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ASN : Profesi bagi PNS & pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yg bekerja pada instansi pemerintah

Pegawai ASN : PNS & pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yg diangkat oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan

Manajemen ASN : pengelolaan ASN utk menghasilkan
pegawai ASN yg profesional, memiliki nilai dasar, etika
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
KKN  

Sistem Informasi ASN : rangkaian informasi & data 
mengenai pegawai ASN yg disusun sistematis, menyeluruh, 
dan terintegrasi dgn berbasis teknologi
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• Kepastian hukum

• Profesionalitas

• Proporsionalitas

• Keterpaduan

• Delegasi

• Netralitas

• Akuntabilitas

• Efektif & efisien

• Keterbukaan

• Nondiskriminasi

• Persatuan & kesatuan

• Keadilan & kesetaraan

• Kesejahteraan
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• Nilai dasar

• Kode etik dan kode prilaku

• Komitmen, integritas moral, 
dan tanggung jawab pd 
pelayanan publik

• Kompetensi yg diperlukan
sesuai bidang tugas

• Kualifikasi akademik

• Jaminan perlindungan
hukum dlm melaksanakan
tugas

• Profesionalitas jabatan



Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Berstatus pegawai tetap
& memiliki NIP nasional

Pengawai Pemerintah dgn
Perjanjian Kerja (PPPK)

Diangkat dengan
perjanjian kerja oleh

PPK sesuai kebutuhan
instansi pemerintah

berkedudukan sebagai

unsur aparatur

melaksanakan

kebijakan yg

ditetapkan Pimpinan

Instansi Pemerintah

bebas dari pengaruh & 

intervensi semua

golongan & partai

politik



• Pelaksana
kebijakan publik

• Pelayan publik

• Perekat dan
pemersatu bangsa

• Melaksanakan
kebijakan publik yg
dibuat PPK

• Memberikan
pelayanan publik yg
profesional & 
berkualitas

• Mempererat
persatuan & 
kesatuan NKRI

• Sbg perencana, 
pelaksana, dan
pengawas
penyelenggaraan
tugas umum
pemerintah & 
pembangunan
Nasional melalui
pelaksanaan
kebijakan & 
pelayanan publik yg
profesional, bebas
dari intervensi
politik, & bersih
dari praktik KKN



• Administrator : 
memimpin pelaksanaan
seluruh keg.pelayanan
publik serta adm. 
Pemerintahan & 
pembangunan

• Pengawas : 
mengendalikan
pelaksanaan kegiatan
yg dilakukan pelaksana

• Pelaksana : 
melaksanakan keg. 
pelayanan publik, 
adm.pemerintahan, & 
pembangunan

• Keahlian : ahli
utama, ahli
madya, ahli
muda, ahli
pertama

• Keterampilan : 
penyelia, mahir, 
terampil, pemula

• Pimpinan Tinggi
Utama

• Pimpinan Tinggi
Madya

• Pimpinan Tinggi
Pratama



Setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan berdasarkan : 

kompetensi kualifikasi kepangkatan diklat
Rekam jejak
& integritas

Persyaratan 
lain yg

dibutuhkan

Berfungsi memimpin & memotivasi setiap pegawai ASN 

pada instansi pemerintah melalui :

Kepeloporan dlm bid : 
keahilan profesional, analis & 

rekomendasi kebijakan, 
kepemimpinan manajemen

Pengembangkan kerjasama
dgn instansi lain

Keteladanan dlm
mengamalkan nilai-nilai dasar
ASN & melaksanakan kode

etik & kode prilaku ASN



HAK ASN KEWAJIBAN
ASN

a. Gaji, tunjangan, 
& fasilitas

b. Cuti
c. Jaminan pensiun

& jaminan hari
tua

d. Perlindungan
e. Pengembangan

kompetensi

PNS

a. Gaji & 
Tunjangan

b. Cuti
c. Perlindungan
d. Pengembanga

n kompetensi

PPPK

a. Setia & taat kpd Pancasila, UUD 
1945, NKRI & pemerintah yg sah

b. Menjaga persatuan & kesatuan
bangsa

c. Melaksanakan kebijakan yg
dirumuskan pejabat pemerintah yg
berwenang

d. Menaati semua ketentuan
peraturan perundang-undangan

e. Melaksanakan tugas kedinasan dgn
penuh pengabdian, kejujuran, 
kesadaran, & tanggung jawab

f. Menunjukkan integritas & 
keteladan dlm sikap, perilaku, 
ucapan & tindakan kpd setiap orang
baik di dlm/di luar kedinasan

g. Menyimpan rahasia jabatan & hny
mengemukan rahasia jabatan sesuai
ketentuan

h. Bersedia ditempatkan di seluruh
NKRI



pemegang kekuasaan
tertinggi pembinaan & 

manajemen ASN 
Presiden

Mendelegasikan kepada :

Kewenangan
perumusan & 

penetapan
kebijakan, 

koordinasi & 
sinkronisasi, serta
pengawasan atas

pelaksanaan
kebijakan ASN

Kementerian
PAN

Kewenangan monev
pelaksanaan kebijakan

& Manajemen ASN 
untuk menjamin

perwujudan
Sistem Merit serta
pengawasan thd

penerapan asas serta
kode etik & kode

perilaku ASN

KASN

Kewenangan
penelitian,
pengkajian
kebijakan

Manajemen ASN,
pembinaan, 

&penyelenggaraan
diklat ASN

LAN

Kewenangan
penyelenggaraan
Manajemen ASN, 

pengawasan
dan pengendalian

pelaksanaan norma, 
standar,

prosedur, & kriteria
Manajemen ASN

BKN



a. Penyusunan & Penetapan kebutuhan
b. Pengadaan
c. Pangkat & Jabatan
d. Pengembangan Karier
e. Pola karier
f. Promosi
g. Mutasi
h. Penilaian Kinerja (saat ini berdasarkan

SKP + Prilaku Kerja sesuai PP 46/2011)
i. Penggajian & Tunjangan
j. Penghargaan
k. Disiplin
l. Pemberhentian
m. Jaminan Pensiun & Hari Tua
n. Perlindungan

Manajemen PNS

a. Penetapan kebutuhan
b. Pengadaan
c. Penilaian Kinerja
d. Penggajian & 

Tunjangan
e. Pengembangan

Kompetensi
f. Penghargaan
g. Disiplin
h. Pemutusan Hubungan

Perjanjian kerja
i. Perlindungan

Manajemen PPPK



1. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada
kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga
nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka
dan kompetitif di kalangan PNS yang dilakukan pada tingkat
nasional

2. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara
terbuka dan kompetitif di kalangan PNS

3. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara
terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau
antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi



Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara, yaitu :

a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, wakil ketua, dan

anggota MPR
c. Ketua, wakil ketua, dan

anggota DPR 
d. Ketua, wakil ketua, dan

anggota DPRD
e. Ketua, wakil ketua, ketua

muda dan hakim agung pada
Mahkamah Agung serta
ketua, wakil ketua, dan hakim 
pada semua badan peradilan
kecuali hakim adhoc

f. Ketua, wakil ketua, dan
anggota MK

g. Ketua, wakil ketua, dan anggota
BPK

h. Ketua, wakil ketua, dan anggota
Komisi Yudisial

i. Ketua dan wakil ketua KPK
j. Menteri dan jabatan setingkat

menteri;
k. Kepala perwakilan RI di luar

negeri yang berkedudukan sebagai
Dubes Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh;

l. Gubernur dan wakil gubernur;
m. Bupati/walikota dan wakil

bupati/wakil walikota;
n. Pejabat negara lainnya yang 

ditentukan oleh UU



Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN RI

a. menjaga kode etik
profesi dan
standar pelayanan
profesi ASN

b. mewujudkan jiwa
korps ASN sebagai
pemersatu bangsa.

Tujuan Korps

a. pembinaan dan pengembangan profesi ASN
b. memberikan perlindungan hukum dan

advokasi kepada anggota korps profesi ASN RI 
terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit 
dan mengalami masalah hukum dalam
melaksanakan tugas;

c. memberikan rekomendasi kepada majelis
kode etik Instansi Pemerintah terhadap
pelanggaran kode etik profesi dan kode
perilaku profesi

d. menyelenggarakan usaha untuk peningkatan
kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI 
sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU

Tujuan Korps



Untuk menjamin efisiensi, efektifitas, & akurasi pengambilan
keputusan dlm manajemen ASN
Diselenggarakan secara nasional & terintegrasi antar instansi
pemerintah
Setiap intansi wajib memutakhirkan data secara berkala &
menyampaikan kpd BKN
Berbasis TI yg mudah mudah diaplikasikan, mudah diakses, &
memiliki sistem keamanan yg dpt dipercaya
Memuat seluruh informasi & data Pegawai ASN antara lain
memuat : data riwayat hidup; riwayat pendidikan formal & non
formal; riwayat jabatan & kepangkatan; riwayat penghargaan,
tanda jasa/tanda kehormatan; riwayat pengalam berorganisasi;
riwayat gaji; riwayat diklat; daftar penilaian prestasi kerja; surat
keputusan; kompetensi



Diselesaikan melalui upaya administratif

Keberatan

Banding administratif

Diajukan secara tertulis kpd
Atasan PYB menghukum dgn
memuat alasan keberatan & 
tembusannya disampaikan

PYB menghukum

Diajukan kepada Badan
Pertimbangan ASN



1. Pada saat UU ini berlaku UU No. 11 Th. 1969 tentang Pensiun

Pegawai dan Pensiun Jada/Duda Pegawai dan Peraturan

pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannnya Peraturan

pelaksanaan dari UU ini yang mengatur tentang Pensiun

2. Pada saat UU ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan

penyetaraan :

– jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian

setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama

– jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan

tinggi madya

– jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama

– jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator

– jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas

– jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan

pelaksana



1. Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun

terhitung sejak UU ini diundangkan.

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

Pegawai ASN

3. Pada saat UU ini mulai berlaku, UU No, 8 Tahun 1974 jo. No. 43 Tahun 1999

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Pada saat UU ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah

yang diatur dalam Bab V UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan

5. peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan

pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1974 jo. No. 43 Tahun 1999 dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU

ini

7. KASN dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak UU ini diundangkan.

8. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (15 Januari 2014)
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