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Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatatkan capaian optimal 
dalam pengawasan ASN di Tanah Air pada 2021 ini. Pengawasan 
yang dimaksud terbagi dalam tiga hal, yakni penerapan sistem 
merit, ketaatan pengisian JPT, dan pelaksanaan nilai dasar, kode 
etik, serta kode perilaku (NKK). 

Menurut Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto, sampai dengan 20 
Agustus 2021, KASN telah melakukan penilaian sistem merit 
terhadap 116 instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah 
dan pembinaan kepada 39 instansi yang telah ditetapkan mencapai 
kategori baik. "Kami laporkan sampai saat ini terdapat 120 instansi 
pemerintah yang mendapat kategori baik ke atas dalam 
pelaksanaan sistem merit," ungkap Tasdik dalam Rapat Dengar 
Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kamis (26/8/2021). 
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Kemudian, dari data per 20 Agustus 2021, KASN telah 
melakukan pembinaan pengisian JPT kepada 196 instansi 
pemerintah, yang terdiri dari 12 pemprov, 35 pemkot, dan 149 
pemkab. Tasdik menyebut, pembinaan itu bertujuan 
meningkatkan pemahaman instansi pemerintah mengenai 
tata cara pengisian JPT pada masa pandemi COVID-19 dan 
selepas Pilkada 2020. Dengan demikian, nepotisme dan 
peluang transaksi jabatan dapat dikurangi sehingga konsep 
the right man on the right place turut terwujud.  Lebih lanjut, 
terkait pengawasan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan 
kode perilaku ASN, juga menunjukkan peningkatan. "Kami 
laporkan, telah terdapat 121 ASN yang dilaporkan ke KASN 
terkait pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. 
Saat ini pengaduan terhadap 72 ASN telah diberikan 
rekomendasi," Tasdik menyebutkan. 

Di samping itu, KASN juga menerima 232 aduan terkait 
netralitas ASN. Sebanyak 85 ASN telah dijatuhi sanksi dengan 
merujuk kepada rekomendasi KASN. Sebagai lembaga 
pengawas ASN, KASN menurut Tasdik sejauh ini telah menjalin 
kolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Dengan 
kolaborasi tersebut, maka tata kepemerintahan yang baik, 
bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta 
birokrasi yang profesional dan netral dapat terwujud.

Berapa Nilai yang Harus 
Dikantongi untuk Raih 
Kategori Baik Penerapan 
Sistem Merit?
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SERBA-SERBI SISTEM MERIT

Sistem merit diartikan sebagai kebijakan dan 
manajemen ASN yang berdasarkan kepada 
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil 
dan wajar dengan tanpa membedakan latar 
belakang  politik, ras, warna kulit, agama,
 asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, 
umur, atau kondisi  kecacatan. 

Penilaian sistem merit berpedoman 
kepada Peraturan Menteri PANRB 
Nomor 40 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Sistem Merit dalam 
Manajemen ASN. Jika dijabarkan, 
penilaian penerapan sistem merit 
meliputi penerapan delapan aspek, 
seperti perencanaan kebutuhan; 
pengadaan; pengembangan karier; 
promosi dan mutasi; manajemen 
kinerja; penggajian, penghargaan 
dan  disiplin; perlindungan dan 
pelayanan; dan sistem  informasi. 
Setiap aspek memiliki bobot nilai 
yang berbeda dan akan 
diakumulasikan untuk menentukan 
kategori implementasi sistem merit 
di masing-masing instansi. 

Mengacu kepada Peraturan Presiden 
Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
RPJMN 2020-2024, sistem merit telah 
ditetapkan sebagai program prioritas 
nasional yang harus dilaksanakan 
oleh kementerian, lembaga, dan 
pemerintah daerah. 
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Dalam ruang organisasi publik atau birokrasi pemerintah, peran strategis itu diemban oleh Aparatur Sipil 
Negara (ASN) yang bekerja berlandaskan nilai-nilai dasar luhur. Nilai dasar ASN di seluruh instansi 
pemerintah bertransformasi menjadi satu core values ASN yang diluncurkan Presiden Jokowi pada Juli 
2021 lalu. Core values tersebut akan memberikan penguatan budaya kerja yang diharapkan mampu 
mendorong pembentukan karakter ASN berprofil unggul. Nilai-nilai ASN itu terangkum dalam terminologi 
Ber-AKHLAK, kependekan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, 
Kolaboratif,  untuk membangun budaya kerja baru dengan cara-cara baru.  

Implementasinya, tindakan nyata ketujuh nilai inti 
Ber-AKHLAK tercermin  melalui cara pandang bekerja ASN yang 
senantiasa ingin berubah, tertantang dengan  
kebaruan-kebaruan, dan selalu berupaya menciptakan hal-hal 
baru sehingga bermuara pada perubahan. Perubahan inilah 
yang akan menghasilkan banyak sekali capaian perbaikan, baik 
pada level individu (produktivitas), organisasi (kinerja & inovasi) 
maupun untuk publik (pelayanan). Pengejawantahan 
Ber-AKHLAK tidak hanya terbatas pada butir-butir perilaku inti 
an-sich dan selesai ketika sudah berperilaku sesuai indikator 
tersebut. Namun, lebih visible dan fokus pada penanaman 
dalam ruang pikir ASN yang selalu ingin berubah. 

Gairah perubahan yang dibangun dalam budaya kerja yang 
berkesinambungan dapat menyediakan ekosistem baru bagi 
ASN untuk bekerja secara fleksibel, menghindari rutinitas, 
memiliki sensitivitas, dan juga ruang gerak luas dan lugas 
(straight-forward). Kondisi lingkungan ini sangat cocok dengan 
generasi baru ASN yang akan diisi oleh millennial. Core values 
Ber-AKHLAK harus sampai pada titik itu. Jika lingkungan ini 
berhasil diciptakan, citra positif yang disematkan pada birokrasi 
melalui employer branding “Bangga Melayani Bangsa” dapat 
mengubur karakter klasik a quo dan stereotip buruk birokrasi 
selama ini. Namun, employer branding ini jangan sampai 
berhenti pada semangat sloganistik. Citra baik ASN ditunjukkan 
melalui karakter dan  budaya kerja baru dan berubah untuk 
memenangkan persaingan. Terlebih pada era disrupsi yang 
terjadi di semua lini kehidupan, masalah yang meluas hingga 
lintas sektor dan lintas disiplin serta kecanggihan era yang serba 
hybrid. 

Apabila kita temui pegawai di 
lingkungan kita bekerja yang 
memiliki cara pandang baru 

(dalam budaya kerja) sehingga 
memiliki motivasi, dedikasi, 

kreativitas, kemampuan,  dan 
komitmen untuk terus mencari 

hal baru atau perubahan, itulah 
potret Ber-AKHLAK  yang 

nyata.

Bagaimana
potret nyata
ASN BerAKHLAK 
menurut Anda?

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo 
mengatakan, Indonesia membutuhkan SDM 
pekerja keras yang dinamis, terampil, dan 
menguasai IPTEK. Profil SDM unggul 
tersebut hanya dapat diraih jika didukung 
budaya kerja yang kuat.
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Oleh: Lian Ifandri (Analis Kebijakan KASN)

SUARA PEGAWAI



Menurut Ketua KASN, Agus Pramusito, terus 
berulangnya jual beli jabatan yang melibatkan 
kepala daerah dan ASN lantaran terdapat 
simbiosis untuk keduanya. "Saya kira memang ini 
simbiosis, di satu sisi ada ketamakan kekuasaan, 
dan harga atau mahar. Di sisi lain ada mental ASN 
yang ingin mendapat jabatan secara pintas dan 
juga ketakutan ASN pada pimpinan yang 
kemudian khawatir nggak dapat jabatan," terang 
Agus, Selasa (31/8/2021). 

Agus melihat, maraknya jual beli jabatan di 
Indonesia seperti fenomena gunung es. 
Kasus-kasus yang terungkap bisa jadi masih 
sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan di 
bawahnya masih banyak yang belum terungkap. 

Tiga tahun terakhir, beberapa kepala daerah 
terlibat dalam transaksi jual beli jabatan. Pada 
2019, KPK menangkap Bupati Kudus, M. Tamzil,  
terkait dugaan suap pengisian jabatan. Lalu pada 
Mei 2021, Bupati Kabupaten Nganjuk, Novi 
Rahman Hidayat, terciduk karena kasus yang 
sama. Terbaru, lembaga antirasuah itu melakukan 
operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu 
kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur. Bupati 
Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, 
yang merupakan anggota DPR, Hasan Aminuddin, 
diboyong ke Jakarta. KPK menemukan sejumlah 
dokumen dan barang bukti uang tunai senilai Rp 
362,5 juta. Sejumlah ASN diketahui juga terlibat 
dalam praktik lancung tersebut. 

Hal itu bukan tanpa alasan. "Kepala desa saja 
menjadi sumber pendapatan bagi kepala daerah 
yang tamak tadi. Saya kira juga untuk pengisian 
jabatan pimpinan tinggi entah itu kepala dinas, 
kepala badan, atau sekda, ada kemungkinan itu 
juga dijadikan sumber-sumber pendapatan."

Dari segi sistem, Agus menyebut sebetulnya sudah 
didesain untuk meminimalkan transaksi jabatan. 
Maksudnya, untuk pengisian Jabatan Pimpinan 
Tinggi (JPT), sudah dibuat model seleksi terbuka 
dengan melibatkan akademisi dan pihak lain yang 
netral. Namun, lagi-lagi, sistem perlu diimbangi 
dengan integritas seseorang. 

"Sebaik apapun sistem kalau integritas ASN tidak 
baik, integritas politisi tidak baik, dia akan selalu 
berusaha membobol sistem itu. Kepada semua 
ASN, tingkatkan kompetensi bahwa Anda yakin 
punya kompetensi yang baik. Siapapun yang jadi 
pemimpin, Anda pasti akan dipakai. Jabatan itu 
pasti akan mencari Anda ketika Anda memiliki 
kompetensi. Tetapi ketika Anda tidak punya 
kompetensi, selalu berupaya untuk mencari-cari 
celah agar mendapatkan posisi itu. Itu yang 
menjadi PR kita". 

Seputar Jual Beli Jabatan di Kalangan ASN

Jual Beli Jabatan Terus 
Berulang, ASN Perlu 
Tingkatkan Integritas
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Sampai saat ini kami mengawasi 719 instansi 
pemerintah dari pusat dari daerah. Kami awasi 22 ribu 
pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Kalau satu 
jabatan itu potensi dimainkan saja Rp 200 juta, itu 
potensi hilangnya yang dikorup itu Rp 4,4 triliun. 
Bayangkan itu baru JPT belum lagi eselon 3, 4, dan 
seterusnya.

Dengan maraknya jual beli jabatan yang ada, menurutnya keberadaan 
KASN sebagai lembaga ASN perlu diperkuat. "KASN harus diperkuat, mesti 
ditetapkan dalam pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi agar 
tidak terjadi kejadian-kejadian seperti ini, " pungkas Agus.

Ketua KASN menyebut,  potensi kerugian negara dari adanya 
transaksi jabatan capai triliunan rupiah.

KASN 
Launching Unit 
Pengendalian 
Gratifikasi

INTERNAL UPDATE

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus 
Pramusinto, menegaskan, ASN sebagai pelayan 
publik harus lantang menolak gratifikasi dalam 
bentuk apapun. Sebab gratifikasi selama ini tanpa 
disadari telah menjadi biang korupsi yang telah 
mengakar di Tanah Air. “Di lingkungan birokrasi 
harus kita tanamkan jangan menerima apalagi 
meminta (gratifikasi). Kita sebagai pelayan publik, 
kita harus melayani publik,” kata Agus membuka 
Sosialisasi dan Internalisasi Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan KASN secara daring, 
Kamis (22/7/2021).

Dalam upaya membangun lingkungan yang bersih 
dari praktik korupsi, Agus juga mendorong para 
ASN untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak 
memberikan gratifikasi.

Hal tersebut cukup signifikan mengingat sebagian 
masyarakat belum memahami, tindakan yang 
mereka lakukan menjadi bagian dari gratifikasi. Di 
samping itu, ia juga mengamati ketiadaan 
peraturan dan kurangnya sosialisasi juga 
membuat isu korupsi masih merebak di Indonesia. 
Dengan demikian, dibentuknya tim unit 
pengendalian gratifikasi (UPG) di internal KASN, 
diharapkan dapat menjadi ikhtiar baik membantu 
pemberantasan korupsi sampai ke akarnya. 

“Dengan adanya UPG, maka itu bisa 
mengendalikan dan mengeliminasi masalah 
tersebut. Kami berharap UPG dapat menjadi 
perpanjangan tangan KPK dalam pengendalian 
gratifikasi,” Ketua KASN menerangkan.
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Bagi pecinta drama Korea, Yonsei University 
mungkin sudah tidak terlalu asing di telinga. 
Misalnya dalam drama hits Sky Castle atau Reply 
1994, Yonsei menjadi salah satu kampus yang 
diidam-idamkan di Negeri Ginseng. Namun, lain 
halnya dengan Naufal Virindra (27), universitas 
tersebut baru akrab ia dengar setahun 
belakangan. Tapi siapa sangka, kampus rangking 
85 dunia versi QS World University Rankings 2021 
itu, kini menjadi almamaternya. 

Cerita bermula dari informasi yang beredar di 
grup PNS KASN 2018, bahwa Korea International 
Cooperation Agency (KOICA)-semacam badan 
untuk membantu negara berkembang-membuka 
tawaran beasiswa untuk ASN Tanah Air. Naufal 
pikir tak ada salahnya untuk mencoba. Lagi pula 
daftar jurusan yang dibuka, ada yang linier 
dengan background S1nya, yakni Administrasi 
Publik. Ia lantas mantap memilih jurusan 
E-Government and Public Management. 

Cerita Naufal, GAGAL 4 KALI 
hingga AKHIRNYA TEMBUS 
Beasiswa Korea Selatan

Sementara itu, Koordinator Group Head Verifikasi, 
Pelaporan, dan Pemeriksaan Gratifikasi Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Indra 
Furqon, menyebut, gratifikasi sebagai akar korupsi 
selama ini seringkali dianggap sepele. Padahal, 
gratifikasi pada dasarnya sangat merusak dan 
dapat menumbuhkan mental pengemis.“Gratifika-
si yang mereka berikan akan dicatat dalam pem-
bukuan mereka sebagai piutang budi. Dan tercatat 
di pembukuan kita sebagai hutang budi dan 
beban atas kewenangan. Senilai uang yang kita 
terima, sebesar itu pula harga diri kita,” Indra 
mengingatkan.

Menurut Indra, tidak pantas bagi ASN atau pejabat 
publik menerima pemberian atas pelayanan yang 
diberikan. Di unit apa pun, ASN tidak berhak 
menerima apa yang di luar hak mereka. Sebagai 
contoh sederhana, ASN tidak berhak menerima 
oleh-oleh perjalanan dinas. Dengan menolaknya, 
ASN telah memutus rantai penyalahgunaan 
anggaran, perbuatan curang, dan pemerasan. 
“Membangun budaya antigratifikasi erat kaitannya 
dengan membangun integritas. Ini tidak cukup 
mengandalkan sistem. Ini perlu dibangun dari diri 
kita sendiri,” Indra berpesan.

MENEMBUS

BATAS
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Jika dihitung-hitung, ini menjadi upaya kelima pria 
berdarah Minang itu mencoba peruntungan studi 
di luar negeri. Sebelumnya dia sudah menjajal 
untuk daftar di berbagai beasiswa, seperti 
Australia Awards Scholarships (AAS) dan lain 
sebagainya. "Aku memang scholarship hunter. 
Mindsetnya scholarship hunter. Kalau universitas 
sudah nawarin scholarship, itu universitas yang 
bagus," kata Naufal kepada Humas KASN, Selasa 
(31/8/2021). 
Gagal empat kali tidak membuat Naufal patah 
semangat. Saat meminta restu Ketua KASN, Agus 
Pramusinto, di sanalah motivasinya makin 
terbakar. Kira-kira begini percakapan yang dia 
ingat. "Saya minta maaf Prof Agus, saya gangguin 
prof terus untuk mengikuti program beasiswa dan 
meminta rekomendasi," ucap Naufal selepas 
membuka pintu ruang Ketua KASN.

"Oh santai saja. Kamu berapa kali gagal, Fal?”

"Tenang saja, saya tujuh kali (gagal) kok,"

"Kalau Korea ini tidak berhasil, ini 
yang kelima, Prof.”

Dukungan konkret itu berupa rekomendasi langsung dari Komisioner Rudiarto Sumarwono dan 
pelonggaran beban kerja semasa persiapan beasiswa oleh Asisten KASN, Sumardi. "Di Pokja JPT I 
sangat suportif. Pak Sumardi, sangat memperbolehkan kita mencoba beasiswa. Zaman beliau aku 
sudah coba AAS, habis itu Belgia tapi belum rezeki. Tapi semua beliau support aku mengembangkan 
kompetensiku," ungkap pria berkacamata itu.  
Berbekal restu penuh dari instansi, Naufal kemudian melamar beasiswa KOICA sekitar September 
2020. Namun, ia sempat dirundung waswas karena dokumen International English Language Testing 
System (IELTS) miliknya baru expired sebulan sebelumnya. Dia kemudian menghubungi KOICA untuk 
memastikan apakah dokumennya dianulir atau tidak. Beruntung, dengan pertimbangan masih dalam 
pandemi dan expiration date-nya baru saja, dokumen Naufal tetap dianggap sah. Ia lalu lolos dalam 
seleksi berkas dan wawancara KOICA di Indonesia. Hingga kemudian tiba di tahap terakhir, wawancara 
dengan tiga profesor Yonsei University. 
"Ini yang paling unik. Mereka sangat on time sekali. Aku dapat urutan pertama dan diberi waktu 5 
menit. Aku deg-degan karena belum pernah sampai sejauh ini proses beasiswa. Itu aku nunggu pukul 
09.30 stand by di ruang zoomnya, dengan harapan jam 9.45 bisa masuk ruang zoomnya dulu. Namun, 
jam 10 baru benar-benar dibuka, jadi tidak ada kesempatan rapi-rapi dulu. Langsung pertama self 
introduction, lalu kenapa pilih program itu, apa isu di Indonesia yang terkait dengan studi yang diambil, 
dan apa yang akan dibawa kembali ke Indonesia. Setelah itu aku nothing to lose, karena aku tahu 
capability-ku," cerita Naufal. 
Pada 30 Juli 2021, lewat sebuat email, Naufal dinyatakan lolos beasiswa ke Korea Selatan. Senang, 
syukur, dan tak percaya, campur aduk di kepalanya. Akhirnya, perjuangan sejak bertahun-tahun lalu 
kini membuahkan hasil. Rencananya, ia akan menempuh studi selama 16 bulan dengan pengantar full 
bahasa Inggris. Dari jurusan yang diambil, dia bercita-cita dapat berkontribusi membangun lingkungan 
E-Government yang kolaboratif. "Aku menjunjung tinggi, kita maksimalkan apa yang sudah ada dan 
yang sudah ada kita enhance dan integrasi dengan yang lain, baik di internal maupun eksternal yang 
mungkin mempunyai fungsi sama," ungkap alumni Universitas Indonesia itu. 

Setelah mendengar jawaban tersebut, 
Naufal merasa tak masalah jika belum 
beruntung di percobaan kelima. Bahkan, 
jika gagal ketujuh kalinya nanti, dia merasa 
sudah siap, sebab telanjur termotivasi 
dengan cerita Ketua KASN. 
Di samping dukungan penuh orang nomor 
satu di instansinya, Naufal juga disokong 
penuh atasan dan rekan di unitnya, yakni 
Kelompok Kerja Pengawasan Pengisian 
Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I. 
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“Aku membuat plan hidup dalam sebuah kertas lalu tempel di lemari. Aku 
ingat step pertama itu aku kuliah dulu D3 lulus dengan nilai yang baik. 
Setelah itu aku lanjut kuliah ekstensi di  UI juga sambil kerja karena aku mau 
gunakan gajiku untuk dapatkan kosan yang lebih bagus, yang ber-AC,” 
kenang Naufal. 

Setelah itu ia menuliskan mimpinya melanjutkan S2 di luar negeri dengan 
beasiswa. Tulisan itu ia tempel di lemari dan dipandangi setiap hari. “Kalau 
aku keluar dari kamar mandi, ada di lemarinya. Kalau pulang kuliah 
capek-capek, lihat dulu tulisannya. Jadi aku sangat percaya dengan law of 
attraction. Jadi semakin besar desire kita, semakin kemauan kita, diikuti 
usaha dan doa, itu akan semakin dekat dengan keinginan kita. Jadi 
alhamdulillah walau nggak 100 persen sama, tapi polanya sama,” ia 
menerangkan. 

Kebiasaan menulis mimpi melalui kertas itu ia teruskan saat berkarier 
sebagai ASN di KASN. Dia tetap menempelkan kertas berisi mimpi-mimpi di 
masa depan. Bedanya, Naufal melengkapi tulisan tersebut dengan logo-logo 
universitas dan beasiswa yang dia incar. “Dalam prosesnya kan aku 
gagal-gagal terus sebelumnya. Tapi alhamdulillah sampai di titik akhirnya 
ada yang berhasilnya juga. Setelah nulis di kertas-kertas itu, ada yang 
tercapai juga, seperti tidak menyangka.”

SELEMBAR 
KERTAS

MOTIVASI DARI

Rencananya, setelah rampung studi di Negeri Ginseng, 
Naufal akan lanjut menuliskan mimpinya secarik kertas. 
Salah satu yang ia sebut adalah keinginan besar menjadi 

pengajar di Universitas Indonesia. 

Selain dari eksternal, motivasi untuk menempuh 
studi di luar negeri juga datang dari dalam diri 
Naufal sendiri. Saat menempuh studi di UI, ia 
tinggal dalam kamar indekos sepetak dengan 
fasilitas seadanya. Pada suatu hari Naufal duduk 
merenung dan berpikir bagaimana caranya 
memperbaiki keadaan. Dari situ mulai diambillah 
secarik kertas dan bolpoin. Satu-per satu mimpi 
yang ingin ia capai tertulis di sana. 
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Beberapa waktu lalu kita dibuat bangga dengan 
hasil riset PricewaterhouseCoopers yang 
menyatakan   Indonesia diprediksi akan menjadi 
negara dengan GDP terbesar ke-5 pada tahun 
2030 dan ke-4 pada 2050. Saat itu GDP Indonesia 
memiliki porsi 55 persen dari total GDP ASEAN.  
Dari skala dunia,  urutan ekonomi terbesar tahun 
2030 adalah China, Amerika Serikat, India, Jepang, 
dan Indonesia. Riset yang mengambil judul “The 
Long View: How Will The Global Economic Order 
Change by 2050?” itu menggunakan standar 
ukuran yang berbeda dalam menghitung PDB, 
yaitu dengan membandingkan daya beli suatu 
negara. Sementara, Bappenas dalam siaran 
persnya menyatakan pada 2030-2040, Indonesia 
diprediksi akan mengalami bonus demografi, 
yakni saat jumlah penduduk usia produktif (15-64 
tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia 
tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 
tahun). Saat itu penduduk usia produktif 
diprediksi mencapai 64 persen dari total 
penduduk (diproyeksikan 297 juta jiwa).

Rasanya asumsi mengenai hasil riset di atas 
membuat kita tersadar betapa luar biasanya 
potensi Indonesia di masa mendatang. Setidaknya 
itu mampu kembali meningkatkan kepercayaan 
diri bahwa kita memiliki potensi besar untuk 
menjadi penguasa. Namun, seyogyanya kondisi 
ini tidak menjadikan kita lena untuk menyusun 
strategi jangka panjang, karena bisa jadi potensi 
yang tidak terkelola dengan baik justru akan 
menjadi beban. Pertanyaannya sekarang, apakah 
Visi Indonesia 2045, yang terdiri dari empat pilar 
yaitu Pembangunan Manusia dan Penguasaan 
IPTEK; Pembangunan Ekonomi yang 
Berkelanjutan; Pemerataan Pembangunan; dan 
Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola 
Pemerintahan, mampu menjawab lima tantangan 
yang paling memengaruhi dunia atau yang sering 
disebut 5 Megatrend ?

Oleh:
Mulyani Puji Lestari
(Kabag Hukum, Kerja Sama dan Humas KASN)

5
Megatrend demografi01

02

03

04

05

ditandai makin tingginya migrasi antarnegara dan peningkatan proporsi 
penduduk usia lanjut.

Megatrend Urbanisasi
Pada 2045 PBB memperkirakan sekitar 69,1 persen penduduk dunia akan 
tinggal di perkotaan dengan 95 persen pertambahannya terjadi di negara 
emerging economies.

Megatrend dalam Persaingan SDA dan Geostrategis
Ditengarai, persaingan memperebutkan SDA ke depan akan tetap tinggi seiring dengan 
bertambahnya penduduk dunia, meningkatnya kegiatan ekonomi, serta perubahan 
gaya hidup.

Megatrend Perdagangan Internasional
Kawasan Asia Pasifik diyakini tetap mampu menjadi poros perdagangan 
dan investasi dunia.

Megatrend Kemunculan Kelas Menengah
Emerging market economies (EMEs) di kawasan Asia dan Amerika Latin.

MEGA
TREND

MENILIK KESIAPAN
SUMBER DAYA 
ASN MASA DEPAN
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Belum lagi munculnya fenomena “gig economy” 
yang ditengarai akan mendisrupsi beberapa 
pekerjaan sekarang. Saat itu generasi muda 
diprediksi lebih memilih pekerjaan yang sifatnya 
lebih fleksibel, memiliki kecenderungan Self 
employed dan tidak mau terikat. Adanya 
pergeseran paradigma dalam menyikapi status 
pekerjaan, lebih senang menjadi pekerja tetap 
tapi ke depan justru lebih senang menjadi 
pegawai short term contract, temporary contract 
bahkan lebih bangga menjadi independent 
worker. Sebab mereka yakin akan mampu 
memperoleh penghasilan dari berbagai sumber.

Pertama
Langkah

sebagai sebuah kebutuhan. SDM 
yang mampu menghadapi 

teknologi masa depan, seperti 
big data, artificial intelligence, 

dan internet of things.

Penguatan
SDM industri 4.0

Kedua

Salah satunya melalui 
penerbitan UU Cipta Kerja yang 
mempermudah izin usaha dan 
memberikan kepastian hukum.

Menciptakan
iklim investasi

yang kondusif bagi
industri 4.0

Langkah

Ketiga
Langkah

Terkait berbagai terobosan 
untuk menjadi kesinambungan 
alam dan generasi mendatang, 

seperti pembangunan green 
diesel dari kelapa sawit dan 

pemasangan Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya.

Investasi pada 
pembangunan hijau

4.0

Saat membuka Hannover Messe 2021Digital 
Edition beberapa waktu lalu, Presiden Joko 
Widodo mengatakan, 

 
Lebih lanjut  Presiden 
menegaskan, diperlukan
tiga hal dalam 
mengimplementasikan 
peta jalan Making Indonesia 4.0.

Kemajuan industri 4.0 akan menjadikan 
Indonesia sebagai Top 10 ekonomi global  
tahun 2030.

Kemajuan industri 4.0 akan menjadikan 
Indonesia sebagai Top 10 ekonomi global  
tahun 2030.

Namun, ada hal yang cukup penting dan mendasar dalam proses keberhasilan mewujudkan ketiga aspek 
tersebut, yakni menyiapkan sumber daya ASN yang unggul sebagai pelaku utama pelayanan publik 
pemerintah sekaligus sebagai ujung tombak penggerak roda birokrasi di Indonesia. Sudah sejauh mana 
para ASN khususnya PNS yang berjumlah 4.168.118 (Desember, 2020) disiapkan untuk menghadapi 
tantangan masa depan. Kehadiran ASN sebagai penyusun regulasi serta kader pemimpin mendatang 
tentunya sangat ditentukan oleh kualitas hari ini.

Secara persentase, PNS Indonesia termasuk yang paling 
kecil rasionya dibanding jumlah penduduk yang harus 
dilayani di antara negara ASEAN, seperti Malaysia 
dengan rasio 3,7 persen, Singapura 2,5 persen , Filipina 
2,9 persen bahkan Brunei Darussalam mencapai 11,4 
persen. Jika dilihat dari komposisi menurut usia, 
proporsi PNS usia 46-60 tahun ke atas, saat ini masih 
mendominasi dengan jumlah 2.233.925 orang atau 
sekitar 54 persen. Kita tahu kelompok usia ini pada 2030 
nanti adalah para PNS yang sudah memasuki masa atau 
jelang pensiun. Maka dapat dipastikan, akan terjadi 
pergeseran komposisi umur dalam tubuh birokrasi 
Indonesia sembilan tahun mendatang. PNS yang saat ini 
berusia 21-40 tahun akan menjadi penghuni utama 
birokrasi Indonesia saat itu.



Newsletter MERITOKRASI EDISI II 11

Namun sedikit ironi, sumber daya PNS kita dilihat 
dari segi kompetensi atau peta kekuatan 
nyatanya masih sangat lemah. Berdasar data 
BKN per Desember 2020, meskipun pejabat 
fungsional sudah mendominasi struktur 
kekuatan PNS, sekitar 49,93 persen (2.080.942 
orang), tapi sayangnya angka tersebut 
didominasi tenaga guru (1.418.266), tenaga 
kesehatan (329.138), dan tenaga dosen (75.738) 
dan hanya sekitar 257.800 diisi oleh tenaga 
fungsional teknis. Terlebih, persebaran PNS saat 
ini masih terpusat di Pulau Jawa, yaitu mencapai 
hampir 40 persen atau sekitar 1.647.872 orang 
dari total PNS yang ada.

Rasanya kebijakan penyederhanaan birokrasi 
yang mengubah posisi jabatan administrator 
menjadi fungsional pun belum dapat memenuhi 
besarnya kebutuhan jumlah tenaga fungsional 
teknis secara signifikan. Ke depan ASN dituntut 
harus bisa lebih adaptif, mampu memberikan 
pelayanan dengan cepat, tepat dengan didukung 
oleh teknologi yang andal. 

Tentunya masih banyak PR yang harus disiapkan untuk mewujudkan ASN unggul dan 
berkelas dunia, di tengah maraknya isu jual beli jabatan, ternodainya netralitas ASN, 
belum lagi masih seringnya ditemukan kasus pelanggaran kode etik & kode perilaku ASN. 
Semuanya mustahil dapat dihilangkan jika komitmen melakukan reformasi birokrasi 
masih rendah dan sistem merit belum diterapkan dalam setiap organisasi pemerintah.

Satu hal lagi yang tak kalah pentingnya adalah kesiapan ASN masa depan menjalankan 
peran sebagai pemersatu bangsa menempati peran sentral dalam pembangunan ASN. 
Jangan sampai kejayaan Indonesia tahun 2030 yang kita impikan akan sirna bila Indonesia 
terpecah belah.

PNS berdasar Jabatan

Jenis Jabatan Jumlah

JPT Utama 18
JPT Madya 579
JPT Pratama 19.281
Administrator 99. 628
Pengawas 321.558
Eselon V 15.308
JF Guru 1.418.266
JF Dosen 75.738
JF Medis 329.138
JF Teknis 257.800
Pelaksana (JFU) 1.630.804

PNS berdasar kelompok Umur

Kelompok Umur Jumlah

18 – 20 869
21 – 25 69.469
26 – 30 216.625
31 – 35 368.091
36 – 40 637.831
41 – 45 641.308
46 - 50 616.951
51 - 55 829.035
56 – 60 749.103
60+ 38. 836
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Sebut saja namanya Mina. Ia 
baru resmi diangkat menjadi 
ASN di sebuah lembaga negara 
tahun ini. Usianya pertengahan 
20-an dan berasal dari sebuah 
kota kecil di ujung timur pulau 
Jawa. Saban hari Mina 
bertanggung jawab mengelola 
aduan masyarakat. Ia tergabung 
dalam sebuah tim yang 
mayoritas sebaya dengannya. 
Maka dari itu, ia lumayan akrab 
dengan rekan-rekannya. 

Namun, situasi pandemi di 
Tanah Air mulai memburuk 
pertengahan Juni 2021 lalu. 
Semua ASN di sektor 
nonesensial dan nonkritikal 
wajib WFH 100 persen. Mina pun 
terpaksa harus bekerja dari 
indekosnya di bilangan, Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan. 
Sepekan dua pekan, nyaris tak 
ada yang aneh dengan dirinya. 
Namun, memasuki minggu 
ketiga berat badan Mina mulai 
membengkak. Ia pun lebih 
mudah tersulut jika ada 
koleganya yang bertanya 
kepadanya, padahal pertanyaan 
yang diajukan biasa-biasa saja. 
Hmm, kira-kira ada apa dengan 
Mina?

Well, menurut Dosen sekaligus 
Psikolog di Fakultas Psikologi 
Universitas Indonesia, Shahnaz 
Safitri, 

"Jadi kita harus peka dulu 
kondisi fisik kita seperti apa. 
Kalau sudah mulai stres muncul 
tanda-tanda seperti di beberapa 
kasus, lebih mudah berjerawat, 
mulai lusuh, poninya jadi 
keriting, dan nambah nafsu 
makannya. Kita masing-masing 
punya tanda-tanda personal 
kalau kita stres. ASN harus tahu 
perilaku apa yang muncul atau 
yang tadinya tidak ada, kok jadi 
ada. Mungkin kita nggak sadar, 
apalagi kalau sedang tertekan, 
kita nggak terlalu peka biasanya 
ke diri sendiri," terang psikolog 
sekaligus founder Apshara.id itu 
kepada Humas KASN, Kamis 
(9/9/2021). 

Shahnaz menambahkan, ada 
kalanya komentar orang di 
sekeliling dapat membantu 
mengenali gejala stres. 
Misalnya, saat seseorang 
mengatakan kita lebih murung, 
hilang semangat, dan lain 
sebagainya. "Itu jangan dibawa 
sensitif dulu tapi coba 
diperhatikan, benar atau tidak. 
Makanya harus tahu, kita yang 
biasanya itu seperti apa vs kita 
yang lagi stres."

Saat stres melanda, dan ada 
setumpuk pekerjaan di meja, 
Shahnaz menyarankan untuk 
rileks sejenak.

Rileks sendiri bermakna luas, 
ada yang hanya sekadar mencari 
angin sebentar di luar atau 
bahkan mengambil cuti. Itu 
menjadi hal yang penting, sebab 
jika tidak dilakukan maka akan 
semakin sulit untuk 
mengatasinya di kemudian hari. 
Ibaratnya begini, jika sumber 
stres adalah tekanan pekerjaan, 
dan lalu tekanan tersebut 
dibiarkan bertumpuk hingga 
menggunung, maka akan lebih 
susah menghilangkannya. 

Selain itu Shahnaz 
menyarankan, dalam skenario 
bekerja online, dalam sehari 
seseorang penting untuk 
mengalokasikan waktu untuk 
benar-benar tidak bekerja di 
luar jam tidur normal. Waktu 
tersebut dapat digunakan untuk 
melakukan hal-hal yang 
disenangi, misalnya makan 
makanan enak, mendengarkan 
musik, menggambar, dan lain 
sebagainya. "Contoh, jangan 
pernah kerja kalau sudah 
waktunya jam makan siang. Itu 
simple, itu membantu kita untuk 
tidak long and intense hours 
untuk fokus yang nggak bagus 
untuk jangka panjang," sebut 
Shahnaz. 

Kerja saat Pandemi Bikin Stres? 
INI SARAN PSIKOLOG 
UNTUK ASN

T I P S
Oleh: Shahnaz Safitri, M.Psi. 
      Dosen & Psikolog di Fakultas Psikologi UI 
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Mental

      Health

Dalam kasus Mina, ia beberapa kali 
menggunakan jeda makan siangnya 
untuk menyelesaikan pekerjaan yang 
belum rampung. Alasannya Mina 
merasa belum produktif sehingga 
harus menabrak jam istirahatnya. 
"Kenapa kalau ada waktu lebih 
kenapa gue pakai istirahat, toh gue 
belum ngapa-ngapain," pikir Mina 
kira-kira. 

Perilaku membajak waktu istirahat 
tersebut menurut Shahnaz bukan hal 
yang dibenarkan. "Jangan pakai 
excuse karena merasa belum 
produktif, waktu istirahat diambil. Itu 
salah dua kali, satu nggak produktif, 
dan dua, ngambil waktu istirahat 
sendiri," jelas psikolog UI itu. 

Dalam perjalanannya, stres yang terus menerus dibiarkan akan berubah menjadi burn out. Pada kondisi 
itu, seseorang menurut Shahnaz akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengatasinya. Maka 
sebelum berubah menjadi burn out, rasa stres yang ada dapat dikomunikasikan dengan orang terdekat. 

Di samping itu, jika dalam dua minggu berturut-turut merasakan ingin menangis terus-terusan, suasana 
hati sangat tidak stabil, hambar atau mati rasa, panik, ada hal yang dianggap meresahkan, tapi tidak jelas 
mana asalnya, maka itu tanda untuk segera mencari bantuan profesional, seperti psikolog. Umumnya, 
untuk pergi ke psikolog, seseorang perlu mengeluarkan bujet. Namun, saat ini Shahnaz menyebut sudah 
banyak klinik konsultasi gratis untuk publik. 

Shahnaz menekankan, stres adalah hal yang wajar. Bahkan, dalam derajat tertentu ada stres yang positif 
karena dapat membuat performa meningkat lewat tantangan yang ada. Namun, tantangan yang melebihi 
batas tetap akan mengarahkan kepada stres yang negatif. "The fact that you are changing, kita harus 
notice itu. Stres itu wajar, itu bukan hal untuk dihindari," Shahnaz berpesan. 

Jadi untuk Mina, stres itu adalah hal yang pasti akan ada dalam hidup. Jangan lupa untuk mengambil waktu 
istirahat guna menenangkan pikiran dari rutinitas pekerjaan. Komunikasi dengan orang terdekat, orang 
tua, teman lama, juga dapat menjadi cara supaya hidup tak terlalu hambar di tengah kebisingan virus 
corona. 
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Kata Mereka 

Share

Ada Merit System, rekrutmen putra-putri 
terbaik melalu merit system. Mutasi dan rotasi 
sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan 
integritas, sesuai dengan  rekam jejak. 
Selanjutnya ada pengawasan internal yang 
kuat  sangat penting. Tentu saja pengawasan 
dari Komisi ASN penting sekali bagi perbaikan 
untuk birokrasi yang bersih.

Joko Widodo
Presiden RI

Share

Tugas KASN berdasarkan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 2014 adalah melakukan 
monitoring dan evaluasi implementasi 
kebijakan dan manajemen ASN serta 
mewujudkan sistem merit. Oleh karena itu, 
untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, 
perlu terus dilakukan penguatan KASN.

K.H. Ma’ruf Amin
Wakil Presiden RI

Share

Menurut saya yang menjaga marwah sistem 
merit ya KASN dan lembaga ini dibutuhkan 
untuk mencari manusia-manusia unggul.

Moeldoko
Kepala Staf Presiden

Share

Merit System, kalau kita  kembangkan dan kita 
terapkan maka akan memberikan jaminan 
kepada seluruh pegawai kita di dalam mewu-
judkan aparatur pemerintah yang bebas dari 
korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkat-
kan pelayanan publik yang prima, juga pen-
ingkatan kapasitas dan kapabilitas ASN.

Firli Bahuri
Ketua KPK

Share

KASN, institusi ini betul-betul memberi 
dukungan bagi Kementerian Keuangan 
dalam menjaga keseluruhan mekanisme 
mengelola talent dengan integrity dan 
professionalism.

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan RI

Share

Perolehan penilaian sistem merit 
membangun optimisme bahwa transformasi 
yang dilakukan di Kementerian BUMN dari 
sisi sumber daya manusia berjalan sangat 
baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada 
Komisi ASN.

Erick Thohir
Menteri BUMN RI

TENTANG KASN
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