
; KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB

TENTANG POLA ROTASI PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERF

MARTAPURA;

: 1. Undang-und^g No 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgungsebagaimana

ielati diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 5 Tahun 2004, dan

Pernbahan kedua Undang-undang No 3 Tahun 2009;

2.Undang-undang Nomor 4S tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3.Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua, Undang-

undang Nomor 2 tahun 19S6 tentang PeradBan Umum;

4.Peraturan  Pemerintah  Nomor   96  tahun  2000  tentang  Wewenang

Pengangkatan, Penindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri  Sipi l ;

5.Peraturan Mahkarnah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekreiariatan Peradilan;

6.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penyusunan Pola karier Pegawai Negeri  Sipi l ;

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
NOMOR W15.U3ff-i|^^KP.02.1(W5/2019

TENTANG
TOLA MUTASI INTERNAL

PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
ig    :  a.  bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan objektnntas,

transparansi, perencanaan karier  dan molivasi kerja Pegawai pada Pengad^an

Negeri Martapura;

b.  bahwa guna kepentingan tersebut diatas, maka pedu menetapkan peraturan



Ditetapkan d  Mvtapura

Pada Tanggai   13 Mei 2019

^Ketua Pengadilan Negeri Mart^ura Kelas IB

Menetapkan dan memberiatu^^an Pola Mutasi / Rotasi Pegawai pada Pengadi lan

Pola mutasi Pegawai di Pengadi lan Negeri Martapura Kefas IB sebagaimana

tsrcantum dalan Lampiran yang merupakan bagian Sdak terpisahkan dari

keputusan ini ;

Keputusan ini berfafcu s^ak tanggai ddetapkan dengan ketentuan apabia di

kemudian hari  terdapat kekeiiruan *an dUakukan perbakan seperiunya;



1.KETENTUAN UMUM;

Sejalan dengan refomasi birokrasi di  l ingkungan Pengaditan Negeri  Mart^na Kelas IB yang ditakukan

dengan memprioritaskan penataan dan penajaman fungsi organisasi, penyempumaan business pnxess

dan permgkatan kualilas Sutnber Daya Manusia sehlngga dapat mempetbaiki iayanan masyarakat dan

membangun kepercayaan publ ik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kuaktas Sumber Daya Manusia adalah berupa pembenaban sistem

pembinaan Pegawai di l ingkungan Pengadi lan Negeri Martapura Kelas IB khususnya dalam perpindahan

jabatan karir  yang lebih mengutamakan organisasi .

2.RUANGLINGKUP;

Ruang l ingkup Peraturan ini mel iputi seluruh proses mutasi Pegawai Pengadi lan Negeri Martapura

Kelas IB mulal dan persyaratan umum, persyaratan adminislrasi, prosedur, dan berbagai ketentuan lain

yang mengatur pola mutasi  Pegawai Pengadi lan Negeri Martapura Kelas IB.

3.MAKSUD DAN TUJUAN;

3.1Keputusan ini  sebagai pedoman mutasi  pegawai di lingkungan Pengadi lan Negeri Martapura;

3.2Tujuan Penyusunan Keputusan ini  yaitu:

a.mengtsi kekosongan pada (abatan teitentu atau meningkatkan kemampuan pegawai daiam

menguasai  pekerjaan pada bagian tertentu.

b.Penyegaran dan menambah wawasan bagi pegawai yang bersangkutan agar proses

pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadi lan kepada

masyarakat dapat beqalan dengan optimal.

Lampiran
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI MARTAPURA KELAS IB
NOMOR:W15.U3/ /KP.02.10/5/2019
TENTANG POLA MUTASI I ROTASI
INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI
MARTAPURA KELAS IB



Dalam rangka mempertuas pengalaman dan kemampuan Pegawai di lingkungan Pengadi lan

Negeri  MarE^ura Kelas IB perlu disetenggrrakan Rotasi Pegawa pada Pengadilan Negeri Martapura Kelas

IB.

1. Mutasi untuk kependingan Dinas:

a.Rotasi dalam rangka mengisi Kekosongan Jabatan Struktural Pengawai yang di tur̂ uk untuk

mengisi kekosongan Jabatan StnMural tertentu [yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas)

haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

-Berstatus PNS.

-Memi l ikipangkatserendatHendahnya1[satu}tingkatdibawahjenjang

pangkat yang ditentukan dengan memprioritaskan bagi PNS yang lebih

senior dalam kepangkatan.

-Memi l iki kual i f ikasi  dan bngkat Pendidikai yang sesuai dengan jabatan

struktura! yang akan diduduki

-Memi l iki Kompetensi Jabatan sesuai Standar Kompetensi.

b.Rotasi Pengawai sebagai Staf pada bagian tertentu di Lingkungan Pengadan Negeri Martapura

Kelas IB, Pegawai yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan staf di bagian tertentu haruslah melalui

R^iatAnateis Jabatan.

ROTASI STAF DAN PENGISIAN KEKOSONGAN DI PENGADILAN NEGERI

MARTAPURA KELAS IB

. PENGERT1AN;

a.Rotasi Pegawai adalah Perputaran Pegawai d^amPosisiTerteritu.

b.Pola Rotasi adalah sistem perputaran pegawai dari satu bagian ke bagian yang Ian di l ingkungan

Pengadi lan Negeri  M^rtapura Kelas IB.

c.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak seorang PNS dalam ran^a memimpin suatu saluan organisasi .

d.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
kepada keahl lan dan atau keterampi lan tertentu yang bereidat mandiri .

e.Perpindahan jabatan adalah perpindahan dari satu jabatan ke jabatan Ian yang terdin dari
perpindahan jabatan secara horizontal, vertikal  dan diagonal .

f.Perpindahan Jabatan secara Horizontal merupakan perpindahan jabatan strukiural dalam eselon
yang sama atau perpindahan jabatan fungsional  dalam f lngkat yang sama.

g.Perpindahan Jabatan secara Vertikal merupakan perpindahan jabatan struktural dari eseton yang
lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi atau kenaikan jabatan dalam jabatan fungsiona!.

h.  Perpindahan Jabatan secara diagonal merupakan perpindahan Jabatan Struktural kedatan
Jabatan Fungsional atau perpindahan Jabatan Fungsional ke dalam Jabatan Struktural .



Ditetapkan d Matapura

PadaTanggal 13Mei2019
Ketua Pengadilan Negeri Martapura

2. Rotasi Untuk Kepentingan Pribadi .

a Rotasi untuk kepenBngan pribadi riapat &*ukan dengan perimbangan atasan kemanusiaan,

yakni yang bersangkuian merasa fidak mampu melaksanakan pekerjaannya di bagian tertentu

dengan siasan kesehatan;

b. Mutasi untuk kepentingan pribadi dapat dilakukan dengan alasan khusus yang sesuai dengan

kepentingannya dan peni laian yang obyekSf dan pimpinan setta didukung dengan data otenttc


