena sistem merit tidak berarti menutup kemungkinan pegawai daerah 
menduduki JPT di pusat dan sebaliknya.

Kesembilan, UU ASN memperkenalkan sistem kontrak pada JPT, yang 
berlaku per lima tahun. Hal ini mirip dengan yang dilakukan Australia, yaitu 
jabatan secretary di setiap kementerian hanya dapat diisi selama lima tahun dan 
selanjutnya harus dipilih kembali.

Dengan demikian, diharapkan  terjadi  penyegaran  dan tidak ada 
“pengkaplingan” jabatan oleh seseorang atau sekelompok orang. Bahkan, 
pemangku JPT yang gagal memenuhi target kinerja selama 1 (satu) tahun akan 
diberi kesempatan 6 bulan untuk ditinjau ulang. Artinya, kinerja kembali menjadi 
kata kunci dalam manajemen SDM aparatur. Tentu saja hal ini masih harus 
dipersenjatai dengan peraturan pelaksananya nanti.

Kesepuluh, Untuk mengatasi berbagai permasalahan manajemen SDM, UU 
ASN memberikan solusi dengan memperkuat penerapan sistem merit secara 
terintegrasi, yaitu dengan cara:

Pertama, rekrutmen berbasis merit; kedua menerapkan sistem Promosi 
Terbuka (open carier system) yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi 
dalam pengisian Jabatan; ketiga, membentuk lembaga Komisi Aparatur Sipil 
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Negara (KASN) yang secara khusus bertugas menegakkan dan mengawal 
implementasi sistem merit; Keempat, menghadirkan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menciptakan atmosfir baru dalam pemerintahan; 
dan Kelima, reward and punishment berbasis kinerja yang lebih tegas; dan 
Keenam, perlindungan dari intervensi politik

Dari sisi positif, kehadiran UU No.5 Tahun 2014 disambut baik terutama bagi 
PNS generasi muda karena membuka peluang untuk berkompetisi dalam meraih 
Jabatan. Namun demikian secara umum kelemahan implementasi UU No.5 Tahun 
2015 disebabkan oleh 4 (empat) hal yaitu: 1) lack of guidance (ketidakadaan 
petunjuk) disebabkan belum tuntasnya peraturan pelaksanaan UU No.5 Tahun 
2014; 2) lack of commitment (kelemahan dalam hal komitmen); 3) lack of knowledge 
(keterbatasan pengetahuan) dan 4) lack of awareness (lemahnya kesadaran). 16

Terkait dengan kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam 
praktiknya struktur kelembagaan organisasi ini belum lengkap sehingga belum 
mampu melaksanakan peran yang diamanatkan UU ASN dengan baik. Selain itu, 
anggaran KASN masih melekat di Kementerian PAN dan RB sehingga menyulitkan 
operasional lembaga tersebut.

16 Penjelasan Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. dalam Rapat Kerja dengan DPD RI pada tanggal 1 Desember 2015.
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4.2 Rekomendasi
Dari uraian latar belakang dan kesimpulan tersebut di atas, maka DPD RI 

menyusun rekomendasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:
1. DPD RI membuat surat tertuju kepada Presiden RI selaku pemegang 

kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan 
manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 5 Tahun 2014 
tentang ASN untuk memperingatkan Kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur Negara untuk segera 
menetapkan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 
mengingat Ketentuan Penutup Pasal 134 UU ASN memerintahkan agar 
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 
2 (dua) Tahun terhitung sejak UU ini diundangkan yaitu tanggal 15 Januari 
2016;

2. DPD RI segera memanggil Kementerian PAN dan RB untuk meminta 
keterangan terkait dengan batas tenggat waktu yang diberikan oleh Undang-
Undang dalam hal penyelesaian Peraturan Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan bahwa suatu pendelegasian pengaturan 
lebih lanjut dalam suatu peraturan teknis pelaksanaan dari suatu UU 
dengan menggunakan frase “dengan” maka materi peraturan pelaksana 
tersebut harus diatur tersendiri, sedangkan bilamana menggunakan frase 
“dalam” maka materi peraturan tersebut dapat digabungkan dalam 1 (satu) 
peraturan. Berdasarkan amanah UU No.5  Tahun 2014 tentang  ASN  yang 
mengamanatkan sebanyak 16 peraturan yang harus diatur dengan PP 
tersendiri, 2 peraturan yang dapat digabungkan menjadi satu Peraturan 
Pemerintah, dan 4 Peraturan Presiden serta 2 Peraturan Menteri. Namun 
sesuai dengan Amanat Presiden17 peraturan pelaksanaan UU ASN akan 
dijadikan menjadi 6 (enam) Peraturan Pemerintah. Hal tersebut tidak sesuai 
dengan amanat UU.

4. DPD RI mendorong penguatan struktur kelembagaan Komisi Aparatur Sipil 
Negara (KASN) dan kemandirian pengelolaan anggaran untuk meningkatkan 
efektivitas kinerja lembaga non struktural independen tersebut;

5. DPD RI mengajukan beberapa RUU inisiatif untuk lebih mengefektifkan 
dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu: 1) RUU Etika 
Penyelenggara Negara; 2) RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah; 3) 
RUU e-Government; 4) RUU Akuntabilitas Penyelenggara Negara;

17 Keterangan dari Yulina Setiawati, S.H., M.M. - Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam Rapat 
Kerja dengan Komite I DPD RI pada tanggal 1 Desember 2015
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BABV
PENUTUP

Demikian Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hasil pengawasan ini disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia ke-6 dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan 
perundang-undangan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya 
kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2015
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