
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pada bab pembahasan mengenai “Tinjauan 

Pelaksanaan Mutasi Karyawan Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Barat Dan Banten”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan mutasi karyawan sesuai dengan Keputusan Direksi pada PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Mutasi jabatan dimaksudkan 

sebagai salah satu cara pelaksanaan pembinaan dalam meningkatkan 

kompetensi individu dan pengkayaan pengenalan terhadap kebutuhan 

kompetensi jabatan yang pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan jalur karir 

jabatan. Karyawan yang akan dimutasikan telebih dahulu akan diseleksi sesuai 

dengan beberapa persyaratan yang sesuai dengan keputusan Direksi dimana 

beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin pegawai. 

b. Nilai unjuk kerjanya memenuhi standard unjuk kerja. 

c. Masa kerja jabatan paling sedikit satu tahun, 

Maka karyawan tersebut telah menjadi kandidat suksesi jabatan. Dan 

penempatan karyawan yang telah menjadi kandidat akan ditentukan apakah 

karyawan tersebut akan dirotasikan atau dipromosikan sesuai dengan formasi 

jabatan dan formasi tenaga kerja yang kosong di tempat yang baru, sehingga 

karyawan akan ditempatkan sesuai dengan jalur karir pada jabatan yang baru. 



 
 

Apabila karyawan yang mengajukan mutasi atas permintaan sendiri, formasi 

jabatan atau formasi tenaga kerja dengan persyaratan lebih rendah dari jabatan 

semula di tempat baru. Dengan kata lain apabila ada karyawan yang 

mengajukan mutasi atas permintan sendiri secara langsung akan di demosikan 

pada jabatan yang baru. Namun dari keduanya, karyawan yang akan 

dimutasikan tidak tersedia formasi jabatan atau formasi tenaga kerja di tempat 

yang di tuju, maka mutasi tidak akan terjadi atau tetap pada jabatan lama. 

2. Dalam pelaksanaan mutasi karyawan tidak selamanya berjalan dengan lancar, 

adakalanya terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan mutasi seperti : 

adanya karyawan yang sedang menjalani hukuman disiplin karyawan, adanya 

formasi jabatan dan formasi tenaga kerja yang kosong karena karyawan 

sebelumnya berhenti (pensiun atau meninggal dunia) dan di mutasikan ke 

jabatan lain, serta tidak tersedianya formasi jabatan atau formasi tenaga kerja 

di unit yang dituju bagi karyawan yang mengajukan mutasi atas permintaan 

sendiri. 

3. Solusi atau penyelesaian dari permasalahan dalam mutasi karyawan sesuai 

dengan urutan permasalahan diatas adalah sebagai berikut : bagian 

pengembangan sumber daya manusia akan memberikan mentoring dan 

counselling atau memberikan surat peringatan/teguran atau bahkan sanksi 

sesuai dengan Keputusan Direksi, memastikan bahwa formasi jabatan atau 

formasi tenaga kerja tersebut bener-benar kosong untuk dapat diisi oleh 

karyawan yang baru, memastikan bahwa formasi jabatan atau formasi tenaga 



 
 

kerja di unit yang dituju benar-benar tersedia atau karyawan menunggu 

sampai formasi jabatan atau formasi tenaga kerja di unit yang di tuju tersedia. 

 

5.2 Saran 

 Melihat hasil dari penelitian dan kesimpulan yang dihasilkan diatas, maka 

penulis mempunyai saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

perusahaan, yaitu : 

1. Pelaksanaan mutasi karyawan tidak hanya dilakukan karena kebutuhan 

organisasi atau perusahaan, tetapi juga memperhatikan karyawan yang 

memenuhi persyaratan untuk dilakukan mutasi karyawan. Contohnya : 

karyawan terlihat jenuh atau bosan dengan pekerjaan yang dilakukan, hal itu 

bisa terlihat dari prestasi kerja yang menurun serta tidak ada semangat untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

2. Formasi jabatan atau formasi tenaga kerja yang kosong tersebut apabila sedang 

benar-benar membutuhkan karyawan untuk mengisi jabatannya agar segera 

dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan pekerjaannya maka 

sebelum melakukan proses mutasi atau selama proses mutasi berlangsung, 

perusahaan baiknya menugaskan karyawan yang satu jalur karir jabatan atau 

jabatannya setingkat dengan formasi yang kosong untuk sementara 

mengerjakan tugas-tugasnya sampai dengan proses mutasi selesai, sehingga 

perusahaan mendapatkan karyawan yang baru untuk mengisi formasi jabatan 

atau formasi tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan jalur karir jabatan 

dan kompetensinya. 



 
 

3. Formasi jabatan atau formasi tenaga kerja di unit yang dituju baiknya dipecah 

menjadi beberapa bagian untuk sementara bagi yang jabatannya mempunyai 

tugas-tugas pekerjaan yang banyak dan mendesak atau perlu bantuan 

karyawan lain sampai dengan formasi jabatan atau formasi tenaga kerja benar-

benar tesedia, sehingga formasi tersebut tersedia bagi karyawan yang 

mengajukan mutasi atas permintaan sendiri. Maka dari itu hal tersebut dapat 

menguntungkan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan 

tersebut. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


