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ABSTRACT 

 

 

THE POLICY OF NATIONAL CIVIL SERVICE AGENCY IN CIVIL 

SERVANTS DATA RECOLLECTION (PUPNS) IN BANDAR LAMPUNG 

 

 

BY 

 

RACHMAD MAHENDRA 

 

 

The National Civil Service Agency (BKN) is a non-department of Indonesian 

Government Institutions which function to carry out the governmental duties in the 

field of civil service management in accordance with the provisions of the 

legislation. One of the program runs by BKN is conducting Electronic Civil 

Servants data Re-Collection (E-PUPNS) which was initiated by the National Civil 

Service Agency (BKN) to implement the Law No. 19/2015, and to do the data 

recollection of civil servants across the government agencies in order to avoid 

fictitious data which could harm the country. 

 

The problems of the research were formulated as follows: (1) How is the policy of 

the National Civil Service Agency in the implementation of Civil Servants data 

recollection (PUPNS) in Bandar Lampung? (2) What are the risk factors of the 

policy of the National Civil Service Agency in the implementation of Civil 

Servants data recollection (PUPNS) in Bandar Lampung? 

 

This study used empirical normative approach. The data collection procedure was 

done through literature study and field study (observation). The data management 

was done through the process of data examination, data classification, data 

preparation and data selection. The data were analyzed through descriptive 

qualitative. 

 

The result of the study showed that the policy of the data recollection issued by the 

National Civil Service Agency (BKN) was targeted to recollect the data of entire 

civil servants across Indonesia. The policy was called Electronic Civil Servants 

Data Recollection  of 2015, abbreviated as e-PUPNS. The program of e-PUPNS 

was a process of data recollection of civil servants with the help of technology 

information which includes the data updating done by every civil servant, as well 

as the validation and verification of data thoroughly by the central/local agencies 

in accordance with the authority. This effort was a manifestation to do a 

monitoring and evaluation on data personnel to improve and preserve the accuracy 
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of the data. The program was emerged to preserve the data accurate, credible, and 

integrated as the base to develop the ASN personnel information system which 

supported a rational management as the state apparatus resources. Among several 

risk factors of the policy of data recollection issued by BKN of Bandar Lampung 

were: lack of human resources (HR), the inaccessible Internet infrastructure, and 

the government's lack of socialization regarding the procedures for filling the e-

PUPNS . 

 

The suggestion of this research are as follows: (1) The renewal of civil servants 

data recollection are urgently required, realizing that the management of the Civil 

Service has not been effective, rational and healthy. The policy of renewing the 

Civil Servants data recollection is targeted to create effective and rational 

management of Civil Servants. (2) The National Civil Service Agency should 

socialize the procedures to run for e-PUPNS and should revise the data base 

system of based Information Technology (IT). 

 

Keywords: Policy, the National Civil Service Agency, PUPNS. 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PENDATAAN 

ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (PUPNS)  

DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

OLEH 

 

 

RACHMAD MAHENDRA 

 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen 

Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (E-

PUPNS) adalah program yang yang digagas oleh Badan Kepegawaian Negara 

(BKN) dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 dan untuk 

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

data fiktif yang bisa merugikan Negara.  

 

Permasalahan penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah kebijakan Badan 

Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 

(PUPNS) di  Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor penghambat terhadap 

kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan Pendataan Ulang 

Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di  Kota Bandar Lampung? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Prosedur pengumpulan 

data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengelolaan data dilakukan 

melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kebijakan BKN dalam 

pendataan ulang pegawai negeri sipil di Kota Bandar Lampung  melalui Badan 

Kepegawaian Negara mengeluarkan sebuah kebijakan dengan sasaran seluruh 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan tersebut dinamakan Sistem Pendataan 

Ulang PNS Elektronik 2015 atau yang disingkat dengan ePUPNS. ePUPNS 

merupakan proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang 

meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi 

data secara menyeluruh oleh instansi pusat/daerah sesuai dengan kewenangan 
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yang dimiliki. Hal ini merupakan sebuah langkah untuk melakukan monitoring 

dan evaluasi data kepegawaian untuk meningkatkan dan memelihara keakurasian 

data. Kehadiran ePUPNS bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, 

terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan 

sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen 

ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. Faktor penghambat 

pelaksanaan kebijakan BKN dalam PUPNS di Kota Bandar Lampung yaitu 

sumber daya manusia (SDM), Infrastruktur internet karena server website yang      

sibuk untuk diakses, dan kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai tata cara 

pengisian e-PUPNS.  

 

Saran Penelitian ini adalah: (1) Pembaharuan pendataan ulang pegawai negeri sipil 

sangat mendesak untuk dilakukan, mengingat bahwa pengelolaan Pegawai Negeri 

Sipil selama ini belum efektif, rasional dan sehat. Kebijakan pembaharuan 

pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menciptakan sistem 

manajemen Pegawai Negeri Sipil yang efektif  dan rasional. (2) Badan 

Kepegawaian Negara terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai tata cara 

melakukan e-PUPNS dan memperbaiki sistem data base yang berbasis Teknologi 

Informasi (TI). 

 

Kata kunci : Kebijakan, Badan Kepegawaian Negara, PUPNS. 



 

KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PENDATAAN 

ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (PUPNS)  

DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

Oleh 

RACHMAD MAHENDRA 

 

 

Skripsi 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

SARJANA HUKUM 

 

Pada 

 

Bagian Hukum Administrasi Negara 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG  

2016 
 





 



 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 

Desember 1994, penulis merupakan anak ketiga dari tiga 

bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Maulidin dan Titawati, 

S.Pd Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-Kanak 

di Dewi Sartika diselesaikan Pada Tahun 2000, Kemudian 

penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sawah Lama  Bandar 

Lampung diselesaikan pada tahun 2006, Kemudian Penulis melanjutkan 

pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Bandar Lampung dan 

diselesaikan pada tahun 2009, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 

2012. Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Lampung melalui jalur Ujian Masuk Lokal (UML). 

 

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Hukum 

Administrasi Negara Fakultas Hukum Unila (2015-2016). Selain itu, pada tahun 

2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tanggal 19 Januari 2015 

sampai dengan 18 Maret 2016 Periode I yang dilaksanakan di Kabupaten Tulang 

Bawang Kecamatan Menggala Desa Bujung Tenuk.  

 

 



 

 

 

MOTTO 

 

 

If you have a very beatiful dream, so remember that god give you the 

strength to make it real. 

(Hitam Putih) 

 

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan 

bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan 

yang teguh. 

 (Andrew Jackson) 

 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  

(QS.Al Insyirah 94:5-6) 

 

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 

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

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

disingkat (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 pensiun. 

Diharapkan aturan ini mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang 

berorientasi pada pelayanan publik, sebab PNS tidak lagi berorientasi melayani 

atasannya, melainkan masyarakat. 

 

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, 



2 

 

penyimpanan, pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil 

Negara berbasis kompetensi maka diperlukan database, serta Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian yang dikembangkan saat ini bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan BKN dalam bidang kepegawaian.
1
   

 

Sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN) diberlakukan, ASN dibagi menjadi dua komponen yaitu Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  PNS 

merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap dan memiliki 

nomor induk pegawai (NIP). Sedangkan PPPK merupakan pegawai ASN yang 

diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan 

Undang-Undang ASN. PNS dan PPPK memiliki perbedaan dalam penghitungan 

komponen gaji. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS berhak 

memperoleh gaji pokok, tunjangan, cuti, jaminan pensiun (jaminan hari tua), 

perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak 

mendpatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. 

PPPK memang tidak berhak memperoleh pensiun seperti halnya PNS. PPPK juga 

tidak berhak memperoleh NIP karena masa kerjanya hanya menyesuaikan 

kebutuhan instansi pemerintah yang bersangkutan. 

 

                                                           
1
 Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 
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Adapun badan yang menyelenggarakan Pendataan Ulang Pegawai Negri Sipil ini 

adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah Lembaga Pemerintah Non 

Departemen Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan 

di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
2
 

 

Dari data yang didapat  Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung diperoleh 

data sebanyak 109.189 orang dan total pegawai yang belum mendaftar PUPNS 

sebanyak 558 orang PNS dengan rincian sebagai berikut Kota Bandar Lampung 

sebanyak 8 orang, Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1 orang, Kabupaten 

Lampung Timur sebanyak 173 orang, Kabupaten Lampung Utara sebanyak 38 

orang, Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 181 orang, Kabupaten Pesawaran 

sebanyak 13 orang, Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 7 orang, Kabupaten 

Tanggamus sebanyak 34 orang, Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 6 orang, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 10 orang, Kabupaten Mesuji sebanyak 

13 orang dan Kabupaten Way Kanan sebanyak 74 orang. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BKD Drs Muhammad Umar 

mengatakan 8 PNS yang tidak terdaftar di BKN memang sudah tidak terdaftar lagi 

sebagai PNS di Bandar Lampung hanya saja terjadi miss komunikasi dengan 

pihak BKN , hanya terjadi salam paham saja karena 8 PNS tersebut saat ini sudah 

ada yang pensiun tapi masih dimasukan data nya oleh BKN tapi ada juga PNS 

yang sedang dalam proses pengajuan pensiun dini, dan diri nya mengungkapkan 

untuk yang mengajukan pensuin dini sejak Pendataan Ulang Pegawai Negri Sipil 

                                                           
2
 Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, 

Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31-32 
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(PUPNS) lalu memang sudah tidak didata lagi dan tidak terdaftar di BKN , dan 

kebanyakan yang pension dini ini dari Dinas Kesehatan yakni Dokter dan ada juga 

yang berprofesi sebagai guru dan Muhammad Umar menambahkan 8 PNS yang 

tidak terdaftar di BKN ini memang sudah tidak menerima lagi gaji dari pemkot , 

Sedangkan untuk PNS yang sedang mengajukan proses pensiun dini nantinya saat 

SK pensiun dari wali kota keluar bulan depan berikut nya tidak akan menerima 

gaji lagi . 

 

Dengan data di atas masih banyaknya Pegawai Negri Sipil yang belum mendaftar 

PUPNS yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya pegawai yang telah 

pensiun tetapi data masih ada di BKD, sedang melakukan proses pindah dari 

instansi satu ke intansi lainnya, sedang pensiun dan menjalankan pensiun dini . 

Hal ini membuktikan bahwa dalam PUPNS tahun 2015 masih terdapat kelemahan 

di sistem database yang tidak berbasis Teknologi Informasi (TI) yang 

menyebabkan sekian banyak PNS yang tidak bisa mendaftar PUPNS serta 

kurangnya sosialisasi PUPNS oleh Badan Kepegawaian Daerah. Maka 

Pemerintah Daerah melakukan program sosialisasi PUPNS untuk mengenalkan 

program e-PUPNS kepada pengelola kepegawaian di wilayahnya yaitu Prosedur 

pendaftaran e-PUPNS, pengisian e-PUPNS, verifikasi data, administrasi data dan 

bantuan sistem e-PUPNS. Dan mensosialisasikan kepada seluruh PNS di daerah.  

 

Kegiatan pendataan ulang ini dapat mendorong terlaksananya tertib administrasi 

kepegawaian bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya. Dengan 

adanya e-PUPNS ini setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mau tidak mau harus 
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peduli dengan data kepegawaian yang dimilikinya agar tidak dikeluarkan dari 

database.  

 

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

yang yang digagas oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang merupakan 

lembaga Pemerintahan Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas 

Pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 dan untuk mendata kembali data-data 

PNS di seluruh instansi pemerintah, demi menghindari data fiktif yang bisa 

merugikan Negara. Seiring perkembangan teknologi, Pendataan Ulang Pegawai 

Negeri Sipil tahun 2015 ini dibuat secara elektronik oleh BKN yang dapat 

mempermudah pendataan Pegawai Negri Sipil sehingga BKN telah merubah 

mekanisme pelayanan kenaikan pangkat PNS secara otomatis menggunakan 

sistem elektronik setiap empat tahun sekali tanpa harus melalui mekanisme secara 

manual . 

 

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. 
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Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui kebijakan badan 

kepegawaian negara dalam pendataan pegawai negri sipil di kota Bandar 

Lampung dalam rangka perbaikan sistem database pegawai lebih akurat dengan 

penggunaan teknologi berbasis teknologi informasi serta adanya transparansi 

perinputan PNS dan kinerja PNS yang lebih baik dan menuangkan dalam bentuk 

skripsi dengan judul: “Kebijakan Badan Kepegawaian Negara Dalam 

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS)  Di Kota Bandar 

Lampung.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi kajian penulis 

dalam melakukan penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan 

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di  Kota Bandar Lampung? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat terhadap kebijakan 

Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai 

Negeri Sipil (PUPNS) di  Kota Bandar Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan 

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di  Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap 

kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan Pendataan Ulang 

Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di  Kota Bandar Lampung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:   

1. Manfaat Secara Teoritis 

Manfaat secara teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Merupakan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademis serta bahan 

perbandingan bagi para peneliti lainnya yang hendak melaksanakan 

penelitian mengenai kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam 

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) 

b. Merupakan sumbangan pemikiran dalam rangka pembahasan hukum, agar 

para pembuat undang-undang tidak saja memperhatikan hal-hal yang idiil 

dalam pelaksanaan kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam 

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) tetapi juga kendala-

kendala yang dihadapi di lapangan. 

 

2. Manfaat Secara Praktis 

Merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum 

administrasi negara, khususnya dalam pelaksanaan Kebijakan Badan 

Kepegawaian Negara dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS).  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Kebijakan 

 

 

2.1.1 Pengertian Kebijakan 

 

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris yaitu dari kata policy 

sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata Wisdom. Dalam konstek tersebut 

penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah 

kebijaksanaan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian 

kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan 

kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya termasuk konstek politik 

karena pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu sesunguhnya merupakan 

sebuah proses politik. 

 

Kata kebijakan dan kebijaksanaan seringkali digunakan secara bergantian, 

sehingga terkadang sulit untuk dibedakan pengertiannya. Di dalam Kamus 

Manajemen diberikan pengertian untuk kedua istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Kebijakan adalah suatu peraturan atau suatu arah tindakan yang ditentukan 

sebelumnya yang dibuat oleh manusia yang ditentukan untuk membimbing 

pelaksanaan pekerjaan kearah tujuan organisasi. 

2. Kebijaksanaan adalah ketentuan dari pimpinan tentang cara penindakan atau 

penyelenggaraan sesuatu pekerjaan dalam rangka usaha mencapai tujuan 
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pokok dibidang dan jangka waktu tertentu, sehingga merupakan dasar bagi 

pejabat-pejabat pelaksana atau bawahan dalam mengambil tindakan-tindakan 

atau penyelenggaraan pekerjaan yang serupa.
5
 

 

Melengkapi uraian tersebut, akan peneliti kemukakan beberapa pengertian 

kebijakan dari beberapa para ahli yang mengetahui dan memahami tentang kajian 

kebijakan, yaitu Lasswell dan Kaplan sebagai mana dikutip oleh Irfan Islamy 

dalam bukunya yang berjudul Prinsip–prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara 

mengartikan bahwa kebijakan Sebagai “suatu program pencapaian tujuan, nilai-

nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah” .
6
 

 

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa kebijakan merupakan program pencapaian 

tujuan, nilai, serta tindakan yang terarah. 

Adapun pengertian dari Hoogerwerf dalam Wahab memberikan definisi tentang 

kebijakan sebagai berikut : 

“Kebijakan dapat dilukiskan sebagai suatu usaha untuk mencapai sasaran tertentu 

dan dalam urutan waktu tertentu. Kebijakan adalah semacam jawaban terhadap 

suatu masalah. Kebijakan adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, atau 

mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu tindakan yang terarah.
7
 

 

Berdasarkan pendapat di atas  menegaskan bahwa kebijakan merupakan suatu 

jawaban terhadap suatu masalah dalam upaya mencegah, mengurangi atau 

memecahkan masalah dengan tindakan terarah dan dalam urutan waktu tertentu. 

                                                           
5
 Kamus Manajemen, 2000, hlm. 135-405 

6
 Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Gunung Agung, Jakarta, 

1997,  hlm 14 
7
 Wahab A, Implementasi Kebijakan Pemerintah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.1990, 

hlm. 3-4 
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Kleijn memberikan definisi kebijakan sebagai berikut : “suatu tindakan secara 

sadar dan sistematis, dengan menggunakan sarana-sarana yang cocok, dengan 

tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan langkah demi langkah”.
8
 

Makna kebijakan di atas, berupa tindakan yang dilakukan langkah demi langkah 

menunjukan tindakan yang berpola, hal itu sejalan dengan pandangan Solichin 

Abdul Wahab yang menegaskan bahwa : “Policy itu adalah suatu tindakan 

berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk 

melakukan sesuatu”.
9
 

 

Berdasarkan kedua pendapat di atas  menegaskan bahwa kebijakan merupakan 

tindakan secara sadar dan sistematis yang dilakukan dengan langkah demi langkah 

sebagai suatu tindakan berpola yang mengarah pada sasaran atau tujuan tertentu. 

 

2.1.2 Kriteria-Kriteria Kebijakan 

 

Adanya Kriteria-kriteria kebijakan menurut William N Dunn yaitu : 

a. Penyusunan agenda adalah perumusan masalah yang dapat memasok 

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-

asumsi yang mendasari definisi masalah.  

b. Formulasi kebijakan adalah peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang 

relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa 

mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif.  

                                                           
 
8
 Ibid, hlm. 3-4 

9
 Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Cetakan Pertama, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2001, hlm. 3 
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c. Adopsi kebijakan adalah rekomendasi membuahkan pengetahuan yang 

relevan tentang kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif 

yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. 

d. Implementasi kebijakan adalah pemantauan (monitoring) menyediakan 

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan 

yang diambil sebelumnya.  

e. Penilaian kebijakan adalah evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan 

dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang 

diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.
10

 

 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa kriteria-kriteria yang dijadikan landasan 

dalam suatu kebijakan yaitu : Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi 

kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan. 

 

Kebijakan yang diambil oleh daerah dalam hal ini Peraturan Daerah tentang 

Retribusi Pasar melibatkan banyak dinas-dinas daerah yang melaksanakan 

masing-masing fungsi dinasnya, sehingga retribusi pasar tersebut berjalan sesuai 

yang telah ditetapkan. Menurut James E Anderson mengemukakan Kebijakan  

sebagai berikut : “kebijakan adalah prilaku dari sejumlah aktor pejabat, kelompok 

instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan 

tertentu”.
11

 

 

Sejalan dengan rumusan tersebut Carl Friedrich mengemukakan kebijakan sebagai 

berikut : 

                                                           
10

 Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik..Gajah Mada, Yogyakarta, 1999, hlm. 24-28 
11

 Abdul Wahab,Op Cit, 2001, hlm. 3 



12 

 

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan 

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang 

untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. 
12

 

 

Sementara itu, masih pendapat Solichin Abdul Wahab. Dalam buku yang berjudul 

Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara 

yang mengutip dari W. I. Jenkins merumuskan kebijaksanaan negara sebagai : 

A set interrelated decisions taken by the political actor or group of actors 

concerning the selection of goals and the means of achieving them within a 

specified situation where these decisions should in principle, be within the power 

of these actors to achieve, yaitu “serangkaian keputusan yang saling berkaitan 

yang diambil oleh seseorang aktor politik atau sekelompok aktor politik 

berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih berserta cara-cara untuk mencapainya 

dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada 

dalam batas-batas kewenagan kekuasaan dari para aktor tersebut”.
13

 

 

Menurut Chief. J. O. Udoji mendefinisikan kebijaksanaan negara, sebagai berikut: 

An sanctioned course af action addressed to a particular problem or group of 

related problems that affect society at large, yaitu “suatu tindakan yang bersanksi 

yang mengarah pada suatu tindakan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah 

atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi 

sebagian besar warga masyarakat..
14

 

 

                                                           
12

Ibid, hlm. 3 
13

Ibid , hlm. 3 
14

Ibid , hlm. 3 
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, kebijakan (policy) adalah semacam 

jawaban terhadap suatu masalah dengan menggunakan serangkaian tindakan yang 

berpola atau usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok 

dengan menggunakan sarana-sarana yang cocok dilaksanakan selangkah demi 

selangkah untuk mencapai tujuan tertentu serta berpengaruh terhadap orang 

banyak. 

 

Kemudian berkaitan dengan istilah publik peneliti berpandangan bahwa kata 

publik sesungguhnya memiliki dimensi pengertian yang sangat bearagam. Kata 

tersebut misalnya secara sosiologis kata publik dapat diterjemahkan sebagai 

masyarakat yang mengandung arti sistem sosial dimana manusia hidup dan tnggal 

secara bersama-sama, kemudian dalam hal masyarakat tersebut terdapat norma-

norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat atau membatasi kehidupan 

masyarakatnya. 

 

Kaitannya dengan konsep kebijakan publik, peneliti akan mencoba memaparkan 

beberapa teori kebijakan publik dengan mengambil rujukan pendapat dari 

beberapa ahli, misalnya Anderson sebagaimana dikutip oleh Irfan Islamy dalam 

bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara 

memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut : 

Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun badan-badan dan 

pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah (1). 

Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-

tindakan yang berorietasi pada tujuan. (2). Kebijakan publik berisi tentang 

tindakan-tindakan pemerintah. (3). Kebijakan publik merupakan apa yang benar-
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benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih 

dimaksudkan untuk dilakukan. (4). Kebijakan publik yang diambil bersifat positif 

dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah 

tertentu, atau yang bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah 

untuk tidak melakukan sesuatu. (5). Kebijakan publik setidak-tidaknya dalam arti 

yang positif didasrkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat 

mengikat dan memaksa.
15

 

 

Sedangkan menurut Riyant Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan 

Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi menterjemahkan “kebijakan 

publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan”. (Nugroho, 

2003 : 51). Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil 

dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah 

seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tempat tujuan tersebut”. 
16

 

 

Sementara itu David Easton, sebagaimana dikutip oleh Irfan Islamy masih dalam 

buku yang berjudul Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara 

menterjemahkan kebijakan publik sebagai ”pengalokasian nilai-nilai kekuasaan 

untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat” .
17

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, peneliti dapat memberikan pandangan 

bahwa kebijakan publik mengandung sejumlah makna antara lain : 

1. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibangun oleh badan-badan atau 

pejabat-pejabat pemerintah. 

                                                           
15

Islamy, Op Cit, 1997,  hlm 15 
16

Nugroho, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan. Evaluasi, Elex   

   MediaKomputindo, Jakarta, 2003, hlm. 51 
17

Islamy, Op Cit, 1997,  hlm2 
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2. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang 

telah ditetapkan. 

3. Kebijakan publik diproyeksikan pada pemecahan masalah yang ada 

dimasyarakat.  

4. Kebijakan publik berimplikasi positif dalam arti tindakan pemerintah 

mengenai segala sesuatu dan negatif dalam arti tindakan pemerintah untuk 

tidak melakukan sesuatu. 

5. Kebijakan publik membutuhkan regulasi (aturan) dalam menterjemahkan 

program yang telah ditetapkan. 

6. Kebijakan publik berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik secara 

langsung maupun tidak langsung  

 

2.2 Pegawai Negeri Sipil 

 

 

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Pegawai” 

berarti “orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan 

sebagainya)”sedangkan “Negeri” berarti Negara atau pemerintahan, jadi Pegawai 

Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara.
18

 

 

Dalam pengetahuan hukum kepegawaian ada beberapa pendapat yang perlu 

dikemukakan mengenai apa sebenarnya pegawai negeri. Logemann menggunakan 

kriteria yang bersifat materiil yakni hubungan antara Negara dengan Pegawai 

Negeri tersebut. Logemann menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah tiap 

pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara. 

                                                           
18

SriHartini, TediSudrajat, Setia jeng Kadarsih, 2008, Hukum Kepegawaian Di             

    Indonesia, Sinar Grafika,  Jakarta, hlm.31-32 
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Sedangkan pengertian pegawai negeri menurut Mahfud M.D. dalam buku Hukum 

Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu: 

 

2.2.1 Pengertian Stipulatif 

 

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh 

Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka (1) dan 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Pasal 1 angka 1: Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia 

yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas 

negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Pasal 3 ayat(1) : Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil 

Negara berdasarkanpada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, 

keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektifdan efisien, keterbukaan, 

nondiskriminatif, pesatuan dan kesatuan,keadilan dan kesetaraan, dan 

kesejahteraan. 

 

Pengertian di atas berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan 

kepegawaian dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-

undangan. 
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2.2.2 Pengertian Ekstensif 

 

Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan 

Pegawai Negeri,menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tetapi dalam hal 

tertentu dianggap sebagai dan diperlukan samadengan Pegawai Negeri.
19

 

 

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

dijelaskan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah 

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang  berwenang  dan  

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pegawai negeri 

terdiri dari: 

a.   Pegawai Negeri Sipil 

a. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 

b. Anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia. 

 

Pegawai negeri sipil sebagaimana yangdimaksud dalam penjelasan di atas terdiri 

dari :   

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah: 

1) Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan  

dan Belanja Negara(APBN) dan bekerja pada Departemen,LembagaNon 

Departemen, Kesekretariatan Lembaga tertinggi/Tinggi Negara, dan 

kepaniteraan pengadilan. 

2) Pegawai Negeri  Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan 

                                                           
19
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3) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada 

daerah otonom. 

4) Pegawai Negeri Pusat yang  berdasarkan  suatuperaturan perundang- 

undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti 

perusahaan umum, yayasan dan lain-lain. 

5) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain, 

seperti hakim pada pengadilan negeri,pengadilan tinggi,dan lain-lain. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pegawai 

negeri sipil adalah setiap warga Negara Indonesia yang bekerja pada 

instansi/lembaga pemerintahan dan digaji dengan anggaran pemerintah 

berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah: 

Pegawai Negeri Sipil Derah adalah pegawai negeri sipil daerah provinsi 

/kabupaten /kota yang gajinya dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada pemerintah daerah, atau 

dipekerjakan diluar instansi induknya.
20

 

 

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri  berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku. Terdapat 4 (empat) unsur penting untuk 

menyatakan seseorang sebagai Pegawai Negeri yaitu: 

a) Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku  

b) Diangkat oleh pejabatyangberwenang 
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c) Diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau negara laiinya yang 

ditetapkan berdasarkan peraturanyangberlaku 

d) Digaji menurut ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku. 

 

Secara sederhana pengertian  Pegawai Negeri  Sipil Daerah  menurut penulis ialah 

pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan yang berlaku dan bekerja pada 

pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. 

 

Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan 

merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. 

Dalam menjalankan tugasnya pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua 

golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan  pelayanan  

kepada masyarakat. 

 

2.3 Asas-Asas Pemerintahan yang baik 

 

2.3.1 Pengertian  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas mengandung beberapa arti. Asas 

dapat mengandung arti sebagai dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau 

berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi), hukum dasar. Jadi 

bertitik tolak dari arti harfiah asas yang dikemukakan di atas, asas-asas umum 

pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai dasar umum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
21
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Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma 

kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang pada UU No. 

28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Siapa 

yang peduli asas? Mungkin hanya kalangan akademisi. Padahal asas hukum 

adalah jantungnya aturan hukum, menjadi titik tolak berpikir, pembentukan dan 

intepretasi hukum. Sedangkan peraturan hukum merupakan patokan tentang 

perilaku yang seharusnya, berisi perintah, larangan, dan kebolehan.
 22 

 

2.3.2 Perkembangan Asas-asas umum pemerintahan yang baik 

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan serta 

mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka diterbitkanlah Undang-Undang 

Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2016.  Kehadiran UU yang terdiri 

atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat 

Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur 

pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.  

 

Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara 

seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir sesuai 

dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perindungan terhadap hak-hak 

individu. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan 

pemerintah adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat 

administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik(good governance). 

                                                           
22

 http://asas-asas-pemerintahanyangbaiik.blogspot.com/2013/06/asas-asas-pemerintahan-

yang-baik.html(diakses pada tanggal 21 Mei 2016) 

http://pemerintah.net/undang-undang-administrasi-pemerintahan/
http://pemerintah.net/undang-undang-administrasi-pemerintahan/
http://asas-asas-pemerintahanyangbaiik.blogspot.com/2013/06/asas-asas-pemerintahan-yang-baik.html
http://asas-asas-pemerintahanyangbaiik.blogspot.com/2013/06/asas-asas-pemerintahan-yang-baik.html


21 

 

Perkembangan zaman menuntut pemerintah atau pejabat administrasi negara 

untuk semakin memperhatikan aspek kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

pemerintahan demi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat. Aspek 

ketentraman dan ketertiban menjadi bagian dari aspek pelayanan pemerintah atau 

pejabat administrasi negara terhadap anggota masyarakat. Salah satu pelayanan 

tersebut adalah penyelenggaraan kebijakan yang bersifat taat (konsisten). 

Konsistensi kebijakan merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, antara lain demi memenuhi tuntutan perlakuan 

yang sama terhadap segenap warga negara atau untuk menghindari tindakan yang 

sewenang-wenang. Perkembangan ini mendorong asas-asas umum pemerintahan 

yang baik berkembang ke arah yang lebih positif yang semakin menambah 

kekuatan mengikat asas-asas pemerintahan yang baik tersebut. Asas-asas umum 

pemerintahan yang baik yang sebelumnya merupakan etika penyelenggaraan 

pemerintahan, kemudian berkembang menjadi asas-asas hukum pemerintahan 

yang tidak tertulis. Dengan perkembangan ini, asas-asas umum pemerintahan 

yang baik semakin memiliki arti dan fungsi yang sangat penting dalam praktik 

penyelenggaraan pemerintahan.
 23

 

 

Perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari sekedar tendensi etis 

menjadi hukum tidak tertulis dapat disebut sebagai proses positivisasi asas-asas 

umum pemeritahan yang baik. Di Indonesia, proses positivisasi asas-asas hukum 

ke arah yang lebih positif, seperti di negara-negara lain, juga terjadi. 

Kecenderungan proses yang demikian sudah mulai tampak sejak tahun 1994. 

Dalam salah satu diskusi yang berlangsung di Jakarta pada tahun 1994 ditarik 
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kesimpulan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan kaidah 

hukum yang tidak tertulis. Dalam diskusi mengenai asas-asas umum pemerintahan 

yang baik yang diselenggarakan di Jakarta oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan Hukum Administrasi Negara pada Tahun 1994 tersebut diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut :“bahwa perumusan AAUPB beserta perincian asas-

asasnya secara lengkap memang tidak dikumpulkan dan dituangkan secara 

konkret dan formal dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan khusus 

tentang AAUPB sebab asas-asas yang bersangkutan justru merupakan kaidah 

hukum tidak tertulis sebagai pencerminan norma-norma etis berpemerintahan 

yang wajib diperhatikan dan dipatuhi disamping mendasarkan pada kaidah-

kaidah hukum tertulis.” 

 

Proses positivisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik terus berlangsung 

dalam perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, perkembangan asas-asas 

umum pemerintahan yang baik ke arah yang lebih positif semakin memperkokoh 

kehadiran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam lingkungan tata hukum 

nasional dan praktik penyelenggaraan pemerintah. Dalam perkembangan yang 

terakhir, asas-asas umum pemerintahan yang baik berkembang menjadi hukum 

positif tertulis sebab sebagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik 

kemudian dituangkan secara formal dalam undang-undang.
 24

 

 

Peningkatan status hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik, dari tendensi-

tendensi etis (etika pemerintahan) menjadi hukum positif tidak tertulis atau hukum 

tertulis, membuat keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik semakin 
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penting dalam konteks teori ataupun praktik pemerintahan. Bahkan, di kemudian 

hari, sifat kepastian hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak 

mustahil akan semakin meningkat jika asas-asas umum pemerintahan yang baik 

itu secara khusus dituangkan secara formal dalam suatu undag-undang. Jika asas-

asas umum pemerintahan yang baik tersebut dituangkan secara khusus dalam 

suatu undang-undang, berarti asas-asas umum pemerintahan yang baik akan 

mempunyai kedudukan yang semakin kuat. 

 

2.3.3 Macam-macam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 

 

Kebebasan bertindak pejabat administrasi negara tanpa harus terikat secara 

sepenuhnya kepada undang-undang secara teoritis ataupun dalam kenyataan 

praktik pemerintahan ternyata membuka peluang bagi penyalahgunaan 

kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan akan membuka kemungkinan 

benturan kepentingan antara pejabat administrasi negara dengan rakyat yang 

merasa dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, 

untuk menilai apakah tindakan pemerintah sejalan dengan asas negara hukum atau 

tidak, dapat menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 25

 

 

Perincian daripada asas umum pemerintahan yang baik itu terdiri atas tiga belas 

(13), tetapi penerapan asas itu bagi Indonesia perlu memperhatikan nilai-nilai 

dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Lebih-lebih dengan faham negara 

hukum menurut Pancasila dan tujuan Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri 

yang tidak dapat dipisahkan dari Pancasila yang pada pokoknya menginginkan 
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adanya keseimbangan antara kepentingan orang-perorangan dengan kepentingan 

masyarakat (umum).
 26

 

 

Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu yakni : 

1. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini menghendaki adanya stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan 

yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara harus mengandung kepastian 

dan tidak akan dicabut kembali. Bahkan sekalipun keputusan itu mengandung 

kekurangan. Sekali Badan Tata Usaha Negara melakukan pencabutan terhadap 

suatu Keputusan yang dikeluarkannya, bisa menimbulkan kesan negatif dan 

dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Tata Usaha 

Negara itu. Termasuk dalam pengertian ini adalah suatu keputusan tidak boleh 

berlaku surut. 

2. Asas Keseimbangan 

Asas ini berkenaan dengan keseimbangan antara hukuman yang dapat 

dikenakan terhadap seseorang pegawai dengan kelalaian pegawai yang 

bersangkutan. Dalam hubungan dengan asas keseimbangan ini, ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut :
 27

  

a. Perlu ada kriteria yang jelas mengenai macam-macam pelanggaran atau 

kealpaan yang dilakukan oleh seorang pegawai, supaya perbuatan yang 

sama yang dilakukan oleh orang yang berbeda dikenai hukuman yang 

sama sehingga keadilan dapat diselenggarakan. 

b. Pegawai yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk membela 

diri. 
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c. Penegakan hukum dan penjatuhan hukum perlu dilaksanakan oleh suatu 

instansi yang tidak memihak, misalnya oleh badan peradilan. 

 

3. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan 

Asas ini mengandung arti bahwa pejabat administrasi negara pada hakikatnya 

harus mengambil tindakan yang sama atas kasus-kasus yang faktanya sama. 

Dengan perkataan lain, jangan sampai terjadi bahwa tindakan yang dilakukan 

pejabat administrasi negara terhadap seseorang bertentangan dengan tindakan 

yang dilakukan terhadap orang lain, meskipun pada dasarnya terdapat 

persamaan pada kedua kasus. 
28

  

4. Asas Bertidak Cermat 

Asas ini menghendaki supaya badan atau pejabat administrasi negara 

senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian warga 

masyarakat. 

5. Asas Motivasi 

Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan-badan pemerintahan harus 

mempunyai alasan yang jelas, benar dan adil. Perlunya motivasi dimasukkan 

dalam setiap keputusan adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang dijadikan 

sebagai pertimbangan dikeluarkannya keputusan. 
29

 

6. Asas tidak mencampur adukkan kewenangan 

Asas ini berkaitan dengan larangan bagi badan atau pejabat administrasi 

negara untuk menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain daripada 

tujuan yang telah ditetapkan untuk kewenangan tersebut. Jadi, suatu 

kewenangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus 
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dipergunakan untuk kepentingan umum tidak boleh dipakai untuk kepentingan 

pribadi. 

7. Asas Permainan yang Layak 

Asas ini berkenaan dengan prinsip bahwa badan atau pejabat administrasi 

negara harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap 

warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan. 
30

  

8. Asas Keadilan atau Kewajaran 

Asas ini menghendaki agar badan-badan pemerintah tidak bertindak 

sewenang-wenang atau tidak wajar. Aspek keadilan dalam setiap tindakan 

atau keputusan pejabat administrasi negara mengandung arti bahwa setiap 

tindakan pejabat administrasi negara hendaklah dilakukan secara proporsional, 

sesuai, dan selaras dengan hak setiap orang. Aspek kewajaran dalam setiap 

keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara menghendaki supaya 

setiap tindakan pejabat administrasi negara harus memperhaikan nilai-nilai 

yang berlaku dalam masyarakat seperti nilai-nilai agama, budaya, ekonomi, 

sosial, dan dapat diterima akal sehat. 
31

  

9. Asas Meniadakan Akibat Keputusan yang Batal 

Asas ini menghendaki supaya pejabat administrasi negara meniadakan semua 

akibat yang timbul dari suatu keputusan yang kemudian dinyatakan batal. 

Sebagai contoh, seorang pegawai dipecat karena diduga melakukan suatu 

kejahatan. Akan tetapi, kemudian pengadilan memutuskan bahwa pegawai 

yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Dalam hal ini, surat pemecatan 

tersebut harus dianggap batal sehingga pegawai yang bersangkutan harus 
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diterima kembali bekerja dan dikembalikan pada jabatan atau posisi sebelum 

dipecat. 
32

     

10. Asas Menanggapi Pengharapan yang wajar 

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 

harus menimbulka harapan-harapan pada penduduk. Alat-alat pemerintahan 

harus memperhatikan asas ini dengan seksama, sehingga oleh karenanya 

terharap suatu harapan yang terlanjur diberikan kepada sesorang tidak boleh 

ditarik kembali. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam tindakan itu, maka 

kerugian yang timbul sebagai akibat dari kekeliruan atau kelalaian itu harus 

ditanggung oleh alat pemerintahan secara konsekuwen dan tidak boleh 

dibebankan kepada masyarakat.  

11. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup Pribadi 

Yang dimaksud dengan asas ini adalah agar pemerintah memberikan 

perlindungan terhadap warga negara. Asas ini sebenarnya merupakan 

konsekuensi logis dari negara demokratis karena suatu negara hukum yang 

demokratis memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganya. 
33

  

12. Asas Kebijaksanaan 

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya sebaiknya diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk 

menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-

undangan sebab peraturan perundang-undangan selalu mengandung cacat 

bawaan yakni tidak selalu menampung segenap persoalan. Untuk itulah, 

pejabat administrasi negara perlu diberikan keleluasaan untuk bertindak 
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supaya dapat menyikapi persoalan-persoalan baru yang timbul dalam 

masyarakat. 

13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum 

Asas ini menghendaki supaya pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya 

selalu mengedepankan kepentingan umum sebagai kepentingan segenap 

orang.
34

  

 

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan salah satu bentuk 

program kegiatan yang memberikan pemahaman mengenai peran aparatur 

penyelenggara negara dalam memahami Administrasi Pemerintahan dan PUPNS. 

Dalam rangka pencapaian sasaran dimaksud, sebagai leading sector yang 

mengelola kepegawaian terus berusaha melakukan yang terbaik guna menunjang 

program-program pemerintah. Penting sekali bagi PNS memahami administrasi 

pemerintahan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 

3 menyebutkan bahwa tujuan UU tentang Administrasi Pemerintahan adalah 

menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan 

kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin 

akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintah, memberikan perlindungan 

hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya kepada warga masyarakat.  
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Sedangkan PUPNS merupakan bagian dari amanat pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN khusunya tentang sistem informasi ASN, 

dimana pelaksanaan PUPNS ini, berpedoman pada Peraturan Kepala BKN Nomor 

19 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan PNS secara Elektronik 

Tahun 2015. PUPNS secara elektronik, merupakan proses pendataan PNS melalui 

sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemukhtahiran data oleh setiap 

PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi 

pusat/daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dengan dilakukannya 

pendataan ini, diharapkan akan menghasilkan data PNS yang akurat, terpercaya 

dan terintegrasi, dan mampu menyederhanakan birokrasi serta menciptakan 

administrasi kepegawaian yang terstruktur. 

 

2.4 Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (e-PUPNS) 

 

 

2.4.1 Dasar Hukum PUPNS 

 

Dasar Hukum PUPNS 2015 adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri 

Sipil Secara Elektronik Tahun 2015 (e-PUPNS 2015). 

 

2.4.2 Tujuan PUPNS 

 

Tujuan PUPNS 2015 adalah untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya, 

sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian 

ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai 
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sumber daya aparatur negara dan membangun kepedulian dan kepemilikan PNS 

terhadap data kepegawaiannya. 

 

2.4.3 Sanksi Hukum PUPNS 

 

Sanksi yang diterapkan apabila PNS tidak melakukan pendataan ulang adalah: 

a. Apabila PNS tidak melaksanakan pemutaklriran 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 Peraturan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2015 angka 1 maka 

pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. 

 

2.4.4 Prosedur Pendaftaran PUPNS 

 

a. Setiap PNS dalam melakukan entri  Pendataan Ulang Pegawai Negeri 

Sipil atau PUPNS harus registrasi terlebih dahulu sebagai otentifikasi PNS 

yang bersangkutan. 

b. Pada saat melakukan registrasi, PNS yang bersangkutan menggunakan Nomor 

Induk Pegawai (NIP) dan membuat kata sandi untuk mendapatkan nomor 

register. 

c. Nomor register sebagaimana dimaksud pada Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2015 angka 2 digunakan sebagai 

Username yang digunakan bersamaan dengan kata sandi untuk login ke dalam 

sistem e-PUPNS. 
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d. Nomor registrasi sebagai bukti registrasi/pendaftaran PUPNS disimpakan 

dalam bentuk file elektronik (.pdf) dan/atau dicetak dan digunakan sebagai 

alat kendali penyampaian berkas fisik. 

e. Bukti registrasi sebegaimana tersebut pada Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2015 angka 3 dibuat menurut contoh 

sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yattg merupakan bagan tidak 

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 

 

2.5.5 Cara Pengisian Formulir e-PUPNS 

a. PNS harus login terlebih dahulu sesuai dengan nomor register sebagaimana 

dimaksud pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 

tahun 2015  huruf A angka 2 untuk dapat mengisi pada formulir e-PUPNS. 

b. Formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil atau e-PUPNSsebagaimana 

dimaksud pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 

tahun 2015  angka 1 terdiri dari  data sebagai berikut: 

1) Data Utama PNS; 

2) Data Posisi; 

3) Data Riwayat; 

4) Data untuk PNS Guru (hanya diisi oleh PNS Guru); 

5) Data untuk PNS Dokter (hanya diisi oleh PNS Dokter); dan 

6) Data Stakeholder, antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan, Kartu 

Pegawai Elektronik (KPE); dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum 

dalam Anak Lampiran 2 sampai dengan Anak Lampiran 7 yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara ini. 
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c. PNS memeriksa keakuratan dan kelengkapan data pada formulir e-PUPNS 

sebagaimana dimaksud pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 19 tahun 2015 angka 2. 

d. Apabila data sebagaimana dimaksud pada Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2015 angka 2 sudah akurat atau 

Iengkap, PNS dapat langsung mengirim data untuk dilakukan prroses 

verifikasi data. 

e. Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, PNS melakukan 

pemutakhiran data sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

f. Dalam pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2015 angka 5, PNS harus 

melampirkan dokumen pendukung dan menyampailran kepada User 

verifikator pada jenjang  terendah. 

g. Setelah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada Peraturan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2015 angka 5, PNS 

mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data. 

h. Pada tahapan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2015 angka 4, dilakukan 

prrosesvalidasi data PNS secara interaktif oleh sistem e-PUPNS. 

i. PNS dapat memantau keseluruhan proses pemutakhiran data dan prqgress 

datanya masing-masing melalui sistem e-PUPNS. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah  

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua 

cara yaitu: 

1. Pendekatan Normatif  

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana 

pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah 

konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan 

yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.  

2. Pendekatan Empiris 

Pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang 

ada di lapangan, berdasarkan fakta yang ada.  

 

3.2 Sumber Data 

 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan dasar 

sekuner.  

3.2.1 Data Primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancaa 

dengan informan 
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3.2.2 Data Sekunder 

 

Data sekunder terdiri dari:  

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa 

peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari :  

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Badan Kepegawaian 

Negara 

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan 

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah 

f) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian  

g) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 

tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara 

h) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 31 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan     

penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu     

menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa, jurnal, buku-

buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam 

penulisan skripsi ini.  
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3.3 Prosedur Pengumpulan Data Dan Pengelolahan Data 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan 

buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang  

sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara 

membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.  

b. Studi Lapangan  

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara 

(interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan  

pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan  

wawancara terbuka kepada narasumber, yaitu: 

1) Heldaria, S.H., M.H selaku Kasubid Kesejahteraan Data-data Informasi 

Kepegawaian 

2) Nurma Oktaviani, selaku Staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

 

3.4 Prosedur Pengolahan Data  

 

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul, baik data primer maupun sekunder 

dilakukan pengolahan data dengan cara: 

a. Seleksi Data, yaitu data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun 

data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang 

dibutuhkan  tersebut sudah cukup dan benar.  

b. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperolhe mengenai 

kelangkapannya serta kejelasannya. 
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c. Klasifikasi Data, data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan 

jenis dan sifatnya  agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara 

sistematis.  

d. Penyusunan data, yaitu data yang disusun menurut aturan yang sistematis 

sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan 

yang diajukan. 

 

3.5  Analisis Data  

 

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis 

dekritif kualitatif, yaitu dengan cara menginterprestasikan data dan memaparkan 

dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya 

dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahn tersebut dapat tersebut 

dijawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan 

tersebut.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Pendataan Ulang 

Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di Kota Bandar Lampung dengan sasaran 

seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan tersebut dinamakan Sistem 

Pendataan Ulang PNS Elektronik 2015. ePUPNS merupakan proses 

pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap 

pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara 

menyeluruh oleh instansi pusat/daerah sesuai dengan kewenangan yang 

dimiliki. Hal ini merupakan sebuah langkah untuk melakukan monitoring dan 

evaluasi data kepegawaian untuk meningkatkan dan memelihara keakurasian 

data. Pendataan ulang ini harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintahan 

sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka) Nomor 19 

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara 

elektronik (e-PUPNS Tahun 2015) yang bertujuan sebagai pedoman bagi 

pejabat yang bertanggungjawab di bidang informasi kepegawaian untuk 

memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar yang 

mendukung pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara. 
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2. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat terhadap kebijakan Badan 

Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri 

Sipil (PUPNS) di Kota Bandar Lampung adalah Sumber Daya Manusia , 

Infrastuktur Internet dan Kurang nya sosialisasi dari Pemerintah mengetahui 

tata cara pengisian PUPNS  

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Pembaharuan pendataan ulang pegawai negeri sipil sangat mendesak untuk 

dilakukan, mengingat bahwa pengelolaan Pegawai Negeri Sipil selama ini 

belum efektif, rasional dan sehat. Kebijakan pembaharuan pendataan ulang 

Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menciptakan sistem manajemen 

Pegawai Negeri Sipil yang efektif dan rasional sehingga dapat membangun 

sosok Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkinerja tinggi, berbudi luhur 

dan sejahtera. Dari sisi sumber daya manusia, diperlukan upaya sistematis 

dan konsisten untuk membangun kapasitas pegawai negeri sipil yang 

memiliki profesionalisme, kinerja dan kompetensi yang baik. 

2. Berkaitan dengan Faktor penghambat sebaiknya Badan Kepegawaian Negara 

terlebih dahulu melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai tata cara 

melakukan e-PUPNS khusus nya kepada Pegawai Negeri sipil , serta 

meminta bantuan dari PNS lain untuk membantu tata cara pengisian PUPNS 

agar tidak terjadinya kekeliruan pada saat melakukan e-PUPNS. Selanjutnya 

BKN memperbaiki sistem data base yang berbasis Teknologi Informasi (TI) 

sehingga PNS tidak mengalami kesulitan dalam PUPNS.  
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