
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil wawancara pelaksanaan mutasi dalam 

memotivasi kinerja pegawai negeri sipil pada Pengadilan Tinggi Agama 

Mataram sudah berjalan cukup baik sebagaimana yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan mutasi Pegawai di Pengadilan Tinggi Agama 

Mataram dengan pendekatan 4 indikator dapat meningkatkan 

kepercayaan diri pegawai, menambah pengetahuan, dan 

meningkatkan motivasi pegawai tersebut. Dengan adanya mutasi 

pegawai dapat menemukan budaya yang ada di Indonesia dan 

mutasi juga dapat mengembalikan pegawai sesuai dengan tempat 

tinggalnya agar pegawai tersebut dekat dengan keluarganya. 

2. Adapun kendala yang dihadapi Pegawai Negeri Sipil pada 

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yaitu faktor administrasi dan 

faktor psikologis. 

5.1. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan pelaksanaaan mutasi dalam memotivasi 

kinerja pegawai negeri sipil pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram, 

Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus mencari administrative yang baik 



 

 

dan perlu dilakukan pelatihan kepada pegawai yang tidak sesuai dengan 

keahliannya atau pendidikannya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Nama Responden : Bapak Azmi Hadiyullah, S.H. 

a. Apakah mutasi yang bapak dapatkan sesuai ndak dengan keinginan bapak? 

b. Dibilang sesuai ndak juga karena permohonan mutasi saya itu ke PA Giri 

menang sebenarnya  Cuma karena dibutuhkan ditingkat banding ya, siap-

siap saja kan seperti itu. Kalau berdasarkan permohonan ke pengadilan 

agama Giri menang seperti itu. 

a. Apakah jabatan bapak yang sekarang ini untuk mengisi kekosongan 

sebelumnya atau jabatan baru?  

b. Karena memang kosong 

a. Apakah jabatan bapak yang sekarang ini sesuai dengan keahlian atau 

pendidikan anda? 

b. Kalau dari pendidikan sih ndak sih sebenarnya karena saya besiknya kan 

hukum cumin kalau kita di kantor mau tidak mau, bisa tidak bisa harus 

bisa. Jadinya keilmuan itu yaa pelan-pelan sambil kita pelajari. 

a. Apakah setelah mutasi ini meningkatkan kepercayaan diri anda, 

meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan motivasi anda? 

b. Meningkatkan pengetahuan sihh iya karena ini hal baru bagi saya kan 

kalau disana saya sebagai fungsional tadi perkara juru sita jadinya dengan 

di bendahara ini meningkatkan pengetahuan iya, meningkatkan 

pengalaman iya, kepercayaan diri, motivasi iya dengan volume pekerjaan 

yang numpuk. 

a. Kenapa bisa meningkatkan motivasi bapak? 

b. Karena ini hal baru, hal baru itu itu sifatnya sedikit menantang kan, 

artinya menantang dari ini pekerjaannya lah, dengan hambatan-

hambatan yang ada 

a. Apa kendalanya saat proses mutasi bapak? 

b. Saya mengajukan mutasi ke khususnya Lombok ini kurang lebih sekitar 3 

kali yang pertama ditolak, tahun kemudian saya menngajukan lagi di tolak, 

baru tahun berikutnya baru bisa lolos, itu alasannya disini di tingkat 

banding karena ee ini belum ada kekosongan jabatan pegawai yang banyak 

kan. Pola mutasi tu kalau untuk pegawai itu ndak jelas kecuali hakim, 

kalau hakim mah jelas. 



 

 

a. Setelah bapak di mutasi di pengadilan tinggi agama NTB ini? 

b. Senang, alasannya dekat dengan keluarga ndak lagi sewa rumah tempat 

tinggal di bali gitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nama Responden : Misnudin, S.H., M.H. 

a. Apakah mutasi yang bapak dapatkan sesuai ndak dengan keinginan bapak? 

b. Eee Mutasi itu adalah bagian dari pada kepegawaian itu sendiri sedangkan 

kalau berbicara suka dengan tidak sukanya ada orang yang mengatakan 

saya Alhamdulillah dimutasi tetapi ada orang yang mengatakan kenapa 

saya dimutasi kan seperti itu kan kalau yang ditanyakan kepada saya, saya 

senang mutasi seperti alasan saya pertama begitu saya mutasi saya 

mendapatkan penyegaran di lingkungan kerja saya mengharapkan ilmu 

dari orang lain saya melihat ee saya menemukan geografis indonesia saya 

menemukan budaya indonesia sehingga dengan demikian kalau saya 

ditanya soal mutasi saya senang dengan adanya mutasi saya bahagia sebab 

saya akan mendapatkan pengalaman dari mutasi itu sendiri. 

a. Apakah jabatan bapak yang sekarang ini untuk mengisi kekosongan 

sebelumnya atau jabatan baru? 

b. Jadi begini, setelah keluarnya perma 07 tahun 2015 dulu diperadilan itu 

ada satu jabatan yang disebut dengan pansek (panitera sekretaris) panitera 

membidangi urusan-urusan administrasi teknis, sekretaris itu membidangi 

administrasi umum, nah begitu keluar perma itu dipisahlah panitera dan 

sekretaris, saya yang asalnya pansek (panitera sekretaris) memilih 

sekretaris di lingkungan peradilan itu jadi saya menjadi sekretaris pertama 

di jayapura dan saya adalah sekretaris PTA Mataram yang pertama juga, 

jadi bukan mengisi kekosongan, saya sekretaris pertama disini jadi begitu 

jabatan itu ada saya dilantik dulu di jayapura sebagai sekretaris lalu saya 

dimutasi sebagai sekretaris lagi disini jadi bukan kekosongan tetapi 

memang menjadi sekretaris yang pertama disini. 

a. Apakah jabatan bapak yang sekarang ini sesuai dengan keahlian atau 

pendidikan bapak? 

b. Ya, jadi saya diangkat jadi pegawai CPNS nya di PA kupang tahun 1994 

lalu saya PNS tahun 1995 sejak itu saya berkarir di kesekretariatan sebagai 

bendahara pengeluaran atau disebut dengan bendahara rutin lalu diangkat 

lagi menjadi kepala sub bagian keuangan (kasubbag keuangan) dari tahun 



 

 

1995 sampai dengan 1999, saya 1999 indah menjadi tenaga fungsional 

yaitu panitera pengganti lalu menjadi wakil panitera dan tahun 2000 itu 5 

tahun setelah PNS itu saya diangkat menjadi panitera sekertaris jadi 

membidangi dua administrasi, saya mulai jadi pansek tahun 2000 sampai 

dengan 2015 begitu 2015 terjadi pemisahan panitera dengan sekertaris 

saya mengambil sekertaris jadi kalau ditanya profesionalisme saya 

mengenalmu dua administrasi itu sejak lama karena saya pernah di 

fungsional saya juga pernah di struktural artinya saya pernah di 

administrasi teknis saya pernah juga di administrasi umum jadi kalau saya 

sekarang menjadi sekretaris saya membidangi administrasi umum jadi 

saya cukup juga mengenal dua administrasi itu. Kalau saya kan sekarang 

ini eslon dua, eslon dua  lima tahun itu adalah batasan dari eslon itu untuk 

di asesmen atau 4 tahun kadang dimutasi nah oleh karena itu soal mutasi 

itu ada orang yang mutasinya 1 tahun karena kepentingan dinas, ada yang 

2 tahun, 3 tahun untuk kepentingan dinas ada juga yang minta karena satu 

kepentingan misalnya dulu saya pernah tugas di jayapura ya karena 

kepentingan dinas juga saya dipindahkan kesini, saya juga punya 

kepentingan pribadi saya kembali ke kampung halaman saya jadi yang 

mana mau ditonjolkan itu karena dipindahkan karena dinas atau karena 

pribadi saya, sama-sama indah dua-duanya gitu nah tapi kalau kita disebut 

ciri kalau saya dipindah ini ciri yaa kalau saya dimutasi lalu diberikan 

perjalanan biaya mutasi itu karena dinas tetapi kalau yang permintaan 

sendiri itu kadang tidak dikasih biaya tetapi saya pindah ke mataram ini 

dikasih biaya mutasi berarti karena negara saya dipindahkan kesini 

walaupun saya aslinya orang Lombok. 

a. Apakah setelah mutasi ini meningkatkan kepercayaan diri bapak, 

meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan motivasi bapak? 

b. Oo tentu tentu jadi begini semua serba positif tapi kalau kita berbicara 

positifnya tugas di daerah sendiri adalah kos untuk melihat keluarga itu 

menjadi kecil, contoh: kalau saya dari jayapura mau pulang ke Lombok itu 

harus saya habiskan sekitar 5-6 juta untuk transportasinya kan belum 



 

 

dengan biaya yang lain tapi kalau saya sekarang di mataram mau ke 

Lombok timur hanya seratus ribu saja selesai urusan kayak gitu, aa tentu 

saya syukuri itu bagaimana bersyukur harus meningkatkan kinerja, harus 

saya profesional dalam pelaksaan tugas aa seperti itu, jadi tentu saya akan 

bersemangat membangun katakanlah kalau boleh kita parsialkan 

membangun daerah sendiri, karena saya orang Lombok bekerja di PTA 

Mataram tentu inisiatifnya bagaimana saya membangun PTA ini menjadi 

bagian dari pada kesuksesan itu sendiri. 

a. Apa kendalanya saat proses mutasi bapak? 

b. Kalau di saya sendiri tidak ada kendala karena saya dimutasikan tetapi 

kalau kita berbicara mutasi kebetulan itu bidang kepegawaian banyak 

orang usul mutasi atau rotasi itu melalui BAPERZAKAT badan 

pertimbangan jabatan dan pengangkatan dia dip roses di tingkat pertama 

lalu di peruses di tingkat banding di PTA dan juga diproses di tingkat 

pusat yang menjadi kewenangan masing-masing tetapi ada juga yang 

dimutasi oleh tingkat banding dengan kewenangannya contoh staff dari 

pengadilan agama A bisa dimutasi di pengadilan agama B misalnya seperti 

itu tentu rohnya adalah kebetulan saya anggota BAPERZAKAT badan 

pertimbangan jabatan yang sering kita pakai adalah 1. Soal kinerja, kalau 

orang itu berprestasi itu musti kita pertimbangkan untuk menjadi kita 

promosikan sehingga pernah saya menulis rumusnya adalah untuk diri 

saya tetapi bisa dipake oleh orang lain yang disebut dengan PLN bukan 

perusahaan listrik negara tetapi prestasi loyalitas nasih kita harus 

berprestasi saya harus tau bidang kerja saya lalu kita harus loyal kita harus 

taat terhadap pimpinan kalau kita sudah berprestasi sudah loyal insyaallah 

nasip kita jadi baik. 

 

 

 

 



 

 

Nama  Responden : Ibu Devi Oktavianty Nawir, A.md. 

a. Apakah mutasi yang ibu dapatkan sesuai ndak dengan keinginan ibu? 

b.   Sesuai, karena saya memang butuh pindah kesini pindah dari bali ke 

mataram Keluarga ada disini, karna lokasi dekat dengan keluargga. 

a. Apakah jabatan anda yang sekarang ini untuk mengisi kekosongan 

sebelumnya atau jabatan baru? 

b. Mengisi kekosongan sebelumnya karena bendaharanya itu pindah jadi 

kosong saya menempati jabatan yang kosong 

a. Apakah jabatan anda yang sekarang ini sesuai dengan keahlian atau 

pendidikan anda? 

b.  Sesuai, sesuai. Saya pendidikannya akuntansi pindah kesini jadi 

bendahara sesuai. 

a. Apakah setelah mutasi ini meningkatkan kepercayaan diri anda, 

meningkatkan pengetahuan anda, dan meningkatkan motivasi anda? 

b. Iya jelas kalau kepercayaan diri kan bisa ditunjang dari masa kerja kita di 

istansi itu sendiri jadi semakin banyak masa kerja semakin percaya diri 

kita ngerjain pekerjaan itu sendiri menambah pengalaman jadi tambah PD 

kan tambah Ilmu juga Seiring berjalannya waktu , 

a. Apa kendalanya saat mutasi anda? 

b. nggak ada sama sekali semuanya sesuai prosedur  mutasinya dari 

kebutuhan pengadilan tinggi agama  sendiri karena ada jabatan yang 

kosong jadi menarik Tenaga dari satker satker di bawahnya yang sesuai 

dengan bidang keahliannya masing-masing untuk menempati Jabatan itu 

jadi bukan kemauan sendiri okay 
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