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MODUL MUTASI UNIT KERJA 

Modul ini digunakan untuk proses usulan sampai dengan penerbitan Surat Tugas mutasi 

internal unit kerja setiap pegawai dengan jenis jabatan fungsional tertentu dan pelaksana. 

Untuk lebih mempermudah pemahaman dalam memanfaatkan modul ini, secara fungsi dan 

penggunaan modul ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian penting yaitu proses penentuan 

kebutuhan pegawai, proses usul mutasi dan penerbitan surat perintah. 

 

Gambar 1. Menu Rekap / Usulan 

Setelah melakukan login pada aplikasi siMANJA, selanjutnya pilih proses yang akan 

dilakukan terlebih dahulu. Gambar 1. Menu Rekap/usulan memperlihatkan menu apa saja 

yang ada pada fasilitas Rekap/usulan. 

1. Penentuan kebutuhan pegawai 

Di lingkungan pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kebutuhan 

pegawai adalah jumlah rombel dan jumlah siswa. Pada aplikasi siMANJA proses 

updating data tersebut bisa dilakukan melalui menu Profil Sekolah, untuk menampilkan 

form profil sekolah, klik menu Rekap/usulan (Gambar 1) kemudian pilih menu profil 

sekolah. Seperti pada Gambar 2. Cara update-nya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2. Profil Sekolah 

- Pilih / klik data sekolah pada tabel daftar sekolah 

- Klik tombol ubah 

- Masukkan/ubah jumlah rombel pada isian Jumlah Rombel 

- Masukkan/ubah jumlah siswa pada isian Jumlah siswa 

- Terakhir klik tombol simpan. 

Data profil sekolah di update setiap awal tahun ajaran baru, kewenangan untuk 

melakukan updating profil sekolah ada pada kepala sekolah masing-masing sekolah. 

Selain profil sekolah, untuk mendapatkan kebutuhan pegawai yang benar, pastikan data 

setiap pegawai di lingkungan kerja saudara sudah betul, untuk Guru cek kembali Tugas 

Guru seperti yang terlihat pada Gambar 3. Data Lainnya. 

Apabila data pada menu Data Lainnya khususnya Tugas guru masih belum betul, 

lakukan perubahan data sebagai berikut: 
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Gambar 3. Data Lainnya 

- Klik Data lainnya pada menu utama sebelah kiri 

- Klik tombol ubah yang ada pada bagian atas menu, maka akan muncul tombol cari 

di samping isian tugas guru 

- Klik Cari pada samping isian Tugas Guru (Gambar 4. Tugas Guru) 

- Pilih tugas guru yang sesuai dengan PNS tersebut dengan cara dobel klik pada tabel 

tugas guru. 

- Terakhir klik simpan untuk menyimpan perubahan data tersebut. 

 

Gambar 4. Tugas Guru 
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2. Proses usul 

Pada bagian kedua dalam mutasi pegawai yaitu proses usul, kewenangan untuk 

mengajukan proses usul mutasi di Lingkungan Pendidikan dasar (TK dan SD), ada pada 

Kepala Unit Pendidikan yang sebelumnya sudah melalui proses rapat tim tingkat unit. 

Proses usul meliputi dua subbagian yaitu pembuatan no surat usulan, entry pegawai 

yang diusulkan dan mengirim usulan. 

 

Gambar 5. Form Mutasi Unit Kerja – Surat Usulan 

2.1. Pembuatan Surat Usulan 

Untuk membuat surat usulan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

- Klik menu Rekap/Usulan seperti yang terlihat pada Gambar 1 

- Kemudian pilih Mutasi Pelaksana, maka akan ditampilkan form Mutasi Unit 

Kerja seperti – Surat Usulan pada Gambar 5. 

Membuat Usulan Baru: 

- Klik tombol tambah pada Form Mutasi Unit Kerja – Surat Usulan 

- Masukkan register surat keluar dari tatausaha unit kerja ke dalam isian Nomor 
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- Pilih jenis jabatan yang diusulkan, untuk tenaga fungsional (Guru) pilih Mutasi 

Unit Kerja Fungsional dan untuk tenaga teknis administrasi lainnya pilih Mutasi 

Unit Kerja Pelaksana 

- Sesuaikan tanggal surat keluar dengan tanggal usulan 

- Klik simpan untuk menyimpan nomor usulan 

Mengubah Nomor Usulan: 

Usulan yang boleh diubah adalah data usulan dengan status “Proses Usul” 

- Pilih usulan yang akan diubah dengan cara klik nomor pada tabel usulan 

- Klik tombol ubah 

- Masukkan/ubah nomor atau tanggal sesuai dengan data yang benar 

- Klik simpan untuk melakukan perubahan 

2.2. Entry pegawai yang diusulkan 

Setelah membuat nomor usulan, langkah selanjutnya dalam usulan mutasi 

adalah proses entry pegawai yang diusulkan, untuk menampilkan detail usulan, 

Klik tab detail usulan maka akan menampilkan Gambar 6. Form Mutasi Unit Kerja 

– Detail Usulan. 

 

Gambar 6. Form Mutasi Unit Kerja – Detail Usulan 
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Menambah usulan pegawai baru 

- Klik tombol tambah 

- Klik tombol cari di samping isian NIP, maka akan ditampilkan semua pegawai 

di lingkungan kerja saudara 

- Ketikkan nama pada kolom nama untuk mencari pegawai yang akan 

diusulkan (Gambar 7. Menambahkan Pegawai yang diusulkan) 

 

Gambar 7. Menambahkan Pegawai yang diusulkan 

- Dobel klik nama pegawai yang ada di tabel pencarian, maka data pegawai 

tersebut akan ditampilkan pada detail usulan 

- Klik tombol cari yang ada di atas isian unit kerja baru 

 

Gambar 8. Memilih Unit Kerja Sasaran 
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- Pilih unit kerja/sekolah yang akan dituju dengan cara dobel klik pada tabel 

pencarian unit kerja (Gambar 8. Memilih Unit Kerja Sasaran) 

- Setelah dipilih unit kerja baru, maka akan ditampilkan rekomendasi sistem 

untuk kebutuhan pegawai pada sekolah tersebut (seperti pada Gambar 6. 

Terlihat rekomendasi sistem bahwa Formasi Guru Kelas untuk SDN 03 

Asemdoyong = 12, sudah terisi 7 dan masih membutuhkan 5 guru kelas lagi; 

artinya bahwa sistem merekomendasikan, dilain hal apabila kebutuhan lebih 

kecil dari 1 maka sistem tidak merekomendasikan) 

- Pilih alasan mutasi pegawai tersebut (Kebutuhan Organisasi, Pendekatan 

Domisili, Penyegaran, Mendakatkan Keluarga, Merawat Orang Tua dan 

lainnya) 

- Klik tombol Simpan untuk menyimpan data pegawai yang diusulkan. 

Merubah Pegawai yang Diusulkan 

- Pilih pegawai yang akan diubah dengan cara klik nama pegawai pada tabel 

detail usulan 

- Kemudian klik tombol ubah 

- Sesuaikan data, sama dengan proses penambahan baru 

- Klik tombol Simpan untuk menyimpan data pegawai yang diusulkan. 

Menghapus Data Pegawai yang Diusulkan 

- Pilih pegawai yang akan dihapus dengan cara klik nama pegawai pada tabel 

detail usulan 

- Kemudian klik tombol hapus 
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2.3. Mengirimkan Usulan 

Bagian selanjutnya dalam proses mutasi unit kerja adalah proses pengiriman data 

usul mutasi. Untuk melakukan pengiriman data, langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

- Kembali ke tab entry usulan (Gambar 5. Form Mutasi Unit Kerja – Surat 

Usulan) 

- Pilih usulan yang akan dikirm dengan cara klik nomor usulan pada tabel 

usulan 

- Perhatikan status usulan pada kolom status, yang bisa dikirimkan adalah 

usulan dengan status “Proses Usul” 

- Klik tombol kirim untuk mengirimkan data usulan maka status akan berubah 

menjadi “Terkirim BKD” 

- Selanjutnya untuk mencetak usulan yang telah dikirimkan, klik tombol cetak, 

maka akan ditampilkan konfirmasi untuk penyimpanan file excel (Gambar 9. 

Proses Penyimpanan Usulan Tercetak) 

- Pilih folder mana untuk menyimpan file tersebut 

- Ketikkan nama file pada isian File name 

- Klik save untuk menyimpan file 

- Usulan yang dapat dicetak hanya usulan dengan status “Terkirim BKD” 

- Hasil cetakan (Gambar 10. Daftar Usulan Mutasi) ditandatangani oleh kepala 

unit pendidikan dan di sahkan oleh kepala dinas, kemudian berkas dikirim 

disertai surat pengantar ke Badan Kepegawaian Daerah untuk proses 

penerbitan Surat Tugas. 
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Gambar 9. Proses Penyimpanan Usulan Tercetak 

 

Gambar 10. Daftar Usulan Mutasi 

3. Penerbitan Surat Tugas 

Bagian ketiga dari mutasi unit kerja adalah penerbitan Surat Tugas. Setiap proses dalam 

mutasi unit kerja harus dilalui per bagian secara bertahap. 
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Bagian ini hanya bisa dilakukan oleh admin pengelola mutasi unit kerja pada Badan 

Kepegawaian Daerah, data yang dapat diproses adalah data yang telah dikirimkan oleh 

Kepala Unit Pendidikan dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

Gambar 11. Form Proses Surat Keputusan/Tugas 

Untuk melakukan pencetakan Surat Tugas, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

- Klik menu Rekap/Usulan seperti yang terlihat pada Gambar 1 

- Kemudian pilih Cetak Surat Keputusan, maka akan ditampilkan Gambar 11. Form 

Proses Surat Keputusan/Tugas 

- Pilih pegawai yang akan dicetak surat tugas-nya dengan cara klik nama pegawai 

pada tabel Proses Surat Keputusan/Tugas 

- Klik tombol ubah 

- Ketikkan no Surat Perintah pada isian Surat Perintah 

- Tentukan tanggal surat pada pilihan Tanggal 

- Klik simpan untuk memasukkan perubahan  

- Klik tombol cetak, maka akan ditampilkan surat perintah berbentuk file Ms. Word 

(Gambar 12. Surat Tugas) 
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- Setelah proses cetak, secara otomatis status usulan berubah menjadi “Proses 

penandatanganan” 

- Pada saat surat perintah telah di tandatangani maka langkah selanjutnya adalah klik 

tombol proses maka status usulan berubah menjadi “Selesai” yang otomatis 

menginformasikan kepada Unit Pengelola Pendidikan bahwa Surat perintah sudah 

jadi dan bisa diambil. 

 

Gambar 12. Surat Tugas 


