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BAB V 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

           Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem rotasi 

jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Banyumas di desa Kediri, 

Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, pelaksanaan Rotasi 

Jabatan Di Desa Kediri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Rotasi Jabatan di wilayah Kabupaten Banyumas sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah pertama-tama 

Kepala Desa membentuk panitia seleksi dengan Keputusan Kepala 

Desa, kemudian ada unsur-unsur panitia dan susunan panitia sesuai 

Undang-Undang. Panitia seleksi dan Kepala Desa juga memiliki tugas-

tugas yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Dalam pelaksanaan 

penilaian seleksi rotasi jabatan didampingi oleh tim fasilitator 

kecamatan sebagai bahan pertimbangan rekomendasi kepada Camat. 

Penilaian seleksi rotasi jabatan menggunakan indikator penilaian dan 

cara-cara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Kepala Desa juga 

membuat nilai minimum sebagai syarat pengisian Perangkat Desa 

dengan Peraturan Kepala Desa yakni Tata Tertib Rotasi. Panitia seleksi 

wajib melaporkan hasil seleksi rotasi jabatan kepada Kepala Desa.  

Kepala Desa menyampaikan hasil rotasi jabatan kepada Camat untuk 
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mendapat rekomendasi. Rekomendasi Camat sebagai dasar bagi 

Kepala Desa untuk mengangkat Perangkat Desa ke jabatan yang baru. 

2. Rotasi Jabatan terjadi karena adanya perubahan dalam tatanan 

perangkat desa atau lebih dikenal sebagai SOTK (Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja) Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Banyumas yaitu 

dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Perubahan 

tersebut yakni ketiadaan staf desa. Staf, menurut Peraturan 

Perundangan yang berlaku saat ini, tidak termasuk sebagai perangkat 

desa. Hal ini kemudian menjadikan adanya kekosongan dalam struktur 

organisasi pemerintahan desa dan ditindaklanjuti dengan adanya 

Rotasi Jabatan Perangkat Desa. 

3. Rotasi jabatan ada dua jenis yakni rotasi promosi dan rotasi 

reguler/setingkat. Rotasi promosi adalah pemindahan tugas/jabatan 

yang bersifat vertikal atau lebih tinggi dari sebelumnya bisa juga 

dikatakan sebagai kenaikan pangkat sedangkan rotasi reguler yaitu 

rotasi yang bersifat horizontal artinya bidang tersebut masih setingkat 

dan tidak lebih tinggi. 

   Kendala-kendala dalam pelaksanaan rotasi jabatan Di Desa 

Kediri, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas adalah sebagai 

berikut: 

1.  Kendala dalam menjalankan rotasi jabatan adalah besarnya penilaian  

yang dilakukan oleh Kepala Desa prosentasenya mencapai 80% 
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sedangkan panitia seleksi rotasi jabatan hanya 20% sehingga 

keberadaan panitia dirasa tidak perlu karena hal ini bisa lebih 

dipersingkat dan tidak memakan banyak personil. 

2.   Pelaksanaan rotasi jabatan perangkat desa menggunakan sistem yang 

ada saat ini menurut Kepala Desa Kediri dan juga Panitia Seleksi 

Rotasi Jabatan belum efektif dan terlalu banyak memakan waktu serta 

dalam perjalanannya banyak sekali proses yang dilalui. 

B.  Saran 

     Sebaiknya untuk kedepannya rotasi jabatan bisa lebih di efektifkan 

yaitu hanya menggunakan hak prerogatif Kepala Desa akan tetapi tetap 

berdasarkan penilaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena 

sejatinya rotasi jabatan itu memberikan kewenangan yang luas kepada 

Kepala Desa dimana Kepala Desa berhak melakukan rotasi 

untuk meningkatkan semangat dan etos kerja Perangkat Desa. Sebelum 

adanya peraturan ini, Kepala Desa tidak mempunyai wewenang untuk 

memindahkan jabatan perangkat desa walaupun perangkat desa tersebut 

secara kompetensi tidak sesuai dengan tugasnya. Setelah adanya rotasi 

jabatan Kepala Desa diberikan kewenangan yang sangat luas 

untuk bertindak bukan hanya sebagai pemimpin, tapi juga sebagai 

manajer, bagaimana menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat 

(the right man in the right place). Ini merupakan sebuah momentum yang 

bagus bagi Kepala Desa untuk membangun tim yang solid, tim yang sesuai 
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dengan kebutuhan, untuk menempat orang-orang yang memang kompeten 

di posisinya masing-masing. 

           Pelaksanaan rotasi jabatan untuk kedepannya lebih diefektfikan. 

Menurut Kepala Desa pelaksanaanya kedepan akan dikontrol langsung 

oleh Kepala Desa agar tidak memakan waktu, personil, dan lebih hemat 

anggaran serta kepanitiaanya lebih sedikit dan efektif akan tetapi belum 

ada aturan hukum yang baru dari Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Banyumas. 

  Indikator penilaian dalam seleksi rotasi jabatan menurut peraturan 

perundang-undangan yang ada saat ini belum mengatur bahwa perangkat 

desa yang pernah melakukan kegiatan lingkungan hidup masuk dalam 

kategori penilaian rotasi jabatan. Jika ditinjau menurut Pasal 44 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  bahwa Setiap penyusunan peraturan 

perundangundangan pada tingkat nasional dan daerah wajib 

memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam Undang-Undang ini. Hal tersebut kedepannya harus 

menjadi pertimbangan untuk perangkat desa yang akan dirotasi minimal 

pernah melakukan kegiatan berbasis lingkungan hidup. Karena sejatinya 

desa adalah bentuk lingkungan hidup terkecil yang harus dijaga agar tetap 

lestari dan bisa diwariskan. 
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