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ABSTRACT

This study is conducted based on existing problems at Sidoarjo Delta Surya Hospital, namely the not-so-good 
performance of nursing staff at Delta Surya Hospital in which 51.8% obtained “Unsatisfactory” and “Fair” in performance 
assessment for the period of 2010. This study is focused on the system of nursing staff job rotation which has been 
applied in Sidoarjo Delta Surya Hospital. The objective of this study is to arrange a recommendation on the system of 
nursing staff job rotation based on the analysis of job rotation system at Sidoarjo Delta Surya Hospital. This study uses a 
method of evaluation on nursing staff job rotation system at Sidoarjo Delta Surya Hospital from 2007 to June 2011. Data 
is collected by interviewing the Rotation Team consisting of 2 nursing managers, by using questionnaires of interview 
guidance completed with in-depth interviews and document observation. Besides, interviews with 11 Chiefs of Wards 
are done by using questionnaires of interview guidance and checklists of nursing staff job rotation activity from 2007 
to June 2011. The result of this study is a recommendation on Nursing Staff Job Rotation System at Sidoarjo Delta 
Surya Hospital. Among these recommendations are: (1) to formulate the Rotation Team’s duties and authorities; (2) to 
formulate the objective of Nursing Staff Job Rotation System; (3) to arrange a policy on the job rotation system; and (4) 
to arrange the Flow and the pattern of Nursing Staff Job Rotation System. The suggestion of this study is that to improve 
the nursing staff job rotation system. It is compulsory to make an evaluation which contain input, process, output and 
effect of the job rotation. 
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PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 
32 Tahun 1996, salah satu jenis tenaga kesehatan yang 
memiliki peran penting di rumah sakit adalah tenaga 
keperawatan, yang meliputi perawat dan bidan. Tenaga 
keperawatan bekerja secara langsung untuk memberikan 
pelayanan terhadap pasien dan sangat menentukan 
keselamatan pasien yang dirawatnya. Tenaga keperawatan 
tidak hanya dituntut dapat melaksanakan aktifitasnya 
secara mandiri dan profesional, akan tetapi juga memiliki 
tanggung jawab terhadap perawatan pasien yang sangat 
menentukan kesembuhan dan kelangsungan hidup 
pasien tersebut. Sehingga tidak dapat disangkal, betapa 
pentingnya kinerja tenaga keperawatan untuk mendukung 
kualitas pelayanan sesuai dengan yang diharapkan oleh 
pelanggan.

Rivai, et al (2005) menyatakan bahwa pada 
hakikatnya kinerja merupakan prestasi yang dicapai 
oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau 
pekerjaannya, sesuai dengan standart dan kriteria yang 
ditetapkan untuk pekerjaan itu. RS. Delta Surya Sidoarjo 
telah melaksanakan penilaian kinerja untuk tenaga 
keperawatan, dengan target 100% mencapai penilaian 
kinerja ‘Baik’ dan ‘Sangat Baik’. Hasil penilaian kinerja 
tenaga keperawatan untuk periode tahun 2010 masih 

belum sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu 1,2% 
mendapatkan nilai ‘Kurang’ dan 50,6% mendapatkan nilai 
‘Cukup’.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan 
yang diajukan dalam penelitian ini adalah kurang baiknya 
kinerja tenaga keperawatan di RS. Delta Surya Sidoarjo 
dengan 51,8% mendapatkan penilaian kinerja ‘Kurang’ 
dan ‘Cukup’, untuk periode tahun 2010. Kurang baiknya 
kinerja tenaga keperawatan tersebut dapat disebabkan 
karena beberapa faktor yang dapat dikaji melalui analisis 
faktor individu, psikologis maupun organisasi. Penelitian 
ini dibatasi pada faktor organisasi dalam hal desain 
pekerjaan, yaitu Sistem Rotasi Kerja Tenaga Keperawatan. 
Tujuan umum penelitian ini adalah menyusun rekomendasi 
Sistem Rotasi Kerja Tenaga Keperawatan berdasarkan 
analisis sistem rotasi kerja di RS. Delta Surya Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini adalah penelitian evaluasi, 
di mana peneliti melakukan evaluasi dan analisis terhadap 
sistem rotasi kerja untuk tenaga keperawatan dengan 
status kepegawaian tetap, di RS. Delta Surya Sidoarjo. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara dengan menggunakan kuisioner yang 
merupakan kombinasi antara pertanyaan tertutup dan 
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pertanyaan terbuka. Dilakukan juga pengumpulan dan 
observasi dokumen terkait dengan kegiatan rotasi kerja 
tenaga keperawatan yang telah berjalan sejak tahun 2007 
hingga bulan Juni 2011. Informan dalam penelitian ini 
adalah Tim Rotasi tenaga keperawatan yang terdiri dari 
2 orang, yaitu Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala 
Seksi Etik, Tenaga dan Alat Keperawatan. Informan yang 
lain adalah 11 kepala ruangan unit kerja, yang memiliki 
tenaga keperawatan tetap yang sudah pernah mengalami 
rotasi kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Sistem Rotasi Kerja Tenaga 
Keperawatan

Dari hasil wawancara dan observasi dokumen, 
didapatkan hasil analisis perencanaan, meliputi langkah 
awal perencanaan dan proses perencanaan sebagai 
berikut:

Langkah Awal Perencanaan

Tim Rotasi Kerja: Kegiatan Rotasi Kerja Tenaga 
Keperawatan selama ini menjadi tanggung jawab dari 
Kepala Bidang Keperawatan sendiri, beserta Kepala 
Seksi Etik Keperawatan, Tenaga dan Alat, yang disebut 
Tim Rotasi Kerja. Tim ini belum memiliki legalitas 
berupa SK. Direktur, belum memiliki susunan, tugas 
dan tanggung jawab anggota tim secara tertulis. Tujuan 
Rotasi Kerja, telah merumuskan tujuan rotasi kerja sebagai 
berikut: Tujuan umum: Meningkatkan kualitas pelayanan 
keperawatan. Tujuan khusus: untuk penyegaran dan 
mencegah kejenuhan, untuk memenuhi kebutuhan 
tenaga keperawatan di ruangan, dan meningkatkan 
keterampilan.

Tujuan tersebut belum dituangkan dalam dokumen 
tertulis sebagai kebijakan, Kebijakan Rotasi Kerja (1) 
Klasifikasi Jenis Pekerjaan yaitu: Klasifikasi jenis pekerjaan 
adalah pengelompokan jenis pekerjaan keperawatan, 
sehingga dengan adanya pengelompokan tersebut, 
terdapat perbedaan pengaturan rotasinya. Tim Rotasi 
Kerja belum menetapkan klasifikasi jenis pekerjaan 
keperawatan secara jelas disertai dokumen tertulis. 
Jenis pekerjaan keperawatan di RS. Delta Surya dapat 
diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu jenis pekerjaan 
yang membutuhkan keahlian khusus dan jenis pekerjaan 
yang tidak membutuhkan keahlian khusus. (2) Kriteria 
Tenaga Keperawatan yang Dirotasi yaitu: Kriteria tenaga 
keperawatan yang dirotasi adalah persyaratan yang 
mendasari seorang tenaga keperawatan dapat terpilih dalam 
program rotasi, di mana kriteria ini disusun berdasarkan 
pada tujuan rotasi. Kriteria tenaga yang akan dirotasi 
baru ada di beberapa unit kerja dan belum dijalankan 
secara konsisten. Proses merumuskan kriteria tersebut 
belum melibatkan seluruh kepala ruangan, sehingga 
belum dapat mengakomodir kebutuhan masing-masing 
unit kerja. Kriteria yang telah digunakan Tim Rotasi kerja 
ini juga belum dibedakan berdasarkan pada tujuan rotasi 

kerja. (3) Keterampilan yang dapat Dikembangkan dengan 
Rotasi, yaitu untuk tujuan meningkatkan keterampilan 
tenaga keperawatan melalui rotasi kerja, harus dirumuskan 
jenis-jenis keterampilan keperawatan apa saja yang dapat 
dikembangkan melalui rotasi, untuk mempermudah 
perencanaan rotasi kerja dengan tujuan meningkatkan 
keterampilan. Belum ada rumusan yang ditetapkan oleh 
Tim Rotasi Kerja, mengenai jenis keterampilan yang dapat 
dikembangkan melalui rotasi dan unit kerja potensial 
sebagai tempat mengembangkan keterampilan. (4) 
Lama Kerja, yaitu: Kebijakan mengenai lama kerja di unit 
kerja baru, dibutuhkan untuk merencanakan lama kerja 
seorang tenaga keperawatan di unit kerjanya yang baru, 
sesuai dengan tujuan rotasi. Tim Rotasi belum menyusun 
kebijakan lama kerja sebagai dasar perencanaan lama kerja 
untuk tenaga keperawatan yang dirotasi, di unit kerjanya 
yang baru. (5) Mekanisme Evaluasi, yaitu: Mekanisme 
evaluasi adalah cara melakukan evaluasi Sistem Rotasi 
Kerja Tenaga Keperawatan yang ditetapkan, yaitu berupa 
prosedur evaluasi. Tim Rotasi Kerja didapatkan bahwa tim 
belum memiliki cara tertentu untuk melakukan evaluasi 
kegiatan rotasi yang selama ini telah dijalankan. (6) Data 
dan Informasi untuk Perencanaan Rotasi Kerja, yaitu: 
Untuk merencanakan rotasi kerja tenaga keperawatan 
sesuai dengan standar normatif, dibutuhkan data-data 
ketenagaan dan data lain. Data tersebut meliputi: (1) data 
dasar tenaga keperawatan; (2) pendidikan terakhir; (3) 
pelatihan keperawatan yang diikuti; (4) riwayat rotasi kerja; 
(5) penilaian kinerja; dan (6) keterampilan keperawatan 
yang masih kurang. Ada data yang belum tersedia, 
tetapi diperlukan untuk perencanaan rotasi, yaitu data 
keterampilan yang masih kurang dari masing-masing 
tenaga keperawatan. Dari data yang dimiliki, masih ada 
data yang belum dimanfaatkan untuk perencanaan, yaitu 
data penilaian kinerja.

Belum adanya kebijakan mengenai keterampilan yang 
dapat dikembangkan dengan rotasi, dan tidak tersedianya 
data keterampilan yang masih kurang menunjukkan bahwa 
tujuan rotasi kerja untuk meningkatkan keterampilan, 
belum menjadi perhatian utama. Eriksson dan Ortega 
(2006) menyatakan melalui Employee Learning Theory, 
bahwa rotasi kerja bertujuan sebagai pembelajaran bagi 
pegawainya karena merupakan cara yang efektif untuk 
mengembangkan kemampuan pegawainya. Pegawai yang 
dirotasi akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan 
keterampilan karena mereka manghadapi pengalaman 
yang lebih banyak. 

Proses Perencanaan Rotasi Kerja

Definisi proses perencanaan rotasi di sini adalah 
langkah-langkah perencanaan rotasi, berupa urutan 
kegiatan perencanaan, untuk menjamin perencanaan 
rotasi yang adil dan konsisten, sesuai kebijakan yang 
telah ditetapkan. Hasil analisisnya adalah sebagai berikut 
ini: (1) Merencanakan Tenaga Keperawatan yang akan 
Dirotasi, yaitu Tim Rotasi Kerja telah melaksanakan 
kegiatan merencanakan tenaga keperawatan yang akan 
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dirotasi. Perencanaan tersebut berdasarkan pada lama 
kerja tenaga keperawatan (minimal 1,5 s/d 2 tahun), 
pada senioritas tenaga keperawatan (senior atau yunior) 
dan berdasarkan pada kebutuhan unit kerja. Kriteria 
tersebut belum ditetapkan dalam dokumen tertulis. Proses 
merencanakan tenaga keperawatan telah melibatkan 
kepala ruangan, kepala ruangan dapat mengusulkan 
tenaga yang akan dirotasi, tetapi kewenangan tetap 
berada pada Tim Rotasi Kerja. Kepala unit kerja dan 
stakeholder yang lain belum dilibatkan saat perencanaan. 
Belum ada dokumen perencanaan rotasi, nama-nama 
tenaga dan unit kerja tujuan rotasi langsung diusulkan 
melalui surat kepada direktur untuk diterbitkan surat tugas. 
(2) Melakukan Identifikasi Keterampilan Individu yang 
akan dikembangkan melalui Rotasi Kerja, yaitu: tim rotasi 
kerja dan kepala ruangan belum melakukan kegiatan 
identifikasi keterampilan tenaga keperawatan yang akan 
dikembangkan melalui rotasi kerja tenaga keperawatan.

Merencanakan Unit Kerja Baru

Tim Rotasi Kerja telah melaksanakan kegiatan 
merencanakan unit kerja untuk tenaga keperawatan 
yang akan dirotasi, dengan melibatkan kepala ruangan. 
Perencanaan unit kerja tersebut terutama untuk memenuhi 
kebutuhan ruangan akan tenaga keperawatan, bukan 
berdasarkan tujuan rotasinya. Belum ada dokumen 
perencanaan rotasi, tetapi unit kerja tujuan rotasi telah 
tercantum dalam surat usulan rotasi oleh Tim Rotasi Kerja 
kepada Direktur.

Tim Rotasi Kerja belum melaksanakan kegiatan 
merencanakan lama kerja di unit kerja baru untuk tenaga 
keperawatan yang akan dirotasi. Dari data lama bekerja 
tenaga keperawatan di unit kerja didapatkan tingginya 
variasi lama kerja untuk masing-masing unit kerja. Tim 
Rotasi Kerja telah melaksanakan kegiatan merencanakan 
jadwal rotasi, yaitu 2 kali setahun, pada bulan Januari dan 
Juni yang mulai diberlakukan tahun 2011.

Pendampingan yang direncanakan dengan baik 
akan mempercepat tercapainya keterampilan yang 
diharapkan. Tim Rotasi dan kepala ruangan belum 
melakukan kegiatan merencanakan pendampingan untuk 
tenaga keperawatan yang baru dirotasi.

Kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan rotasi kerja 
dilaksanakan dengan tujuan untuk menyebarluaskan 
informasi sehingga dapat dipahami dan didukung oleh 
stakeholder dan seluruh tenaga keperawatan. Tim Rotasi 
Kerja belum melakukan kegiatan perencanaan sosialisasi 
mengenai kebijakan rotasi untuk tenaga keperawatan 
maupun untuk stakeholder.

Komunikasi mengenai hasil perencanaan rotasi telah 
dilaksanakan untuk tenaga yang akan dirotasi, kepala 
ruangan dan stakeholder. Saat melakukan komunikasi, 
ada masalah yang dialami oleh Tim Rotasi Kerja, yaitu 
keberatan dari beberapa stakeholder akan tenaga 
keperawatan yang akan dirotasi, karena masih dibutuhkan 
keahliannya di unit kerja tersebut. Kepala Ruangan juga 

mengalami masalah saat mengkomunikasikan hasil 
perencanaan rotasi kerja kepada tenaga keperawatan 
yang akan dirotasi, karena tidak adanya kejelasan kriteria 
dan prosedur rotasi, sehingga sulit untuk menjelaskan 
kepada tenaga yang dirotasi, alasan mereka dirotasi. 

Sebagian proses perencanaan belum sesuai dengan 
standar normatif karena tidak didukung adanya kebijakan 
operasional perencanaan rotasi kerja. Dalam HR Magazine 
(2008) disampaikan, bahwa rotasi kerja memiliki banyak 
manfaat untuk organisasi, tetapi sebaliknya rotasi kerja 
dapat meningkatkan beban kerja dan menurunkan 
produktivitas untuk pegawai yang dirotasi maupun untuk 
pegawai lainnya yang harus menerima dampaknya. Maka 
dari itu persiapan dan perencanaan adalah kunci sukses 
untuk program rotasi kerja apa pun juga.

Implementasi Sistem Rotasi Kerja Tenaga 
Keperawatan

Implementasi sistem rotasi kerja tenaga keperawatan 
adalah rangkaian kegiatan rotasi kerja tenaga keperawatan, 
di mana pelaksanaannya merupakan tugas dan tanggung 
jawab Tim Rotasi sesuai dengan perencanaan yang telah 
disusun. Dari hasil wawancara dan observasi dokumen, 
didapatkan hasil analisis implementasi, sebagai berikut (1) 
Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi. Kegiatan sosialisasi 
adalah kegiatan menyampaikan pesan kepada sasaran 
yang dianggap potensial untuk mendukung keberhasilan 
rotasi, berupa informasi mengenai kebijakan rotasi kerja, 
sesuai dengan perencanaan sosialisasi yang dibuat oleh 
Tim Rotasi Kerja. Tim Rotasi telah melaksanakan kegiatan 
sosialisasi kepada tenaga keperawatan, tetapi belum 
melaksanakannya untuk stakeholder. Menurut pendapat 
kepala ruangan, perlu ditambahkan beberapa materi untuk 
meningkatkan pemahaman tenaga keperawatan tentang 
kebijakan rotasi kerja. (2) Melaksanakan Perpindahan 
Tenaga yang Dirotasi. Tim Rotasi Kerja telah melaksanakan 
kegiatan perpindahan tenaga yang dirotasi ke unit kerja 
baru. Pelaksanaan perpindahan yang belum sesuai 
dengan perencanaan adalah dalam hal jadwal rotasi. 
Telah ada surat tugas yang ditandatangani oleh direktur, 
tapi surat tugas tersebut tidak diserahkan setelah tenaga 
keperawatan pindah ke unit kerja baru. Dari hasil analisis 
data, didapatkan adanya unit kerja dengan tenaga 
keperawatan ahli yang masih sering dirotasi, yaitu 
Ruang Neonatus dan UGD. Selain itu ada masalah yang 
dialami oleh kepala ruangan saat rotasi, yaitu adanya 
ketidaksesuaian antara realisasi tenaga yang dirotasi 
dengan keinginan kepala ruangan. (3) Melaksanakan 
Kegiatan Pendampingan. Kegiatan pendampingan 
adalah kegiatan mendampingi tenaga keperawatan yang 
baru dipindahkan ke unit kerja baru, dengan tujuan 
membimbing, mengarahkan dan memberikan pelatihan 
untuk tenaga keperawatan tersebut, sehingga lebih 
cepat mencapai keterampilan yang diharapkan. Kepala 
ruangan telah melaksanakan kegiatan pendampingan, 
tetapi tidak direncanakan sebelumnya berdasarkan 
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keterampilan tenaga keperawatan yang masih kurang. 
Saat pendampingan tidak ada penyampaian SPO, 
tetapi telah dilakukan pelatihan keterampilan yang 
dibutuhkan oleh unit kerja dan domonitoring bagaimana 
perkembangannya.

Memulai rotasi kerja merupakan salah satu langkah 
pelaksanaan rotasi kerja, menurut MacLeod (2006). Maka 
melaksanakan perpindahan tenaga keperawatan yang 
dirotasi adalah awal implementasi rotasi kerja tenaga 
keperawatan, akan tetapi bukan merupakan kejadian 
terpenting dari keseluruhan sistem. Tenaga keperawatan 
tidak boleh sekedar berpindah dari satu unit kerja ke 
unit kerja lain tanpa tujuan yang jelas, dan memberikan 
dampak positif terhadap peningkatan kinerja. Oleh 
karena itu perencanaan rotasi kerja yang baik sangatlah 
diperlukan, berdasarkan rencana strategis SDM dan misi 
organisasi.

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Rotasi Kerja Tenaga 
Keperawatan

Kegiatan melaksanakan evaluasi sistem rotasi 
kerja tenaga keperawatan merupakan tanggung jawab 
Tim Rotasi, sesuai dengan mekanisme evaluasi yang 
telah ditetapkan Dari hasil wawancara dan observasi 
dokumen, didapatkan hasil analisis pelaksanaan evaluasi, 
sebagaimana berikut ini. (1) Tim Rotasi Kerja belum 
melaksanakan evaluasi kegiatan Sistem Rotasi Kerja 
Tenaga Keperawatan. (2) Tim Rotasi Kerja maupun 
Kepala Ruangan belum melaksanakan evaluasi tenaga 
keperawatan yang telah dirotasi, karena belum ada 
mekanisme untuk evaluasinya. Evaluasi merupakan 
proses manajemen yang penting dan tidak dapat 
dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan. Untuk meningkatkan kualitas sistem rotasi kerja 
tenaga keperawatan, kegiatan evaluasi mutlak harus 
dilaksanakan.

Isu Strategis dari hasil Analisis Sistem Rotasi 
Kerja Tenaga Keperawatan

Isu strategis disimpulkan berdasarkan identifikasi 
kekurangan hasil analisis Sistem Rotasi Kerja Tenaga 
Keperawatan. Kekurangan ditentukan berdasarkan gap 
antara hasil analisis perencanaan, implementasi dan 
pelaksanaan evaluasi dengan standar normatifnya, serta 
adanya masalah akibat tidak dilaksanakannya sistem 
rotasi kerja sesuai standar normatif.

Isu strategis tersebut adalah sebagai berikut. (1) 
Perencanaan Sistem Rotasi Kerja Tenaga Keperawatan. 
Belum adanya legalitas serta kejelasan tugas dan 
tanggung jawab Tim Rotasi Kerja. Belum adanya kejelasan 
tujuan rotasi dalam dokumen tertulis yang ditetapkan 
bersama dengan stakeholder. Belum disusunnya kebijakan 
operasional yang mendasari perencanaan rotasi kerja 
sesuai dengan standar normatif. Masih ada data yang 
belum tersedia dan belum digunakan sebagai dasar 
perencanaan rotasi kerja. Belum dilaksanakannya langkah 

perencanaan rotasi tenaga keperawatan sebagaimana 
standar normatif. Adanya keberatan dari stakeholder, 
karena tenaga yang akan dirotasi masih dibutuhkan 
keahliannya di unit kerja yang akan ditinggalkan. Tingginya 
variasi lama kerja tenaga keperawatan yang dirotasi, 
di tiap unit kerja. (2) Implementasi Sistem Rotasi Kerja 
Tenaga Keperawatan. Belum dilaksanakannya kegiatan 
sosialisasi untuk stakeholder. Belum adanya materi 
mengenai dasar perencanaan rotasi dan prosedur rotasi 
kerja untuk disampaikan saat sosialisasi. Tidak adanya 
penerimaan surat tugas rotasi kerja untuk tenaga yang 
dirotasi maupun kepala ruangan. Tidak sesuainya jadwal 
yang direncanakan dengan pelaksanaan perpindahan. 
Tidak sesuainya tenaga yang dirotasi dengan keinginan 
kepala ruangan. Masih seringnya dirotasi, unit kerja 
dengan tenaga keperawatan ahli, yaitu Ruang Neonatus 
dan UGD. Tidak sesuainya kegiatan pendampingan yang 
dilakukan dengan keterampilan tenaga keperawatan 
yang masih kurang. Belum adanya penyampaian SPO 
tindakan keperawatan, saat pelaksanaan pendampingan. 
(3) Pelaksanaan Evaluasi Sistem Rotasi Kerja Tenaga 
Keperawatan. Belum dilaksanakannya evaluasi kegiatan 
Sistem Rotasi Kerja Tenaga Keperawatan. Belum 
dilaksanakannya evaluasi tenaga keperawatan yang 
telah dirotasi.

SIMPULAN 

Perencanaan Sistem Rotasi Kerja Tenaga 
Keperawatan di RS. Delta Surya Sidoarjo belum dijalankan 
sesuai dengan standar normatifnya. Tim Rotasi Kerja belum 
memiliki susunan tim serta tugas dan tanggung jawab 
masing-masing anggota tim, rumusan tujuan rotasi kerja 
belum dituangkan dalam dokumen tertulis kebijakan rotasi 
kerja, tidak adanya kebijakan operasional sebagai dasar 
perencanaan rotasi kerja, masih ada data yang belum 
tersedia dan belum digunakan sebagai dasar perencanaan 
rotasi kerja, dan ada beberapa proses perencanaan yang 
belum dijalankan oleh Tim Rotasi Kerja.

Setelah dianalisis dan dievaluasi, implementasi 
Sistem Rotasi Kerja Tenaga Keperawatan juga belum 
sesuai dengan standar normatif dan perencanaan yang 
telah disusun. Kegiatan sosialisasi untuk stakeholder 
belum dilaksanakan, dan materi sosialisasi yang diberikan 
kepada tenaga keperawatan belum meliputi dasar 
perencanaan individu dan prosedur rotasi. Pada saat 
perpindahan, surat tugas rotasi kerja yang diterbitkan oleh 
direktur tidak diterima oleh tenaga yang dirotasi maupun 
oleh kepala ruangan, dan saat perpindahan tidak sesuai 
dengan jadwal yang telah direncanakan. 

Unit kerja dengan tenaga keperawatan ahli masih 
sering dirotasi, yaitu Ruang Neonatus dan UGD. Kegiatan 
pendampingan tidak direncanakan terlebih dahulu, 
sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan keterampilan 
yang masih kurang dari tenaga yang dirotasi dan belum 
dilakukan kegiatan penyampaian SPO (Standar Prosedur 
Operasional) saat pendampingan tenaga yang dirotasi. 
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Tim Rotasi Kerja juga belum melaksanakan evaluasi, baik 
untuk kegiatan sistem rotasi kerja tenaga keperawatan, 
maupun untuk tenaga keperawatan yang telah dirotasi.

Dengan adanya kekurangan pada Sistem Rotasi Kerja 
Tenaga Keperawatan, peneliti menyususn rekomendasi 
sistem rotasi kerja, meliputi rekomendasi tugas pokok, 
fungsi dan kewenangan Tim Rotasi Kerja, rekomendasi 
kebijakan operasional rotasi kerja tenaga keperawatan, 
rekomendasi prosedur rotasi kerja tenaga keperawatan 
dan rekomendasi pola rotasinya.

SARAN 

Untuk peneliti lain dapat dilakukan penelitian dengan 
pengukuran yang berbeda yaitu ditinjau dari faktor individu 
tenaga keperawatan yang dirotasi, misalnya korelasi 
antara rotasi kerja dengan motivasi dan kinerja individu. 

Bagi manajemen RS. Delta Surya Sidoarjo, agar 
menata Sistem Rotasi Kerja Tenaga Keperawatan dengan 
menyusun kebijakan dan prosedur Sistem Rotasi Kerja 
untuk tenaga keperawatan, sehingga dapat mencapai 
tujuan rotasi yang telah dirumuskan.
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