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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pembangunan pada hakekatnya adalah kesadaran atau keinsyafan untuk 

melakukan kegiatan memperbaiki, mendirikan bahkan menumbuhkan serta 

meningkatkan daya upaya yang mengarah kepada keadaan yang lebih baik dengan 

dilandasi oleh semangat, kemauan dan tekad yang tinggi yang bertujuan untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat memperbaiki dan meningkatkan 

kinerja yang selama ini masih dianggap kurang. 

Tujuan tersebut baru dapat dicapai apabila pembangunan nasional 

dilaksanakan secara menyeluruh dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber daya bukan manusia, serta pelaksanaan pembangunan disegala bidang, 

terencana, terarah, bertahap dan berkesinambungan. Salah satu bidang tersebut 

adalah pembangunan manusia seutuhnya. Dalam hal ini keberhasilan 

pembangunan tergantung pada aspek manusianya yakni sebagai pemimpin, 

pelaksana dan pengelola sumber daya yang ada dalam negara, yang dalam hal ini 

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 

nasional terutama tergantung pada kesempurnaan aparatur negara baik ditingkat 

pusat maupun ditingkat daerah. Dalam rangka mencapai tujuan nasional 

sebagaimana dikemukakan di atas, diperlukan adanya pegawai yang penuh 

kesediaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara 

dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat berdaya 

guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai 

seorang pegawai. 

Untuk menuju sebuah kesuksesan tersebut, sebuah instansi pemerintahan 

tidak jarang untuk melakukan mutasi terhadap karyawan-karyawannya yang 

dianggap kurang berkompeten di salah satu dinas untuk dipindahkan ke dinas 

yang lain agar lebih berkompeten. Tidak jarang juga seorang pegawai yang cukup 
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berkompeten di salah satu dinas, dipindahkan ke dinas yang lain dengan tujuan 

untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.  

Hal tersebut sudah tercantum di dalam peraturan pemerintah nomor 43 

Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, dan tentang wewenang 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil diatur di 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000. Kedua Peraturan perundang-

undangan tersebut merupakan pedoman pelaksanaan mutasi kepegawaian di setiap 

instansi pemerintah umum dan daerah.  

Mutasi tidak terlepas dari alasan untuk mengurangi rasa bosan pegawai 

kepada pekerjaan serta meningkatkan motivasi kerja pegawai. Selain itu untuk 

memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan minat dan bidang tugasnya masing-

masing dimana dalam kegiatan pelaksanaan mutasi kerja sering disalah tafsirkan 

orang yaitu sebagai hukuman jabatan atau didasarkan atas hubungan baik antara 

atasan dengan bawahan. Selain itu pegawai yang terkena mutasi di tempat 

barunya dia bekerja dapat menunjukan apakah prestasi kerja pegawai tersebut 

menurun di tempat barunya atau semakin menanjak naik. 

Dalam pelaksanaan mutasi harus benar-benar berdasarkan penilaian yang 

objektif dan didasarkan atas indeks prestasi yang dicapai oleh karyawan 

mengingat sistem pemberian mutasi dimaksudkan untuk memberikan peluang 

bagi para pegawai negeri sipil untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Namun beberapa mutasi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan tidak 

selalu berdampak baik pada karyawan maupun kepada instansi yang menampung 

pegawai mutasi tersebut. Seperti pegawai tersebut tidak nyaman berada di tempat 

kerja barunya sehingga mempengaruhi kinerja pegawai dan berdampak kepada 

prestasi kerjanya yang menjadi menurun di tempat kerja barunya tersebut. Selain 

itu instansi yang menaungi pegawai tersebut juga terkena dampak dari 

menurunnya kinerja dan prestasi kerja yang dialami pegawai tersebut. Seperti 

kurang optimal dalam menjalankan tujuan yang telah dijalani oleh sebuah instansi 

pemerintahan selama ini. 

Proses mutasi khususnya dalam pengertian perpindahan PNS antar unit 

kerjadi lingkungan pemerintah daerah yang sama, juga memperlihatkan kondisi 

yang belum terpola dengan mekanisme yang jelas, adil dan transparan, dan kurang 
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terencana. Hampir seluruh daerah propinsi/kabupaten/kota belum memiliki pola 

(pattern) mutasi yang sistematis sesuai dengan kapasitas individual PNS dan 

karakteristik, beban dan volume pekerjaan. Hasilnya, dapat dikatakan bahwa 

prinsip ‘the right man in the right place on the right time’ masih sebatas slogan 

karena adanya muatan kepentingan dari pejabat tertentu yang mempunyai 

kewenangan di bidang kepegawaian ataupun ada interest pribadi yang sangat kuat 

terhadap jabatan atau orang yang dipromosikan. Oleh sebab itu pola mutasi atau 

aturan main dalam mutasi tidak dapat terwujud di banyak daerah. 

Seperti sebuah kasus yang terjadi di sebuah daerah di Indonesia, yang 

mana mutasi yang dilakukan sudah dianggap sangat menyalahi aturan. Dimana 

mutasi yang dilakukan oleh pejabat daerah tersebut dilakukan secara serampangan 

dan seenaknya sendiri tanpa memperdulikan kemampuan dan individu pegawai 

yang mengalami mutasi kerja ditempat kerja yang baru atau mendapat jabatan 

baru di tempat kerjanya selama ini. Dalam hal ini Kemendagri ikut turun tangan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di instansi daerah tersebut. Sehingga 

PNS yang terkena nonjob tanpa alasan yang jelas maka harus dikembalikan ke 

eselon yang sama demi menjaga suasana pemerintahan daerah. Selain itu 

Kemendagri juga meminta pejabat wali kota setempat membatalkan mutasi dan 

demosi yang dilakukan terhadap pejabat setempat. 

Mutasi Pegawai Negeri Sipil bersifat regular. Artinya, setiap 4 tahun sekali 

PNS secara otomatis akan mengalami mutasi, terlepas apakah yang bersangkutan 

mampu menunjukkan kinerja yang istimewa atau tidak sama sekali. Mutasi seperti 

ini sama sekali tidak terkait dengan kinerja yang dihasilkan. Kesimpulannya, pola 

mutasi yang diterapkan selama ini sesungguhnya telah menyalahi aturan pasal 12 

ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “… pembinaan yang 

dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang 

dititikberatkan pada sistem prestasi kerja”. 

Penyesuaian diri yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil juga 

mempengaruhi kinerja pegawai negri di tempat bekerjanya yang baru setalah 

mengalami sebuah mutasi. Seperti instansi tempat bekerja pegawai tersebut tidak 

sesuai dengan ilmu yang dikuasai selama menempuh pendidikan dulu. Sehingga 

pegawai tersebut merasa tidak cocok dengan apa yang telah dikerjakannya di 
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instansinya yang baru. Selain itu suasana kantor yang tidak mendukung dibanding 

tempat pegawai tersebut bekerja dulu dapat mempengaruhi penyesuaian diri 

pegawai. Sehingga dapat mempengaruhi prestasi kerja dan prestasi suatu 

organisasi. Prestasi organisasi tidak lepas dari prestasi kerja dari setiap individu 

atau pegawai  yang ada di dalamnya.  

Dengan adanya penilaian prestasi kerja dapat diibaratkan bahwa para 

bawahan mendapat perhatian dari atasannya sehingga mendorong mereka 

bergairah bekerja, asalkan proses penilaiannya jujur dan obyektif serta ada tindak 

lanjutnya. Selain itu, penilaian prestasi kerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata 

dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. 

Mendapatkan kebijaksanaan berarti apakah karyawan akan dipromosikan, 

didemosikan atau dimutasi. 

Hal utama yang dituntut oleh instansi dari karyawannya adalah prestasi 

kerja mereka yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Prestasi kerja karyawan akan membawa dampak bagi karyawan yang 

bersangkutan maupun instansi tempat ia bekerja. Prestasi kerja yang tinggi akan 

meningkatkan kinerja instasi yang dinaungi, menurunkan tingkat keluar masuk 

karyawan (turn over), serta memantapkan manajemen perusahaan. Sebaliknya, 

prestasi kerja karyawan yang rendah dapat kinerja instasi yang dinaungi dan 

produktivitas kerja, meningkatkan tingkat keluar masuk karyawan, yang pada 

akhirnya akan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat. 

Bagi karyawan, tingkat prestasi kerja yang tinggi dapat memberikan 

keuntungan tersendiri, seperti meningkatkan gaji, memperluas kesempatan untuk 

dipromosikan, menurunnya kemungkinan untuk didemosikan, serta membuat ia 

semakin ahli dan berpengalaman dalam bidang pekerjaannya. Sebaliknya, tingkat 

prestasi kerja karyawan yang rendah menunjukkan bahwa karyawan tersebut 

sebenarnya tidak kompeten dalam pekerjaannya, akibatnya ia sukar untuk 

dipromosikan ke jenjang pekerjaan yang tingkatannya lebih tinggi, memperbesar 

kemungkinan untuk didemosikan, dan pada akhirnya dapat juga menyebabkan 

karyawan tersebut mengalami pemutusan hubungan kerja. 



5 
 

 Maka perlu disadari pentingnya pengembangan yang sesuai pada setiap 

karyawan yang ada di dalam organisasi tersebut, mengingat bahwa karyawan atau 

pegawai merupakan sumber daya  yang tinggi nilainya. 

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan 

membahas hal ini menjadi sebuah objek penelitian, adapun judul yang penulis 

ajukan adalah : “Hubungan penyesuaian diri dengan prestasi kerja pegawai 

yang mengalami mutasi”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang dapat dicapai adalah : 

 Untuk mengetahui hubungan penyesuaian diri dengan prestasi kerja pegawai 

 yang mengalami mutasi. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Apakah ada hubungan penyesuaian diri dengan prestasi kerja pegawai yang 

 menglami mutasi ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dari manfaat ini di harapkan dapat bermanfaat untuk mengmbangkan 

ilmu psikologi khususnya Psikologi Industri dan Organisasi 

b. Manfaat Praktis  

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu dan 

memberikan masukan bagi mahasiswa, pegawai negri sipil, maupun 

masyarakat pada umumnya . 

 


