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Pendahuluan 

Dalam rangka mencapai misi reformasi birokrasi : menjadi Pemerintah Kelas Dunia Tahun 2025 

maka pemerintah harus melakukan  Pembentukan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka Melakukan penataan dan penguatan  organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia 

aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set, Mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif dan Mengelola sengketa 

administrasi secara efektif dan efesien Menpan RB;2012).  Aparatur Sipil Negara adalah penggerak utama 

sekaligus objek dari reformasi birokrasi itu sendiri menuju tata pemerintah yang baik, dan salah satu 

langkah nyata  yang dilakukan adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menekankan manajemen sumber daya manusia berbasis sistem 

merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang 

diberlakukan secara adil. Selanjutnya dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 15 januari 2014 di 

Jakarta dalam rangka pengawasan dalam penerapan sistem merit (Meritokrasi) di Indonesia. Berdasarkan 

hal tersebut keberadaan  KASN menjadi kunci atau totok nadi dari sitem kemajuan dari ASN saat ini 

(Abdullah Aswar Anas (Menpan):Anugrah Meritokrasi, jakarta 08/12/022).Instansi yang diberi 

kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam kebijakan dan manajemen ASN untuk 

menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan kode etik dan perilku ASN. 

Setidaknya ada terdapat 8 aspek penilaian sistem merit yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, 

pengembangan karier,, promosi dan mutase, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, 

perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi. 

 

Urgensi penerapan sistem merit 

Penerapan sistem merit (Meritokrasi) yang mengedepankan kompetensi dan kinerja sesuai dengan 

ideologi Pancasila sila kedua Kedailan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, yang memberikan kesempatan 

kepada setiap individu yang mempunyai kompetensi dan kinerja untuk menduduki suatu jabatan tertentu. 

Penerapan system merit mempunyai sejarah panjang dan telah mendapat pengakuan sebagai sistem 

manajemen sdm yang adil dan mampu memperbaiki tata kelola organisasi baik privat maupun publik. 

Meritokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Michael Dunlop Young(1958 ) dalam bukunya The Rise of 

the Meritocracy sebagai konsep merit yang mengutamakan kompetensi dan kinerja untuk mencapai 

posisi/jabatan tertentu. Beberapa studi memaknai meritokrasi kondisi yang menghadirkan kesempatan yang 

sama kepada semua individu dalam masyarakat untuk menduduki suatu posisi atau jabatan di 

publik(Lipsey,2014;Martin et al, 2014;Au, 2016  kesempatan yang didasari pada kompetensi yang dimiliki 

individu. Sistem Merit bukan baru dikenal pada 1 dekade terakhir ini, zaman dinasti Qin dan Han di China 

telah menerapkan sistem Merit, mereka menerapkan sistem Merit melalui pendidikan dan pelatihan dalam 

proses ujian dan seleksi bagi calon pejabat di pemerintahan saat itu. Karena luasnya daerah kekuasan 

kerajaan pada masa itu dan kompleks nya persoalan sosial kemasyarakatan, menyebabkan posisi jabatan 

bersifat tak terbatas dan bisa diisi oleh siapapun yang memiliki kualifikasi dan kecakapan dalam menjadi 

pejabat negara. Selanjutnya tahun 1882 Kongres AS mengesahkan Undang-undang Dinas Sipil  Aturan ini 

bisa mencegah berlakunya patronage system/spoil system sebagaimana ditulis oleh American Historical 

Association. 

Penerapan sistem merit di berbagai negara tersebut diatas dengan upaya penataan peraturan  

menggambarkan adanya keterlambatan di Indonesia, Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Kondisi Negara 

https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/em-38-who-should-choose-a-civil-service-career-(1946)/why-do-we-have-a-merit-system
https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/em-38-who-should-choose-a-civil-service-career-(1946)/why-do-we-have-a-merit-system


baru dibentuk pada tahun 2014 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut menyebabkan kondisi penerapan sistem merit secara formal juga 

mengalami perkembangan yang sangat lambat beberapa decade sebelum lahir Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang ASN yang berakibat terhadap terjadinya pelayanan yang tidak optimal dibirokrasi 

Indonesia bahkan sering terjadi pelanggaran . Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Report 

2016-2017 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia,Indonesia menempati peringkat ke-41 dari 138 negara. 

Indonesia berada di bawah negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Laporan tersebut 

menyatakan, permasalahan korupsi dan inefisiensi birokrasi menjadi salah satu kendala paling besar dalam 

melakukan usaha di Indonesia. Akibat tindakan koruptif yang dilakukan oleh ASN, pengusaha harus 

mengeluarkan biaya tambahan untuk memperlancar birokrasi yang terlalu rumit, data Indonesia corruption 

watch (ICW) setidaknya sekitar 3.417 aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan sebagai tersangka kasus 

korupsi di sejumlah daerah Abdi negara punya kewajiban melayani masyarakat yang berkaitan dengan hak 

dasar, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perizinan, secara efektif dan efisien. (harian 

Kompas;kegagalan reformasi Birokrasi; 7 April 2017).  

Berbagai studi yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai manajemen SDM ASN untuk 

mewujudkan good governance. Salah satunya yaitu studi yang dilakukan oleh Nanang Sampurno& Agus 

Wahono (2017) yang menyimpulkan bahwa kompetensi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan good goverance. Begitu juga dengan studi yang 

dilakukan oleh aldenila Berlianti Akny (2014) yang memberikan kesimpulan bahwa reformasi birokrasi 

merupakan sarana suatu negara untuk mencapai good governance, dimana dalam reformasi birokrasi hal 

paling utama adalah dengan melakukan perbaikan pada kualitas SDM aparatur pemerintahnya. Perbaikan 

system kepegawaian dan pelaksanaan kompensasi diharapkan mampu meningkatkan performance pegawai 

agar dapat lebih memaksimalkan lagi pelaksanaan pelayanan dan menjalankan fungsinya sehingga akan 

terwujud tata pemerintahan yang “good governance”. 

Dengan diamanatkanya Penerapan sistem merit di Indonesia dalam Manajemen Aparatur Sipil 

negara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Kemudian pada tahun 2017 yang lalu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menetapkan Peraturan 

KASN No. 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah. 

Dalam peraturan tersebut berisi megenai kriteria dan tata cara untuk menilai sejauh mana isntansi 

pemerintah telah menerapkan system merit dalam Manajemen ASN. Penerapan dari sistem merit itu 

sendiri yaitu untuk memastikan bahwa jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki oleh pegawai 

yang memang memenuhi persyaratan kualifikasi dan juga kompetensi. Sehingga tujuan dari 

pembangunan terutama pada bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan ASN yang profesioal, berkinerja 

tinggi, berintegritas dan menjunjung tinggi netralitas dapat terwujudkan 

 

Eksistensi Pengawal Meritokrasi  
 

Berdasarkan Undang-Undang (UU)  Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk 

dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai 

ASN harus memiliki profesi dan 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. Dalam rangka penetapan kebijakan Manajemen ASN, dibentuk KASN yang mandiri dan bebas dari 

intervensi politik. Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen 

ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan 

kode perilaku ASN maka dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tujuan: a. menjamin 

terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN; b. mewujudkan ASN yang profesional, 

berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. 



mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; d. mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan 

masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan; e. menjamin terbentuknya profesi 

ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat; dan f. mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya 

pencapaian kinerja. 

KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik 

untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara 

adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya  dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)  dinyatakan bahwa dalam rangka 

penyelenggaraan Manajemen ASN yang berdasarkan Sistem Merit, maka diperlukan pengaturan 

Manajemen PNS. Pengaturan Manajemen PNS bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, 

memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan 

nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan 

tertentu. Berdasarkan hal tersebut diatas betapa penting dan strategisnya  keberadaan (eksistensi) KASN 

menjadi bagian penting sebagai instansi/lembaga yang bertangung jawab dalam mengawal reformasi 

birokrasi dalam penerapan sistem merit.  

Tantangan dan Capaian Sistem Merit 
 

Penerapan sistem merit di Indonesia tentu tidak terlepas dari tantangan, berbagai faktor melatar 

belakangi penerapan sistem merit di Indonesia “tersumbat”, menurut Mahfud MD Pola pikir birokrat dan 

komitmen pimpinan menjadi salah satu sebab belum optimalnya impelementasi reformasi birokrasi di 

Indonesia. pola pikir birokrat masih menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik, terlihat dari 

pelayanan yang lambat, prosedur, yang berbelit dan budaya afiliasi yang melekat sehingga mendorong 

terjadinya praktek KKN, penyebab lainnya adalah komitmen pemimpin sebab setiap perubahan diawali 

dengan komitmen pemimpin. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 59 kabupaten/kota yang belum 

melaksanakan reformsi birokarasi secara prosedural beberapa daerah tersebut belum menyampaikan 

penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ( Mahfud MD;Menkopolhukam);Seminar 

Nasional Reformasi Birokrasi;01/12/2022).  

 KASN telah menerima berbagai laporan yang terkait dengan penerapan sistem merit dalam 

penempatan dan pengangkatan dalan jabatan tertentu maupun yang terkait dengan netralitas ASN dengan 

berbagai faktor yang dominan penyebab pelanggaran netralitas ASN adalah ikatan persaudaraan (50,76 

persen) dan motif ASN untuk mendapatkan karier yang lebih baik (49,72 persen). “Ikatan persaudaraan 

menjadi penyebab utama pelanggaran netralitas ASN, khususnya di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, 

Sumatra, dan Kalimantan,(Agus Pramusinto (Ketua KASN; dalam perilisan survei pada webinar “Potret 

Netralitas Birokrasi Menyongsong Tahun Politik 2024”, Kamis (16/12/2021). Selain itu, beberapa pihak 

yang paling memengaruhi ASN untuk melanggar netralitas, di antaranya tim sukses (32 persen), atasan 

ASN (28 persen), dan pasangan calon (24 persen) 62,7 persen responden menyatakan kedudukan kepala 

daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menyebabkan ASN sulit bersikap netral. Kepala 

daerah sebagai PPK dalam hal ini memiliki kewenangan dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, 

dan pemberhentian, serta pembinaan Manajemen ASN. Maka dari itu, pada hasil survei menemukan 

sebanyak 51,16 persen responden menginginkan hak politik ASN dicabut. Sekretaris Umum Forsesdasi, 

Muhammad Idris, mengungkapkan Kepentingan politik sangat mengintervensi birokrasi di Indonesia.

webinar “Potret Netralitas Birokrasi Menyongsong Tahun Politik 2024”, Kamis (16/12/2021). 

Data pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020 

terdpat 2.034 ASN yang dilaporkan, kemudian dari laporan tersebut terdapat 1.596 ASN yang terbukti 

melanggar dan dijatuhi sanksi.  “Nah dari angka tersebut yang telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan 

sanksi adalah 1.373 ASN. Ini adalah capaian yang cukup signifikan,”  Data pelanggaran netralitas aparatur 

sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2019 lalu(Puadi;Anggota Bawaslu; diskus bersama Ombudsman dan 



Komisi ASN;Jakarta31/5/2022).. Total temuan pelanggaran netralitas ASN Pemilu 2019, kata Puadi 

terdapat 914 temuan. Dia pun menyebutkan tiga faktor penyebab maraknya pelanggaran netralitas ASN 

dalam pemilu maupun pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (pemilihan).“Laporannya ada 85, 

diprosesnya ada empat, yang  bukan termasuk pelanggaran terdapat 101, dan rekomendasinya ada 894 dari 

temuan,” katanya dalam diskus bersama Ombudsman dan Komisi ASN (KASN) di Gedung Ombudsman, 

Jakarta, Selasa (31/5/2022). 

Secara keseluruhan sejak berdiri KASN mencatat terkait penerapan sistem merit kategori 

dan sangat baik kementerian 97%, LPNK 90,4 %, Provinsi 64,7 % dan kabuapaten/kota 24,8 %, 

2073 ASN dilaporkan atas pelanggaran Netralitas , 1605 ASN Terbukti melanggar dan diberi 

sankasi (77.5%), 1420 ASN sudah ditindaklanjuti PPK dengan Pemberian Sanksi (88,5) 

(sumber:KASN).  Rentang waktu 2020-2021 ada 2.034 kasus pelanggaran netralitas ASN yang 

dilaporkan oleh masyarakat. "Untuk 2024 saya kira akan terjadi pelanggaran besar-besaran. Tentu 

saja kita sudah petakan mana daerah yang rawan terhadap pelanggaran, kemudian jabatan apa yang 

rawan. Sehingga kami punya strategi untuk sosialisasi dalam cegah pelanggaran netralitas itu," 

(Agus Pramusinto;Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, (31/5/2022). sebanyak 1.373 ASN 

sudah dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Sanksi dijatuhkan oleh PPK 

dengan mengacu kepada rekomendasi yang diberikan KASN. Di samping itu, Agus mengatakan, 

kolaborasi ini juga penting untuk mencegah angka pelanggaran netralitas ASN yang diprediksi 

akan meningkat jelang tahun politik 2024. Berdasarkan hasil pengawasan KASN mulai 2020-

2021, terdapat 2.034 kasus pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan masyarakat. Selanjutnya, 

sebanyak 1.373 ASN sudah dijatuhi sanksi oleh PPK mengacu kepada rekomendasi KASN. 

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa pengawalan terhadap penerapan sistem merit 

oleh KASN di Indonesia telah berjalan sesuai dengan koridor yang benar  dengan capaian yang  

sudah hampir sempurna pada lembaga kementerian yaitu 97% LPNK 90%, yang masih menjadi 

tantangan selanjutnya adalah  di wilayah provinsi 64% dan Kabupaten /Kota 24,8%. Netralitas 

ASN masih akan menjadi tantangan berat kedepan yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor, 

namun demikian dengan adanya KASN sebgai pengawal yang telah membangun sinergisitas 

dengan lembaga lainya seperti Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Ombusman 

dan lembaga lain yang terkait, serta komitmen dan konsistensi KASN selama ini yang telah 

dipercaya masyarakat untuk melaporkan berbagai pelanggaran dan telah tindaklanjuti 

sebagaimana data tersebut diatas menjadi modal yang besar untuk meminimalisasi pelanggaran 

nertalisasi di kalangan ASN. 
 

Kesimpulan dan Saran 

Keberhasilan penerapan sistem merit dalam sejarah diberbagai negara diakui sebagai sistem 

manajemen sumber daya manusia yang adil dan mampu memperbaiki tata kelola organisasi baik 

privat maupun publik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

yang kemudian mengamanatkan  terbentuknya  KASN sebagai lembaga yang mengawal penerapan sistem 

merit sebagai bagian penting dalam Reformasi Birokrasi dalam hal Pembentukan/penyempurnaan 

peraturan perundang-undangan dalam rangka melakukan penataan manajemen sumber daya 

manusia aparatur. Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengakselerasi 

penerapan sistem merit di Indonesia pola pikir dan perilaku  sebagai penguasa bagi ASN dan bukan 

pelayanan publik yang dimulai dari tingkat pimpanan, kecenderungan menempatkan seseorang 

pada posisi atau jabatan karena mempunyai afiliasi  tertentu seperti politik, keluarga dan 

mengabaikan pertimbangan dasar kompetensi dan kinerja, ikatan persaudaraan dan motif ASN untuk 

mendapatkan karier yang lebih baik serta Ikatan persaudaraan menjadi penyebab utama pelanggaran 

netralitas ASN menjadi tantangan yang terus harus di kawal dimonitoring, dievaluasi oleh KASN. Sejak 



terbentuk 9 tahun yang lalu (15 Januari 2014) KASN telah berhasil melakukan berbagai upaya untuk 

penerapan sistem merit di Indonesia, banyaknya laporan masyarakat dan rekomendasi yang diberikan 

KASN  menjadikan KASN menjadi bukti KASN dipercaya dalam mengawal penerapan sistem merit di 

Indonesia. Peningkatan nilai penerapan sistem merit setiap tahun pada instansi pemerintah menunjukkan 

proses monitoring, evaluasi dan pembinaan telah berjalan dengan baik. Sehingga diskusi prokontra tentang 

perlu tidaknya keberadaan KASN secara Independen harus diakhiri dengan memberikan dukungan penuh 

kepada KASN untuk mengawal Meritokrasi di Indonesia dan menurut hemat penulis mengingat cakupan 

tugas dan wilayah yang luas keberadaan KASN sudah saatnya diperluas dengan menghadirkan perwakilan-

perwakilan disetiap wilayah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari KASN Pusat yang berkedudukan di 

ibukota Negara. 

*PNS pada BKPSDM Kota Parepare (Parepare, 18 Januari 2023) 
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