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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aparatur Sipil Negara merupakan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi 

Pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara. Pelaksanaan tugas sebagai ASN selain diatur di dalam UU Nomor 5 

Tahun 2014, juga diatur dalam UU kepegawaian. 

Kepegawaian merupakan segala hal-hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak 

dan pembinaan pegawai negeri. Kepegawaian diperlukan guna memberikan 

batasan-batasan terhadap pegawai dalam memposisikan dirinya sebagai pelayan 

publik dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini 

diperlukan adanya pengelolaan kepegawaian yang sesuai dengan ketentuan. 

Pengelolaan kepegawaian mengacu kepada 8 area perubahan yang sudah 

disampaikan oleh Kementrian PAN ( Pendayagunaan Aparatur Negara ) dan RB ( 

Reformasi Birokrasi) sehingga para ASN dapat menjalankan tugas secara maksimal 

dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 

Perubahan yang dilakukan mulai dari pola pikir/mindset, cara bekerja sampai 

budaya kerja para ASN dalam melayani masyarakat. Pelaksanaan perubahan ini 

dilakukan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah di  Indonesia. 

Kementerian sebagai Pemerintah Pusat dapat memberikan himbauan melalui Surat 

Edaran terkait dengan pengelolaan ASN melalui BKD (Badan Kepegawaian 

Daerah) yang ada di setiap daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
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BKD merupakan suatu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok 

dan fungsi untuk mengelola/memanajemen ASN di daerah. BKD mempunyai tugas 

utama sebagai Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan manajemen 

kepegawaian daerah yang handal, untuk menciptakan ASN yang bermoral, 

profesional, netral, berwawasan global, menjadi perekat persatuan dan kesatuan 

bagsa serta sejahtera jasmani dan rohani. Hal-hal yang berkaitan dengan 

kepegawaian yang menjadi tugas pokok dan fungsi BKD adalah keterkaitan dengan 

gaji dan tunjangan pegawai, cuti pegawai, kinerja pegawai, mutasi pegawai, 

pengembangan kompetensi pegawai dan beberapa hal-hal lainnya.  

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. BKD Provinsi Jawa Tengah 

memiliki 4 (empat) Bidang, 1 (satu) Sekretariat dan 1 (satu) UPT dengan rincian 

yaitu Sekretariat BKD Provinsi Jawa Tengah, Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan 

Pegawai, Bidang Informasi Kepegawaian, UPT Badan (Unit Penilai Kompetensi 

ASN) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Keseluruhan Bidang, Sekretariat dan 

UPT tersebut berada di bawah pimpinan seorang kepala BKD yang bertugas untuk 

mengkoordinasikan setiap bidang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang 

dimilikinya.  

Jumlah pegawai harian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah 

lebih sedikit dibandingkan pegawai negeri sipil, maka Badan Kepegawaian Daerah 

melakukan perekrutan pegawai tiap bulannya untuk memenuhi kopetensi tenaga 

kerja pada Badan Kepegawaian Daerah dan juga jumlah pegawai dalam Badan 

kepegawaian Daerah belum bisa di bilang cukup memadai semua perkerjaan tiap-

http://bkd.jatengprov.go.id/new/article/view/403
http://bkd.jatengprov.go.id/new/article/view/402
http://bkd.jatengprov.go.id/new/article/view/402
http://bkd.jatengprov.go.id/new/article/view/402
http://bkd.jatengprov.go.id/new/article/view/404
http://bkd.jatengprov.go.id/new/article/view/405
http://bkd.jatengprov.go.id/new/article/view/405
http://bkd.jatengprov.go.id/new/article/view/405
http://bkd.jatengprov.go.id/new/article/view/406
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tiap bidang di Badan Kepegawaian Daerah. Kalau sedikit tenaga kerja di Badan 

Kepegawaian daerah akan berpengaruh pada potensi kerja tiap-tiap pegawai. 

Semakin sedikit tenaga kerja semakin banyak waktu lembur dan tidak meratanya 

kompetensi pekerjaannya.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak 

Pradhana selaku kepala bidang kenaikan pangkat dan layanan administrasi Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, beliau mengatakan bahwa : 

“ Permasalahan yang terjadi selama seleksi Mutasi adalah kurangnya sumber 
daya yang memadai sehingga terhambatnya proses mutasi dan juga beban 
kerja yang terlalu berat karena hanya dilakukan oleh satu subbidang saja,  
Pelaksanaan seleksi mutasi pegawai masih menggunakan sistem manual, 
Adanya unsur subjektif dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, 
Seniority system, Sulitnya Menghubungi Contact Person Pegawai yang akan 
mengikuti test mutasi”.  
 

Masalah Pelaksanaan Proses Seleksi Mutasi dalam pelaksanaan proses seleksi 

mutasi pegawai ini terdapat berbagai masalah yang dihadapi, yaitu sebagai berikut: 

1. Kurangnya Sumber Daya yang memadai. 

Sumber Daya Manusia merupakan elemen utama dalam menjalankan proses 

mutasi pegawai. Kurangnya SDM mengakibatkan terhambatnya proses 

mutasi. 

2. Beban kerja yang terlalu berat karena hanya dilakukan oleh 1 sub bidang 

saja. 

Dalam 1 subbidang kerja terdapat 4 pegawai yang harus menangani berbagai 

urusan mutasi sehingga beban kerja menjadi berat. Jumlah pegawai yang 

diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan beban kerja 

yang ditugaskan. 
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3. Pelaksanaan seleksi mutasi pegawai masih menggunakan sistem manual 

Di dalam melaksanakan seleksi mutasi pegawai masih menggunakan sistem 

manual yaitu test tertulis menggunakan LJK (Lembar Jawab Kerja) dan 

dikoreksi secara manual pula oleh panitia seleksi sehingga membutuhkan 

waktu terlalu lama. 

4. Adanya unsur subjektif dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai 

Faktor penghambat pelaksanaan mutasi pegawai yang dilakukan oleh BKD 

Provinsi Jawa Tengah yang pertama adalah terletak pada Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sebagai salah satu persyaratan dan bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan mutasi pegawai yang dianggap 

mengandung unsur subjektif dalam penilaiannya. Sehingga dengan adanya 

unsur subjektif tersebut, dapat memunculkan spoiled system. Spoiled 

system merupakan mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. 

Sistem mutasi seperti ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan 

suka atau tidak suka. 

5. Seniority system 

Faktor penghambat pelaksanaan mutasi pegawai yang dilakukan oleh BKD 

Provinsi Jawa Tengahdi ialah pelaksanaan mutasi pegawai yang masih 

didasarkan pada pertimbangan pada masa kerja, pengalaman kerja (seniority 

system) dari pegawai yang bersangkutan yang belum tentu mampu atau 

mumpuni untuk memangku jabatan yang lowong. 

6. Sulitnya Menghubungi Contact Person Pegawai yang akan mengikuti test 

mutasi PNS yang akan mengikuti test mutasi pada saat mengumpulkan berkas 
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mutasi tidak mencantumkan nomer telepon yang dapat dihubungi sehingga 

mengakibatkan terhambatnya proses mutasi.  

Kegiatan mutasi merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk melaksanakan 

pemindahan pegawai baik sesuai dengan keinginan pribadi pegawai maupun dari 

instansi terkait kepada instansi yang dituju. Pelaksanaan mutasi ini dilakukan setiap 

1 bulan sekali, akan tetapi melihat kembali kuota dari instansi terkait. Mutasi 

dilakukan untuk menghindari kuota yang berlebihan dari setiap instansi maupun 

melihat dari kekurangan pegawai sehingga perlu adanya dilakukan mutasi agar 

tidak terjadi ketimpangan. Pada awal tahun 2017 dilakukan pembaharuan dan 

penataan SOTK (Satuan organisasi  dan tata kerja) baru sehingga berpengaruh bagi 

setiap instansi. Beberapa instansi melakukan mutasi terhadap para pegawainya 

sehingga BKD melakukan kerja cepat dalam proses mutasi akibat dari penataan 

SOTK ( satuan organisasi dan tata kerja ) baru. Selama pelaksanaan proses mutasi, 

banyak dihadapkan terhadap beberapa persoalan yang membuat proses mutasi 

menjadi terhambat dan perlu adanya pengkajian lebih teliti. Oleh karena itu, dalam 

laporan Tugas Akhir ini, akan saya bahas lebih mendalam mengenai proses 

pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah 

tersebut sebagai materi dalam penyusunan tugas akhir dengan judul “Sistem 

Mutasi di Badan Kepegawai Daerah Provinsi Jawa Tengah”. 
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1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ruang lingkup pembahasan serta 

perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini 

adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan proses seleksi tes mutasi PNS yang dilakukan 

oleh Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jawa Tengah ? 

2. Apa saja masalah yang terjadi dalam pelaksanaan proses seleksi tes mutasi 

PNS oleh Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jawa Tengah ? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

A. Sebagai sarana untuk pembelajaran tentang dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

B. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan 

keterampilan mahasiswa. 

C. Mengarahkan mahasiswa untuk menemukan permasalahan 

maupun data yang berguna dalam penulisan laporan magang. 

D. Membina dan meningkatkan kerjasama antar program studi D-

III Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Diponegoro Semarang dengan Instansi 

dimana mahasiswa magang. 
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2. Tujuan khusus dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1) Mengetahui pelaksanaan proses seleksi tes mutasi PNS yang 

dilakukan oleh BKD Prov. Jawa Tengah. 

2) Mengetahui masalah yang terjadi dalam pelaksanaan proses 

seleksi tes mutasi PNS oleh BKD Prov. Jawa Tengah. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dalam pembuatan penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang terdapat 

didalamnya antara lain sebagai berikut  : 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai sarana untuk memanfaatkan dan menyerap ilmu 

pengetahuan yang diperoleh dari Program Studi Diploma III 

Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Diponegoro Semarang terhadap permasalahan di lapangan 

maupun di lingkungan kerja. Sebagai sarana pembelajaran untuk 

mengenal praktek kerja Administrasi Perkantoran pada unit kerja Dinas 

Sosial Jawa Tengah Semarang. 

b. Bagi Program Diploma III Administrasi Perkantoran 

  Menumbuhkan kerjasama dan meningkatkan kualitas lulusan Program 

Diploma III Administrasi Perkantoran. Memanfaatkan umpan balik 

untuk menyempurnakan materi perkuliahan yanng sesuai dengan 

kebutuhan di lingkungan instansi pemerintah, BUMN maupun swasta. 

Sebagai sumber pustaka dan menambah informasi pengetahuan 
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mengenai manajemen perkantoran pada Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 

c. Bagi Instansi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Dapat memberikan saran pada instansi dalam hal rekrutmen pegawai 

yang berpotensi dan tidak salah pilih. Dapat menumbuhkan kerjasama 

yang baik antara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah  

dengan Program Studi Adminitrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Menjalin hubungan yang teratur, 

sehat, dan dinamis antara Instansi dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 

 

1.4 KAJIAN PUSTAKA  

Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan dalil yang saling terkait secara 

sistematis yang dikedepankan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena 

alamiah.  

1.4.1 Pengertian Administrasi 

1. The Liang Gie dalam Inu Kencana (2010:14) memberikan 

pengertian bahwa administrasi adalah segenap rangkaian 

perbuatan penyelengaraan dalam setip usaha kerjasama 

sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Menurut Sondang P. Siagian dalam Inu Kencana (2010:14), 

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaaan dari 

keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu 
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pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

1.4.2 Pengertian Administrasi Perkantoran  

Beberapa pengertian mengenai administrasi publik menurut para 

ahli: 

A. Menurut WH EVANS pada tahun 1963 menerangkan bahwa 

administrasi perkatoran adalah fungsi yang berkaitan dengan 

manajemen dan pengarahan semua tahap pengoperasian 

perusahaan tentang adanya pengolaan bahan keterangan, ingatan, 

dan komunikasi organisasi. 

B. Menurut Arthur Grager pada tahun 1958, administrasi 

perkantoran adalah memiliki fungsi pada tata penyelenggaraan 

terhadap pelayanan dan komunikasi warkat dari sebuah 

organisasi. 

C. Menurut George Terry pada tahun 1966 menerangkan bahwa 

administrasi perkantoran adalah suatu perencanaan, pengendalian 

dan pengorganisasian pekerjaan sebuah perkantoran serta 

menjadi penggerak kepada mereka yang menjalankannya agar 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 
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1.4.3 Manajemen 

Manajemen banyak disebut sebagai “seni untuk menyelesaikan 

pekerjaan melalui orang lain”. Definisi ini dikemukakan oleh Mary 

Paker Follet (dalam T. Hani Handoko 2008:8), yang mengandung 

arti bahwa para manajer mencapai tujuan – tujuan organisasi 

melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai 

pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan 

pekerjaan – pekerjaan itu sendiri. 

 Menurut T. Hani Handoko (2001:23) bahwa manajemen 

mencakup fungsi – fungsi perencanaan (penetapan apa yang akan 

dilakukan), pengorganisasian (perancangan dan penugasan 

kelompok kerja), penyusunan personalia (penarikan, seleksi, 

pengembangan, pemberian kompensasi dan penilaian prestasi 

kerja), pengarahan ( motivasi, kepemimpinan, integritas dan 

pengelolaan konflik) dan pengawasan. 

 Perencanaan 

Perencanaan atau planning adalah 1) pemilihan atau penetapan 

tujuan – tujuan organisasi dan 2) penentuan strategi, 

kebijaksanaan, proyek, program, metode, sistem, anggaran 

dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. Bagi 

manajer personalia, perencanaan berarti penentuan program 

personalia yang akan membantu tercapainya sasaran yang 
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telah disusun untuk perusahaan itu. Dengan perkataan lain, 

proses penentuan sasaran akan melibatkan partisipasi aktif dan 

kesadaran penuh dari manajer personalia, dengan keahliannya 

dalam bidang sumber daya manusia. 

 Pengorganisasian 

Pengorganisasian atau organizing adalah 1) penentuan sumber 

daya – sumber daya dan kegiatan – kegiatan yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perancangan dan 

pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang 

akan dapat “membawa” hal – hal tersebut ke arah tujuan, 3) 

penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) 

pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada indivudu – 

individu untuk melaksanakan tugas – tugasnya. Fungsi ini 

menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, 

dibagi dan dikoordinasikan. 

 Penyusunan Personalia 

Penyusunan personalia atau staffing adalah penarikan 

(recruitmen), latihan dan pengembangan, serta penempatan 

dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan 

kerja yang menguntungkan dan produktif. Dalam 

pelaksanakan fungsi ini manajemen menentukan persyaratan – 

persyaratan mental, phisik, emosional dan emosional untuk 

posisi – posisi jabatan kemudian menarik karyawan yang 
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diperlukan dengan karakteristik – karakteristik personalia 

tertentu, seperti keahlian, pendidikan, umur, latihan, dan 

pengalaman. Fungsi ini mencakup kegiatan – kegiatan seperti  

pembuatan sistem penggajian untuk pelaksanaan kerja yang 

efektif, penilaian karyawan untuk promosi, transfer, atau 

bahkan demosi dan pemecatan, serta latihan dan 

pengembangan karyawan. 

 Pengarahan 

Pengarahan atau leading adalah untuk membuat atau 

mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, 

dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, 

gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan – kegiatan 

kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin. 

 Pengawasan 

Pengawasan atau controlling adalah penemuan penerapan cara 

dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini 

dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba 

untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan 

efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk 

menjamin bahwa yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak 

terjadi atau terjadi kembali. 
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Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, 

yaitu : 

1. Penetapan standar pelaksanaan 

2. Penentuan ukuran – ukuran pelaksanaan 

3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya 

dengan standar yang telah ditetapkan, dan 

4. Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila 

pelaksanaan menyimpang dari standar. 

1.4.4 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia didasari pada suatu konsep 

bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan 

semata menjadi sumber daya bisnis. Manajemen Sumber Daya 

Manusia berkaitan dengan kebijakan dan praktek-praktek yang perlu 

dilaksanakan oleh manajer, mengenai aspek-aspek Sumber Daya 

Manusia dari Manajemen Kerja. Penggunaan konsep dan sistem 

Sumber Daya Manusia adalah kontrol secara sistematis dari proses 

jaringan fundamental organisasi yang mempengaruhi dan 

melibatkan semua individu dalam organisasi, termasuk proses 

perencanaan sumber daya manusia, desain pekerjaan, susunan 

kepegawaian, pelatihan dan pengembangan, representasi dan 

perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan organisasi. 

Sumber Daya Manusia adalah fakor sentral dalam suatu organisasi, 

sehingga membuat manusia menjadi faktor strategis dalam semua 
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kegiatan suatu organisasi. Penerapan MSDM ditujukan unuk 

mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi agar 

tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. MSDM juga menjadi 

bagian dari Ilmu Manajemen yang mengacu pada fungsi manajemen 

dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, 

memimpin, mengendalikan dan susunan kepegawaian. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa, Manajemen Sumber Daya Manusia 

berkaitan dengan cara pengelolaan sumber daya insani, dalam 

organisasi dan lingkungan yang mempengaruhinya, agar mampu 

memberikan kontribusi secara optimal bagi pencapaian organisasi. 

Menurut T. Hani Handoko (2001:4) mendefinisikan Sumber daya 

Manusia (SDM) adalah Penarikan, seleksi, pengembangan, 

pemeliharaan, dan penggunaan sumberdaya manusia untuk 

mencapai baik tujuan – tujuan individu maupun organisasi. 

 Menurut Henry Simamora (1999:3) mendefinisikan bahwa 

manajemen sumber daya manusia (human resources management) 

adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas 

jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok. 

 Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005:10) manajemen sumber daya 

manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan 

tenaga kerja agar efektif dan efesien membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. 
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Menurut Edwin B. Flippo (dalam Malayu S.P.Hasibuan 2005:11) 

manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasi, pemeliharaan dan pemberhentian 

karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, 

karyawan dan masyarakat. 

Menurut French (dalam T. Hani Handoko 2001:3) mendefinisikan 

manajemen personalia sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, 

penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh 

organisasi. Manajemen personalia diperlukan untuk meningkatkan 

efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya 

adalah untuk memberikan organisasi kerja yang efektif. 

 Dari berbagai definisi tentang manajemen sumber daya manusia 

dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah 

pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi 

pencapaian yang efektif mengenai sasaran – sasaran dan tujuan – 

tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional,dan internasional. 

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Masibuan (2009:21), fungsi 

manajemen sumber daya manusia meliputi : 

 

 

 

 



16 
 

 
 

 

1. Perencanaan 

Perencanaan ( humas resources planning ) adalah 

merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu 

terwujudnya tujuan. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi 

semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, 

hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan 

koordinasi dalam bagan organisasi ( organization chart ). 

Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. 

Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan secara efektif. 

3. Pengarahan 

Pengarahan ( directing ) adalah kegiatan mengarahkan semua 

karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta 

efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, 

karyawan dan masyarakat. 

4. Pengendalian 

Pengendalian (controlling ) adalah kegiatan mengendalikan 

semua karyawan, agar mentaati peraturan – peraturan 

perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana, pengendalian 

karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, 
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kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi 

lingkungan pekerjaan. 

5. Pengadaan 

Pengadaan ( procurement ) adalah proses penarikan atau 

rekruitmen, penempatan, orientasi, dan induksi untuk 

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu 

terwujudnya tujuan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan ( development ) adalah proses peningkatan 

keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral 

karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan 

pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7. Kompensasi 

Kompensasi ( Compensation ) adalah pemberian balas jasa 

langsung ( direct ) dan tidak langsung ( indirect ), uang atau 

barang kepada karyawan sesuai imbalan jasa yang diberikan 

kepada perusahaan. 

8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian ( integration ) adalah kegiatan untuk 

mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan 
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karyawan, agar terciptanya kerjasama yang serasi dan saling 

menguntungkan. 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (Maintenance) adalah kegiatan untuk 

memelihar atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan 

loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerjasama 

sampai pensiun. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati 

peraturan – peraturan perusahaan dan norma – norma sosial. 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian ( separation ) adalah putusnya hubungan 

kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini 

disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, 

kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab – sebab lainnya. 

1.4.5 Pengertian Sistem  

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani 

(sustēma) adalah suatu kesatuan yang 

terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk 

memudahkan aliran informasi materi atau energi untuk mencapai 

suatu tujuan.  

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling 

berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-
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item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara 

merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain 

seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk 

suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu 

rakyat yang berada dinegara tersebut. 

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-

hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini 

digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga 

maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, 

sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di 

antara mereka. 

1.4.6 Pengertian Mutasi 

Mutasi atau perpindahan jabatan/pekerjaan merupakan fenomena 

yang biasa terjadi pada suatu instansi. Perubahan posisi 

jabatan/pekerjaan disini masih dalam level yang sama dan juga tidak 

diikuti perubahan tingkat wewenang, tanggung jawab, status, 

kekuasaan dan pendapatannya, yang berubah dalam mutasi hanyalah 

bidang tugasnya. Menurut Sastrohadiwiryo (dalam Kadarisman, 

2012: 68): Mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang 

berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, 

dan status ketenaga kerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan 

tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan 

kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang 
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semaksimal mungkin kepada organisasi. Menurut Hanggraeni 

(2012: 80) “mutasi adalah pemindahan dari posisi yang baru tapi 

memiliki kedudukan, tanggung jawab, dan jumlah remunerasi yang 

sama”. Dan menurut Daryanto (2013: 41) “mutasi adalah suatu 

kegiatan rutin dari suatu perusahaan untuk dapat melaksanakan 

prinsip ‘the right men on the right place”. Sedangkan menurut 

Moekijat (2010: 112) mutasi adalah suatu perubahan dari suatu 

jabatan dalam suatu kelas ke suatu jabatan dalam kelas yang lain 

yang tingkatnya tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah (yang 

tingkatnya sama) dalam rencana gaji. Berdasarkan beberapa 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mutasi adalah suatu 

proses pemindahan posisi / jabatan / pekerjaan seorang karyawan ke 

posisi / jabatan / pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau 

sederajat.Mutasi merupakan kegiatan rutin dari perusahaan untuk 

melaksanakan prinsip the right men on the right place. 

1.4.7 Tugas Pokok dan fungsi  Bidang mutasi  

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 

2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Mutasi mempunyai tugas 

penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan 

tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kenaikan Pangkat 
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dan Layanan Administrasi Kepegawaian, Pengangkatan, 

Pemindahan dan Pemberhentian. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Mutasi 

melaksanakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis di Bidang Kenaikan Pangkat dan Layanan 

Administrasi Kepegawaian; 

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis di Bidang Pengangkatan; 

c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis di Bidang Pemindahan dan Pemberhentian;  

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

1.4.8 Bidang Mutasi  

1. Subbidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi 

Kepegawaian; 
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Tugas Sub Bidang Kenaikan pangkat dan Layanan Administrasi 

Kepegawaian, meliputi : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang 

Kenaikan pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian; 

b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan 

pembinaan teknis di Bidang Kenaikan Pangkan dan Layanan 

Administrasi Kepegawaian; 

c. Menyiapkan bahan pelaporan Sasaran Kerja Pegawai ASN; 

d. Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat; 

e. Menyiapkan bahan pemberian cuti; 

f. Menyiapkan bahan pengambilan sumpah janji Aparatur Sipil 

Negara; 

g. Menyiapkan bahan pengusulan Kartu Pegawai Elektronik; 

h. Menyiapkan bahan penerbitan kartu istri dan kartu suami; 

i. Menyiapkan bahan peninjauan masa kerja; 

j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis dilingkungan Badan; dan 

Tugas tambahan : 

Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2. Subbidang Pengangkatan 

Tugas Sub Bidang Pengangkatan, meliputi: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang 

Pengangkatan; 
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b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas 

dan pembinaan teknis di Bidang Pengangkatan; 

c. Menyiapkan bahan pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil 

Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 

d. Menyiapkan bahan pengangkatan calon Pegawai Negeri 

Sipil daerah dan Pegawai Negeri Sipil; 

e. Menyiapkan bahan Seleksi administrasi Mutasi Jabatan 

Struktural; 

f. Menyiapkan bahan pengoordinasian pengadaan dan 

penempatan siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri; 

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

dilingkungan Badan; dan 

Tugas tambahan : 

Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

3. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian. 

Tugas Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian, meliputi: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di 

Bidang Pemindahan dan Pemberhentian; 

b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas 

dan pembinaan teknis di Bidang Pemindahan dan 

Pemberhentian; 
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c. Menyiapkan bahan penetapan pindah dan penetapan 

keputusan pemberhentan Pegawai Negeri Sipil sesuai 

Kewenangan Daerah; 

d. Menyiapkan bahan penetapan keputusan bebas tugas bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun sesuai batas usia 

pensiun; 

e. Menyiapkan bahan penetapan keputusan penempatan 

dalam Jabatan Fungsional Umum; 

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan program layanan klaim 

otomatis bagi Pegawai Negeri Sipil purna Tugas; 

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis dilingkungan Badan; dan 

Tugas tambahan : 

Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

1.5 Promosi jabatan di Mutasi   

Promosi jabatan adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain 

yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi 

(Martoyo,2007:71). 

Sedangkan menurut Hasibuan (2008:108) promosi jabatan adalah 

perpindahan yang memperbesar authority dan responsibility 

karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi 
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sehingga kewajiban hak. Lain halnya menurut Tohardi yang dikutip 

dari Flippo (2002:382) bahwa promosi jabatan adalah merupakan 

perubahan dari pekerjaan yang satu ke yang lain yang mempunyai 

syarat-syarat lebih baik dalam hal kedudukan dan tanggungjawab. 

 Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa promosi 

mempunyai arti yang penting bagi perusahaan, sebab dengan promosi 

berarti kestabilan perusahaan dan moral karyawan yang akan lebih 

terjamin. Promosi akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab yang 

lebih tinggi daripada jabatan yang diduduki sebelumnya. Pada 

umumnya promosi juga diikuti dengan peningkatan pendapatan serta 

fasilitas yang lain. Namun, promosi ini sendiri sebenarnya 

mempunyai nilai karena merupakan bukti pengakuan, antara lain 

terhadap prestasinya. 

1. Tujuan dan Manfaat Promosi Jabatan 

Menurut Henry Simamora (1999:587) manfaat dari promosi jabatan 

adalah sebagai berikut : 

1. Promosi jabatan memungkinkan perusahaan untuk 

mendayagunakan keahlian dan kemampuan karyawan setinggi 

mungkin. 

2. Promosi jabatan seringkali diberikan mengimbali karyawan yang 

berkinerja sangat baik. Karyawan yang dihargai promosi jabatan 

akan termotivasi untuk memberikan kinerja yang lebih tinggi lagi 
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jika mereka merasa bahwa kinerja yang efektif menyebabkan 

promosi jabatan. 

3. Riset memperlihatkan bahwa kesempatan untuk promosi jabatan 

dan tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi berkorelasi secara 

signifikan. Sistem promosi jabatan karyawan yang efektif dapat 

menyebabkan efisiensi organisasi yang lebih besar dan tingkat 

moral kerja karyawan yang tinggi. 

Menurut Mangkuprawira (2004:196), promosi jabatan memiliki 

manfaat baik bagi perusahaan maupun karyawan, antara lain : 

1. Promosi dapat memungkinkan perusahaan memanfaatkan 

kemampuan karyawan untuk memperluas usahanya.   

2. Promosi dapat mendorong tercapainya kinerja karyawan yang 

baik.  Karyawan umumnya berupaya melakukan pekerjaan sebaik 

mungkin jika mereka percaya bahwa kinerja tinggi mengarah pada 

adanya promosi.  

3. Terdapat korelasi signifikan antara kesempatan untuk kenaikan 

pangkat dan tingkat kepuasan kerja.  

A. Dasar-dasar Promosi Jabatan 

Menurut Hasibuan (2003), dasar-dasar promosi jabatan dibagi menjadi 

tiga, yaitu: 

1. Pengalaman (senioritas) dimana promosi ini didasarkan kepada 

masa kerja dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan. Biasanya 
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karyawan yang memiliki masa kerja yang cukup lama akan memiliki 

pengalaman yang lebih banyak. 

2. Kecakapan dalam hal ini karyawan yang memiliki kecakapan 

mendapat prioritas untuk dipromosikan kepada jabatan yang lebih 

tinggi. Kecakapan yang dimaksud, adalah kecakapan dalam hal 

pelaksanaan prosedur kerja yang praktis, teknik-teknik khusus dan 

disiplin ilmu pengetahuan; kecakapan dalam menyatukan dan 

menyelaraskan elemen-elemen yang terkait dalam penyusunan 

kebijakan manajemen dan kecakapan dalam memberikan motivasi 

secara langsung.  

3. Kombinasi pengalaman dan kecakapan. Promosi ini didasarkan 

kepada lamanya dinas, ijazah pendidikan formal yang dimiliki dan 

hasil ujian kenaikan golongan.  

B. Syarat-syarat Promosi Jabatan  

Menurut Sondang P. Siagian (2009), syarat-syarat promosi adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengalaman. Dengan pengalaman yang lebih banyak diharapkan 

kemampuan yang lebih tinggi, ide-ide yang lebih banyak dan 

sebagainya. 

2. Tingkat pendidikan. Ada juga perusahaan yang mensyaratkan 

minimal pendidikan untuk dapat dipromosikan pada jabatan tertentu. 
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Alasannya adalah bahwa dengan pendidikan yang lebih tinggi 

diharapkan pemikiran yang lebih baik. 

3. Loyalitas. Dengan loyalitas yang tinggi dapat diharapkan antara lain 

tanggung jawab yang lebih besar. 

4. Kejujuran. Untuk promosi jabatan-jabatan tertentu mungkin masalah 

kejujuran merupakan syarat yang penting. Misalnya untuk jabatan 

kasir pada umumnya syarat kejujuran merupakan syarat utama yang 

harus diperhatikan. 

5. Tanggung jawab. Kadang-kadang sering kali suatu perusahaan 

diperlukan suatu tanggung jawab yang cukup besar, sehingga 

masalah tanggung jawab merupakan syarat utama untuk promosi 

jabatan. 

6. Kepandaian bergaul. Misalnya jabatan untuk salesman adalah sangat 

penting untuk menetapkan kepandaian bergaul sebagai suatu syarat 

promosi jabatan. 

7. Prestasi kerja. Pada umumnya setiap perusahaan selalu 

mencantumkan syarat untuk prestasi kinerjanya. 

8. Inisiatif dan kreatif. Untuk syarat promosi jabatan terhadap jabatan 

tertentu, mungkin syarat tingkat inisiatif dan kreatif merupakan 

syarat yang harus diperhatikan. Hal ini disebabkan karena untuk 

jabatan tersebut sangat diperlukan inisiatif dan kreatif. 
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C. Jenis-jenis Promosi Jabatan  

Menurut Hasibuan (2003), terdapat 4 jenis promosi jabatan, yaitu 

promosi sementara, promosi tetap, promosi kecil dan promosi kering. 

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Promosi sementara adalah seorang karyawan dinaikkan jabatannya 

untuk sementara karena adanya jabatan kosong yang harus diisi.   

2. Promosi tetap adalah seorang karyawan dipromosikan dari  suatu 

jabatan ke jabatan yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah 

memenuhi syarat untuk dipromosikan.  Sifat promosi ini adalah tetap.  

3. Promosi kecil adalah menaikkan jabatan seseorang karyawan dari 

jabatan  yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit meminta 

keterampilan  tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan 

wewenang, tanggung jawab dan gaji.  

4. Promosi kering adalah seorang karyawan dinaikkan jabatannya yang 

lebih tinggi  disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang dan 

tanggung jawab tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. 

(Sumber:http://www.kajianpustaka.com/2016/04/promosijabatan.hl) 

1.6 Demosi 

Menurut Suratman (1998) demosi adalah penurunan jabatan dalam 

suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal, contohnya 

adalah keteledoran dalam bekerja. Turun jabatan biasanya diberikan 

http://www.kajianpustaka.com/2016/04/promosijabatan.hl
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pada karyawan yang memiliki kinerja yang kurang baik atau buruk serta 

bisa juga diberikan ada karyawan yang bermasalah sebagai sanksi 

hukuman Demosi merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh 

setiap pekerja karena dapat menurunkan status, jabatan, dan gaji. 

Namun, demosi atau turun jabatan ini biasa dilakukan oleh beberapa 

instansi ataupun perusahaan demi peningkatan kualitas kerja, dan juga 

sebagai motivasi bagi karyawannya agar mau berusaha untuk 

memperoleh yang diinginkan. Mendapatkan promosi dan menghindari 

demosi.  

Jadi, memang benar jika perusahaan-perusahaan ingin maju, maka 

harus menciptakan kompetisi bagi para karyawannya agar mereka 

tekun dalam bekerja dan tidak selalu berpangku tangan pada karyawan 

lainnya. Apabila karyawan memiliki produktivitas dan motivasi kerja 

yang tinggi, maka laju roda pun akan berjalan kencang, yang akhirnya 

akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. 

Di sisi lain, bagaimana mungkin roda perusahaan berjalan baik, kalau 

karyawannya bekerja tidak produktif, artinya karyawan tidak memiliki 

semangat kerja yang tinggi, tidak ulet dalam bekerja dan memiliki 

moriil yang rendah. 

1.7 Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 
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empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, 

tujuan, kegunaan (Sugiyono, 2006:1).  

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif karena 

menggunakan kondisi obyek yang alamiah dengan mengambil 

beberapa teknik pengumpulan data dan hasilnya akan dituangkan dalam 

bentuk tulisan yang mendeskripsikan Sistem Mutasi di BKD Provinsi 

Jawa Tengah. 

1.7.1 Fokus dan Lokus  

1) Fokus 

Fokus pada penelitian Tugas Akhir ini yaitu : 

a) Pelaksanaan proses seleksi tes mutasi PNS yang dilakukan 

oleh BKD Prov. Jawa Tengah. 

b) Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan proses seleksi tes 

mutasi PNS oleh BKD Prov. Jawa Tengah. 

2) Lokus 

Lokus yaitu suatu tempat yang dipilih untuk melakukan 

penelitian. Lokasi penelitian Tugas Akhir ini bertempat pada 

Badan kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

1.7.2  Sumber data 

 Jenis sumber – sumber data yang dipakai adalah : 

a. Data Primer 

Menurut Soeprapto (dalam Riris Ning Pambudi 2014:41) data 

primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan 
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atau suatu organisasi langsung melalui objeknya. Dalam hal ini 

penulis menggunakan data dengan wawancara kepada Bagian 

Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 

b. Data Sekunder 

Menurut Soeprapto (dalam Riris Ning Pambudi 2014:41) adalah 

data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi publikasi data 

dan sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yang 

diperoleh melalui dokumen. Profil Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Tengah, struktur organisasi, lokasi, visi dan misi instansi dan lain 

sebagainya. 

1.7.3 Teknik Penentuan Informan 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan untuk 

mendapatkan data – data yang dibutuhkan. informan dalam 

penilitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:96). Dalam proses 

pengumpulan data, peneliti membutuhkan beberapa informasi untuk 

mendapatkan data dalam penulisan Tugas Akhir yaitu Kepala 

Bagian Kepegawai, Kepala Subbidang mutasi . 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat dua teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu 

dengan wawancara, dan observasi. 

1) Metode Interview atau wawancara 
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Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 

adalah wawancara mendalam (Moeloeng, 2001: 135). 

Pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab secara 

langsung dengan informan sebagai narasumber. Instrumen yang 

digunakan disini adalah pedoman wawancara atau interview 

guide. Wawancara dilakukan dengan berdasarkan pada 

interview guide yang telah dibuat sebelumnya yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan, dimana melalui interview peneliti bisa 

mendapatkan informasi yang mendalam (in depth information) 

karena beberapa hal, antara lain: 

a) Peneliti dapat menjelaskan atau memparafrasekan 

pertanyaan yang tidak dimengerti. 

b) Peneliti mengajukan pertanyaan susulan (follow up 

question) 

c) Narasumber cenderung menjawab apabila diberi 

pertanyaan 

d) Narasumber dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa 

silam dan masa mendatang. 

Interview juga dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi 

yang tidak mungkin diperoleh melalui observasi. 

2) Metode Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap 

objek penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih jelas. 
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Dilakukan secara sistematis dan dilatarbelakangi dengan 

pemahaman dan pendalaman terhadap masalah yang akan diteliti. 

Teknik ini memungkinkan peneliti menarik informasi 

(kesimpulan) makna dan sudut pandang narasumber, kejadian, 

peristiwa atau proses yang diamati. Lewat observasi ini peneliti 

akan melihat sendiri pemahaman yang tidak terucapkan (tacit 

understanding), bagaimana teori digunakan langsung (theory in 

use), dan sudut pandang narasumber yang mungkin tidak 

diperoleh lewat wawancara. 

3) Studi dokumentasi 

Pengumpulan data dengan membaca buku-buku literatur, dengan 

maksud untuk mendapatkan teori-teori dan bahan-bahan yang ada 

kaitannya dengan masalah penelitian ini. Semua tehnik penelitian 

ini digunakan peneliti sebagai tehnik untuk melengkapi 

kebutuahan peneliti di dalam penulisan ini. 

1.7.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, 

mempelajari, membandingkan data yang ada membuat interprestasi 

yang diperlukan. Selain itu, analisis data dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi ada tidaknya masalah. Kalau ada, masalah tersebut 

harus dirumuskan dengan jelas dan benar. Dalam penelitian teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif yang memberikan gambaran dengan jelas dan benar untuk 
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membandingkan dan menghubungkan antara indikator yang satu 

dengan yang lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada 

saat pengumpulan data dalam periode tertentu. 

  Analisis dalam penilitian kualitatif menurut Spradley (dalam 

Sugiyono,2009:255) terdiri dari empat analisis, antara lain : 

1. Analisis domaian merupakan analisis yang bertujuan untuk 

memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek 

penelitian atau situasi sosial. 

2. Analisis taksonomi merupakan analisis yang menjabarkan lebih 

rinci domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui 

struktur internalnya. 

3. Analisis komponesial bertujuan mencari ciri spesifik pada setiap 

struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen. 

4. Analisis tema kultur berusaha mencari hubungan antara domain, 

dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya 

dinyatakan ke dalam tema / judul penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis domain karena 

peneliti hanya meneliti gambaran umum dan menyeluruh dari objek 

yang diteliti. Aktivitas data dalam penelitian ini antara lain : 

a. Membuat Catatan Lapangan 

Membuat catatan lapangan merupakan data yang diperoleh dan 

dikumpulkan dalam bentuk catatan – catatan yang akhirnya 

disatukan menjadi satu makna dari fenomena yang akan diteliti 
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tersebut. Catatan data lapangan sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. 

b. Reduksi Data 

Dalam tahap ini, data yang akan dikelompokkan kemudian 

melakukan penyederhanaan, pemotongan, dan pengurangan 

data. 

c. Penyajian Data 

Data yang terpilih, dikelompokkan, dan disederhanakan, 

kemudian disajikan dengan spesifik masing – masing data 

sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisis dan menarik 

kesimpulan. 

d. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data hasil penelitian, maka ditarik 

suatu kesimpulan. 

1.8 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan menjelaskan tentang isi dari masing-masing 

bab secara keseluruhan yang ditulis secara singkat dan jelas dari 

keseluruhan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini disajikan 

dalam IV bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini merupakan latar 

belakang penulisan Tugas Akhir, ruang 

lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat 
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penelitian,  kerangka teori, dan metode 

penelitian. Di dalam metode penelitian 

terdapat: fokus dan lokus, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, serta 

populasi dan sampel. 

BAB II  : Gambaran Umum 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah, 

gambaran singkat, dan Struktur Organisasi 

BKD Provinsi Jawa Tengah. 

BAB III  : Pembahasan 

Pada bab ini akan dideskripsikan yang 

menjadi objek penelitian. Membahas 

tentang pengelolaan informasi publik di 

BKD Provinsi Jawa Tengah, hambatan 

dalam pengelolaan, upaya yang dilakukan 

dalam mengatasi hambatan tersebut. 

BAB IV  : Penutup  

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang 

berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian. Di dalam bab ini juga terdapat 

saran yang berguna untuk memperbaiki 

dari objek yang diteliti.




