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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kinerja  

1. Pengertian Kinerja  

Menurut etimologi, kinerja berasal dari kata performance. 

Performance berasal dari kata “to perform” yang mempunyai beberapa 

masukan yaitu: memasukan, menjalankan, melaksanakan, namun yang 

dimaksud disini adalah melakukan sesuatu yang diharapkan oleh 

seseorang.
50

 

Pengertian kinerja itu sendiri adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
51

 

Menurut Lijan Poltak Sinambela mengemukakan bahwa kinerja pegawai 

didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu 

keahlian tertentu.
52

  

Sedarmayanti mengungkapkan bahwa, kinerja merupakan 

terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, 

sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, 

dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara 

konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah 
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ditentukan).
53

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai 

sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun 

waktu tertentu. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja pegawai merupakan hasil sinergi dari sejumlah faktor. 

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
54

 

a. Faktor internal pegawai 

Faktor-faktor dari dalam diri pegawai yang merupakan faktor 

bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh ketika ia berkembang. 

Faktor-faktor bawaan, misalnya bakat, sifat pribadi, serta keadaan 

fisik dan kejiwaan. Sementara itu, faktor-faktor yang diperoleh, 

misalnya pengetahuan, keterampilan, etos kerja, pengalaman kerja 

dan motivasi kerja. 

b. Faktor lingkungan internal organisasi 

Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai memerlukan 

dukungan organisasi tempat ia bekerja. Dukungan tersebut sangat 

mempengaruhi tinggi rendahnya pegawai. Sebaliknya, jika system 

kompensasi dan iklim kerja organisasi buruk, kinerja karyawan akan 

menurun. Faktor internal organisasi lainnya misalnya strategi 

organisasi, dukungan sumber daya yang diperlukan untuk 
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melaksanakan pekerjaan, perindahan jabatan (mutasi, demosi dan 

promosi) serta sistem manajemen dan kompensasi. Oleh karena itu, 

manajemen organisasi harus menciptakan lingkungan internal 

organisasi yang kondusif sehingga dapat mendukung dan 

meningkatkan produktifitas karyawan. 

c. Faktor lingkungan eksternal organisasi 

Faktor-faktor lingkungan eksternal organisasi adalah keadaan, 

kejadian, atau situasi yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi 

yang mempengaruhi kinerja pegawai. 

3. Indikator Kinerja 

Pencapaian kinerja merupakan hal yang penting, bila karyawan 

mampu mencapai hasil yang maksimal, makanya perlu ditetapkan suatu 

indikator. Adapun indikator kinerja yaitu sebagai berikut:
55

 

a. Kualitas, kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan. 

b. Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah aktivitas yang dikeluarkan. 

c. Ketetapan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas 

lain. 
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d. Efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan 

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

e. Kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya 

akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. 

f. Komitmen kerja, merupakan suatu tingkat dimana karyawan 

mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab 

keryawan terhadap perusahaan.
56

 

4. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah sistem formal 

untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau tim.
57

 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna 

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena 

adanya kebijakan atau program organisasi.
58

 

Adapun tujuan dilakukannya penilaian kinerja yaitu: 

a. Untuk mengetahui tujuan dan manajemen dan pegawai. 

b. Memotivasi pegawai untuk memperbaiki kinerhanya. 

c. Mendistribusikan reward dari organisasi/instansi yang dapat berupa 

pertambahan gaji/upah dan promosinya yang adil. 

d. Mengadakan penelitian manajemen personalia. 

Penilaian prestasi kerja merupakan alat untuk mengevaluasi 
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kerja karyawan sehingga diketahui seberapa baik karyawan telah bekerja 

sesuai dengan sasaran dan memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan 

sera dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka 

pada masa yang akan datang. Unsur-unsur yang dinilai dari prestasi kerja 

yaitu:
59

 

a. Kesetiaan  

Kinerja dapat diukur dari kesetiaan karyawan terhadap tugas 

dan tanggung jawabnya dalam organisasi. 

b. Prestasi kerja 

  Hasil prestasi kerja karyawan, baik kualitas maupun 

kuantitas dapat menjadi tolak ukur kinerja. 

c. Kedisiplinan 

  Kedisiplinan pegawai dalam dalam mematuhi 

peraturan-peraturan yang ada melaksanakan instruksi yang diberikan 

kepadanya dapat menjadi tolak ukur kinerja. 

d. Kreatififas 

  Kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreatifitas 

dan mengeluarkan potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan 

pekerjaannya sehingga bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

e. Kerjasama 

  Diukur dari kesediaan karyawan dalam berpatisipasi dan 

bekerja sama dengan karyawan lain sehingga hasil pekerjaannya 
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akan semakin baik. 

f. Kecakapan 

  Kecakapan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

telah dibebankan kepadanya juga menjadi tolak ukur dalam 

meningkatkan kinerja. 

g. Tanggung jawab 

  Kinerja pegawai juga dapat diukur dari kesediaan karyawan 

dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan dan hasil kerjanya. 

Penilaian kerja merupakan faktor penting untuk suksesnya 

manajemen kinerja. Dilakukannya penilaian kinerja harus mempunyai 

tujuan dan manfaat. Adapun secara terperinci manfaat penilaian kinerja:
60

 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan, seperti: promosi, transfer dan pemberhentian. 

c. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 

program pelatihan karyawan. 

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana 

atasan mereka menilai kinerja mereka. 

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.
61
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B. Mutasi 

1. Pengertian Mutasi  

Kata mutasi berarti pemindahan pegawai dari satu jabatan ke 

jabatan lain.
62

 Menurut Sastrohadiwiryo bahwa mutasi merupakan 

kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan 

fungsi, tanggung jawab dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi 

tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh 

kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja 

yang semaksimal mungkin kepada organisasi.
63

 

Sedikit berbeda dengan Saydam bahwa mutasi dalam manajemen 

sumber daya manusia dapat mencakup dua pengertian, yaitu:   

a. Kegiatan pemindahan pegawai dari satu tempat kerja ke tempat kerja 

yang baru dan sering disebut dengan “alih tempat” (tour of area). 

b. Kegiatan pemindahan pegawai dari tugas yang satu ke tugas yang 

lain dalam satu unit kerja sama, atau dalam organisasi, yang sering 

disebut dengan istilah “alih tugas” (tour of duty).
64

  

Terkait dengan itu, menurut Hasibuan, mutasi adalah suatu 

perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara 

horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) didalam satu organisasi.
65

 

Sedangkan menurut Veithzal Rivai Zainal mutasi adalah 
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perpindahan pekerjaan dari satu bidang tugas ke bidang tugas lainnya 

yang tingkatannya hampir sama baik tingkat gaji, tanggung jawab, 

maupun tingkat strukturalnya.
66

 

Dari beberapa definisi sebagaimana tersebut diatas, dapat 

disimpulkan bahwa mutasi adalah suatu proses perpindahan pekerjaan 

yang bersifat horizontal yakni perpindahan dengan tingkatannya hampir 

sama baik tingkat gaji, maupun tanggung jawab. Jika vertikal 

(promosi/demosi) yakni dengan jenis serta tanggung jawab yang 

ditanggung oleh karyawan akan berbeda. Hal ini dilakukan pada periode 

tertentu demi mengurangi tingkat kejenuhan pekerjaan serta menambah 

pengalaman kerja karyawan. 

Sedangkan landasan hukum pelaksanaan mutasi, pengangkatan, 

dan pemberhentian pegawai negeri sipil adalah:
67

 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999, tentang pokok-pokok 

kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 16 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3890). 

b. Tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian 

pegawai negeri sipil, diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 96 

Tahun 2000. 

2. Prinsip Mutasi Kerja 

Pada prinsipnya bahwa mutasi atau pemindahan pegawai tersebut 

hendaknya dilaksanakan berdasarkan prinsip “the right man in the right 
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place” atau menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat, 

sehingga kinerjanya lebih meningkat dan lebih berkualitas atau 

pekerjaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
68

 Merotasikan 

karyawan kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai, agar 

semangat dan produktivitas kerjanya meningkat.
69

  

3. Jenis-jenis Mutasi Kerja 

Mutasi pegawai dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu mutasi 

atas keinginan pegawai dan mutasi atas kebijakan manajemen.
70

 

a. Mutasi atas Keinginan Tenaga Kerja/Pegawai. 

Kadang-kadang pegawai secara spontanitas mengajukan 

keinginannya untuk dipindahkan ke tempat kerja lain yang ada dalam 

lingkungan organisasi. Berbagai alasan mereka kemukakan, misalnya 

tugas dan pekerjaan saat ini mereka kerjakan kurang sesuai dengan 

keinginannya, lingkungan kerja kurang menggairahkan, dan 

alasan-alasan lainnya. 

b. Mutasi atas Kebijakan Manajemen 

Manajemen SDM yang bijaksana akan memprogramkan 

kegiatan ini, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam 

jangka pendek biasanya diperuntukkan karena tuntutan yang 

mendesak, sedangkan dalam jangka panjang sebagai input dalam 

menjaga kontinuitas produksi maupun kontinuitas organisasi secara 

makro.
71
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4. Manfaat Mutasi 

Tujuan dari pelaksanaan mutasi karyawan ini pada intinya adalah 

untuk menciptakan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja 

dalam suatu organisasi.  

Menurut wursanto manfaat pelaksanaan mutasi adalah:
72

 

a. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bagian atau unit yang 

kekurangan tenaga tanpa merekrut dari luar.  

b. Memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan minat dan bidang 

tugasnya masing-masing. 

c. Menjamin keyakinan pegawai bahwa mereka tidak akan diberhentikan 

karena kekurangmampuan/kekurangcakapan mereka. 

d. Memberi motivasi ke pegawai. 

e. Mengatasi rasa bosan pegawai pada pekerjaan, jabatan dan tempat 

kerja yang sama. 

5. Tujuan Mutasi 

  Menurut Saksono tujuan mutasi adalah:
73

 

a. Untuk memberikan kepastian (sense of security) kepada pegawai yang 

bersangkutan bahwa ia akan diperlakukan secara wajar sebagaimana 

diharapkan oleh setiap pegawai. 

b. Untuk menumbuhkan kesegaran kerja, memperluas cakrawala 

pengalaman dalam rangka pembinaan karir pegawai. 

c. Untuk menumbuhkan gairah kerja pegawai yang bersangkutan agar 

produktifitas kerja lebih baik. 
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6. Dasar-dasar Mutasi Karyawan 

Adapun dalam pelaksanaan mutasi karyawan, suatu organisasi 

menetapkan terlebih dahulu suatu dasar pertimbangan yang dapat 

dijadikan pedoman untuk memilih karyawan yang akan dimutasikan. 

Adapun dasar mutasi karyawan dibagi menjadi tiga landasan pelaksanaan 

antara lain :
74

 

a. Merit System 

  Perpindahan karyawan yang didasarkan atas landasan yang 

bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Sistem ini 

termasuk dasar mutasi karyawan yang baik karena :   

1) Output dan produktivitas kerja meningkat  

2) Semangat kerja meningkat 

3) Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun  

4) Absensi dan disiplin karyawan semakin baik  

5) Jumlah kecelakaan akan menurun.  

b. Seniority System 

Perpindahan karyawan yang didasarkan atas landasan masa 

kerja, usia dan pengalaman kerja dari karyawan yang bersangkutan. 

Sistem ini tidak objektif karena orang yang di mutasikan 

kecakapannya dalam memangku jabatan baru itu belum terjamin.   

c. Spoil System 

Perpindahan karyawan yang didasarkan atas dasar 

kekeluargaan, sistem ini jika dilakukan dalam suatu organisasi 
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kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak 

suka, dan adanya unsur nepotisme. 

7. Indikator Mutasi 

Indikator mutasi menurut Malayu Hasibuan yaitu :
75

 

a. Pengalaman 

Memiliki pengalaman sesuai dengan bidangnya, mempunyai 

sejumlah pengalaman yang mendukung pekerjaannya dan 

mempunyai jam terbang yang tinggi.  

b. Pengetahuan 

Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi, mengetahui 

kebijakan-kebijakan tentang mutasi dan memahami mengenai tujuan 

dari mutasi. 

c. Kebutuhan  

Adanya kebutuhan pada instansi tertentu, adanya kesesuaian 

mutasi dengan kebutuhan, dan kebutuhan sesuai dengan bidangnya. 

d. Kecakapan 

Memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, memiliki 

kecakapan pada bidang lainnya, memiliki sill yang mampu 

diandalkan. 

e. Tanggung jawab 

Memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, 

bertanggung jawab terhadap segala keputusan. 
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C. Mutasi dan Kinerja menurut Ekonomi Islam 

Secara khusus nilai-nilai dalam sistem Ekonomi Islam bersumber dari 

al-Qur‟an dan Sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. 

Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan 

masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus 

tetap tunduk pada prinsipnya.
76

 

Islam sebagai agama rahmatan lil-„alamin, memberikan 

sumber-sumber normatif yang berkaitan dengan kerja, nilai kerja dan etos 

kerja. Etos kerja harus didasarkan pada tiga unsur, tauhid, taqwa dan ibadah. 

Tauhid akan mendorong bahwa kerja dan hasil kerja adalah sarana untuk 

men-Tauhidkan Allah SWT sehingga terhindar dari pemujaan terhadap materi. 

Taqwa adalah sikap mental yang mendorong untuk selalu ingat, waspada dan 

hati-hati memelihara dari noda dan dosa, menjaga keselamatan dengan 

melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Sedangkan ibadah adalah 

melaksanakan usaha atau kerja dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. 

Sebagai tugas khilafah fil-ardl, untuk menjaga mencapai kesejahteraan dan 

ketentraman di dunia dan akhirat.
77

 

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan dasar-dasar dalam 

ekonomi yakni:
78

 

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, 

keberanian, dan konsistensi pada kebenaran. 
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2. Pertanggung Jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta 

sebagai tugas seorang khilafah. 

3. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan 

mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan 

masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, 

namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. 

Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam system ekonomi Islam 

meliputi:
79

 

a. Tauhid, melahirkan kesadaran tanggungjawab penuh kepada Allah SWT 

dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai sebuah perintah 

ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan 

nilai ekonomis, namun juga di iringi dengan pengakuan terhadap ke 

esaan Allah SWT sehingga apa yang dilakukan harus penuh tanggung 

jawab. 

b. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah SWT di muka bumi melahirkan 

sikap; berekonomi yang benar sesuai tuntunan syar‟i, berekonomi 

semata-mata untuk kemashlahatan umat manusia, dan berupaya 

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip 

ini mengutamakan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan kemakmuran 

kelompok, orang perorangan atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun. 

Menurut pandangan Islam, jika kita menginginkan kebaikan pada 

masa mendatang, maka kita harus mempersiapkan atau menanam bibit 
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kebaikan pada langkah awalnya dan terus memupuk dan memelihara 

kebaikan sebagai proses menuju kebaikan sempurna sebagai buah yang akan 

di petik pada saatnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat 

At-Taubah ayat 105 yang berbunyi: 

                        

                      

Artinya:  Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. At-Taubah : 105). 

 

Kata “amalakum” berarti amalmu atau pekerjaan. Kata ini bisa berarti 

“amalan di dunia yakni berupa prestasi selama di dunia”. Dalam bahasa 

manajemen, hasil dari amalan atau pekerjaan itu adalah kinerja, 

performance.
80

 Ayat diatas juga menjelaskan bahwa Allah SWT 

memerintahkan makhluknya untuk bekerja dan Allah SWT pasti akan 

membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka 

kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 

menunjukkan kinerja yang baik maka akan baik pula bagi organisasinya 

karena akan menghasilkan keuntungan dan trend yang positif. 

Setiap organisasi pasti mengalami perubahan atau ditelan oleh 

perubahan dalam bentuk organisasi (mutasi) ataupun lainnya. Ada beberapa 

hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi perubahan, seperti 

diterangkan dalam firman Allah SWT. surat ar-Ra‟d ayat 11 yang berbunyi: 
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                 .… 

Artinya: ...Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, hingga 

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri merka sendiri... (Q.S. 

Ar-Ra’d:11) 

 

Ada isyarat-isyarat yang dapat kita ambil berdasarkan ayat tersebut: 

1. Manusia dengan kemampuan yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya 

diberikan kebebasan melakukan perubahan berdasarkan kesadaran yang 

datang dari dalam dirinya sendiri. 

2. Perubahan keadaan dalam diri yang dimaksud antara lain adalah 

tanggung jawab terhadap amanah dan penumbuhan etos kerja serta 

berusaha untuk meningkatkan kinerja dirinya. 

Untuk mencapai kinerja yang baik, maka perusahaan harus 

meletakkan seorang karyawan tepat pada tempat sesuai dengan ilmu yang 

mereka miliki seperti dalam kegiatan mutasi ini karyawan harus ditempatkan 

berdasarkan kemampuan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah surat Al-Isra‟ ayat 84. 

                       

Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya   

masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih 

benar jalanNya. (Q.S. Al-Isra’ : 84). 

 

Dan dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Shohih Bukhori. 

ِ ٳِ 
 قَا َل َذاُضيَِّعِت اْْلََمانَةُ فَاْنتَِظِر السَّاَعةَ قَاَل َكيَْف اَِضاَعتُهَا يَا َرُسْوَل للّاٰ

هْلِِه فَاْنتَِظِر السَّاَعةٲَ لَى َغْيِر ٳِ اِذاَاُْسنَِد اْْلَْمُر   

 
Artinya: “Ketika engkau menyia-nyiakan amanah, maka tunggulah 

kehancuran”. Dikatakan “Wahai Rasulullah apa yang membuatnya 

sia-sia?” Rasul Bersabda, “ketika sesuatu pekerjaan/jabatan 
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diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah 

kerusakan/kehancurannya.” (HR.Bukhori).
81

 

 

Hadist ini menunjukkan bahwa betapa rasul mengingatkan kita untuk 

tidak sembarangan menugaskan karyawan melakukan suatu                                                              

pekerjaan yang bukan bidang diketahuinya.  

Mutasi atau penempatan dalam pandangan Islam harus dilakukan 

dengan hati-hati agar setiap pekerja dapat bekerja sesuai keahliannya dan 

mengerti bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya. Selain itu dinamika atau 

perputaran dalam bekerja menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja 

relatif lebih sering berubah-ubah kualifikasinya sehingga penyesuaian setiap 

kali harus dilakukan.  

Oleh karena itu kegiatan penempatan (placement) tidak hanya 

dilaksanakan setelah seleksi melainkan meliputi pula penempatan dalam 

rangka promosi, demosi, transfer dan pemberhentian. 
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