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BAB II 

KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) 

 

A. Teori Negara Hukum 

Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli 

baik oleh Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu dan lainnya, masih 

bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, 

kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan 

munculnya konsep rechtsstaat yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl 

di Eropa Continental yang diilhami oleh  pemikiran Immanuel Kant. 

Paham rechtsstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa 

Kontinental. Ide tentang rechtsstaats mulai populer pada abad ke XVII sebagai 

akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja. 44 

Paham rechtsstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat 

kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.45 

Sedangkan paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada 

tahun 1885 menerbitkan bukunya yang  berjudul Introduction to Study of The 

Law of The Constitution.  

                                                           
44 Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989,hlm 

30. 
45 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1998, 

hlm 57. 
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Paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau 

Common law system Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant dalam 

bukunya Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre, mengemukakan 

mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham 

negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi recht pada staat , 

hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara 

diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan 

keamanan masyarakat.  

Friedrich Julius dalam karyanya Staat and Rechtslehre II, 

mengkalimatkan pengertian negara hukum, sebagai berikut : Negara harus 

menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendotrong 

perkembangan zaman baru. 

Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-

batas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat 

ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlaq dari 

segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut 

suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa 

negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, 

atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada 



40 

 

 

umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara 

dan untuk mewujudkannya.”46 

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur 

rechtsstaats dalam arti klasik, yaitu:47 

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia. 

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di 

negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica). 

3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur). 

4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum 

(rule of law) yang dikembangkan oleh Albert Venn Dicey, yang lahir dalam 

naungan sistem hukum Anglo Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur rule of 

law sebagai berikut: 

1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak adanya 

kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power). 

2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). 

Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat. 

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh 

Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan. 

                                                           
46 Notohamidjojo, O., Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa 

Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970,,hlm 

24. 
47 Miriam Budiardjo, op.cit, hal. 58. 
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Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam 

abad ke XX di Nedherland, menulis tentang negara hukum. Paul Scholten 

menyebut dua ciri negara hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan 

kritis. Ciri utama negara hukum, ialah “er is recht tegenover den staat”, artinya 

apabila negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak 

terhadap masyarakat. Asas ini meliputi dua segi: 

1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak di 

luar wewenang negara. 

2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan 

undang-undang, dengan peraturan umum. 

Ciri yang kedua negara hukum menurut Paul Scholten: “er is scheiding 

van machten”, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. 

Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara 

berdasarkan atas hukum ialah adanya:48 

1. Hak-hak asasi manusia. 

2. Pembagian kekuasaan. 

3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan 

peradilan pada undang-undang dan hukum. 

4. Aturan dasar tentang peroporsionalitas (Verhaltnismassingkeit). 

5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-

penetapan) kekuasaan umum. 

6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan. 

7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang. 

                                                           
48 A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaran 

Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi 

Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana,UI, 1990, hal. 

312. 



42 

 

 

Dalam bukunya Introduction to Study of The Law of The Constitution, 

Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (three meaning) dari the rule of 

law: pertama, supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk 

menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-

wenangan, prerogratif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah; 

kedua, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua 

golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary 

court; hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik 

pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang 

sama, tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil 

dari the ordinary law of the land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber 

tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan 

ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui 

tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi 

crown dan pejabat-pejabatnya. 

Syarat-syarat dasar rechtsstaat yang dikemukakan oleh Burkens, dalam 

tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

adalah:  

1. Asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar 

Peraturan Perundang-undangan (wetterlike-grondslag). Dengan landasan 

ini Undang-undang formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan 
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tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk 

undang-undang merupakan bagian penting negara hukum. 

2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan 

negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan. 

3. Hak-hak dasar (grondrechten), hak-hak dasar merupakan sasaran 

perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi pembentukan 

undang-undang. 

4. Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang 

bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan 

(rechtmatigeidstoetsing). 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, dalam 

penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara ditegaskan bahwa Indonesia 

adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan 

kekuasaan belaka (machtsstaat). Undang-Undang Dasar 1945 setelah 

perubahan, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah 

negara hukum, hal ini mensyaratkan kepada seluruh penyelenggara negara dan 

warga negaranya harus taat terhadap hukum. Undang-Undang Dasar 1945 

adalah merupakan manifestasi dari konsep dan alam pikiran bangsa Indonesia 

yang lazim disebut dengan hukum dasar tertulis. 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, hanya 

memuat dan mengatur hal-hal yang prinsip dan garis-garis besar saja. Negara 

Indonesia sebagai negara hukum dapat diketahui dalam: 
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1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah 

negara hukum. 

2. Pembukaan dicantumkan kata-kata: Pemerintah Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

3. Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 

dan itu dengan dengan tidak ada kecualinya. 

4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (yang sudah dihapus) disebutkan 

dalam Sistem Pemerintahan Negara, yang maknanya tetap bisa dipakai, 

yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). 

5. Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden ada kata-kata “memegang teguh 

Undang-Undang Dasar dan segala undang-undang dan peraturannya dengan 

selurus-lurusnya”. 

6. Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28i ayat (5), disebutkan bahwa “Untuk 

penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara 

hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 

diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 

7. Sistem hukum yang bersifat nasional. 

8. Hukum dasar yang tertulis (konstitusi), hukum dasar tak tertulis (konvensi). 

9. Tap MPR No.III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 

Peraturan Perundang-undangan. 
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10. Adanya peradilan bebas. 

Dalam penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara hukum telah 

dikembangkan konsep checks and balances, seperti adanya Peradilan Tata 

Usaha Negara. Hal lain sebagaimana dalam konsiderans Tap MPR 

No.XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, huruf a, yaitu “pelaksanaan 

penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan 

eksekutif. Selain itu juga telah dikembangkan lembaga-lembaga ekstra 

struktural baik yang dibentuk berdasarkan undang-undang maupun dengan 

keputusan (Peraturan) Presiden tentang lembaga-lembaga yang bertugas untuk 

mengawasi jalannya pemerintahan, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Komisi Ombudsman dan sebagainya. 

Lebih lanjut sebagai implementasi dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 

dalam upaya menciptakan good governance telah diterbitkan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa di dalam negara hukum di 

dalam penyelenggaraan negara harus mengacu pada asas umum 

penyelenggaraan negara, yaitu: 

1. Asas Kepastian Hukum; 

2. Asas Kepentingan Umum; 

3. Asas Keterbukaan; 

4. Asas Proporsionalitas; 
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5. Asas Profesionalitas; dan 

6. Asas Akuntabilitas. 

Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatu harus berdasarkan 

kepada hukum, yang diimplementasikan dalam Peraturan Perundang-undangan 

yang ada sebagai manifestasi dari hukum positif, dan dalam rangka penegakan 

hukum telah dibentuk berbagai lembaga peradilan sebagai upaya untuk 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak setiap warga negara 

Indonesia. 

. 

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan 

1. Kewenangan 

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum 

sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. 

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan 

kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula 

sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. 

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak 

yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (the rule and the ruled).”49 

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan 

sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan 

sesuatu. Kewenanangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang 

                                                           
49 Miriam Budiardjo, op.cit, hlm 35-36. 
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diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. 

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan 

dengan wewenang, kewenangan (autority gezag) adalah apa yang disebut 

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan 

oleh undang-undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) 

hanya mengenai suatu ”onderdeel” (bagian) tertentu saja dari 

kewenangan.50  

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe 

voegdheden). 51  Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, 

lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat 

keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan 

tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-

akibat hukum. 52  Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud 

adalah “bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van 

bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in 

het bestuurechttelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan 

                                                           
50 Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 

Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, 

hlm.22. 
51 Ibid 
52 Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1994, hlm 65. 
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sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 

penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum 

publik.53 

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. 

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena 

kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah 

kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara 

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur 

lainnya, yaitu:54  

a. Hukum. 

b. Kewenangan. 

c. Keadilan. 

d. Kejujuran. 

e. Kebijakbestarian. 

f. Kebajikan. 

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan 

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang 

mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk 

melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang 

pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 

diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.55 

                                                           
53 Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan 

Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4. 
54 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, 

yogjakarta, 1998, hlm 37-38. 
55 Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi 

Daerah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hlm 1-2. 
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Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan 

wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi 

pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang 

diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian 

mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak 

atas nama mandator (pemberi mandat). Sedangkan atribusi merupakan 

kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan 

atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. 

Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada 

sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan 

perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang 

berkompeten. 

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu:  

1. yang bersifat terikat;  

2. yang bersifat fakultatif (pilihan); dan 

3. yang bersifat bebas.  

Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan 

penerbitan keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan 

(beschiking) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan 

yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang 

bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan 

dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau 



50 

 

 

peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan 

yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan 

atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan 

kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu 

hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu 

sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu 

kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan 

kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan 

sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M. Hadjon 

membagi kewenangan bebas dalam dua kategori, yaitu kebebasan 

kebijakanaan dan kebebasan penilaian. Selanjutnya disimpulkan bahwa ada 

dua jenis kekuasaan bebas, yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri 

dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (verge norm). 

Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat 

dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan. 

 

 

2. Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem 

Merit 

Sistem merit menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara adalah kebijakan dan manajemen ASN yang 

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar 
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dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, 

asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 

Tujuan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN sebagai berikut: 

a. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi 

yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur 

secara berkelanjutan. 

b. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara. 

c. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien. 

d. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang 

setara dengan memperhatikan hasil kinerja. 

e. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi. 

f. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin. 

g. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian 

untuk kepentingan masyarakat. 

h. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar 

kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. 

i. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada 

pegawai ASN. 

j. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

k. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan 

kesewenang-wenangan. 

l. Memberikan perlindungan kepada pegawai 

Pengisian JPT melalui seleksi terbuka dan kompetitif merupakan 

salah satu bentuk penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, rencana pengisian JPT diumumkan paling tidak di 
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tingkat Provinsi untuk JPT Pratama dan di tingkat nasional untuk JPT 

Madya dan Utama. Seleksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk 

oleh PPK dan beranggotakan wakil-wakil dari internal dan eksternal instansi. 

Seleksi dilakukan berdasarkan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, 

kinerja, dan rekam jejak, serta dilakukan secara transparan. Panitia seleksi 

memilih tiga kandidat terbaik yang memenuhi persyaratan untuk diajukan 

kepada PPK. Sesuai dengan kewenangannya, PPK akan memilih salah satu 

di antaranya, menetapkan dan melantik pejabat yang terpilih ke jabatan yang 

akan diisi.  

Pengecualian terhadap pelaksanaan seleksi terbuka, menurut Pasal 

111 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

dapat diberikan kepada instansi yang sudah menerapkan sistem merit, dalam 

arti telah menerapkan prinsip merit di setiap aspek manajemen ASN. 

Pengecualian tersebut dengan persetujuan KASN dan untuk itu KASN 

menyusun tata cara penilaian penerapan sistem merit. 

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah lembaga non-

struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berfungsi 

mengawasi penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku serta 

penerapan sistem merit. Untuk memastikan sistem merit diterapkan di 

instansi Pemerintah, KASN diberi kewenangan mengawasi setiap tahap 

pelaksanaan pengisian JPT melalui seleksi terbuka. Pengawasan dilakukan:  
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a. Secara preventif: melalui sosialisasi tata cara seleksi dan penerbitan 

rekomendasi terhadap pelaksanaan dan hasil seleksi.  

b. Secara represif: dengan menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas 

dugaan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pengisian JPT dan 

menerbitkan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi.  

Di samping itu, Pasal 111 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara memberikan KASN kewenangan untuk 

menetapkan apakah suatu instansi sudah menerapkan sistem merit sehingga 

dapat dikecualikan dari seleksi terbuka dalam pengisian JPT. KASN juga 

membina instansi pemerintah dalam mengembangkan manajemen ASN 

yang berbasis sistem merit. 

 

 

 

 

C. Tinjauan Umum tentang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 

1. Aparatur Sipil Negara 

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara 

disebutkan 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. 
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Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat 

oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang- undangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik pelayan 

public perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan Pegawai ASN bertugas: 

a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Sedangkan Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, 

dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan 
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publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 

2. Komisi Aparatur Sipil Negara 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang telah disetujui rapat paripurna DPR-RI tanggal 19 

Desember 2013, dan disahkan oleh Presiden pada masa Susilo Bambang 

Yudhoyono 15 Januari 2014, terdapat amanat untuk membentuk sebuah 

lembaga baru yang akan mendapat delegasi kekuasaan Presiden dalam 

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan 

Manajemen ASN serta mewujudkan sistem merit, yaitu Komisi Aparatur 

Sipil Negara (KASN). 

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

tersebut menyatakan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 

merupakan lembaga non-struktural 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. 

Komisi ASN yang beranggotakan 7 orang komisioner tersebut 

berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku 

ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN 

pada Instansi Pemerintah. Fungsi tersebut merupakan pembentukan 
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Aparatur Sipil Negara yang profesinal dan memiliki integritas. Sedangkan 

sistem merit mengubah manajemen ASN dengan berdasarkan pada 

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain itu sistem ini juga akan 

melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar 

belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status 

pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. 

KASN memiliki tugas untuk menjaga netralitas pegawai ASN, 

melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan 

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada 

Presiden. Dengan adanya tugas KASN untuk menjaga netralitas pegawai 

ASN maka diharapkan pegawai ASN dapat berkonsetrasi terhadap tugas 

dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya 

KASN memiliki wewenang: 

a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman 

lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan 

pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Mengawasi dan mengevaluasi 

penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai 

ASN. 

b. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai 

laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku 

Pegawai ASN. 
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c. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik 

dan kode perilaku Pegawai ASN. 

d. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi 

Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar 

serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. 

Komisi Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan di ibu kota negara 

tersebut melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, 

termasuk yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja ASN paling kurang 

1 (satu) kali pada akhir tahun kepada Presiden. 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi ASN dibantu 

oleh Sekretariat. Sekretariat dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajeman SDM, 

serta Tanggung Jawab dan Pengelolalaan Keuangan KASN. Dalam Perpres 

tersebut disebutkan bahwa Sekretariat KASN berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Ketua KASN, yang dipimpin oleh Kepala 

Sekretariat. 

Dalam melaksanakan tugas itu, Sekretariat KASN 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja serta laporan 

kegiatan KASN. 

b. Pemberian dukungan administratif kepada KASN. 

c. Pemberian dukungan teknis operasional kepada KASN. 

d. Pelaksanaan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, 

keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat KASN. 
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e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan 

kegiatan Sekretariat KASN. 

 

Terhadap tugas dan fungsinya itu, Sekretariat KASN mempunyai 

wewenang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi 

KASN, dan melakukan pembinaan sumber daya manusia (SDM) Sekretariat 

KASN, Asisten KASN dan Pejabat Fungsional KASN. 

 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama 

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok 

jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi 

memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. 

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 Komisi Aparatur Sipil 

Negara. 

Menurut Pasal 102 Praturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri sipil, Jabatan pimpinan tinggi pratama dibagi 

menjadi: 
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1. Jabatan Pimpinan Tinggi utama, yaitu kepala Lembaga pemerintah 

nonkementerian.  

2. Jabatan Pimpinan Tinggi madya, yaitu: 

a. Ekretaris Jenderal Kementerian, 

b. Sekretaris Kementerian, 

c. Sekretaris Utama, 

d. Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, 

e. Sekretaris Jenderal Lembaga Nonstruktural, 

f. Direktur Jenderal, 

g. Deputi, 

h. Inspektur Jenderal, 

i. Inspektur Utama, 

j. Kepala Badan, 

k. Staf Ahli Menteri, 

l. Kepala Sekretariat Presiden, 

m. Kepala Sekretariat Wakil Presiden, 

n. Sekretaris Militer Presiden, 

o. Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, 

p. Sekretaris Daerah Provinsi, dan 

q. Jabatan Lain Yang Setara. 

 

3. Jabatan Pimpinan Tinggi pratama, yaitu: 

a. Direktur. 

b. Kepala Biro. 

c. Asisten Deputi. 

d. Sekretaris Direktorat Jenderal. 

e. Sekretaris Inspektorat Jenderal. 
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f. Sekretaris Kepala Badan. 

g. Kepala Pusat. 

h. Inspektur. 

i. Kepala Balai Besar. 

j. Asisten Sekretariat Daerah Provinsi. 

k. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. 

l. Kepala Dinas/Kepala Badan Provinsi. 

m. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

n. Jabatan lain yang setara 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa untuk pengisian jabatan 

pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan 

PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, 

pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan 

jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar 

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Pelaksanaan sistem promosi secara 

terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara 

kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit. 

Berdasarkan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Permenpan & RB) Nomor 13 Tahun 2014 Tata Cara 

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah, Sistem 

merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada 

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa 
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membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis 

kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Menurut amanat 

Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil  dalam rangka pengisian jabatan tinggi harus pula memperhatikan 

9 (sembilan) prinsip dalam sistem merit, yaitu: 

a. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan. 

b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja. 

c. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka. 

d. Memiliki manajemen karier yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, 

pola karier, dan rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta 

e. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada 

penilaian kinerja yang objektif dan transparan 

f. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN 

g. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi 

sesuai hasil penilaian kinerja 

h. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan 

penyalahgunaan wewenang 

i. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat 

diakses oleh seluruh pegawai ASN. 

Terkhusus Jabatan Tinggi Pratama memiliki syarat-syarat dalam 

pengangkatannya, menurut Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yakni: 

1. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma I 

2. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi 

Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan 
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3. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan 

Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) 

tahun 

4. Sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau Jabatan 

Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun 

5. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik 

6. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun 

7. Sehat jasmani dan rohani. 

Tahapan pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi menurut 

Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil: 

1. Perencanaan 

a. Penentuan Jabatan Pimpinan Tinggi yang akan diisi. 

b. Pembentukan panitia seleksi. 

1) Panitia seleksi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dibentuk oleh 

Presiden 

2) Panitia seleksi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama dibentuk oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian, kecuali Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tertentu 

dibentuk oleh Presiden 

Dalam membentuk panitia seleksi pengangkatan Jabatan 

Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 

Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil 

Negara. Panitia seleksi pengangkatan JPT harus memenuhi persyaratan:  

1) Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, 

bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong. 

2) Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi. 

3) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik. 
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4) Tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. 

Panitia seleksi berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) 

orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. 

1) Penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi. 

2) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi. 

3) Penentuan sistem yang digunakan pada setiap. 

4) Tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. 

2. Pengumuman Lowongan 

Pengumuman lowongan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka 

melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik. Pengumuman 

lowongan dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum 

batas akhir tanggal penerimaan lamaran. Pengumuman lowongan dilakukan 

berdasarkan ketentuan sebagai berikut:  

a. Terbuka pada tingkat nasional kepada seluruh Instansi Pemerintah untuk 

Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pusat dan Jabatan Pimpinan 

Tinggi Madya pada Instansi daerah provinsi 

b. Terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar kabupaten/kota dalam 

1 (satu) provinsi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Instansi 

Daerah provinsi. 

c. Terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar kabupaten/kota dalam 

1 (satu) provinsi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Instansi 

Daerah kabupaten/kota. 

Pengumuman lowongan dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan 

Tinggi paling sedikit harus memuat: 

a. Nama Jabatan Pimpinan Tinggi yang lowong. 

b. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 danPasal 108 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 17 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil. 

c. Kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang lowong. 
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d. Batas waktu penyampaian berkas pelamaran. 

e. Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi. 

f. Alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat 

dihubungi. 

Pengumuman lowongan ditandatangani oleh ketua panitia seleksi 

atau ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi. 

 

3. Pelamaran 

Pelamaran pengisian JPT disampaikan kepada panitia seleksi. 

Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PPK 

instansinya. Selain melalui, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang 

memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi. 

 

4. Seleksi 

a. Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tiinggi dilakukan sesuai 

dengan perencanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. 

b. Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dalam 

perencanaan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. 

c. Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi dilakukan 

mengacu kepada standar kompetensi Jabatan.  

d. Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan 

transparan. 

e. Tahapan seleksi paling sedikit terdiri atas:  

1) seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, 

integritas, dan moralitas 

2) seleksi kompetensi 

3) wawancara akhir. 

4) tes kesehatan dan tes kejiwaan. 

f. Seleksi kompetensi dilakukan oleh panitia seleksi. 
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g. Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang 

independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi 

kompetensi.  

h. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi pengisian Jabatan Pimpinan 

Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

5. Pengumuman Hasil Seleksi 

a. Pengumuman hasil seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi wajib 

dilakukan untuk setiap tahapan seleksi. 

b. Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap 

tahapan seleksi: 

1) Nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat 

2) Peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi 

selanjutnya. 

c. Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta 

seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong, 

sebagai calon pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan 

tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk 

disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. 

6. Penetapan dan Pengangkatan 

Penetapan dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan 

oleh Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan 

kewenangan berdasarkan hasil seleksi. Khusus Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama,  Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat 

pimpinan tinggi pratama yang terpilih di lingkungan Instansi Daerah 

provinsi dan Instansi daerah kabupaten/kota kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.  



66 

 

 

Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama 

calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Daerah provinsi dan 

Instansi Daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan Pejabat yang 

Berwenang. Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh 

bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur, sedangkan untuk pejabat 

pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat dewan perwakilan 

rakyat daerah, sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

dikonsultasikan dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. 


