
INDONESIA MEMBUTUHKAN KASN 
 

 
A. Pendahuluan 

 

Pencapaian hasil reformasi birokrasi yang dapat kita lihat saat ini merupakan hasil dari 

sebuah perjalanan yang cukup panjang dan penuh tantangan. Tak sedikit upaya yang 

dilakukan justru mengakibatkan pelemahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri, 

seolah memberi signal bahwa banyak pihak yang belum siap untuk melakukan perubahan. 

Karena pada dasarnya perubahan kali ini menuntut adanya perubahan mindset dari seluruh 

pihak dan di semua lini tahapan. Pentingnya reformasi birokrasi terutama dalam rangka 

mengatasi masalah antar lain karena masih rendahnya kinerja efektivitas pemerintahan yang 

tercermin dalam angka indeks efektivitas pemerintah terutama kualitas kebijakan dan 

kualitas pelayanan public serta masih tingginya tingkat korupsi tentunya akan membuat 

kinerja pelayanan publik menjadi tidak efektif. 

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian sasaran pembangunan 

sangat terkait dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Berbagai kajian internasional 

memperlihatkan adanya korelasi yang positif antara tingkat kualitas tata kelola pemerintahan 

dengan kemajuan suatu negara khususnya dalam pencapaian perkembangan ekonomi dan 

tingkat kualitas kehidupan masyarakatnya. Kualitas tata kelola sektor pubik dapat dilihat dari 

berbagai indikator atau parameter antara lain adalah indeks efektifitas pemerintah 

(Government Effectiveness Index), indeks persepsi korupsi (Corruption Perspektif Index) dan 

daya saing global (Global Competitiveness Index). 

 
Grafik 1. Perkembangan Indeks Efektifitas Pemerintah (2014 – 2021) 

Government Effectiveness Index 

 
Sumber : Theglobaleconomy.com 
Keterangan: skor indeks efektivitas pemerintah -2,5 – 2,5 (bahwa makin kecil / mendekati -2,5 berarti 

makin rendah dan sebaliknya makin besar / mendekati 2,5 berati makin tinggi kinerja 
kualitas pemerintahnya) 



Dalam table di atas terlihat bahwa kualitas pelayanan public Indonesia tahun 2014 – 

2015 sempat mengalami penurunan, karena memang pelaksanaan reformasi birokrasi pada 

tahun tersebut juga belum berjalan efektif dan masih banyak kendala. Seiring berjalannya 

waktu, dengan makin tingginya komitmen pemerintah dan desakan masyarakat untuk 

melakukan perubahan dalam proses pelayanan, maka perlahan indeks efektifitas pemerintah 

meningkat secara signifikan.  

 

 
Sumber: Transparency.org 
Keterangan: skor indeks persepsi korupsi merupakan nilai dari 0-100 dimana makin kecil nilainya berarti 

makin tinggi tingkat korupsinya, dan semakin mendekati 100 berarti makin rendah 
tingkat korupsi dan makin bagus kinerja pemerintahannya. 

 
Ukuran lain yang menilai lebih jauh atas kualitas kinerja pemerintah adalah indeks 

persepsi korupsi. Namun sayangnya nilai indeks persepsi korupsi Indonesia masih dibawah 

rata-rata, artinya nilainya masih berada dikisaran 40 kebawah dan belum mencapai nilai 50 

ke atas. Hal ini menunjukan bahwa efektifitas kinerja pemerintah masih belum seiring sejalan 

dengan komitmen untuk memegang teguh integritas dan budaya birokrasi bersih melayani 

masih hanya sebatas jargon semata.   

Dari kedua grafik di atas, maka pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia memang 

sudah sangat perlu dipercepat dan dilaksanakan dengan sangat serius supaya mampu 

mengejar dan mampu bersaing di kancah internasional.  

Grand desain reformasi birokrasi sesuai Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dari awal ditetapkan memang belum bisa berjalan 

mulus. Konsep matang yang disusun dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi dibangun 

dengan beberapa tahapan RPJMN dengan harapan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi 

akan semakin terarah dan terencana.  
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Grafik 2. Indeks Persepsi Korupsi (2015 - 2021)



Keterkaitan Grand Desain Reformasi Birokrasi dengan 
 Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

 
Sumber : Perpres 5 Tahun 2010 

 

 

Komitmen besar yang dibangun dari implementasi reformasi birokrasi adalah 

menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, 

berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, 

berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, merujuk 

pada clean government dan good governance. 

 Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau 

yang biasa disebut sebagai UU ASN menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia sebagai upaya 

percepatan pelaksanaan dari reformasi birokrasi dengan misi pokoknya adalah penataan 

pengelolaan manajemen ASN. Istilah Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat PNS dirubah 

menjadi Aparatur Sipil Negara(ASN ) yang menandakan adanya perubahan paradigma dalam 

proses manajemen kepegawaiannya. PNS yang dulu lebih terkenal dengan stigma “ora ngopo-

ngopo ning entuk upo” -tidak ngapa-ngapain aja dapat makan (uang)” kini dijadikan sebagai 

sebuah profesi mulia yang  mengedepankan kualifikasi, kompetesi dan kinerja baik dalam 

proses pengadaan, pengembangan karir hingga penempatannya.  

Salah satu sasaran utama dari reformasi birokrasi adalah mentranformasi aparatur sipil 

negara (ASN) dari regulation driven public service menuju dynamic public service. Artinya ASN 

yang dulu hanya taat pada aturan dengan sistem pengawasan yang ketat justru membuat 

birokrasi menjadi tidak dinamis maka perlu direformasi menjadi ASN yang dinamis dan 

kreatif. (Sofian Effendi,2018).  

Salah satu tujuan penting UU ASN adalah membangun ASN sebagai profesi terhormat 

dengan menerapkan budaya organisasi yang mengutamakan nilai-nilai integritas, 

pengabdian, keadilan, netralitas, kebangsaan, dan kinerja tinggi. Budaya ini akan disemaikan 



kepada setiap warga ASN terutama melalui program pengembangan kapasitas individual 

ataupun kelompok. 

 

 
B. Terbentuknya Komisi Aparatur Sipil Negara 
 

Salah satu amanat UU ASN yang tercantum dalam pasal 27 hingga pasal 41 adalah 

tentang tujuan pembentukan, tugas dan fungsi, kedudukan, wewenang hingga susunan 

lembaga baru yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara atau biasa disingkat KASN. UU ASN 

menyatakan bahwa KASN adalah sebuah 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. 

Beberapa negara lain juga menerapkan hal serupa khususnya dalam urusan 

pembinaan pegawai ASN, tidak dilakukan  oleh menteri yang notabene merupakan unsur 

eksekutif, dan tokoh politik, namun tetapi dilakukan oleh sebuah komisi independen yang 

dibentuk oleh kepala negara seperti Asutralia, Jepang, Malaysia, dan Tailand. Negara Filipina 

bahkan membentuk 2 komisi independent untuk mengelola ASN nya , yaitu The Philippines’ 

Civil Service Commission untuk mengelola JPT, dan The Philippines’ Career Service 

Commission untuk mengelola selain civil servants selain  Senior Executive Services. Sedangkan 

banyak negara, komisi tersebut dibentuk dengan menggabungkan kementerian aparatur 

negara, dan civil service agency, dan civil service training agency seperti Korea Utara. 

Menurut Sofian Effendi selaku mantan Ketua KASN bahwa tugas dari KASN adalah 

mengawasi pelaksanaan sistem merit dalam setiap langkah dalam manajemen kepegawaian, 

dimulai dari penerimaan, penempatan, penggajian, pengembangan potensi, dan pensiun 

sehingga menempatkan the right person on the the right job  secara obyektif. Dalam hal ini 

fungsi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah sebagai wasit. 

KASN hadir saat ghiroh berdemokrasi di Indonesia sedang dalam puncaknya, 

masyarakat Indonesia sangat antusias menggunakan hak politiknya sebagai suatu hak 

prerogative yang tidak dapat didikte oleh apapun dan siapapun, dimana hal ini justru bertolak 

belakang dengan perilaku PNS nya. Tak jarang netralitas ASN ternodai oleh pengaruh politik 

daerah yang sangat kental dan tentu saja hal ini akan mengganggu kualitas pelayanan ke 

masyarakat. 

Pesta politik seperti pada tahun 2015, ketika dilaksanakan pemilihan umum dan 

pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 269 wilayah yang meliputi 9 Provinsi, 

224 Kabupaten dan 36 Kotamadya. Dilanjutkan pilkada serentak tahun 2017 pada 101 daerah 

(7 Provinsi, 18 Kotamadya dan 76 Kabupaten) dan di tahun 2018 dilakukan pilkada serentak 

pada 171 daerah (17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kotamadya). Tak dapat dipungkiri telah 

terjadi banyak sekali pelanggaran atas netralitas ASN saat itu. Berdasar data hasil Laporan 

Kinerja KASN tercatat bahwa ada sekitar 29 kasus pelanggaran netralitas ASN di tahun 2015 

dan 53 kasus pelanggaran netralitas ASN di tahun 2017. 



Pengaruh besar atas proses pilkada serentak adalah besarnya biaya politik yang 

harus ditanggung oleh negara maupun oleh para kontestan, sehingga tak jarang bagi pejabat 

politik yang terpilih akan menggunakan waktu selama sama kepemimpinannya sebagai 

kesempatan untuk balas jasa ataupun balik modal politik. Konsep lelang jabatan yang 

harusnya dilakukan secara terbuka, transparan dan memegang teguh prinsip merit malah 

dianggap sebagai jalan mulus untuk menjualbelikan kursi jabatan. Menurut mantan Kepala 

BKN, Bima Haria Wibisana bahwa pihak yang paling resietn akan terbitnya UU ASN adalah 

orang-orang di birokrasi yang sedang enjoy dengan keadaan masa kepemimpinannya, karena 

mereka bisa memperjual belikan formasi pegawai dan menarik setoran pada suatu jabatan 

tertentu.  Karena justru ini yang akan ditiadakan oleh UU ASN. 

Keberadaan KASN dalam menjalankan misi tugas pengawasan implementasi sistem 

merit meyakini bahwa sebagai langkah preventif dalam mencegah jual beli jabatan di suatu 

lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah adalah dengan melakukan pengawasan 

seleksi terbuka khususnya pada jabatan pimpinan tinggi secara ketat. Mencoba menutup 

celah kebocoran akan peluang jual beli jabatan sekaligus menjaga agar prinsip merit itu 

sendiri. Kasus jual beli jabatan yang cukup fenomenal yaitu saat ditangkapnya Bupati Klaten, 

Sri Hartini di tahun 2017. Berdasar fakta sidang, upeti yang disetorkan dari mereka yang 

hendak promosi jabatan jumlahnya berbeda-beda, mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 200 juta. 

Bisa dibayangkan jika itu terjadi secara massif di seluruh wilayah birokrasi pemerintah 

Indonesia yang saat ini memiliki 38 Provinsi, 98 Kotamadya dan 416 Kabupaten.  

Sayangnya besarnya cakupan tugas dan fungsi KASN tidak sebanding dengan sumber 

daya internal yang dimiliki KASN saat itu. Pengawasan terhadap sekitar 4,3 juta ASN yang 

tersebar di seluruh Indonesia dirasa belum sepenuhnya efektif dapat dilakukan. Apalagi 

kehadiran KASN dianggap sebagai  pelindung bagi para ASN yang merasa terzalimi akibat 

kewenangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang merasa memiliki hak untuk dapat 

memindah bahkan mencopot ASN dengan semena-mena tanpa mempertimbangkan hak 

karirnya sebagai ASN. Namun sayangnya rekomendasi yang dikeluarkan KASN dianggap tidak 

berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan sehingga tak sedikit PPK yang mengabaikannya 

meskipun sejatinya adalah bahwa rekomendasi KASN bersifat mengikat.  

 

 

C. Kiprah dan Hasil Kerja KASN 

 

Hingga saat ini, terhitung sudah sembilan tahun KASN berdiri dari sejak disahkannya 

UU ASN. Tentunya capaian kinerja yang dihasilkan sudah jauh lebih baik dari saat awal berdiri. 

Tugas yang diamanatkan UU ASN dalam pasal 31 ayat 1 yaitu a. menjaga netralitas Pegawai 

ASN; b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan c. melaporkan pengawasan 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden mulai terlihat hasil 

capaiannya. Dari sisi kelembagaan, KASN terus tumbuh kuat dengan berbagai dukungan 

sumber daya baik SDM, peningkatan fasilitas layanan hingga keberadaannya yang mulai 

dianggap berpengaruh dan penting dalam birokrasi di Indonesia. KASN juga terus melakukan 



peningkatan kemudahan pelayanan dengan dibangunnya berbagai system aplikasi 

pendukung seperti Sijapti, Sipinter, Sinden dan Siapnet. 

Berdasar Buku Laporan Kinerja KASN Tahun 2021 sudah 94,1% Kementrian, 81,5% 

LPNK, 55,9% Provinsi dan 12,8% Kabupaten/Kota yang sudah meraih predikat Baik ke atas. Itu 

membuktikan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh KASN telah memberikan hasil yang 

signifikan bagi penerapan sistem merit di birokrasi. KASN menyatakan bahwa peningkatan 

penerapan sistem merit pada instansi pemerintah di Tahun 2020 dan 2021 dikarenakan 

meningkatnya kesadaran Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terhadap pentingnya 

penerapan sistem merit dalam manajemen ASN terlebih setelah capaian Indeks Sistem Merit 

dimasukan dalam aspek keberhasilan dalam penilaian reformasi birokrasi bagi instansi pusat 

dan daerah oleh Kementrian PANRB. 

Dalam peningkatan kualitas pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). 

Tercatat bahwa selama Tahun 2021, KASN menerbitkan 3.162 surat rekomendasi pengisian 

JPT baik melalui seleksi terbuka, maupun rotasi/mutasi internal dan antar instansi 

pemerintah. Satu hal yang masih menjadi kendala bagi KASN hingga saat ini adalah masih 

rendahnya rekomendasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh 

PPK. Dari total 114 rekomendasi yang diterbitkan, baru sekitar  77(68%) rekomendasi yang 

ditindaklanjuti oleh PPK. 

Padahal menurut Agus Pramusinto selaku Ketua KASN dalam acara Seminar Nasional 

Penguatan Sistem Merit Menuju Birokrasi Kelas Dunia 2024, bahwa seharusnya kehadiran 

KASN justru akan membantu dan melindungi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar tidak 

melanggar aturan dalam mengelola ASN. Sekaligus melindungi hak para ASN agar tidak 

terzalimi sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan profesional. Terkait hal tersebut, 

lebih lanjut Agus mengatakan bahwa sampai saat ini, KASN telah berhasil mengembalikan 335 

ASN ke dalam posisi semula. Bahwa sistem merit yang selama ini digaungkan KASN, secara 

nyata terbukti melindungi kepastian karier ASN dari berbagai ancaman, seperti intervensi 

politik praktis. Lebih lanjut Agus Pramusinto, menegaskan bahwa penguatan sistem merit 

adalah hal niscaya dalam menjawab tantangan menuju birokrasi kelas dunia 2024 

mendatang. 

 

D. KASN Penting Bagi Indonesia 

 

Capaian hasil reformasi birokrasi yang berjalan hingga saat ini tidak bisa dilepaskan 

dari kinerja KASN. Selama kurun sembilan tahun KASN berdiri, indeks effektivitas pemerintah 

(2014 – 2021) meningkat secara signifikan. Hal ini secara tidak langsung menunjukan bahwa 

reformasi birokrasi di Indonesia sudah on the track. Penilaian atas kualitas pelayanan publik, 

penyelenggaraan kualitas pelayanan publik dan tingkat independensinya dari tekanan politik, 

kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan komitmen pemerintah dalam 

menjalankan kebijakan tersebut telah diakui oleh dunia internasional berubah ke arah yang 

lebih baik. 



Terkait dengan isu pembubaran KASN yang pernah diusung oleh anggota dewan 

dengan menghilangkan pasal-pasal tentang KASN dan mengusulkan pengawasan ASN 

dilakukan oleh KemenPANRB menurut penulis hal tersebut bukanlah solusi untuk 

menyelesaikan masalah dalam hal penataan manajemen ASN. Dalam hal ini penulis sepakat 

dengan pendapat dari Profesor Eko Prasojo selaku Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Indonesia bahwa berdasar prinsip administrasi publik modern antara lembaga 

regulator dan lembaga pengawas dalam pelaksanaannya adalah terpisah. Dengan maksud 

supaya tidak saling tumpang tindih dan meniadakan adanya konflik kepentingan dalam 

pelaksanaan tugasnya. Bahwa penghapusan KASN justru akan mencabut jiwa dari Undang-

Undang ASN itu sendiri. Sebab KASN merupakan Guardian of Merit System yang sejatinya 

melindungi birokrasi dari intervensi politik.  

Dalam mewujudkan profil ASN yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, 

berkinerja tinggi, dan sejahtera serta dalam upaya menuju ASN yang berkelas dunia yang 

diperlukan saat ini yakni penguatan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN. KASN 

hadir untuk memastikan bahwa sistem merit terlaksana dengan tepat di seluruh instansi dan 

lembaga pemerintah. Terutama pengawasan terhadap berbagai pelanggaran pengisian JPT 

memiliki peran vital sebagai lokomotif perubahan birokrasi. Oleh karena itu, peran KASN ke 

depan perlu diperkuat untuk menjamin terwujudnya percepatan reformasi birokrasi 

E. Kesimpulan 

Berdasar penjelasan dan narasi di atas, penulis mencoba membuat garis besar pentingnya 

KASN sebagai sebuah organisasi pengawas ASN yang masih sangat diperlukan keberadaannya 

untuk dapat menjamin terlaksananya system merit di seluruh lembaga pemerintah Indonesia, 

yaitu antara lain: 

1. Bahwa perlunya ada pemisahan antara organisasi pelaku pengawasan ASN dengan 

lembaga penyusun regulasi guna menjaga independensi dan professional serta 

mencegah pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN. 

2. Lembaga pengawas pelayan publik serupa khususnya dalam urusan pembinaan pegawai 

ASN, juga terdapat di beberapa negara lain seperti Asutralia, Jepang, Malaysia, dan 

Tailand. Negara Filipina bahkan membentuk 2 komisi independent untuk mengelola ASN 

nya , yaitu The Philippines’ Civil Service Commission untuk mengelola JPT, dan The 

Philippines’ Career Service Commission untuk mengelola selain civil servants 

selain  Senior Executive Services.  

3. KASN sebagai guardian of meritocracy, telah mampu bekerja dan melaksanakan tugasnya 

untuk melindungi hak-hak ASN juga PPK 

4. Penguatan KASN sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai 

Lembaga yang kredibel, independent, dan semakin memperkokoh fungsi ASN sebagai 

sebuah profesi yang bermartabat pelaksana pelayan piblik.  
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