
 

 

WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR  13   TAHUN 2021 

TENTANG 

MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH 

PADA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa untuk menjamin obyektifitas dan transparansi proses mutasi 

Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah pada Pemerintah 

Kota Mojokerto perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto 

tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi 

pemerintah pada Pemerintah Kota Mojokerto. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PADA PEMERINTAH KOTA 

MOJOKERTO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah 

2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara dan 

kesekretariatan lembaga nonstruktural 

3. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat 

daerah Kabupaten/Kota lainnya. 

4. Daerah adalah Kota Mojokerto. 

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 

6. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut dengan Badan adalah 

Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang melaksanakan fungsi 

penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 
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8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat 

yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Mojokerto dalam dan 

dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

9. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PYB adalah pejabat yang 

diberi kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

11. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain. 

12. Mutasi Masuk adalah mutasi PNS dari instansi pemerintah lain di luar 

pemerinta Kota Mojokerto. 

13. Mutasi Keluar adalah mutasi PNS dari Pemerintah Kota Mojokerto ke Instansi 

Pemerintah lainnya. 

14. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi. 

15. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan para pemohon untuk 

mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong 

16. Tim Seleksi adalah tim penilai kinerja yang ditugaskan untuk melaksanakan 

seleksi terhadap pemohon mutasi PNS. 

17. Tim Penilai Kinerja PNS Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut TPK adalah 

yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK mengenai 

pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan 

Administrator, Pengawas dan Pelaksana. 

18. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS Pemerintah Kota Mojokerto 

yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan 

tugas pokok dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban 

kerja yang harus dilaksanakan. 

 

BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 

mutasi PNS antar instansi pemerintah pada Pemerintah Kota Mojokerto. 

(2) Peraturan Walikota ini disusun dengan tujuan : 

a. menjamin obyektifitas dan transparansi pelaksanaan mutasi PNS antar 

instansi pemerintah 

b. menjamin kesinambungan kinerja perangkat daerah melalui mutasi 

c. memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Kota 

Mojokerto ; dan 
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d. menjamin kualitas dan kompetensi PNS yang akan mutasi masuk ke 

Pemerintah Kota Mojokerto. 

Pasal 3 

Mutasi PNS antar instansi diselenggarakan berdasarkan prinsip : 

a. Profesional yaitu, dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani 

oleh petugas yang kompeten; 

b. Objektif dan transparan yaitu, dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang 

jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya; 

c. Prosedural yaitu, dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan; 

d. Mudah diakses yaitu, dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi 

yang ditetapkan/berbasis daring; dan 

e. Tanpa Biaya yaitu, dalam prosesnya, mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pemerintah 

Kota Mojokerto meliputi : 

a. Permohonan Mutasi; 

b. Jenis, Persyaratan dan Prosedur Mutasi; 

c. Seleksi; 

d. Pegawai Titipan; dan  

e. Pembiayaan. 

 

BAB IV 

PERMOHONAN MUTASI 

Pasal 5 

(1) Permohonan mutasi masuk diajukan oleh pemohon kepada PPK dengan 

tembusan kepada Kepala Badan. 

(2) Mutasi PNS antar instansi pemerintah didasarkan pada ketersediaan formasi. 

(3) Ketersediaan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan 

bagi PNS yang mengajukan permohonan mutasi karena sebab mengikuti 

suami/istri yang bertugas sebagai anggota Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/PNS dengan dibuktikan dengan surat 

keputusan penempatan suami/istri yang diketahui oleh instansi tempat bekerja.  

  

Pasal 6 

(1) seleksi dilaksanakan terhadap Permohonan yang tersedia formasinya. 

(2) Terhadap Permohonan yang tidak tersedia formasinya atau secara administrasi 

tidak memenuhi syarat, Badan menerbitkan surat jawaban. 
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BAB V 

JENIS, PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI 

Bagian Kesatu 

Jenis Mutasi 

Pasal 7 

Jenis Mutasi PNS antar instansi pemerintah terdiri dari : 

a. Mutasi masuk ke Pemerintah Kota Mojokerto; dan 

b. Mutasi keluar dari Pemerintah Kota Mojokerto 

 

Bagian Kedua 

Persyaratan 

Pasal 8 

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon mutasi masuk yaitu : 

a. berstatus PNS ; 

b. surat permohonan mutasi PNS kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala 

Badan; 

c. pemohon berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia 

pensiun terhitung pada tanggal diterimanya surat permohonan pada huruf b; 

d. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap pemohon; 

e. setiap unsur penilaian prestasi kerja pemohon paling sedikit bernilai baik 

dalam 2 (dua) tahun terakhir ; 

f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter PNS atau dokter yang 

bertugas pada instansi kesehatan pemerintah; 

g. surat keterangan bebas Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lain dari 

instansi kesehatan pemerintah atau intansi / pejabat yang berwenang dibidang 

tersebut; 

h. salinan/fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir dan/atau jabatan terakhir; 

i. surat usulan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan 

yang akan diduduki; 

j. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan 

yang akan diduduki; 

k. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah /unit 

kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto; 

l. surat pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi pejabat pengawas, 

administrator maupun JPT Pratama; 

m. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak 

sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai atau menjalani hukuman 

disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain 

yang membidangi kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; 

n. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang 

dibuat PPK atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian paling rendah 

menduduki JPT Pratama; 

o. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS 

tersebut berasal; dan 
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p. khusus untuk PNS yang berprofesi sebagai guru, melampirkan sertifikasi 

pendidikan. 

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon mutasi keluar yaitu : 

a. berstatus PNS ; 

b. surat permohonan mutasi kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala 

Badan; 

c. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap pemohon; 

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja pemohon paling sedikit bernilai baik 

dalam 2 (dua) tahun terakhir ; 

e. salinan/fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir dan/atau jabatan terakhir; 

f. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah; 

g. surat usulan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan 

yang akan diduduki; 

h. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan 

yang akan diduduki; 

i. surat pernyataan dari instansi asal bahwa pemohon tidak sedang dalam 

proses pemeriksaan disiplin pegawai atau menjalani hukuman disiplin 

dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang 

membidangi kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama 

j. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang 

dibuat PPK atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian paling rendah 

menduduki JPT Pratama; dan  

k. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Kota Mojokerto. 

 

Bagian Ketiga 

Prosedur Mutasi 

Pasal 9 

(1) Prosedur Mutasi Masuk sebagai berikut : 

a. Pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi kepada PPK pada 

Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan; 

b. berdasarkan analisis jabatan,  analisis beban kerja, kajian aspek formasi dan 

administrasi dan rekomendasi tim seleksi, Badan menyampaikan berkas 

pemohon kepada PPK untuk mendapatkan surat persetujuan; 

c. PPK pada Pemerintah Daerah membuat usul mutasi kepada PPK instansi asal 

untuk meminta persetujuan; 

d. Apabila PPK instansi asal menyetujui, maka PPK instansi asal memberikan 

persetujuan mutasi; 

e. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK 

atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian paling rendah menduduki 

JPT Pratama menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional 

Badan Badan Kepegawaian Negara /Kepala Badan Kepegawaian Negara / 

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur / Kepala Badan Provinsi yang 

menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian untuk mendapatkan 

pertimbangan teknis; dan  
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f. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan 

Kepegawaian Negara /Kepala Badan Kepegawaian Negara / Menteri Dalam 

Negeri, untuk selanjutnya Gubernur/Kepala Kantor Regional Badan 

Kepegawaian Negara /Kepala Badan Kepegawaian Negara / Menteri Dalam 

Negeri menetapkan keputusan mutasi. 

(2) Prosedur Mutasi Keluar adalah sebagai berikut : 

a. Pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi kepada Kepala 

Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bertugas; 

b. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat permohonan mutasi kepada 

PPK dengan tembusan kepada Kepala Badan; 

c. berdasarkan analisis jabatan,  analisis beban kerja, kajian aspek formasi dan 

administrasi dan rekomendasi tim seleksi, Badan menyampaikan berkas 

pemohon kepada PPK untuk mendapatkan surat persetujuan; 

d. PPK Pemerintah Daerah menerima surat persetujuan dari PPK Instansi 

penerima yang diurus pemohon terlebih dahulu; 

e. Apabila PPK Pemerintah Daerah menyetujui, maka PPK Pemerintah Daerah 

memberikan persetujuan mutasi; 

f. Persetujuan mutase sebagaimana dimaksud pada huruf e, digunakan dalam 

proses mutase selanjutnya. 

 

BAB VI 

SELEKSI 

Pasal 10 

(1) Seleksi dilaksanakan dalam bentuk : 

a. Seleksi administrasi; 

b. Penilaian kinerja dan sikap perilaku; 

c. Uji kompetensi bidang; dan  

d. Wawancara. 

(2) Komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi, yaitu : 

a. Penilaian kinerja dan sikap perilaku dengan jumlah bobot 30%; 

b. Uji kompetensi bidang dengan jumlah bobot 30%’; dan 

c. Wawancara dengan jumlah bobot 40%. 

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan predikat sebagai 

berikut : 

a. Dapat dipertimbangkan dengan nilai 85 – 100; 

b. Masih dapat dipertimbangkan dengan nilai 76 – 84; 

c. Belum dapat dipertimbangakan dengan nilai 60 – 75; dan 

d. Tidak dapat dipertimbangkan dengan nilai dibawah 60. 

(4) Jadwal pelaksanaan seleksi uji kompetensi dan wawancara ditetapkan 

kemudian oleh Badan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisien. 

(5) Hasil akhir seleksi tidak bisa diganggu gugat dan merupakan keputusan mutlak 

dari tim seleksi. 

(6) Hasil akhir penilaian disampaikan kepada PPK untuk mendapatkan 

persetujuan. 
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Pasal 11 

Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan pindah dinyatakan tidak lulus seleksi, 

PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan yang sama terhitung setelah 

2 (dua) tahun sejak dinyatakan tidak lulus seleksi. 

 

Pasal 12 

Pejabat fungsional yang sudah ditetapkan surat keputusan pindahnya, harus segera 

mengusulkan pembebasan sementara dari jabatan fungsional pada instansi asal. 

 

Pasal 13 

(1) PNS mutasi masuk yang berasal dari jabatan fungsional, harus diusulkan untuk 

diangkat kembali dalam jabatan fungsional. 

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling 

lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya Surat Keputusan Mutasi dengan 

melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari instansi asal. 

(3) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 

BAB VII 

PEGAWAI TITIPAN 

Pasal 14 

Pegawai Titipan terdiri atas : 

a. PNS dari instansi di Luar Pemerintah Kota Mojokerto yang ditempatkan di 

Pemerintah Kota Mojokerto; dan 

b. PNS Pemerintah Kota Mojokerto yang ditempatkan di luar Pemerintah Kota 

Mojokerto. 

Pasal 15 

Untuk dapat diterima sebagai pegawai titipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 

huruf a, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. mengajukan usulan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis dari PyB 

instansi asal, ditujukan kepada Walikota. 

b. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau dalam proses 

hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah 

asal; 

c. tidak sedang dalam proses tindak pidana; 

d. tidak sedang dalam proses peradilan; 

e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; dan 

f. pegawai titipan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling 

banyak 2 (dua) kali. 

 

Pasal 16 

(1) Hak Pegawai Titipan sebagai berikut : 
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a. Pegawai titipan dari luar Pemerintah Kota Mojokerto yang ditempatkan di 
Pemerintah Kota Mojokerto hak kepegawaiannya menjadi tanggung jawab 
instansi asal; dan 

b. Pegawai titipan dari Pemerintah Kota Mojokerto yang ditempatkan di luar 
Pemerintah Kota Mojokerto hak kepegawaiannya menjadi tanggung jawab 
Pemerinta Kota Mojokerto 

(2) Kewajiban pegawai titipan sebagai berikut: 
a. Pegawai titipan dari luar Pemerintah Kota Mojokerto yang ditempatkan di 

Pemerintah Kota Mojokerto wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan dibidang kepegawaian di Pemerintah Kota Mojokerto; dan 

b. Pegawai titipan dari Pemerintah Kota Mojokerto yang ditempatkan di luar 
Pemerintah Kota Mojokerto wajib mengirimkan laporan kehadiran yang 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari daerah yang bersangkutan 
dititipkan. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 17 
Pembiayaan pelaksanaan seleksi mutasi antar instansi pemerintah dibebankan pada 
anggaran pendapatan belanja daerah Pemerintah Kota Mojokerto 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 
Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal 1 PebruaXi 2021 

WALIKO MOJOKERTO 

IKA PUSPITASARI 
Diundangkan di Mojokerto 
Pada tanggal 1 Pebruari 2021 
SEKRETL - STA MOJOK TO 

HA - A I SH M.Si. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 196105191986032006 
BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 190/D 


