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Mutasi dan Promosi Jabatan dilakukan oleh pimpinan berdasarkan :  
 
1. Kebijakan Pimpinan. 
2. Profesional. 

 
Dalam hal mutasi dan promosi jabatan Tenaga Teknis (Hakim dan Panitera) 
dilakukan  oleh Dirbinganis. Secara administrasi pengurusan prajurit TNI, 
Dilmiltama mengajukan kepada Dirbinganis. Secara teknis dilakukan oleh 
Dilmiltama.  
 
Bagi anggota TNI, pengurusan kepangkatan tetap melalui Mabes TNI, namun 
untuk jabatan secara administrasi melalui Dirbinganis. 
 
Dalam  hal mutasi dan promosi jabatan PNS (karier PNS) dilakukan oleh 
Sekretaris Mahkamah Agung yang diajukan melalui Dilmiltama. Sesuai 
dengan SK. KMA 125 tentang pendelegasian wewenang. 
 
Dalam waktu dekat akan ada pemisahan Kesekretariatan dengan 
Kepaniteraan, sehingga semakin jelas karier PNS nantinya.  Jabatan yang 
dapat diduduki oleh seorang PNS mulai dari Kataud, Kaurtu, Kaurdal, 
Kaurminku, Kaurminradang, dan Kaurdokpus. Yang dapat menduduki 
jabatan-jabatan tersebut adalah seorang PNS minimal Sarjana (S1) dengan  
Pangkat minimal III.a. Untuk itu para PNS perlu punya motivasi untuk 
melanjutkan tingkat pendidikannya sehingga mempunyai peluang dalam 
berkarier lebih maju.  
 
Untuk menduduki jabatan-jabatan kosong, Kadilmil membuat pengajuan 
nama-nama yang layak untuk menduduki jabatan tersebut ke Kadilmiltama 
dengan tembusan Sekma. Selanjutnya Kadilmiltama mengajukan kepada 
Sekma, disertai dengan alasan promosi. Sebelum membuat pengajuan, 
harus ada Baperjakat yang terdiri dari Kadilmil, Kataud dan Hakim Tertua, 
yang mana hasil dari Baperjakat disampaikan sesuai tersebut diatas.  
 
Adapun dasar promosi adalah : 
 
1. Prestasi Kerja. 

 
a. Prestasi Kerja. 
b. Disiplin. 
c. Senioritas. 

 
2. Psikologi. 

 
Meliputi : Kecerdasan, Bakat, Minat, Motivasi, Kepribadian dan 
Kesehatan Mental. 
 

Dalam menentukan jabatan yang akan diduduki melalui : 
 
1. Analisa Jabatan. 
2. Uraian Jabatan. 
3. Spesifikasi Jabatan yang akan diduduki. 
 



Pengajuan Promosi dilakukan secara berjenjang ke tingkat atas. Namun 
Mutasi bisa melalui Kadilmil dengan alasan tertentu. 
 
Adapun alasan promosi dilakukan adalah :  
 
1. Menimbulkan pengalaman dan pengetahuan baru bagi yang 

bersangkutan dan daya dorong bagi pegawai yg lain. 
2. Mengurangi angka permintaan berhenti pegawai, karena pegawai 

mempunyai harapan posisitif di tempat bekerja. 
3. Dapat membangkitkan semangat kerja pegawai dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi,dimana mereka juga berkepentingan. 
4. Membangkitkan kemauan untuk maju pada pegawai itu sendiri dan 

menimbulkan kesungguhan dalam mengikuti Diklat dalam 
pengembangan karier. 

5. Dapat menimbulkan kepuasan pribadi, kebanggaan dan harapan 
perbaikan dalam penghasilan. 
 

Adapun alasan mutasi dilakukan adalah :  
 
1. Menimbulkan pengalaman dan pengetahuan baru bagi yang 

bersangkutan. 
2. Mengurangi kejenuhan pegawai karena berada terlalu lama di satu 

bidang/tempat tertentu. 
3. Dapat membangkitkan semangat kerja pegawai dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi, dimana mereka juga berkepentingan. 
 
Dalam rangka melaksanakan promosi jabatan, ada beberapa Diklat yang 
akan / harus ditempuh, diantaranya : 
 
1. Diklat Pra Jabatan. 
2. Diklat Dalam Jabatan (Diklat Kepemimpinan dan Diklat Fungsional). 
3. Diklat Teknis lainnya. 
 
Batas Usia Maksimal dalam mengikuti Diklat adalah 50 (lima puluh) tahun. 
 
Ada kriteria-kriteria tertentu untuk menduduki jabatan, diantaranya : 
 
1. Minimal gelar Sarjana (S1). 
2. Pangkat minimal Penata Muda, Golongan Ruang III.a dengan 

memperhatikan senioritas.  
3. Dalam kurun waktu tertentu mengikuti Diklat Kepemimpinan. 
 
 
(Tulisan dibuat berdasarkan Rangkuman Penjelasan dari Nara Sumber : 
Riza Thalib, S.H., M.H. pada Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi 
Kepegawaian pada Tgl. 17-19 April 2013 di Malang). 
 
 
 

 
 
 


