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ABSTRAK 
 

 
Polisi yang profesional sangat dibutuhkan, sehingga pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tubuh Polri seakan-akan menjadi sebuah 
keharusan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas pelatihan dan 
pengembangan. Sesuai dengan teori mutasi pekerjaan merupakan bentuk dari on-
the job training. Dengan proses mutasi pekerjaan maka akan memotivasi anggota 
polisi. Mutasi pada tubuh kepolisian merupakan hal yang umum terjadi. Hal ini 
dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul: “PERSEPSI PEGAWAI KANTOR POLWILTABES 
SEMARANG TERHADAP MUTASI PEKERJAAN”. 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:                            
(1) Bagaimanakah persepsi responden terhadap peluang mutasi pekerjaan?                     
(2) Bagaimanakah persepsi responden terhadap hambatan mutasi pekerjaan?                       
(3) Apakah kelebihan dari mutasi yang terjadi selama ini pada Polwiltabes 
Semarang? (4) Apakah kelemahan mutasi yang terjadi selama ini pada 
Polwiltabes Semarang? 

Sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk 
mengetahui persepsi responden terhadap peluang mutasi kerja. (2) Untuk 
mengetahui persepsi responden terhadap hambatan mutasi kerja. (3) Untuk 
mengetahui kelebihan dari mutasi yang terjadi selama ini pada Polwiltabes 
Semarang. (4) Untuk mengetahui kelemahan mutasi yang terjadi selama ini pada 
Polwiltabes Semarang. 

Obyek penelitian ini adalah Polwiltabes Semarang. Jumlah populasinya 
adalah 30 orang pegawai Polwiltabes Semarang. Maka penelitian ini disebut 
dengan penelitian sensus, karena semua anggota populasi menjadi responden 
penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara dan pembagian kuesioner. Pada penelitian ini 
digunakan teknik analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis dan pembahasan pada 
bagian sebelumnya adalah: (1) Persepsi responden terhadap peluang mutasi 
termasuk dalam kategori tinggi. Artinya menurut responden, mutasi di 
Polwiltabes Semarang membuat mereka lebih fleksibel, lebih dapat menyesuaikan 
jadwal yang ada dan lebih mendapatkan kesempatan untuk lebih maju.                          
(2) Persepsi responden terhadap hambatan mutasi termasuk dalam kategori 
rendah. Artinya menurut responden, mereka merasa cocok dengan lingkungan 
kerja yang baru, merasa sesuai dengan rekan sekerja yang baru, merasa sesuai 
dengan jenis pekerjaan yang baru dan tanggung jawab yang baru tidak 
memberatkan mereka. (3) Kelebihan mutasi yang terjadi selama ini pada 
Polwiltabes Semarang adalah mengatasi kejenuhan dalam bekerja, meningkatkan 
ketrampilan kerja, menambah wawasan baru, menambah semangat dan 
pengetahuan baru, meningkatkan disiplin, dedikasi dan memiliki nilai tambah 
bagi setiap anggota Polri. Kelebihan mutasi pekerjaan ini termasuk dalam kategori 
tinggi dan harus dipertahankan. (4) Kelemahan mutasi yang terjadi selama ini 
pada Polwiltabes Semarang adalah jika tidak sesuai dengan keinginan 
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menjadikannya malas bekerja, adaptasi sulit, metode kurang efektif. Hal ini patut 
mendapatkan perhatian lebih dari pihak pimpinan Polwiltabes supaya di masa 
mendatang jika melakukan mutasi disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang 
cocok, tempat kerja yang sesuai dan metode yang lebih efektif, sehingga dapat 
menjadikan mutasi kerja ini lebih berguna karena termasuk dalam kategori tinggi 
sehingga masih perlu diperbaiki. Metode yang efektif ini misalnya dengan 
melakukan tambahan pengajaran atau pelatihan di anggota kepolisian sehingga 
mereka akan lebih dapat menyerap dan mengerti pentingnya mutasi dan 
menyesuaikan diri dengan lebih mudah pada lingkungan kerja yang baru. 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain adalah:                 
(1) Sebaiknya pihak Polwiltabes Semarang dapat memperbaiki kelemahan mutasi 
pekerjaan yang ada karena masih tinggi kelemahannya. Hal ini dapat dilakukan 
dengan menggunakan metode yang efektif, melakukan mutasi pekerjaan yang 
disesuaikan dengan karakter anggota kepolisian.  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak diketahuinya berapa kali 
anggota kepolisian atau aparat mengalami mutasi dalam kurun waktu 3-5 tahun 
terakhir. Pada penelitian berikutnya disarankan untuk menanyakan kepada 
responden berapa kali mereka telah mengalami mutasi. 
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