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ABSTRAK  

 

EVALUASI PROGRAM PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI 

SIPIL ELEKTRONIK (E-PUPNS) 

(Studi Kasus di Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Mesuji) 

 

Oleh 

 

YOANITA DEWI MASITHOH 

 

Program pendataan ulang pegawai negeri sipil elektronik (E-PUPNS) di 

Pemerintahan Kabupaten Mesuji didasarkan pada Undang-Undang Nomer 5 

Tahun 2015 pasal 47 dan 48 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi dan 

tugas antara lain untuk menyimpan informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada 

permasalahan tentang Bagaimana Evaluasi program Pendataan Ulang Pegawai 

Negeri Sipil Elektronik (E-PUPNS)  di Pemerintahan Kabupaten Mesuji, serta 

Apa Faktor Penghambat Program E-PUPNS. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan 

dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan 

dengan derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. 

Hasil penelitian dan analisis mengenai evaluasi program pendataan ulang pegawai 

negeri sipil elektronik (E-PUPNS) di Pemerintahan Kabupaten Mesuji 

menunjukan bahwa program tersebut belum berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan, ini membuktikan bahwa dari total PNS sebanyak 2.638 orang, 

sebanyak 2.499 orang yang sudah melakukan registrasi serta faktor-faktor 

penghambat seperti kurangnya kesiapan dari sistem aplikasi yang dipergunakan 

untuk mengakses dan mengupload data kepegawaian. 

 

Saran yang dapat diberikan penulis antara lain: seharusnya Badan Kepegawaian 

Daerah dan Diklat Daerah Kabupaten Mesuji selaku pelaksana kebijakan 

memberikan punishment terhadap PNS yang tidak mengisi data dokumen 

kepegawaiannya secara lengkap dan Aktor-aktor pelaksana yaitu operator  

verifikasi program E-PUPNS satuan kerja, sebaiknya meningkatkan kembali 

koordinasi dalam pelaksanaan program E-PUPNS ini terhadap PNS yang 

bersangkutan. 

 

Kata kunci: Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan Publik dan Program E-PUPNS 



 

 

 

ABSTRACT 

PROGAM  EVALUATIONOF ELECTRONIC CIVILSERVANT DATA 

COLLECTION (E-PUPNS)  

(Study Case in Badan Kepegawaian and Diklat Mesuji) 

 

By  

 

YOANITA DEWI MASITHOH 

 

 

Electronic data collection ofcivil servants (E-PUPNS) in Mesujiwas based on Act 

No. 5 year 2015 article 47 and 48 about the functions and duties for civil state 

administrative, to store employees information of Apparatus Civil State updated 

by government agencies. This study was focused on the issue evaluation of  Data 

Collection E-PUPNS in Mesuji , as well as the Obstacles E-PUPNS Program. This 

research used descriptive qualitative research method. Of data collection used  

interview, observation and documentation. Data analysis was performed by data 

reduction, data presentation and conclusion. Data validation was done with level 

of  trust, disvertion, dependance and certainty. 

The results of research shaied that data collection E-PUPNS in Mesuji did not run 

as expected, this was because the total civil servants  many as 2.638 people, as 

many as 2.499 people were not registered as well as inhibiting factors such as the 

lack of preparation  the application system used the access to the upload employee 

data. 

The recommendation are for this research such as:Regional Employment Board 

and Regional Training in Mesuji as the operator of a policy should give 

punishment to civil servants who did not fill in the data document completly and 

who operator unit, increasingthe coordination in E-PUPNS implementation  

program. 

Keywords: Public Policy, Policy Evaluation and E-PUPNS Program 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri 

sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

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.  

Pegawai negeri sipil yang disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN 

yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, 

bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

 

PNS sebagai pegawai ASN dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen ASN 

yaitu Sistem Manajemen Kepegawaian yang meliputi sistem perencanaan, 

pengembangan karier, penggajian, dan batas usia pension. Diharapkan aturan ini 

mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan 

publik, sebab PNS tidak lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan 

masyarakat. Aturan ini menempatkan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari 

intervensi politik dan  akan menerapkan sistem karier terbuka yang 
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mengutamakan  prinsip profesionalisme, yang memiliki kompetensi, kualifikasi, 

kinerja, transparansi, objektivitas, serta bebas dari intervensi politik dan KKN 

yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia  dan mengedepankan sistem 

merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional. Selama ini 

PNS tidak bisa bersikap netral, mudah terbawa arus politik dan perlu melakukan 

lobi untuk mendapat promosi jabatan. 

 

Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi dan tugas antara lain untuk menyimpan 

informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah, serta 

bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi 

Aparatur Sipil Negara. Untuk melindungi penyelenggaraan manajemen, 

penyimpanan, pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil 

Negara berbasis kompetensi maka diperlukan database Aparatur Sipil Negara 

nasional yang akurat. 

 

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (E-PUPNS) adalah program 

yang yang di gagas oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk mendata 

kembali data-data PNS di seluruh instansi pemerintah, demi menghindari data 

fiktif yang bias merugikan Negara. Sepanjang sejarah baru dua kali BKN 

melakuan pendataan seperti ini, yaitu pada tahun 1974 dan 2003. Seiring 

perkembangan teknologi, pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil tahun 2015 ini  

pun di buat secara elektronik. 

 

Langkah awal yang dilakukan oleh BKN dalam mengembangkan system 

manajemen kepegawaian adalah melakukan Pendataan Ulang Pegawai Negeri 
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Sipil. PUPNS dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2003 menggambarkan PNS per 

30 Juni 2003, dan hasilnya sudah disajikan pada bulan Januari 2004. Setelah 

pelaksanaan PUPNS, telah terjadi berbagai mutasi, yaitu antara 1 Juli sampai 31 

Desember 2003, seperti pensiun, kenaikan pangkat, penambahan CPNS, dan 

mutasi lainnya. Dari hasil PUPNS yang sudah dimutakhirkan sampai keadaan 31 

Desember 2003, jumlah PNS diperoleh sebesar 3.648.005 orang yang terdiri dari 

2.172.285 laki-laki atau 60 persen dan 1.475.720 orang wanita atau 40 persen.  

 

Dalam pelaksanaan PUPNS tahun 2003 masih banyak PNS yang tidak 

mendaftarkan dirinya. Dengan hal tersebut pemerintah melakukan pupns kembali 

di tahun 2015 dengan cara yang berbeda, Jika pada PUPNS 2003 masing-masing 

PNS mengisi formulir berwarna hijau dengan tulisan tangan, maka pada E-

PUPNS 2015 proses pendataan harus dilakukan oleh masing-masing PNS dengan 

menggunakan fasilitas internet, didukung berkas-berkas kepegawaian yang 

bersangkutan. Dalam rangka penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara 

berbasis Teknologi Informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan 

memiliki sistem keamanan yang terpercaya, efisien, efektifdan akurat, maka 

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan secara online dan 

terintegrasi antara instansi pemerintah. 

 

Berdasarkan fenomena tersebut terlihat bahwa Negara berperan dalam persoalan 

publik seperti yang diungkapkan Friedrich (dalam Agustino 2008:7) kebijakan 

adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat 

hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan 
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(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna 

dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.Untuk membuat 

subuah kebijakan pemerintah harus mampu melihat masalah-masalah yang terjadi 

di dalam pemerintahannya seperti  prariset yang dilakukan oleh penelitiyang 

menunjukan bahwa Pemerintah kabupaten mesuji adalah salah satu Kabupaten 

baru dan DOB dari Kabupaten Tulang Bawang dan PNS yang bekerja dalam 

Pemerintahan Mesuji adalah PNS yang awalnya bekerja untuk tulang bawang 

dengan adanya hal tersebut sistem kepegawaian di Kabupaten mesuji mengalami 

ke acak marutan. Serta peneliti melakukan prariset di Badan Kepegawaian Daerah 

dan Diklat Kabupaten Mesuji (BKDD) yang menjelaskan bahwa banyak PNS 

menggunakan ijazah palsu dalam persyaratan untuk penyesuaian pangkat dan 

golongan seorang serta pemalsuan data-data kepegawaian lainnya.BKDD 

menemukan adanya penggunaan ijazah palsu di kalangan (PNS) yang bekerja 

dilingkup pemerintah kabupaten. Hasil sementara verifikasi 4 dari 10 total Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), didapati beberapa oknum PNS yang terindikasi 

mengunakan ijazah palsu dalam melakukan penyesuaian pangkat dan 

golongan.Sehingga pemrintah kabupaten Mesuji menggunakan program 

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (E-PUPNS) yang telah 

tercantum dalam Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2015 untuk menjadikan 

Pegawai Negeri Sipil taat dalam administrasi. 

 

Untuk melihat kelancaran pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 

secara elektronik pada tahun 2015  dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, 

mengenai tata cara pendaftaran dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Yang bertujuan untuk 
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memperoleh data yang akurat, terpercaya, sebagai dasar kebutuhan 

dalammengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung 

pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara 

serta membangun kepedulian dan kepemilikan PNS terhadap data 

kepegawaiannya. kebijakan publik diperlukan sebuah tahapan yang berupa 

evaluasi seperti yang dikemukakan oleh Anderson (dalam Winarno 2012:229) 

merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang 

mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan 

dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak 

hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses 

kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan 

masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk 

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak 

kebijakan. 

 

Evaluasi kebijakan publik dalam pelaksaannya mengunakan pengembangan 

beberapa indikator untuk menghindari timbulnya bias serta sebagai pedoman 

ataupun arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi tolak 

ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik.Nugroho 

menjelaskan bahwa evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat 

dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan 

kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik. William N Dunn dalam 

Nugroho (2011: 729) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan 

yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomdasi kebijakan terdiri 

atas efaktivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang di kemukakan oleh Dunn 

untuk memperkaya kajian penelitian, peneliti juga memaparkan teori yang 

dikemukakan oleh Suchman agar memudahkan peneliti dalam melakukan evaluasi 

program E-PUPNS. Suchman dalam Winarno (2012:234) yang mengemukakan 

enam langkah dalam evaluasi kebijakan yakni mengindentivikasi tujuan program 

yang akan dievaluasi, analisis terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi 

kegiatan, pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi, menentukan 

apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau 

karena penyebab yang lain, beberapa indilator untuk menentukan keberadaan 

suatu dampak. 

 

Dengan menggunakan langkah dalam teori seperti yang diatas peneliti dapat 

menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan serta mengukur tingkat efisiensi suatu 

kebijakan selama proses penerapan kebijakan publik atau penererapan program E-

PUPNS tersebut, seperti dalam pelaksanaanya program Pendataan Ulang Pegawai 

Negeri Sipil di pemerintah Kabupaten Mesuji yang mengalami kendala-kendala 

dari awal pelaksanaanya seperti Login, Entry Data, hingga penyimpanan data 

individual  Pegawai Negeri Sipil.  

 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “EVALUASI PROGRAM PENDATAAN ULANG 

PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK (E-PUPNS ) ( Studi Kasus di Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mesuji)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Bagaimana Evaluasi Program Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 

Elektronik (E-PUPNS)  di Pemerintahan Kabupaten Mesuji? 

2. Apa Faktor Penghambat Program E-PUPNS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis program Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 

Elektronik (E-PUPNS) di Pemerintahan Kabupaten Mesuji. 

2. Mendapatkan gambaran tentang hambatan-hambatan program E-PUPNS . 

 

D. Manfaat Penelitiaan 

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat di antaranya adalah: 

a. Secara Teoritis 

Manfaat teoritis sebagai salah satu tambahan referensi penelitian di bidang 

Ilmu Administrasi Negara tentang evaluasi kebijakan publik. 

b. Secara praktis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi aparat 

BKDD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah) Pemerintah Kabupaten 

Mesuji agar dapat mewujudkan PNS yang taat terhadap kearsipan dan 

mengenai dokumen kepegawaiannya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik  

 

1. Pengertian Tentang Kebijakan Publik  

 

Terdapat banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik 

dalam literatur–literatur politik. Masing-masing definisi memberikan penekanan 

yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing para ahli 

mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, walaupun pendekatan dan model 

yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan dapat menentukan 

bagaimana kebijakan publik tersebut hendak di definisikan.  

 

Menurut Dye dan James dalam Agustino (2008:4-5), ada tiga alasan yang 

melatarbelakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk dipelajari. 

Pertama,pertimbangan atau alasan ilmiah (scientific reasons). Kedua, 

pertimbangan atau alasan prosesional (professional reasons). Ketiga, 

pertimbangan atau alasanpolitis (political reasons). Sedangkan menurut Dunn 

dalam Pasolong (2010:39), Kebijkan publik adalah suatu rangkaian pilihan-

pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat 

pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti 

pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan kesejahteraan masyarakat, 
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kriminalitas, perekonomian dan lain-lain. Sementara menurut Friedrich dalam 

Agustino (2008:7) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan 

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 

kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut 

diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud. 

 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 

merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah (instansi 

publik) yang mempunyai tujuan untuk kepentingan seluruh anggota 

masyarakat.Dengan kata sederhana kebijakan publik muncul dengan tujuan 

tertentu untuk mengatur kepentingan bersama. 

 

2.Tahap- Tahap Kebijakan Publik  

 

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan 

beberapa variable yang harus dikaji. Beberapa ahli mengkaji kebijakan publik dan 

membaginya kedalam proses-proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa 

tahap dengan tujuan untuk mempermudah kita dalam mengkaji kebijakan publik. 

 

Winarno (2012:35) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik 

merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun 

variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut 

dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan publik adalah 

sebagai berikut: 
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a. Tahap Penyusunan Agenda  

Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda publik oleh para 

pejabat yang dipilih dan diangkat. Sebelumnya masalah-masalah ini 

berkompetisi telebih dahulu untuk dapat masuk agenda kebijakan. Pada 

akhirnya beberapa masalah masuk kedalam ke agenda kebijakan para 

perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak 

disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah 

tersebut ditunda untuk waktu yang lama. 

b. Tahap Formulasi Kebijakan  

Masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian akan 

dibahas oleh para pembuat kebijakan, masalah tersebut kemudian akan 

dicari bentuk-bentuk cara untuk penyelesaiannya. Pemecahan 

masalahtersebut berasal dari alternatif-alternatif (policy alternative) yang 

ada. Penyeleksian alternatif-alternatif tersebut sama halnya dengan 

menetapkanmasalah yang ditetapkan sebagai agenda publik yaitu 

beberapa alternatif bersaing untuk bisa diambil dan ditetapkan sebagai 

penyelesaian daripermasalahan. Pada tahapan formulasi ini para aktor 

memainkan perannya untuk mengusulkan pemecahan masalah yang 

terbaik. 

c. Tahap Adopsi Kebijakan  

Alternatif-alternatif yang ditawarkan para perumus kebijakan tentu 

banyak, dan dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, hanya salah satu yang dipilih dan diadopsi dengan 
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dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara pimpinan atau 

keputusan peradilan. 

d. Tahap Implementasi Kebijakan  

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi dokumen serta arsip-arsip 

yang tertata rapi jika kebijakan tidak diimplementasikan. Oleh karena 

itu,kebijakan tersebut harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh 

badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah sampai pada 

tingkat bawah sehingga diharapkan kebijakan yang sudah terbentuk tidak 

sia-sia dan berjalan dengan baik, dalam tahap implementasi berbagai 

kepentingan akan bersaing yang pada nantinya akan bermunculan para 

pelaksana yang mendukung kebijakan tersebut dan para pelaksana yang 

menolak dengan kebijakan tersebut.   

e. Tahap Evaluasi Kebijakan  

Tahap evaluasi ini kebijakan yang telah diimplementasikan akan dinilai 

tingkat keberhasilannya untuk melihat sejauh mana kebijakan 

tersebutmemberikan dampak yang baik terutama untuk mengatasi 

masalah publik. Ketika pada tahap ini akan ditetapkan ukuran atau 

indikator-indikator yangmenjadi alat unuk mengukur suatu kebijakan 

apakah berhasil atau gagal. 

 

Pemaparan tentang tahap kebijakan diatas telah menjelaskan bahwa tahap 

kebijkan tersebut merupakan suatu proses yang saling terkait yang mempengaruhi 

satu sama lain. Tahap awal adalah penyusunan agenda, dalam tahap tersebut 

dilakukannya identifikasi persoalan (masalah) publik yang akan dibahas dalam 

tahap berikutnya, yaitu formulasi.Setelah diformulasikan, pada tahap adopsi 
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akandipilih alternatif yang baik agar dijadikan solusi bagi pemecahan masalah 

publik. Kebijakan yang telah diputuskan dan disahkan akan diimplementasikan 

untuk meraih tujuan awal yang ditentukan. Pada tahap akhir, evaluasi kebijakan. 

Pada penelitian ini merupakan tahap akhir dari tahap-tahap kebijakan di atas, 

penelitian ini akan menilai ketepatan, manfaat, dan efektivitas hasil kebijakan 

yang telah di capai melalui implementasi dan kemudian dibandingkan dengan 

tujuan kebijkan yang telah di tentukan.  

 

B. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan Publik 

 

Pada tahap terakhir dalam proses pembuatan kebijakan adalag tahap penilaian 

kebijakan. Penilaian tersebut sering dikatakan sebagai evaluasi 

kebijakan.Kebijakan yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh instansi pemerintah 

harus mendapatkan penilaian apakah kebiakan tersebut telah sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan atau tidak.Evaluasi dilakukan karena tidak semua program 

kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. 

 

1. Pengertian Evaluasi Kebijkan Publik 

 

Menurut Nugroho (2008:471), sebuah kebijakan publik tidak lepas begitu saja. 

Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut 

“Evaluasi kebijakan”.Evaluasi biasanya ditunjukan untuk menilai sejauh mana 

keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya 

sejauh mana tujuan dicapai. 

 

Kemudian secara umum evaluasi kebijakan dijelaskan Anderson dalam Winarno 

(2012:229) merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian 
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kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.Dalam hal ini, 

evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi 

kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan 

dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa 

meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang 

diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap 

dampak kebijakan. 

 

Menurut Dye dalam Parsons (2005:547) evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan 

yang obyektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program 

publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Sementara, Dunn 

(2003:132) evaluasi merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan utuk 

menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari serangkaian aksi di 

masa lalu dan atau di masa depan.  

 

Bila mengacu kepada teori Jones dalam Santoso (2009:43) evaluasi kebijakan 

adalah “ Judging the merit of government processes and program”, bahwa 

evaluasi kebijakan adalah penilain terhadap kemampuan pemerintah dalam proses 

dan programnya. Selanjutnya, menurut Darwin dalam Widodo (2001:212) 

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh 

suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil” yaitu dengan membandingkan 

antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan.  

 

Berdasarkan pengertian-pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan di atas, 

kita dapat memahami makna dari evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk dapat memberikan penilaian 
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terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan dan dampak dari suatu kebijakan yang 

telah dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga mampu menentukan kebijakan yang 

akan dilaksanakan dimasa yang akan datang.  

 

2. Sifat Evaluasi Kebijakan Publik 

 

Sifat evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003:608-609) adalah sebagai berikut: 

 

a. Fokus nilai 

Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusat pada penilaian 

menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan 

program.Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menetukan manfaat 

atau keguanaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha 

untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang 

terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran 

kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk 

mengevaluasikan tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri 

b. Interdependensi Fakta-Nilai 

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai, untuk 

menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai 

tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa 

hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau 

seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh 

bukti bahwa hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari 

aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh 

karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi. 
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c. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau 

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada 

hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi 

bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). 

d. Dualitas Nilai 

Nilai-nilai yang mendasar tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, 

karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi 

sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat 

dianggap sebagai intrinsik ataupun ekstrinsik. Nilai-nilai sering ditata di 

dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling 

ketergantungan antar tujuan dan sasaran. 

 

3. Fungsi- Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik  

 

Menurut Wibawa dan kawan-kawan dalam Nugroho (2008:477) evaluasi 

kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu: 

 

a) Eskplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program 

dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan 

antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini 

evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang 

mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. 

b) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai 

dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.  



16 
 

c) Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar 

sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran 

atau penyimpangan.  

d) Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apakah akibat sosial-ekonomi 

dari kebijakan tersebut.  

 

Dengan melihat fungsi-fungsi evaluasi kebijakan diatas, maka penelitian ini 

berfungsi sebagai eksplanasi, yaitu hasil yang dicapai dalam penelitian ini 

diharapkan dapat menjelaskan gambaran masalah, kondisi, aktor yang mendukung 

keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan program pendataan ulang 

pegawai negri sipil di Pemerintahan Kabupaten Mesuji. 

 

4. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik 

 

Menurut Palumbo dalam Parsons (2005:549-552) menerangkan bahwa terdapat 

dua tipe evaluasi yaitu: 

1. Evaluasi Formatif 

Evaluasi Formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada saat 

sebuah kebijakan atau program sedang dilaksanakan yang didalamnya 

terdapat analisis yang meluas terhadap program yang dilaksanakan dan 

kondisi-kondisi yang mendukung bagi suksesnya implementasi tersebut. 

Fase implementasi membutuhkan evaluasi “formatif” yang memonitor 

kemana arah dijalankan program sehingga dapat menyediakan umpan 

balik yang mungkin digunakan untuk pengembangan atau perbaikan 

proses implementasi.  
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2. Evaluasi Sumatif 

Evaluasi sumatif digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah 

kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah 

yang telah ditujukan diawal.Evaluasi sumatif ini masuk dalam tahap Post 

Impelentation, yakni dilakukan ketika kebijakan atau program sudah 

selesai dilaksanakan dan dengan mengukur atau melihat dampak yang 

ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan program tertentu. 

 

Anderson dalam Winarno (2012:230) membagi evaluasi kebijakan kedalam tiga 

tipe yaitu: 

a. Tipe Pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. 

Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan yang fungsional, maka 

evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya 

dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan 

administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai 

manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program, dan 

proyek-proyek.Pertimbangan-pertimbangan ini banyak memberi kesan 

bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang 

terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para 

pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya. 

b. Tipe Kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada 

bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi 

seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: 

Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapakah 

biayanya?Siapakah yang menerima manfaat (pembayaran atau 
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pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau 

kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar 

dan prosedur-prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan 

memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program, 

maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu 

mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun 

kelemahan dalam tipe ini adalah kecendrungan untuk menghasilkan 

informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap 

masyarkat. 

c. Tipe Ketiga, tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis 

melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan 

untuk mengukur dampaknya bagi masyarkatnya dan melihat sejauh mana 

tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Dengan demikian, 

evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan 

seperti: Apakah Kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana 

yang telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang dikeluarkan serta 

keuntungan apa yang didapat? Siapa yang menerima keuntungan dari 

program kebijakan yang telah dijalankan? 

 

Ketiga tipe tersebut merupakan  tipe-tipe evaluasi. Kemudian pada setiap tipe 

tersebut masing-masing tipe memiliki konsekuensi serta focus apa yang akan 

menjadi kajian dalam evaluasi suatu kebijakan. Selain itu pendapat lainnya juga 

muncul dari para ahli lainnya, menurut Dunn dalam Nugroho (2011:729) tipe-tipe 

evaluasi terdiri: 
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1. Efektivitas, Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil 

(akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. 

Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, 

selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.  

2. Efisiensi (efficiency). Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan 

untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan 

sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara 

efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.  

3. Kecukupan (adequacy). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat 

efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan 

adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan 

antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.  

4. Perataan (equity). Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial 

dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok 

yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada 

perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau 

manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil 

didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan 

pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-

kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan 

erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan 

atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai 

untuk mendistribusikan risoris masyarakat.  
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5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu 

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-

kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena 

analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya–efektifitas, 

efisiensi, kecukupan, kesamaanmasih gagal jika belum menanggapi 

kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya 

suatu kebijakan. 

6. Ketepatan (appropriateness). Kriterian ketepatan secara dekat 

berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang 

ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi 

dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai 

atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi 

tujuan-tujuan tersebut. 

 

Tebel 1. Tipe-tipe Evaluasi 

Tipe Keteria Pertanyaan Ilustrasi 

Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah 

tercapai? 

Unit pelayanan 

Efisiensi Seberapa banyak usaha yang 

diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan? 

Unit biaya, manfaat bersih, rasio 

cost-benefit 

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang 

diinginkan memecahkan masalah? 

Biaya tetap,efektivitas tetap 

Perataan Apakah biaya manfaat didistribusikan 

dengan merata pada kelompok-

kelompok yang berbeda? 

Criteria pareto, criteria kaldor-hicks, 

kreteria rawls 

Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan 

kebutuhan, preferensi, atau nilai 

kelompok-kelompok tertentu? 

Konsistensi survey warga negara 

Ketepatan Apakah hasil yang diinginkan 

berguna atau bernilai? 

Program public harus merata dan 

efesien 

Sumber: Dunn dalam Nugroho (2011:671) 
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Dari pendapat para ahli lebih tertarik pada tipe evaluasi menurut Dunn yang 

mempunyai 6 (enam) tipe karakteristik evaluasi yang dianggap cocok digunakan 

dalam penelitian program pendataan ulang pegawai negri sipil elektronik (E-

PUPNS) di Pemerintahan Kabupaten Mesuji yaitu: Efektivitas, Efesiensi, 

Kecukupan, Perataan, Responsivitas, serta Ketepatan. Setelah penliti 

menggunakan kreteria-kreteria tersebut, nantinya diperlukan indikator lain dalam 

setiap kreteria yang diginakan dalam membahas penelitian lebih lanjut. 

 

5. Masalah Dalam Evaluasi Kebijakan Publik 

 

Untuk menilai suatu kebijakan berhasil ataupun gagal, maka diperlukan tahapan-

tahapan untuk mengevaluasi suatu kebijakan. Evaluasi merupakan proses yang 

rumit dan kompleks, karena memang dalam evaluasi melibatkan berbagai macam 

kepentingan individu-individu. Namun dalam proses evaluasi suatu kebijakan 

tentunya ada beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh peneliti. 

 

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Winarno(2012:245) mengidentifikasi 

beberapa masalah berat yang menjadi kendala dalam evaluasi kebijakan publik 

atau program.  Masalah-masalah tersebut sebagai berikut:  

a) Tujuan-tujuan kebijakan  

Jika tujuan kebijakan tidak jelas atau dengan kata lain tujuan tersebut 

tidak dapat diukur dengan tidak adanya kriteria yang jelas untuk 

menentukan  keberhasilan suatu kebijakan maka tujuan akan terlihat 

samar-samar. Kekaburan dalam tujuan kadangkala merupakan 

konsekuensi dari perbedaan-perbedaan titik pandangan mengenai tujuan-

tujuan kebijakan.  
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b) Membatasi kriteria untuk keberhasilan  

Bahkan pada saat tujuan kebijakan secara jelas menyatakan ada masalah 

tentang bagaimana keberhasilan tujuan itu akan diukur. Maka tujuan 

tersebut akan berubah dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

c) Efek samping 

Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan ataupun 

program seringkali mempengaruhi evaluasi kebijakan tersebut. Kesulitan 

yang biasanya muncul pada saat orang mencoba untuk mengidenifikasi 

dan mengukur efek-efek/pengaruh sampingan dan memisahkan efek 

tersebut dari kebijakan atau program yang sedang dievaluasi. Terdapat 

masalah-masalah tentang faktor-faktor yang merugikan maupun faktor-

faktor yang menguntungkan serta seberapa besar faktor ini 

dipertimbangkan secara relatif dengan tujuan-tujuan pokok kebijakan.  

d) Masalah data  

Informasi yang diperlukan untuk menilai dampak yang ditimbulkan dari 

suatu kebijakan atau program tidak tersedia atau mungkin saja tersedia 

namun dalam bentuk yang tidak cocok.  

e) Masalah metodologi 

Masalah yang seperti ini umum untuk masalah tunggal, atau suatu 

kelompok penduduk, menjadi target dari beberapa program dengan 

tujuan yang sama atau saling berkaitan.  

f) Masalah politik  

Evaluasi bisa menimbulkan ancaman bagi beberapa orang. Keberhasilan 

maupun kegagalan suatu kebijakan atau program di mana politisi atau 
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para birokrat memiliki komitmen terhadap karier secara pribadi, dan dari 

manakelompok-kelompok klien menerima keuntungan yang sedang 

dievaluasi. Pertimbangan-pertimbangan ini jelas akan memengaruhi 

bagaimana hasilevaluasi bisa dijalankan, sebagai bentuk kerjasama para 

pejabat publik dan klien. 

g) Biaya   

Ini bukan tidak umum untuk evaluasi suatu program terhadap biaya 

sebesar satu persen dari total biaya programbiaya seperi ini merupakan 

pengalihan dari pemberian kebijakan atau program. 

 

Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno(2012:248) menyatakan setidaknya 

ada delapan faktor yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tidak memperoleh 

dampak yang diinginkan, yakni:  

1. Sumber-sumber yang tidak memadai. 

2. Cara yang digunakan untuk melaksanaan kebijakan-kebijakan. 

3. Masalah publik seringkali disebaban karena banyak faktor sementara 

kebijakan yang ada ditujukan hanya kepada penanggulangan atau 

beberapa masalah saja. 

4. Cara orang menanggapi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan-

kebijakan publik yang justru meniadakan dampak kebijakan yang 

diinginkan. 

5. Tujuan kebijakan tidak sebanding dan bertentangan satu sama lain. 

6. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah membutuhkan 

biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah tersebut. 

7. Banyaknya masalah publik yang tidak mungkin dapat diselesaikan. 
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8. Menyangkut sifat masalah yang akan dipecahkan oleh suatu tindakan 

kebijakan. 

 

Evaluasi baik dilakukan untuk proses yang berkelanjutan bukan hanya sebatas 

memberikan penilaian dan berhenti disitu. Telah diuraikan pendapat beberapa ahli 

tentang masalah-masalah dalam evaluasi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk 

kita mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghalang bagi 

pencapaian tujuan-tujuan kebijakan. 

 

Jika kita mengetahui masalah-masalah yang seringkali menjadi penghalang para 

evaluator dalam mengevaluasi diharapkan proses evaluasi akan bisa berjalan 

dengan baik sebagaimana yang diharapkan.  

 

6. Langkah-langkah dalam Evlauasi Kebijakan Publik 

 

Schuman dalam Winarno (2012:233-234), mengemukakan enam langkah dalam 

evaluasi kebijakan, yakni: 

a) Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi. 

b) Analisis terhadap masalah. 

c) Deskripsi dan standarisasi kegiatan. 

d) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. 

e) Menentukan Apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari 

kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.  

f) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.  

 

Selain itu, Suchman juga mengidentifikasi beberapa pertanyaan oprasional untuk 

menjalankan riset evaluasi, yakni: 
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a. Apakah yang menjadi isi dari tujuan program? 

b.  Siapa yang menjadi target program? 

c. Kapan perubahan yang diharapkan terjadi? 

d. Apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak (Unitary of multiple)? 

e. Apakah dampak yang diharapkan besar? 

f. Bagaimanakah tujuan-tujuan tersebut dicapai? 

 

Dari keseluruhan tahap-tahap diatas, mendefinisikan masalah merupakan tahap 

yang paling penting dalam evaluasi kebijakan.Hanya setelah masalah-masalah 

dapat didefinisikan dengan jelas, maka tujuan-tujuan dapat disusun dengan jelas 

pula. Kegagalan dalam mendefinisikan masalah akan berakibat pada kegagalan 

dalam memutuskan tujuan-tujuan.  

 

1. Tipe-tipe Riset Evaluasi Kebijakan Publik 

 

Menurut Henry dalam Wiyoto (2005:55-75) mengidentifikasi ragam riset evaluasi 

kedalam tujuh tipe utama, yaitu:  

a. Front-end analyses(evaluasi perencanaan program), merupakan riset 

evaluasi yang dikembangkan sebelum keputusan tentang sebuah baru 

ditetapkan atau sebuah program dilanjutkan.  

b. Evaluability Assessments, merupakan riset evaluasi yang dilakukan 

dengan jalan membandingkan asumsi kebijakan yang mendasari sebuah 

program, dengan apa yang seharusnya dicapai dalam program tersebut, 

serta menilai rasionalitas asumsi yang dibuat dan kemungkinan (peluang) 

program dapat mencapai sasarannya. 
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c. Cost-benefit and cost effectiveness (riset tentang efisiensi program), 

merupakan tipe evaluasi yang dilakukan dengan teknik membandingkan 

output dan atau outcomes sebuah program, dengan sumberdaya yang 

telah dikeluarkan.  

d. Proces of implementation evaluation, merupakan riset evaluasi program 

dengan menilai sejauh mana program berjalan seperti yang di khendaki 

(ditetapkan). Artinya, mengevaluasi suatu proses dari aktivitas yang ada 

dalam sebuah program. Isu strategik yang terdapat pada tipe riset ini, 

yaitu: How did the program operate?,atau What happened, atau What did 

the program do? 

e. Effectiveness, outcome, or impact evaluation, merupakan riset evaluasi 

yang ditujukan untuk menilai sejauh mana sebuah program mencapai 

hasil seperti yang telah ditetapkan. Riset ini memfokuskan pada output 

dan outcomes.  

f. Program and Problem monitoring ( riset problem monitoring), 

merupakan tipe rieset evaluasi yang memberikan informasi pada program 

dan masalahnnya, atau paling tidak tentang rekaman problem yang 

terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di dalam 

sebuah variasi wilayah yang dilakukan secara simultan.  

g. Meta-evaluation, evaluation syntheses or comprehensive evaluation, 

merupakan tipe evaluasi yang berupaya menganalisis kembali temuan-

temuan dari berbagai evaluasi yang telah dilakukan untuk menemukan 

apa yang dapat dipelajari dari yang telah terjadi tentang sebuah 

program/kebijakan publik.  
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Berdasarkan tipe-tipe evaluasi diatas, maka penelitian ini rencananta akan 

menggunakan tipe Effectiveness, outcome, or impact evaluation, yaitu riset 

evaluasi yang ditujukan untuk menilai sejauh mana sebuah program mencapai 

hasil seperti yang telah ditetapkan dikarenakan program E-PUPNS ini ingin 

mengetahui dan memberikan gambaran tentang pencapaian hasil dari pelaksanaan 

program pemerintah dalam mewujudkan pegawai  yang taat akan kearsipan dan 

dokumennya. 

 

C. Tinjauan Tentang Program PUPNS 

 

 

Kegiatan PUPNS terakhir dilakukan tahun 2003 perlu dilakukan PUPNS secara 

periodik minimal setiap 10 tahun sekali. Membangun fungsi monitoring dan 

evaluasi data kepegawaian untuk meningkatan dan memelihara keakurasian data. 

Membangun kepedulian dan kepemilikan (sense of awareness/ownership) PNS 

terhadap data kepegawaiannya. Menata ulang sistem informasi kepegawaian 

sesuai amanat dalam UU No. 5 Tahun 2015 tentang ASN. Dinamika perubahan 

organisasi dan pemekaran wilayah, serta adanya perubahan dalam manajemen 

kepegawaian termasuk didalamnya manajemen ASN. Kebutuhan spesifik data 

(data stakeholder PNS seperti Perumahan, BPJS, KPE, Pendidikan dst. 

 

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 

pasal 1dan 2 yaitu Pedoman Pelaksanaan Pendataarn Ulang Pegawai Negeri Sipil 

Secara Elektronik Tahun 20I5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara ini.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai 
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berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini 

dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia. 

 

Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara Manajemen 

Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi dan tugas 

antara lain untuk menyimpan informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telat 

dimutakhirkan oleh instansi pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan 

dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.Untuk melindungi 

penyelenggaraan manajemen, penyimpanan, pengelolaan dan pengembangan 

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi maka diperlukan 

database Aparatur Sipil Negara nasional yang akurat.Dalam rangka penerapan 

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara berbasis Teknologi Informasi yang 

mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan yang 

terpercaya, efisien, efektifdan akurat, maka Pendataan Ulang Pegawai Negeri 

Sipil perlu dilakukan secara online dan terintegrasi antara instansi 

pemerintah.Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pendataan Ulang 

PegawaiNegeri Sipil secara elektronik pada tahun 2015  dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien, mengenai tata cara pendaftaran dalam Pendataan Ulang 

Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 
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1. Tujuan Program PUPNS 

 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan Sebagai pedoman 

bagi pejabat yang bertanggung jawab di bidang informasi kepegawaian untuk 

memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar 

kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil 

Negara yang pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai sumber daya 

aparatur negara. 

 

2. Sanksi 

 

a. Apabila PNS tidak melaksanakan pemutakiriran data melalui E-

PUPNS pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan 

dikeluarkan dari database kepegawaian nasional. 

b. Akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 

sub a maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan 

diproses. 

 

D. Kerangka Pikir 

 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mesuji (BKD) yang 

menjelaskan bahwa banyak PNS menggunakan ijazah palsu dalam persyaratan 

untuk penyesuaian pangkat dan golongan seorang serta pemalsuan data-data 

kepegawaian lainnya. BKDD menemukan adanya penggunaan ijazah palsu di 

kalangan (PNS) yang bekerja dilingkup pemerintah kabupaten. Hasil sementara 

verifikasi 10 dari 14 total Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), didapati 
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beberapa oknum PNS yang terindikasi mengunakan ijazah palsu dalam 

melakukan penyesuaian pangkat dan golongan. 

 

Program Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik E-PUPNS adalah 

program yang yang di gagas oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk 

mendata kembali data-data PNS di seluruh instansi pemerintah, demi menghindari 

data fiktif yang bias merugikan Negara. Sepanjang sejarah baru dua kali BKN 

melakuan pendataan seperti ini, yaitu pada tahun 1974 dan 2003. Seiring 

perkembangan teknologi, pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil tahun 2015 ini  

pun di buat secara elektronik. Namun dalam pelaksanaan PUPNS tahun 2003 ini 

masih banyak PNS yang tidak mendaftarkan dirinya. 

 

Menurut Anderson dalam Winarno (2012:229) evaluasi kebijakan dapat 

dirumuskan sebagai penelitian terhadap kebijakan yang telah dijalankan, hal yang 

dinilai adalah isi, implementasi maupun dampaknya.Tujuan dari evaluasi ini yaitu 

untuk menilai kebijakan yang telah dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. 

 

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan program pendataan pegawai negri sipil 

elektronik di pemrintahan kabupaten Mesuji. Penelitian ini lebih berpedoman 

pada UU Nomer 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi dan 

tugas antara lain untuk menyimpan informasi Pegawai ASN yang telah 

dimutakhirkan oleh instansi pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan 

dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.  
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Evaluasi pelaksanaan program E-PUPNS bertujuan menilai berhasil atau tidak 

berhasilnya kebijakan ini.Evaluasi kebijakan dalam program E-PUPNS dapat 

dinilai berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut William Dunn untuk 

melihat bagaimana pelaksanaan dari program Pendataan Ulang Pegawai Negeri 

Sipil Elektronik (E-PUPNS) di Pemerintahan Kabupaten Mesuji.Agar 

mempermudah kerangka fikir, bisa dilihat dari gambar berikut. 
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Gambar I. Model Kerangka Pikir 
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Sumber: diolah oleh peneliti 2016 

 

 

 

Banyak PNS menggunakan ijazah palsu dalam persyaratan untuk 

penyesuaian pangkat dan golongan seorang serta pemalsuan data-data 

kepegawaian lainnya. 

UU Nomer 5 tahun 

2014 tentang 

Aparatur Sipil 

Negara memiliki 

fungsi dan tugas 

antara lain untuk 

menyimpan 

informasi Pegawai 

ASN 

 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Mesuji (BKDD) yang 

menjelaskan bahwa banyak PNS 

menggunakan ijazah palsu dalam 

persyaratan untuk penyesuaian pangkat dan 

golongan seorang serta pemalsuan data-

data kepegawaian lainnya.Hasil sementara 

verifikasi 10 dari 14 total Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD), didapati 

beberapa oknum PNS yang terindikasi 

mengunakan ijazah palsu dalam melakukan 

penyesuaian pangkat dan golongan 

Evaluasi program E-

PUPNS diukur dengan 

indikator yang 

dikemukakan oleh 

William Dunn: 

- Efektivitas 

- Efesien 

- Kecukupan 

- Perataan 

- Responsivitas 

- Ketepatan 

 

Faktor penghambat pelaksanaan 

perogram E-PUPNS 

Pengurangan angka pemalsuan data-

data kepegawaian dan kecurangan 

lainnya di Pemerintahan Kabupaten 

Mesuji 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan dan Tipe  Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tipe 

deskriptif.Williams dalam Moleong (2013:5) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan 

menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang satu atau peneliti yang 

tertarik secara alamiah.Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) 

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berpa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari orang-

orang dan prilaku yang dapat diamati.Menurut mereka pendekatan ini diarahkan 

pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).Jadi dalam hal ini tidak 

boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, 

tetapi perlu menghadangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan. 

 

Menurut Bungin (2005:36), penelitian deskriptif betujuan untuk menjelaskan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, dan berbagai variabel yang 

timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang 

terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang 
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kondisi, situasi atau pun variabel tersebut.Kaitannya dengan penelitian ini adalah 

bahwasannya penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif 

dengan tipe deskriptif untuk menggambarkan hasil penyelenggaraan program 

pendataan ulang pegawai negri sipil di pemerintahan kabupaten Mesuji. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Untuk menciptakan penelitian yang terkonsentrasi, maka penelitian menetapkan 

fokus penelitian.Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif 

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana 

data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan 

pada tingkat kajian yang akan diteliti. 

 

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi evaluasi Program 

Pendataan Ulang Pegawai Negri Sipil Elektronik (E-PUPNS) di Pemerintahan 

Kabupaten Mesuji dari segi evaluasi implementasi kebijakan.Peneliti melakukan 

evaluasi implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan teori Dunn dalam 

nugroho (2011:729) fokus dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaiatan 

dengan evaluasi Program Pendataan Ulang Pegawai Negri Sipil Elektronik di 

Pemerintahan Kabupaten Mesuji yaitu: Efektifitas, Efesiensi, Kecukupan, 

Perataan, Responsivitas, Ketepatan.Dalam penelitian peneliti menggunakan teori 

yang di kemukakan oleh Dunn namun dalam peneliti marasa kabingungan dalam 

menerapakan teori milik Dunn sehingga peneliti menambahakan tipe yang 

dikemukakan oleh Suchman agar memudahkan peneliti dalam melakukan evaluasi 

program E-PUPNS. Suchman dalam Winarno (2012:234) yang mengemukakan 

enam langkah dalam evaluasi kebijakan yakni mengindentivikasi tjuan program 
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yang akan dievaluasi, analisis terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi 

kegiatan, pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi, menentukan 

apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau 

karena penyebab yang lain, beberapa indilator untuk menentukan keberadaan 

suatu dampak. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Menurut Moeloeng (2013: 128) penentuan lokasi penelitian merupakan cara 

terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki 

lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan dilapangan. 

Sementara itu, geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga 

dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian.Lokasi penelitian ditentukan 

dengan sengaja (purposive) yaitu dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kabupaten Mesuji karena di Kabupaten Mesuji termasuk Kabupaten baru 

sehingga baru tahun 2015 melaksanakan E-PUPNS yang diselenggarakan oleh 

pemerintah. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2013:308). Teknik pengumpulan datayang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu : 

 

 

 

 



36 
 

1. Teknik Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.Teknik yang digunakan dengan 

memilih anggota sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. 

Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah 

catatan kecil peneliti, pedoman wawancara serta handphone untuk 

recorder dan kamera. Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk 

memahami sudut pandang dan pengalaman dari narasumber yang 

diwawancarai. Berikut adalah daftar informan yang akan diwawancara 

dalam penelitian ini  

Tabel 2. Daftar Informan 

No Tempat/Instansi No Informan 

1.  BKD Kabupaten 

Mesuji 

1 Ibu Evita Krisnawati, SE,.MM (selaku sekertaris 

BKDD) 

2 Bapak Rahmatulloh, S.IP (Kasubid bina kakrir 

dan diklat kepegawaian BKDD) 

2. PNS Kabupaten 

Mesuji 

1 Bapak Jupri (Sekertaris BP4K) 

2 Bapak Nanang Sutrisno, S.IP (Kasubid 

Pengkajian Tehnologi di Dinas Peternakan, 

Perikanan dan Kelautan) 

3 Bapak Darwis (Sekertaris Kecamatan Simpang 

Pematang) 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2016. 

2. Teknik Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dapat 

dijadikan informasi berupa surat-surat, peraturan daerah dan lain-

lain.Data-data yang dapat dijadikan informasi dalam penelitian ini yaitu 
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data-data yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan program E-

PUPNS di pemerintahan kabupaten Mesuji. 

 

a. Undang-undang Nomer 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara 

b. Undang-undang Nomer 19 Tahun 2015 Tententang Pedoman 

Pelaksanaan  Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik 

c. SOP Program E-PUPNS 

d. Literature tentang Kebijakan Publik 

e. Data-data dari website BKN 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri dan orang lain. 

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono(2010:244) yaitu analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
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yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri dan orang lain. 

 

Model analisis data dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa tahapan. 

Tahapan-tahapan tersebut adalah : 

1. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya.Kegiatan mereduksi data yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan hasil wawancara, 

pengamatan dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui 

recorder maupun catatan-catatan lapangan dan hasil pengumpulan 

dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian 

Implementasi program pendataan ulang PNS di Pemerintahan Kabupaten 

Mesuji data yang diperoleh kemudian dipilih dan diseleksi, serta 

difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor 

internal di dinas tersebut. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada penelitian 

ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto. 

Tetapi, yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian ini adalah dengan tabel dan teks naratif. 
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3. Verifikasi atau penyimpulan Data 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.Pada penelitian ini, 

data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-

hal yang sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan.Proses 

penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara 

mendiskusikan data hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang 

diusulkan dalam Bab Tinjauan Pustaka, serta dengan pengambilan 

intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, 

serta dokumentasi. 

Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D(2011:247) 

 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Penariakan Kesimpulan 
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F. Teknik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut 

Moleong (2013:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: 

1. Derajat kepercayaan (credibility) 

a. Triangulasi  

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.Mathinson dalam 

Sugiyono (2013:332) nilai dari teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak 

konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik 

triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan 

lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi  akan lebih 

meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan. 

 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan derajat kepercyaan dengan 

menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil 

teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan 

dokumentasi.Informan tersebut berasal dari pihak Badan Kepegawaian 

dan Diklat Daerah serta Pegawai Negri Sipil  yang ada di Kabupaten 

Mesuji.Observasi yang dilakukan pada saat peneliti turun ke lapangan 
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serta dokumentasi yang didapatkan dari Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah. 

b. Kecukupan referensial  

Kecukupan  referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan 

terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 

penafsiran data. Kecukupan referensial peneliti melakukan dengan cara 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui 

literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan 

untuk mendukung analisis data. 

c. Ketekunan  

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. Dengan melakukan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan 

deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.  

d. Analisis kasus negatif 

teknik analisis kasus negatif dilakukan denga cara mengumpulkan contoh 

dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi 

yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai pembanding. 

2. Keteralihan (transferability) 

pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang 

lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk 

menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan 

yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. 

3. Kebergantungan (dependability) 
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Menurut Sugiyono (2013: 277) pengujian kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi 

peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data maka 

dari itu diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak 

ada tetapi datanya ada, maka penelitian itu tidak reliabel atau dependable. 

4. Kepastian (confirmability) 

penguji kepastian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian 

berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Mesuji 

 

1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Mesuji 

 

Kabupaten Mesuji merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Lampung 

yang diresmikan secara definitif pada tanggal 13 April2012hasil dari pemekaran 

Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Mesujimemiliki posisi strategis sebagai 

pintu gerbang masuk dan keluar dari Provinsi Lampung menuju Provinsi lainnya 

di Pulau Sumatera melalui jalur Lintas Timur Sumatera. 

 

Menurut sejarah pada tahun 1942, merupakan tonggak awal keberadaan 

wargaMesuji yang ditandai oleh hijrahnya Muhammad AliPesirah Pangeran Jugal 

anak dari Sirah Pulau Padang Afdeling Kayu Agung beserta keluarganya. 

Kepindahannya tersebut diikuti pula oleh suku-suku lainnya yaitu; Seri Pulau, 

Sugi Waras, Kayu Agung, Palembang, dan Lampung yang menyebar di sembilan 

wilayah Mesuji. 

 

Tahun 1982, Program Transmigrasi mulai ditempatkan di wilayah ini kemudian 

dilanjutkan pada tahun 1985 dan tahun 1992. Waktu itu, wilayah Mesuji masih 

merupakan bagian wilayah Kabupaten Lampung Utara.Pada tahun 1997, 

Kabupaten Lampung Utaradimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu 
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Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Mesuji 

akhirnya masuk sebagai bagian di Kabupaten Tulang Bawang. 

 

Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks 

lokal, masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang berasal dari 7 (tujuh) 

Kecamatan (Mesuji, Mesuji Timur, Tanjung Raya, Panca Jaya, Simpang 

Pematang, Way Serdang, dan Rawajitu Utara) berinisiatif untuk memekarkan 

wilayahnya tersebut menjadi Kabupaten baru. Upaya kolektif tersebut diprakarsai 

oleh Tim Formatur Pembentukan Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Mesuji 

(disebutTim Sembilan) pada tanggal 12 Februari 2005 yang beranggotakan; 

Ismail Ishak, Jaswani, Drs. Marzuki,Drs. Abdul Karim Mahfudz, Mat Jaya, 

Wasito, S.Pd., Mulkipli, Sugiarto, S.Pd., dan Sabariman. Selanjutnya terbentuklah 

Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Mesuji (P3KM).Melalui proses yang 

cukup panjang dan didukung oleh berbagai pihak maka dalam Sidang Paripurna 

DPR-RI tanggal 29 Oktober 2008, Mesuji disahkan Menjadi sebuah Kabupaten, 

yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung yang diundangkan pada 

tanggal 26 Nopember 2008. Pada tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai 

Hari jadi Kabupaten Mesuji.Kemudian untuk menjalankan UU tersebut pada 

tahun 2011 Depdagri menerbitkan Permendagri No66 Tahun 2011 untuk 

kabupaten 60ini yang berguna untuk mendukung perangkat kerja Kabupaten 

Mesuji tersebut. 

 

Tanggal 28 September 2011, Kabupaten Mesuji menggelar Pemilukada atau pesta 

demokrasi untuk memilih Bupati pertama yang akan memimpin Kabupaten 
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tersebut.Pemilihan tersebut yang di fasiltasi oleh KPU setempat, pasangan H. 

Khamamik-Ismail Ishak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pertama di 

Kabupaten Mesuji ini. Dikarenakan sesuatu dan lain hal, pelantikan yang 

dilakukan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur Lampung pada hari 

jumat tanggal 13 April 2012 di Rumah Tahanan Negara (Rutan)Menggala, 

Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung. 

 

2.  Letak Georgafis 

 

 

Kabupaten Mesuji memiliki luas wilayah 2.184,00 km2yang terdiri dari7 

Kecamatan dan 105 Kampung. Pengembangan ini semenjak terbukanya Mesuji 

menjadi tujuan Transmigrasi sejak tahun 1983 dari mulai SP 1 dan seterusnya 

sampai terbukanya pabrik dan tambak udang Dipasena dan lainnya di 

Mesuji.Kabupaten Mesuji mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi 

Sumatera Selatan. 

- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir 

Provinsi Sumatera Selatan. 

- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan 

Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, serta Kecamatan 

Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi 

Sumatera Selatan. 

 

Berdasarkan Kecamatan Dalam Angka tahun 2010,Kabupaten Mesuji terdiri dari 

7 kecamatan yaitu Kecamatan Mesuji, Tanjung Raya, Rawajitu 61Utara, Mesuji 
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Timur, Simpang Pematang, Way Serdang, dan Panca Jayayang dibagi dalam 75 

desadengan memiliki luas wilayah 171.848,33Ha. Luas wilayah 

171.848,33Habelum memasukkan luas wilayah hutan register yang menjadi hutan 

tanaman industri seluas 42.762,00Ha dan hutanrakyat 2.600Ha yang seharusnya 

ditambahkan kedalam cakupan wilayah Kabupaten Mesuji yang tercantum dalam 

UU pendiriannya seluas 218.400Ha. 

 

B.  Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Masuji 

 

1. Latar Belakang 

 

Terselenggaranya “Good Governance” merupakan persyaratan utama untuk 

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan 

negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penetapan sistem yang 

tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung 

jawab, serta bebeas KKN, perlu diperhatikan pula mekanisme untuk meregulasi 

akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas 

instansi parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi 

masyarakat luas. 

 

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan  pada klasivikasi responsibilitas manejerial 

pada tiap tingkat dalam organisasi yang bertjuan untuk pelaksanaan kegiatan pada 

tiap bagian masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur baertanggungjawab 

atas setiap kegiatan yang dilaksanakan  pada bagian lain konsep inilah yang 

membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (controllable 
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activities)dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkontrol (uncontrol activities), 

kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kagiatan-kegiatan yang secara nyata 

dapat direncanakan dilaksankan, dikendalikan dan dinilai hasilnya pleh pihak 

yang berwenang. 

 

Sejalan dengan hal tersebut diatas, perubahan paradigma telah memberikan 

kesempatan kepada daerah dalam menyelenggarakan Perintah dan Pembangunan 

sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang 

pemerintah daerah (ekonomi daerah) yang diganti dengan Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah yang diganti Undang-undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang perimbangan uang dan pusat, membukan infikasi meningkatnya 

peranan dan kewenangan Kabupaten/Kota, bagian besar kewenangan bersifat 

operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi 

kewenangan Kabupaten/Kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan Otonomi 

Daerah.  

 

Pemberian kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan 

mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat serta menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelengaraan 

pemerintah daerah yang menuntut adanya aparatur pemerintah yang bersih dan 

menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat, 

hal ini tentu didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, netral, 

akuntable dan sejahtera sehingga dapat mewujudkan kinerja pemerintah dan 

kelembagaan daerah yang bersih dan sesuai dengan harapan masyarakat luas. 
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Adapun yang dimaksud dengan aparatur yang profesional tersebut diatas adalah 

setiap PNS diharapkan memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa 

depan, kompeten dibidangnya, mempunyai jiwa berkometisi/bersaing secara jujur 

dan sportif, serta menjunjung tinggi etika profesi, disamping itu PNS dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat bersikap netral, tidak boleh 

diskriminatif oleh karena itu PNS dilarang menjadi anggota dan pengurus partai 

politik.  

 

PNS dituntut harus bersikap akuntable dalam melaksanakan tugasnya, artinya 

PNS wajib memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan 

kinerja yang memberi tugas, sebagai standar pengukuran kinerja kepada yang 

memberi tugas, sebagai standar pengukuran kinerja PNS berbasis kepada kinerja. 

Selanjutnya berdasarkan pemikiran tersebut diatas sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan 

Fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mesuji “melaksankan 

urusan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Oleh 

karenanya sebagai konsekwensi logis untuk mewujudkan kinerja Aparatur handal 

dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, 

transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam 

lingkungan BKDD Kabupaten Mesuji harus benar-benar terwujud bukan menjadi 

hayalan dan retrorika belaka, artinya benar-benar akan terciptanya aparatur yang 

mampu berperan sebagai pembahru perekat persatuan bangsa secara menyeluruh. 
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2. Pembentukan  

 

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Mesuji merupakan unsur 

penyelnggara pemerintah daerah di Kabupaten Mesuji  yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Badan, bertanggung jawab langsung kepada Bupati secara teknis 

administrasi mendapat pembinaan dari Sekertaris Daerah. 

 

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Mesuji dibentuk 

berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 tahun 2010 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kebupaten Mesuji 

nomor 37 tahun 2012. 

 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat adalah 

membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat. Dalam penyelenggaraan tugas pokok 

tersebut di atas Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah serta 

pendidikan dan pelatihan. 

2. Pemberi dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang 

Kepegawaian Daerah serta Pendidikan dan Pelatihan. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian Daerah serta 

Pendidikan dan Pelatihan. 
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4. Pelayanan adminiftratif. 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak 

bertentangan dengtan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

4. Struktur Organisasi  

 

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Mesuji 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepala badan 

2. Sekertaris yang membawahi: 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan  

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

c. Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan yang membawahi: 

a. Sub Bidang Kepangkatan 

b. Sub Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai 

4. Bidang Pengambangan Karir dan Diklat Pegawai yang membawahi: 

a. Sub Bidang Mutasi Jabatan 

b. Sub Bidang Bina Karir dan Diklat Pegawai 

5. Bidang Pembinaan, Informasi dan Kesejahteraan Pegawai, yang 

membawahi: 

a. Sub Bidang Informasi dan Disiplin Pegawai 

b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberentian Pegawai 
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6. Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan funfsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan 

keterampilan. 
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Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan 

Diklat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen BKDD Kab. Mesuji, 2016 
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1. Sumber Daya Manusia  

 

 

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, BKDD Kabupaten 

Mesuji pada TA 2015 di dukung oleh sumber daya manusia berjumlah 41 orang 

yang terdiri dari 22 orang berstatus Pegawai Negri Sipil,  6 orang berstatus CPNS 

dan 14 orang sebagai Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Berdasarkan analisis beban 

kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencapai 

kebutuhan. Selain itu masih terdapat jabatan structural yang belum difinitif dan 

masih kekurangan staf sebagaimana terlihat pada table.  

Tabel 3. Sumber Daya Manusia BKDD 

No Eselon/Non 

Eselon 

Pendidikan Golongan 

S2   

 

S1 D3 SLTA SLTP SD IV III II I TKS 

1 II 1      1     

2 III 3 1      4    

3 IV 2 6      8    

4 Non Eselon  7 7 1   1 7 6   

5 Jabatan 

Fungsional 

           

6 TKS  2 2 10       14 

 Jumlah 6 16 9 11   2 18 6  14 

Sumber: Dokumen BKDD Kab. Mesuji, 2016 

 

Secara sabatan truktural, formasi  jabatan di BKDD terdiri atas Eselon II  

berjumlah 1 (satu) orang, Eselon III berjumlah 3 orang, jabatan Eselon IV 

berjumlah 3 orang, struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Mesuji sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Mesuji. 
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2. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas merupakan faktor yang 

cukup penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

BKDD. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki BKDD Kabupaten Mesuji 

sampai 11 Desember 2015 meliputi:  

a.  Kendaraan Dinas Roda 4  : 1 Unit 

b. Kendaran Dinas Roda 2 : 1 Unit 

c. Sarana Kantor lainnya  : 137 jenis sarana dengan jumlah yang                    

beragam 

 

3. Visi dan Misi BKDD 

 

a. Untuk melaksanakan tugas dan pokok dan fungsi BKDD Kabupaten Mesuji 

telah menyusun dan menetapkan visi sebagai berikut: 

“Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Mesuji yang Profesional, 

Bermoral dan Sejahtera” 

Penjabaran makna dari Visi Badab Kepegawaian  dan Diklat Daerah (BKDD) 

Kabupaten Mesuji tahun 2012-2017 tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Profesional 

Istilah „profesional‟ dimaksudkan untuk mewujudkan criteria pegawai yang 

memiliki kompetisi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, 

bekerja dengan dedikasi yang tinggi dan berorientasi pada prestasi kerja 
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Bermoral 

Mengandung pengertian bahwa sikap dan kepribadian PNS yang 

mencerminkan prilaku positif, memiliki perangai yang baik, berbudi pekerti 

luhur, dan berahlakul karimah, serta dapat menjadi panutan dan suri tauladan 

dilingkungan dimanapun dia berada. 

 

Sejahtera 

Yang dimaksud dengan „sejahtera‟ adalah untuk menunjukan bahwa 

penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat hidup layak bagi diri dan 

keluarganya. Kesetahteraan PNS diwujudkan dengan memperhitungkan beban 

kerja dan prestasi kerja/produktivitas marjinal, serta didukung dengan system 

penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan motivasi 

peningkatan kinerja dan terciptanya PNS yang bersih dari KKN. 

 

b. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar 

tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan 

misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan 

dapat mengenal organisasi, mengetahui peran dan program-programnya serta 

hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Dalam upaya pencapaian 

visi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, maka ditentukan misi Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagai berikut : 
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“Meningkatkan  Kompetensi  dan  Kinerja  Aparatur” 

Tujuan :    

Mengembangkan kompetensi dan kinerja aparatur yang profesional dan 

akuntabel. 

Sasaran :      

1) Meningkatnya kuantitas aparatur yang berkualifikasi sesuai kebutuhan 

organisasi. 

2) Meningkatnya aparatur yang berbasis kompetensi dan professional. 

3) Meningkatnya kinerja aparatur yang akuntabel. 

4) Terwujudnya penerapan penghasilan berdasarkan kinerja. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang “Evaluasi Program 

Pendataan Ulang Pegawai Negri Sipil Elektronik (E-PUPNS) di Pemerintahan 

Kabupaten Mesuji” maka kesimpulannya yang didapat bahwa: 

 

1. Efektivitas 

Berdasarkan dimensi efektivitas bahwa Pelaksanaan Program Pendataan Ulang 

Pegawai Negri Sipil Elektronik di Pemerintahan Kabupaten Mesuji jika dilihat 

dari ketercapaian hasil/output nya belum Tercapai, terbukti bahwa dari total PNS 

sebanyak 2.638 orang, hingga akhir Desemeber 2015 sebanyak 2.499 orang saja 

yang sudah melakukan registrasi. Sisanya sebanyak 139 PNS yang ada dilingkup 

pemerintah kabupaten (pemkab) Mesuji belum bisa masuk dalam E-PUPNS.103 

orang pns belum diverifikasi di level 1 atau berkas belum di terima BKDD 

selanjutnya ada 36 pns yang belum melakukan regestrasi sama sekali Kemudian, 6 

pns dari data keseluruhan tersebut telah meninggal dunia dan beberapa pns yang 

telah memasuki pensiun.Satu PNS terbukti menggunakan ijazah palsu dalam 

penyetaraan golongan/pangkat. 
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2. Efesiensi 

Mengenai efesiensi peneliti mengukur berdasarkan beberapa sub indikator dan 

dibandingkan seperti pada ukuran berikut: 

a) Efesiensi output: jika dengan tingkat input yang sama, diperorel tingkat 

output yang lebih tinggi, maka terjadi efesiensi (output). 

b) Efesiensi input; jika ingin mencapai tingkat output yang sama dapat 

digunakan tingkat input yang lebih sedikit, maka terjadi efesiensi (input). 

Dalam penggunaan sumber daya masih kurang maksimal oleh instansi 

pelaksana tarutama dalam pengawasan dan dalam efesiensi waktu pun belum 

maksimal juga karena pihak verifikator level 1 dan level dua masih 

mengalami keterlambatan waktu penyetoran berkas dari waktu yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. 

 

3. Kecukupan 

Bila dilihat dari kecukupan pelaksanaan Program E-PUPNS belum tercapai 

seperti yang diharapkan pihak pelaksana, masih adanya PNS yang belum 

mendaftarkan dirinya dikerenakan mereka yang kurang sadar akan program E-

PUPNS tersebut.  

 

4. Perataan 

Mengenai indikator perataan peneliti menyimpulkan bahwa ketidakmerataan 

mengenai sosialisasi, pengawasan, motoring oleh Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Pemerintahan Kabupaten Mesuji dalam pelaksanaan program belum 

dirasakan oleh Pegawai Ngri Sipil. 
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5. Responsivitas  

Kesimpulan peneliti mengenai program pendataan ulang pegawai negri sipil 

elektronik para PNS merespon baik adanya program ini, sehingga tidak 

menghambat dari pelaksanaan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. 

 

6. Ketepatan  

Peneliti menyimpulkan mengenai ketepatan yang dibagi menjasi dua sub indikator 

oleh peneliti yaitu ketepatan sasaran dan manfaat. Pada ketepatan sasaran dan 

manfaat sudah sesuai dengan  tujuan peraturan dari Undang-Undang Nomer 5 

tahun 2014. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran 

yaitu: 

1. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Daerah Kabupaten Mesuji selaku 

pelaksana kebijakan sebaiknya memberikan punishment seperti yang 

ditetapkan oleh UU No 19 Tahun 2015  terhadap PNS yang tidak mengisi 

data dokumen kepegawaiannya secara lengkap seperti diberikannya surat 

peringatan dan jika surat peringatan tidak di respon maka pemrintah 

berhak menonaktifkan status kepegawaian PNSnya. 

2. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Mesuji sebaiknya 

meningkatkan kembali koordinasi dalam pelaksanaanprogram E-PUPNS 

kepada operator verifikasi program E-PUPNS satuan kerja,sehingga 

pelaksamaan program Pendataan Ulang Pegawai Negri Sipil Elektronik 
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(E-PUPNS) ini berjalan dengan efektif tanpa banyak kendala dengan cara 

diadakannya rapat koordinasi kembali sebagai bentuk evaluasi. 
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