
STRATEGI PENINGKATAN NILAI KINERJA 
SATKER DEKONSENTRASI PADA APLIKASI SMART

Policy Brief ini mengungkapkan permasalahan rendahnya
nilai kinerja satker dekonsentrasi yang disebabkan
rendahnya kemampuan petugas untuk melaporkan capaian
kinerja pada aplikasi SMART

Tujuan penulisan ini untuk mengidentifikasi penyebab
masalah dan merumuskan alternatif kebijakan untuk
menyelesaikan masalah

Metode penulisan secara deskriptif kuantitatif dan disajikan
bentuk tabel, grafik, diagram dan visualisasi. Untuk analisis
masalah menggunakan fishbone analysis dan untuk
menyusun prioritas isu menggunakan USG.

Hasil analisis rendahnya nilai kinerja disebabkan kemampuan
petugas monev oleh karena: 1) kurangnya transfer
pengetahuan, 2) kurangnya pelatihan, 3) Rendahnya laporan
output, 4) rendahnya penyerapan dana, dan 5) rendahnya
konsistensi. 

Kesimpulan: 1) nilai kinerja dekonsentrasi mengalami
peningkatan setelah dilakukan pendampingan secara
intensif, 2) petugas monev yang kompeten sangat
dibutuhkan sangat diperlukan dalam meningkatkan nilai
kinerja sehingga penting dilakukan pelatihan dan bimbingan.

Rekomendasi: 1) Kepala Biro Perencanaan merencanakan
pelatihan dan  petugas monev wajib mengikuti, 2) Sekretaris
Ditjen memantau capaian kinerja secara berkala dan
memastikan pencapaian nilai kinerja mencapai target, 3)
Petugas Monev Kementerian melakukan kunjungan lapangan
untuk pembinaan dan bimbingan teknis bagi satker dengan
nilai kinerja rendah.
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RINGKASAN



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi sangat cepat dan berperan
penting dalam menyelenggarakan pembangunan. Perencanaan
program dan evaluasi sebagai bagian pembangunan juga
memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk
merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi program
kesehatan. Salah satu pemantauan keberhasilan menggunakan
indikator nilai kinerja. Nilai kinerja Satker Dekonsentrasi menjadi
bagian dan berkontribusi pada nilai kinerja Eselon I dan
Kementerian serta menjadi dasar pertimbangan pemberian
penghargaan atau sanksi yang tertuang dalam Perpres Nomor
42/2020. 

Penghargaan yang diberikan dapat berupa piagam, publikasi dan
insentif, sedangkan untuk sanksi dapat berupa teguran, publikasi
dan disinsentif anggaran. Hasil monitoring nilai kinerja pada SMART
DJA sampai akhir tahun 2022 belum menunjukkan hasil yang baik
dan per 6 Januari 2023, rata-rata nilai kinerja lebih dari 60% memiliki
nilai kinerja kurang dari 80 atau masuk kategori “Sangat Kurang”,
“Kurang” dan “Cukup”. Hasil analisis masalah menggunakan
fishbone sebagai berikut:

Akar masalah dari Nilai Kinerja disebabkan 4 hal pokok yaitu
manusia, mesin, metode dan bahan. Faktor Manusia punya
pengaruh utama terhadap nilai kinerja dekon yang rendah, hal ini
disebabkan oleh ketidakmampuan petugas dalam melakukan
pelaporan. Ketidakmampuan ini dipengaruhi oleh tidak adanya
transfer of knowledge antar petugas, kurangnya pelatihan,
kurangnya pemantauan. Jika masalah ini diselesaikan, maka akan
menjadi daya ungkit terhadap peningkatnya nilai kinerja, namun
jika tidak diselesaikan, akan berpengaruh terhadap rendahnya nilai
kinerja.
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Kementerian Kesehatan sebagai salah satu kementerian memiliki
pagu besar dengan total tahun 2022 sebesar Rp 130,68 T, termasuk
dekonsentrasi sebesar Rp 523,43 Miliar atau 0,04%.  Walaupun
anggaran dekonsentrasi sangat kecil, namun pencapaian target
kinerja sangat mendukung terhadap Nilai Kinerja.
Pada aplikasi SMART DJA, satker dapat mengisi pelaporan rincian
output setiap bulan sesuai dengan realisasi sebelum tanggal 15 bulan
berjalan, namun berdasarkan pantauan  aplikasi SMART DJA per 6
Januari 2023, nilai kinerja Satuan Kerja Dekonsentrasi masih banyak
yang rendah. 
Hasil pengisian kuesioner oleh petugas monev, diperoleh sebanyak
55,7% dari total 71 orang dengan masa kerja < 3 tahun dan sebanyak
20% responden menyatakan bahwa petugas monev yang baru tidak
ada transfer knowledge dari operator monev sebelumnya serta
sebanyak 51,4% responden menyatakan bahwa mereka belajar
melalui bimbingan teknis dari pusat. Hasil survey juga diperoleh,
26,8% responden menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM)
sangat terbatas dan sering bergantinya petugas menjadi penyebab
penginputan tidak tepat waktu dan tidak akurat.
Persentase jumlah satker dekon dengan konsistensi < 80 dirincikan
pada tabel di bawah ini.

Masih terdapat sejumlah Satker yang tidak melakukan revisi RPD sehingga Satker
Dekonsentrasi pada setiap program memiliki nilai konsistensi kurang dari 80. Variabel
revisi RPD berkontribusi terhadap Nilai Kinerja sebesar 18,2%.
Dari permasalahan di atas, penyebab utamanya bersumber dari manusianya sebagai
petugas monev. Jika Petugas monev dilakukan intervensi maka akan berpengaruh nilai
kinerja satker. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan menjadi pilihan untuk peningkatan
kompetensi.

SMART DJA per 6 Januari 2023, Diolah

PEMBAHASAN

TUJUAN
Menganalisis penyebab rendahnya kemampuan petugas menggunakan analisis
fishbone dan merumuskan alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk
perbaikan Nilai Kinerja satker.
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Dari hasil analisis USG di atas, maka diperoleh bahwa penjumlahan nilai dari sisi urgency,
seriousness dan growth 5 isu diperoleh bahwa isu dengan ranking I pelatihan penginputan
capaian kinerja pada aplikasi SMART, rangking II Monitoring Kinerja pada Aplikasi SMART
secara berkala dan III Kunjungan Lapangan ke Satker Dekon. Dengan demikian dapat
diartikan bahwa Isu pertama: Pelatihan Penginputan Capaian Kinerja pada Aplikasi SMART,
kedua: Monitoring kinerja secara berkala pada Aplikasi SMART, ketiga:: Kunjungan
Lapangan ke Satker Dekon sebagai bagian yang penting dilakukan untuk Kunjungan
lapangan ke satker dekon.

Pelatihan dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan petugas monev untuk mendukung pelaporan capaian
kinerja. Dalam penelitian Savitri, DE (2019) menyatakan bahwa
pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan
penelitian Cahya, AD et al (2021) juga menyatakan bahwa manfaat
pelatihan dan pengembangan dapat dirasakan oleh semua
peserta dan organisasi. Manfaat bagi peserta antara lain
meningkatnya pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab,
keterampilan, serta meningkatnya kepercayaan diri. Manfaat yang
dirasakan organisasi adalah kinerja pegawai menjadi lebih baik
dan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Manfaat
pelatihan juga selaras dengan penelitian Zillah Faura, et al. (2022)
yang menyatakan bahwa, pelatihan terdapat pengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan PT Bank DKI.

Dalam hal SDM sering dimutasi, seharusnya pengelola monev yang lama
melakukan transfer of knowledge kepada petugas yang baru agar
pelaporan tidak terkendala dan keterlambatan pelaporan dapat
diminimalkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Argote
et al, 2000 yang menyatakan bahwa transfer knowledge secara efektif
akan lebih produktif dan dapat bekerja lebih baik dibandingkan jika tidak
dilakukan transfer knowledge.

Metode USG yang digunakan untuk pemeringkatan isu sebagai upaya
penyelesaian masalah dalam terhadap nilai kinerja rendah pada aplikasi
SMART. Skala penilaian menggunakan skala likert dengan nilai: 5=sangat
besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil. Berdasarkan teori USG di
atas, diperoleh 5 isu dengan nilai sebagai berikut: 

Dalam hal monitoring kinerja dilakukan oleh Kementerian/Pusat
eselon I masing masing yang memiliki program dekon dengan tujuan
untuk melakukan evaluasi dan mengetahui progres capaian kinerja
secara berkala baik bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta
melakukan verifikasi data.
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Pada Gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan Nilai Kinerja sebelum dan
sesudah pendampingan di hampir seluruh provinsi (94,11%). Dengan demikian
pendampingan petugas monev pusat berdampak dalam peningkatan kinerja satker
dekonsentrasi. Secara rinci, jumlah satker dekon dengan peningkatan nilai kinerja sebelum
dan sesudah dilakukan pendampingan kepada pengelola monev disajikan pada tabel
berikut:

Dalam hal kunjungan lapangan dilakukan oleh Tim Monev
Pusat untuk supervisi, serta menjalin komunikasi dengan
petugas monev dan memantau pelaporan capaian kinerja.
Dalam penelitian Fransiska (2020), menyatakan bahwa
komunikasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
kinerja, dan selanjutnya juga disebutkan bahwa komunikasi
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

Hal ini juga selaras dengan penelitian Handayani dan Martini
(2010) yang menyatakan bahwa, supervisi secara berjenjang
berpengaruh dalam peningkatan kinerja karyawan. Hal
senada juga dinyatakan dengan penelitian Manik (2017), yang
menyatakan bahwa variabel kualitas supervisi berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja pegawai dan semakin
bagus kualitas supervisi maka akan semakin meningkat pula
kinerja pegawai.
Nilai Kinerja Rata-rata per Provinsi setelah dilakukan pendampingan dan koordinasi naik
secara signifikan digambarkan pada gambar di bawah ini. 

SMART DJA per 6 dan 15 Januari 2023, Diolah

SMART DJA per 6 dan 15 Januari 2023, Diolah
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Nilai Kinerja Satker Dekonsentrasi tanggal 6 Januari 2023 masih
banyak yang rendah walaupun tahun 2022 telah berakhir, ini
disebabkan masih banyak petugas yang belum menginput
capaian karena belum memahami cara pengisian ke dalam
aplikasi.
 Nilai Kinerja Satker Dekonsentrasi tanggal 15 Januari 2023,
mengalami peningkatan secara signifikan karena telah
dilakukan pendampingan oleh Pusat tentang teknik mengisi
capaian ke dalam aplikasi SMART.
Komunikasi dua arah antara petugas monev satker
dekonsentrasi dan Kementerian sangat penting untuk
memantau capaian kinerja. 
Petugas yang kompeten sangat dibutuhkan untuk membuat
laporan secara benar dan tepat waktu sehingga pelatihan dan
bimbingan teknis penting dilakukan

1.

2.

3.

4.

REKOMENDASI

Dari tabel di atas terlihat secara jelas dari jumlah total 34 satker
dekonsentrasi terdapat peningkatan kategori nilai kinerja antara
sebelum dan sesudah pendampingan. Jumlah satker dekon dengan
Nilai Kinerja Sangat Baik meningkat dari 1 menjadi 3, kategori Baik
meningkat dari 5 menjadi 19, kategori Cukup, ada penurunan dari 23
menjadi 12, kategori Kurang ada penurunan dari 2 menjadi 0, dan
kategori Sangat Kurang ada penurunan dari 3 menjadi 0. 

KESIMPULAN

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran menyusun progam
pelatihan dan mewajibkan petugas monev satker
dekonsentrasi mengikuti pelatihan pelaporan capaian kinerja.
Sekretaris Ditjen melakukan monitoring capaian kinerja
kepada satker dekonsentrasi secara berkala dan memastikan
nilai kinerja sesuai target.
Pengelola Monev Kementerian melakukan kunjungan lapangan
ke satker dekonsentrasi untuk pembinaan dan bimbingan
teknis kepada satker dekonsentrasi yang memiliki nilai kinerja
rendah.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka Rekomendasi
Kebijakan yang diberikan:

1.

2.

3.
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Dengan demikian adanya pendampingan sangat dirasakan manfaatnya oleh petugas
monev untuk  meningkatkan nilai kinerja masing-masing.



PUSTAKA

Handayani SB & Martini, I. Analisis Pengaruh Supervisi, Fasilitasi dan Konflik
antara Pekerjaan-Keluarga terhadap Aktivitas Karyawan serta Keterkaitannya
pada Kinerja Karyawan Dinakertarsnduk Provinsi Jawa tengah. 2010.
Linda Argote, Paul Ingramb, John MLevinec, Richard LMorelandc, Knowledge
Transfer in Organizations: Learning from the Experience of Others, 2000,
Organizational Behaviour and Human Decision Processes Journal, Volume 82,
issue 1.
Safitri, DE. Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan. Dimensi, Vol. 8 No.
2. Universitas Muhhamadiyah Prof Dr. Hamka. 2019
Zillah, F, Husniati, R. Aziz, A. Pengaruh Pelatihan, Pengawasan dan Disiplin Kerja
terhadap Kinerja Karyawan. Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi, Vol. 3 No. 1.
FEB UPN Veteran Jakarta. Jakarta. 2022
Fransiska, Y. Pengaruh Komuniasi, Beban Kerja dan Motivasi Kerja Pegawai
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuanbatu Utara. UMSU.
Medan. 2020.
Manik, E. Pengaruh Budaya Organisasi, Desain Kerja dan kualitas Supervisi
terhadap Kinerja Pegawai. Bisnis dan Iptek, Vol. 10. No. 2. STIE Pasundan..

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7


