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Abstrack  

Mutation performing or Civil Public Servant transfer at Regency Rokan Hilir aims to do 

construction, clerk transfer shall restrain from politics element and arbitrariness action of 

government officials, one that necessarily official has to follow prevailing and going order ruling 

according to its function, but in fact at field is still to be found policy that issued by in conflict 

with government as it were must it or out of square that prevailing, therefore if Civil Public 

Servant mutation performing at Regency Commanding scope Rokan Hilir was walking with 

every consideration. Since it constitutes reflection of task and government function as apparatus 

as state which do ever give good service to its society. 

Key word: Mutation performing-Procedures-Ruling-Implement authority. 

 

A. Pendahuluan 

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara bertugas membantu Presiden sebagai kepala 

pemerintahan dalam menyelengarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan 

perundangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundangan ditaati oleh 

masyarakat. Dalam melaksanakan peraturan perundangan pada umumnya, kepada pegawai yang 

diberikan tugas kedinasan untuk melaksakan dengan sebaik-baiknya
1
 

Kewenangan mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil semula diatur dengan 

Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Darurat Nomor 25 

dan Nomor 34 Tahun 1950 Republik Indonesia Serikat (RIS), yang dengan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1952 ditetapkan sebagai Undang-Undang, kemudian diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1961 dan berdasarkan peraturan peralihan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor  21 Tahun  1952 beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya, tetap berlaku, selama 

belum dicabut atau diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian yang 

mulai berlaku pada tanggal 6 November 1974, maka baik Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

1952 beserta perubahan dan peraturan pelaksanaanya maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1961 dicabut.
2
 

Menurut ketentuan dalam Pasal 11, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil, Presiden menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama atau jabatan 

lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden 

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon I di lingkungan 

Pemerintah Daerah Propinsi. Dalam Pasal 12 ayat (1), Pejabat pembina kepegawaian pusat 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan  Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pusat di 

                                                             
1
 Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, CV.Rajawali, Jakarta 1986,  hlm 18. 

2
 Sastra djatmika, dan Marsono,  Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta 1995, hlm. 68. 
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lingkungannya dalam dan dari jabatan Struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional 

yang jenjangnya setingkat dengan itu. Serta dalam ayat (2) menerangkan, Pejabat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa 

kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan 

jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
3
 

Mutasi pegawai negeri dilakukan untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha 

untuk memperluas pengalaman, wawasan kemampuan, maka diadakan perpindahan jabatan, 

tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan 

dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya, serta pejabat yang diberi delegasi wewenang 

untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
4
, 

menandatangani surat keputusan tersebut untuk atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat 

yang memberi delegasi wewenang. Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa 

kepada pejabat lain. Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menandatangani surat keputusan tersebut tidak atas 

namanya sendiri tetapi atas nama pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan. 

Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 

dimaksud, tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat lain. 

 Mutasi dilakukan setelah ada penilaian dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 

(Baperjakat), dan mutasi tersebut dilakukan untuk melakukan pembinaan kepada Pegawai Negeri 

Sipil, serta mutasi dilakukan berdasarkan formasi dan jabatan yang ada  karena ada permintaan 

dari masing-masing kantor yang masih kurang tenaga dibidang teknis tertentu sehingga dapat 

memajukan kantor tersebut dan terkadang mutasi tersebut dilakukan akibat adanya kebijakan 

dari pemerintah  yang tidak sesuai dengan sebab dimutasinya pegawai tersebut  yang akibatnya 

pegawai tersebut dimutasi ke daerah terpencil atau dimutasi tidak sesuai dengan bidang ilmu 

yang pegawai itu miliki.
5
 Badan pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan atas asul-usul 

pegangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan kenaikan pangkat 

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi tugas dan wewenang 

Bupati Rokan Hilir, serta mempunyai fungsi mempertimbangkan dalam sidang satu persatu usul 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan kenaikan pangkat 

setiap Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan pejabat yang berwenang, dan pertimbangan 

dilakukan secara teliti dan objektif serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
6
 Pengambilan keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan 

masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu
7
. 

Seharusnya perpindahan atau mutasi dilakukan berdasarkan penilaian kenerja pegawai negeri 

sehingga bisa mendapatkan tempat atau formasi kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku 

dan sesuai dengan kompetensi pegawai tersebut, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

                                                             
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 
4
Penjelasan umum  Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003  Pasal 32 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 
5
 Wawancara dengan  salah seorang Pegawai Negeri Sipil Kabupaten  Rokan Hilir hari Senin tanggal  26 April 2012 

bertempat dikediamannya. 
6
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 

(Baperjakat) Kabupaten Rokan Hilir Masa Keanggotaan 20011-2013. 
7
 Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998,  hlm. 19. 
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diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan 

mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah mutasi Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintahan 

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011? 

3. Apa saja hambatan dan solusi yang dilakukan terhadap pelaksanaan mutasi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011? 

 

C. Pembahasan 

 Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat setiap pegawai negeri harus mampu meletakan 

kepentingan negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. 

Sebagai abdi negara seorang pegawai negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai 

Falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar1945, kepada negara dan kepada 

pemerintah. Sehingga setiap pegawai negeri dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta 

mengerahkan daya dan tenaganya untuk menyelengarakan tugas pemerintahan dan pembagunan 

secara berdaya guna dan berhasil guna, kesetian dan ketaatan penuh ini berarti bahwa pegawai 

negeri berada sepenuhnya dibawah pimpinan pemerintah.
8
 Terlihat bahwa pegawai negeri 

memiliki fungsi sebagai aparatur negera, sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat, dan 

sedangkan tugasnya adalah menyelengarakan tugas pemerintahan, menyelengarakan tugas 

pembagunan. 

 Lembaga yang menentukan kebijakan kepegawaian seperti Presiden, Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), serta lembaga yang menjadi pelaksana peraturan kepegawaian yaitu Presiden 

sebagai pelaksana, Menteri, Jaksa Agung, serta Pejabat yang diberi wewenang oleh menteri dan 

sebagainya, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Pegawai 

Negeri Sipil  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pegangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 11 disebutkan, Presiden menetapkan 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan 

struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden pengangkatan, pemindahan, 

dan pemberhentian pejabat struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi. Serta 

dalam Pasal 12 ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan  pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari 

jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan 

itu. Selanjutnya pada ayat (2), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain 

dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang 

jenjangnya setingkat dengan itu.
9
 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir selama 

tahun 2012 menerima dan melakukan Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagayak 116 orang yang 

                                                             
8
 Op.Cit, Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, hlm 28. 

9
Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 

tentang Wewenang Pegangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 
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hal ini telah berkonsultasi kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir melalui Badan Pertimbangan 

Jabatan dan Kepangkatan dan setelah melakukan proses sidang Baperjakat sehingga barulah bisa 

dilakukan penilaian apakah Pegawai tersebut berhak untuk dilakukan mutasi, dan tugas Badan 

Kepegawaian Daerah menyiapkan konsep yang akan dibawa kedalam rapat yang dilakukan oleh 

Baperjakat serta menyiapkan draf surat keputusan (SK) sesuai dengan ketentuan rapat apakah 

pegawai tesebut dinaikan jabatannya ataukah diberi hukuman. Uraian ini akan dijelaskan secara 

rinci pada pembahasan dibawah ini: 

 

1.  Mutasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. 
 

  Kewenangan yang paling besar dalam pengangkatan, memindahkan dan pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil seluruhnya berada ditangan Presiden, yang untuk memperlancar 

pelaksanaanya, Presiden dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Menteri atau pejabat 

lain,
10

 pendelegasian itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pegangkatan, 

Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 11, Presiden menetapkan 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan 

struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden pengangkatan, pemindahan, 

dan pemberhentian pejabat struktural eselon I dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi. Dalam 

Pasal 12 ayat (1) menjelaskan, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya dalam dan dari 

jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan 

itu. Serta dalam ayat (2), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan 

sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan 

dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat 

dengan itu.
11

 Serta diatur juga dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, dalam Pasal 130. 

 

2. Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintahan Kabupaten 

Rokan Hilir Tahun 2011 

 

 Pelaksaan mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir pada 

tahun 2011 dilakukan dalam rangka penyegaran Pegawai Negeri Sipil, dan dilakukan sesuai 

dengan formasi jabatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir serta mutasi itu sendiri dilakukan 

untuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan ada juga mutasi yang dilakukan untuk memberikan 

hukuman kepada pegawai tersebut karena melakukan pekerjaan dengan tidak baik, pemindahan 

atau pemutasian dilakukan setelah adanya penilaian dari kepala kantor atau kepala Badan, 

penilaian tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 

Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
12

 

                                                             
10 Op.Cit, Sastra djatmika, dan Marsono,  hlm 69. 
11

Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2003 tentang Wewenang Pegangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil. 
12

Wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala Bidang Pengembangan dan mutasi kabupaten Rokan hilir, hari 

kamis tanggal 2 Agustus 2012 jam 09.30 dikantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 
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 Kebijakan yang dilakukan terkadang tidak sesuai aturan yang berlaku dan bisa menimbulkan 

kerugian bagi pegawai itu sendiri dan di pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mutasi yang 

dilakukan ada yang sesuai dengan prosedur dan ada juga yang tidak sesuai dengan prosedur 

dalam proses pemutasiannya, tetapi penerapan mutasi sangat jauh berbeda dengan fakta yang 

terjadi dilapangan, sebagai gambaran mutasi yang pernah terjadi kepada salah satu Pegawai 

Negeri Sipil di pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang semula bertugas di kantor Kecamatan 

Pujud kemudian dengan alasan yang tidak diketahuinya Pegawai Negeri Sipil tersebut dimutasi 

ke kantor Kecamatan Sinaboi, yang wilayah lokasinya sangat jauh dari kecamatan Pujud dan hal 

ini  terjadi kepada AS (nama samaran) dan juga terjadi pada Pegawai Negeri Sipil yang lain yang 

akibat kebijakan politik pejabat mereka dimutasi ke daerah yang jauh dari tempat tinggal 

mereka
13

, semestinya mutasi dilakukan berdasarkan sistem penilaian kerja menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil ditentukan, bahwa yang berwenang membuat penilaian prestasi kerja Pegawai 

Negeri Sipil adalah pejabat penilai, yaitu atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon IV (empat) atau pejabat lain yang 

ditentukan.
14

 Tetapi sistem prestasi kerja biasanya hanya formalitas belaka fakta dilapangan 

mutasi yang dilakukan banyak yang tidak melalui penilaian sehingga bisa menimbulkan kerugian 

bagi pegawai yang dimutasi. Idealnya mutasi atau perpindahan harus dilakukan dengan 

mekanisme atau aturan yang berlaku sehingga proses perpindahan pegawai negeri bisa berjalan 

dengan baik, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dan jika proses ini berjalan dengan 

baik maka akan memperlancar sistem kepegawaian dalam daerah itu sendiri. 

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil 

di Kabupaten Rokan Hilir sepenuhnya berada ditagan Bupati Kabupaten Rokan Hilir yaitu Bapak 

H. Annas Ma’amun, setelah Baperjakat melakukan rapat mengenai Pengangkatan, pemindahan 

dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 10 Peraturan 

Bupati Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan 

Dan Kepangkatn Kabupaten Rokan Hilir Masa Keanggotaan 2011-2013, yang menerangkan 

dalam ayat (1) Badan pertimbangn sejauh mungkin diambil dengan suara bulat, serta dalam ayat 

(2), dan apabila suatu keputusan tidak dapat diambil dengan suara bulat, maka Badan 

Pertimbangan melaporkan hal itu kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir dengan menyebutkan 

perbedaan-pebedaan pendapat itu beserta alasan-alasannya. 

 Setelah mendapat hasil dari sidang Baperjakat maka akan dikeluarkan surat keputusan (SK) 

yang menerangkan bahwa pegawai tersebut berhak untuk mendapatkan pekerjaan ditempat yang 

baru dan ataukah pegawai tersebut dijatuhi hukuman sesuai dengan keputusan rapat Baperjakat, 

surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah setelah keluarnya 

keputusan Bupati bahwa pegawai tersebut telah sah untuk di mutasi atau dipindahkan dan begitu 

juga dengan perpindahan didalam kantor dinas itu sendiri, dan harus ada penilaian dari kepala 

kantor atau kepala Badan yang bersangkutan yang selanjutnya baru bisa untuk dilakukan 

pemindahan. 

Mekanisme Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Bahwa 

wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari 

jabatan struktural ada pada kepala Daerah selaku pejabat pembina Kepegawaian Daerah, akan 

                                                             
13

 http:/riauterkini.com/hukum.php?arr=47480, diakses tanggal, 31 Mei 2012. 
14

Pandangan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 

Kerja Pegawai Negeri Sipil. 
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tetapi dalam pelaksanaannya harus melalui mekanisme dan persyaratan-persyaratan tertentu, 

yaitu :  

1. Mekanismenya diproses melalui Baperjakat.  

2. Persyaratannya adalah :  

a) Berstatus PNS. 

b) Serendah-rendahnya menduduki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat 

yang ditentukan . 

c) Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. 

d) Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) 

tahun terakhir. 

e) Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. 

f) Sehat jasmani dan rohani.  

 

3. Hambatan dan Solusi Yang Dilakukan Terhadap Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS)  Dilingkup Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir  Tahun 2011 
 

 Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan 

Kabupaten Rokan Hilir, terletak pada oknum Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, setelah di 

keluarkan surat keputusan (SK), pegawai tersebut tidak segera melaporkan hasil atau Surat 

Keputusan (SK) tersebut kepada Badan atau kantor yang baru, sehingga akibatnya proses 

administrasinya bisa terhambat dan akibatnya gaji yang diterima oleh Pegawai tersebut masih 

berada di kantor yang lama, hal ini diketahui setelah adanya sidak yang dilakukan oleh Badan 

Kepegawaian Daerah yang menemukan bahwa Surat Keputusan (SK) masih berada ditangan 

Pegawai Negeri Sipil tersebut. Mutasi kerap sekali dilakukan dengan prosedur dan peraturan 

perundangan yang berlaku tetapi ada hal-hal yang kecil kerap kali terlupakan yaitu berita acara 

proses mutasi kerap kali tidak dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dan Mutasi yang 

dilakukan terdapat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak sesuai dengan prosedur 

yang ada, Penempatan pegawai yang dimutasi dilakukan tidak sesuai dengan jabatan pegawai, 

Kurang optimalnya kenerja Baperjakat, Mutasi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada bisa 

dihindari seperti, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang  

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 25 ayat (1) dalam hal Pegawai Negeri 

Sipil yang dinilai keberatan atas hasil penilaian maka Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dapat 

mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai secara 

hirarki paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja, dan jika 

terjadi hal seperti yang diatas maka pegawai tersebut bisa menuntut hak mereka dengan 

melaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena merugikan pegawai tersebut dan akan 

merusak proses pembinaan karir pejabat yang terkena mutasi, dan hal ini harus mendapat 

pengawasan langsung dari pemerintah provinsi agar setiap prosesnya tidak mendukung salah 

suatu kepentingan suatu golongan. 

Gelombang mutasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir terjadi sudah 

sejak awal kepemimpinan H. Annas Ma’amun namun yang menjadi fokus penulis adalah tahun 

2011. Dimana pada tahun tersebut seorang pejabat struktural eselon II bisa dimutasi dua sampai 

lima kali dalam rentang waktu tersebut. Artinya dalam satu tahun saja seorang pejabat struktural 

eselon II bisa dimutasi sebanyak 2 kali,  
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Nama berikutnya adalah Bapak H. Azhar. A, SE, M.Si, tanggal 30 Maret 2010 beliau 

dimutasi dari asisten bidang administrasi sekertariat daerah menjadi asisten bidang ekonomi 

pembangunan sekertariat daerah Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian 1 Juni 2010 kembali 

dimutasi dari menjadi asisten bidang ekonomi pembangunan sekertariat daerah Kabupaten 

Rokan Hilir menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. Lalu pada 4 Agustus 

2011 beliau kembali dimutasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir menjadi 

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian pada 21 

Januari 2012 beliau kembali di mutasi menjadi asisten II Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. 

Selanjutnya mutasi yang tidak sesuai kompetensi, Mutasi yang terjadi bulan Maret 2012 Pejabat 

Direktur RSUD dr. RM Pratomo Bagansiapiapi Dahniar, S.Kep, M.Kes dimutasi menjadi asisten 

bidang administrasi dan pembangunan. Dalam mutasi ini bisa dilihat penempatan tidak sesuai 

dengan keahlian. 
Namun ditemukan juga fenomena dilapangan dalam pelaksanaan mutasi pegawai di 

Kabupaten Rokan Hilir antara lain :  

1. Kurang optimalnya mutasi yang dilakukan pihak Badan Kepegawaian Dearah dan Badan 

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk melakukan mutasi sesuai dengan 

kualifikasi dan kompetensi dari jabatan yang ada 

2. Jarak waktu antara pelantikan dan pemutasian ke jabatan baru kadang sangat singkat. 

3. Dalam sidang Baperjakat tidak dihadiri oleh anggota Baperjakat. Hal itu dapat di lihat 

pada lampiran sidang Baperjakat.  

4. Mutasi pegawai cenderung tidak berdasarkan kebutuhan dan kualitas dari satuan kerja. 

5. Mutasi bulan agustus tidak termuat dalam notulen. Dalam Dumai metro tanggal 21 

Agustus 2010 ditulis bahwa terjadi mutasi 11 pejabat eselon II dan 10 pejabat eselon III 

di lingkungan Pemerintah Daerah Rokan Hilir.  

6. Pejabat bermasalah masih tetap dipertahankan.  

7. Mutasi pegawai masih tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki 

pegawai.  

 

D. Penutup 

1. Kesimpulan  

  Mutasi Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan perundang-undangan yang diatur dalam 

beberapa peraturan perundangan yaitu Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

perubahan atas Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

serta diatur juga dalam peraturan Bupati dan aturan pelaksana lainya. Secara umum beberapa 

peraturan-peraturan tersebut telah secara rinci mengatur tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil 

yang meliputi kewenangan, prosedur, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kedudukan, 

tugas dan fungsi serta tata kerja dalam pemutasian pegawai, selain itu pelaksanaan mutasi harus 

menyesuaikan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), serta harus memakai 

prinsip seniority system yang berlandaskan massa kerja, usia, pengalaman kerja, serta merit 

system yang bersifat ilmiah, objektif dan hasil prestasi kerja, sehingga bisa mewujudkan teori 

kewenangan yang menjelaskan kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar 

negara dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga negara itu dapat berkiprah, 

bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya, mutasi sepenuhnya berada 
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ditangan Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Bupatilah yang memutuskan seorang pegawai diangkat, 

dipindahkan, dan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Bupati juga membentuk 

Badan Pertimbangan, Jabatan dan kepangkatan untuk melakukan penilaian terhadap pegawai 

yang akan dilakukan mutasi yang sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah menyiapkan konsep 

untuk dibawa kedalam sidang Baperjakat, tetapi pelaksanaanya Baperjakat belum berjalan 

dengan baik, terlihat dari absensi sidang hanya dihadiri 1-3 orang anggota dari 6 anggota 

Bapejakat, bahkan ada tidak terisi sama sekali, hal ini tentunya menjadi pertanyaan, anggota 

yang hadir sangat sedikit namun keputusan atau rekomendasi untuk mutasi, pengangkatan, dan 

pemberhentian dalam jabatan struktural bisa dikeluarkan, terlihat Baperjakat belum 

melaksanakan kebijakan dengan baik atau tidak berfungsi dengan baik, hal ini bisa menciptakan 

mutasi yang tidak sesuai dengan kopentensi jabatannya, karena tidak melakukan penilaian 

dengan baik. Mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan struktural belum 

didasarkan pada kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Promosi pejabat struktural 

masih dilakukan dengan cara “dukung-mendukung”. Fenomena ini muncul karena besarnya 

otoritas kepala daerah dalam pengelolaan kepegawaian di daerah. Fungsi Badan Pertimbangan 

jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sendiri juga kurang efektif karena Ketua Baperjakat 

dijabat langsung oleh Sekertaris Daerah. Dengan demikian, kepentingan politis juga sering 

mendominasi proses promosi pejabat di daerah. Akibatnya, sangat sulit memperoleh pejabat 

yang kompeten dan profesional di bidangnya karena pengangkatan dan keberadaan pejabat yang 

diangkat hanya untuk melayani penguasa (pejabat negara pada daerah yang bersangkutan).  

 

2. Saran  

  Seharusnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan mutasi Pegawai Negeri 

Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai yang diamanahkan oleh Undang-undang dan 

Peraturan yang berlaku, dan juga harus adanya peninjauan dari Pemerintah Provinsi terhadap 

daerahnya sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan bisa melindungi hak-hak Pegawai Negeri 

Sipil, dan setiap penjatuhan hukuman kepada pegawai harus berdasarkan apa yang terjadi 

sebenarnya, sehingga bisa menciptakan pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai dan tujuan 

daerah bisa terwujud dengan baik dan menimbulkan peningkatan kenerja pegawai 

tersebut.Sebaiknya ada ketentuan baku/standar yaitu aturan main yang jelas sampai sejauh mana 

kewenangan Bupati di daerah dalam mengeluarkan keputusan, yang senyatanya aturan itu sudah 

diatur dalam undang-undang tetapi masih adanya kekurangan didalam peraturan tersebut karena 

belum menyimpulkan dengan jelas mengenai kebijakan kewenangan Bupati di daerahnya, dan 

harus adanya pengawasan dari pemerintah Provinsi terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah di daerah sehingga dapat menciptakan suatu kebijakan yang adil kepada 

aparatur negaranya sendiri. serta harus ada sanksi tegas terhadap pegawai atau pejabat 

menghambat dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  dilingkup Pemerintahan 

Kabupaten Rokan Hilir, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan bisa ditaati sebgaimana 

mestinya dan setiap kebijakan yang dikeluarkan harusnya mengacu kedalam aturan yang berlaku 

sehingga tidak merugikan pihak manapun, dan jika ada pegawai yang tidak disiplin harus 

ditindak berdasarkan aturan yang berlaku, dan selalu diadakan pengawasan secara langsung dan 

haruslah selalu dilakukan sidak atau pengecekan secara langsung kelapangan, sehingga bisa 

mengetahui apakah setiap kebijakan telah sesuai dengan atauran atau apakah aturan itu sudah 

dilaksanakan dengan baik, ataukah sebaliknya, hal ini dilakukan agar setiap fungsi dari Badan 

atau Dinas bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan akibat suatu kebijakan 

yang dikeluarkan, yang tujuan utamanya meningkatkan kenerja Pegawai Negeri Sipil. 
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