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MUTASI, PROMOSI DAN DEMOSI 
 
 
 

 

No 

 
Proses 

Penanggung jawab 
Tanggal 

Nama Jabatan Tanda 
Tangan 

1 Perumusan Eda Tri 
Budiyanto 

Tim Perumus 
Mutu 

  

2. Pemeriksaan Johan Kabag BAUKK   

3. Persetujuan Biolis 
Widyaningsih 

PD II   

4. Penetapan Nia Risa Dewi Direktur   

5. Pengendalian Eda Tri 
Budiuyanto 

Kasubag 
Kepegawaian 
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1. Definisi Istilah Mutasi adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu 
organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi 
pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja.  Kompensasi gaji, 
tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama 
seperti sedia kala.  Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk 
menghindari kejenuhan pegawai pada rutinitas pekerjaan yang 
terkadang membosonkan serta memiliki fungsi tujuan lain 
supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan 
lain dibidang yang berbeda pada suatu organisasi atau instansi 
 
Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam 
suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan 
maupun non pemerintah. Menurut husein (2003) seseorang yeng 
menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang lebih baik 
dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain.  
 
Demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang 
biasa dikarenakan oleh berbagai hal. Contohnya adalah 
keteladanan dalam bekerja. Turun jabatan biasanya diberikan 
pada karyawan yang memiliki kinerja yang kurang baik atau 
buruk serta bisa juga diberikan pada karyawan yang bermasalah 
sebagai sanksi hukuman.  Demosi merupakan suatu hal yang 
sangat dihindari oleh setiap pekerja karena dapat menurunkan 
status jabatan dan gaji.  
 
 

2. Rasionale Dalam rangka untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif 
maka mutasi kerja bagi para karyawan itu perlu untuk dilakukan 
hal ini akan memberikan penyegaran kepada setiap pegawai yang 
mulai jenuh dengan pekerjaan yang dihadapi.  Sehingga 
ditempat/bidang yang baru para pekerja tersebut akan semakin 
tertantang untuk lebih produktif lagi. 
  
Promosi dan demosi merupakan upaya yang dilakukan oleh 
pihak pimpinan untuk memberikan motivasi kepada para 
pegawai agar dapat meningkatkan kualitas pekerjaan atau akan 
mendapatkan sangksi bagi mereka yang tidak memiliki disiplin 
dan kinerja yang baik.  
 
Tujuan dari penetapan standar mutasi, promosi, dan demosi 
adalah  

1) Untuk meningkatkan produktivitas pegawai 
2) Untuk menciptakan keseimbangan antar tenaga kerja 
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dengan komposisi pekerjaan atau jabatan 
3) Untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai 
4) Untuk menghilangkan rasa bosan /jenuh terhadap 

pekerjaan 
5) Untuk memberikan rangsangan kepada pegawai agar 

berupaya meningkatkan karir yang lebih baik 
6) Untuk mendorong agar spirit kerja meningkat melalui 

persaingan kerja 
7) Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik 

pegawai.  
 

3. Pernyataan isi 
standar 

Pimpinan perguruan tinggi  memberikan penghargaan berupa 
mutasi, promosi dan demosi kepada pegawai yang berprestasi 
dan yang tidak berprestasi agar tercapai kualitas kerja pegawai 
yang baik paling lambat tahun 2016 
 

4. Strategi 
Pencapaian 
Standar 

1. Pimpinan perguruan tinggi melakukan pembinaan kepada  
pegawai yang memiliki kinerja yang kurang baik. 

2. Pimpinan perguruan tinggi memberikan promosi kepada 
pegawai yang memiliki prestasi kerja yang baik. 

3. Pimpinan perguruan tinggi memberikan panismen kepada 
pegawai yang memiliki kinerja kurang baik 

4. Pimpinan perguruan tinggi melakukan mutasi kepada 
pegawai yang sudah lama menempati posisi tertentu 
 
 

5. Indikator 
Pencapaian 
Standar 

1. Pimpinan perguruan tinggi melakukan penilaian terhadap 
kinerja pegawainya.  

2. Pimpinan perguruan tinggi melakukan mutasi promosi dan 
demosi kepada pegawainya 

3. 90 % pegawai memiliki prestasi kerja yang baik. 
 

6) Pihak yang 
terlibat dalam 
pemenuhan 
standar 

a) Direktur Akper Dharma wacana Metro 
b) Pudir II 
c) Kabag BAUKK 
d) Kasubag Kepegawaian 

 
7) Referensi 1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi 
2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 

19 tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan 
 

 


