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I.

PENDAHULUAN

Pemantauan,evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan
bagian

tidak

terpisahkan

dari

tahapan

pelaksanaanpembangunan.Pengendalian

perencanaan

merupakan

upaya

dan
untuk

memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Data hasil pemantauan ini
digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi
pelaksanaan evaluasi, baik evaluasi tahap pelaksanaan(ongoing),evaluasi
hasil,-output-outcome

(ex-post)

maupun

evaluasi

pra-rencana(ex-

ante).Kebutuhan a kan data secara sistematis akan sangat menentukan
kualitas pengendalian dan hasil evaluasi.Kegiatan monitoring lebih terfokus
pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan
cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan
indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang
sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah
disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang
ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan
dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan
tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga
memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan
dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.
Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang
berlangsung guna memastikan

kesesuain proses dan capaian sesuai

rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka
segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan

targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses
selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk
mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program.

Hasil

Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama
diwaktu dan tempat lainnya.
Pelaksanaan

Anggaran

merupakan

bagian

dari

siklus

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu indikator penting
untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan mengukur tingkat
penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu
anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya
fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi,
distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin
terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan
perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk
mendorong percepatan penyerapan anggaran.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum
Negara bertugas untuk mendorong percepatan realisasi penyerapan
anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga dalam mencapai sasaran
program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab. Sebagai identifikasi
awal,

rendahnya

penyerapan

anggaran

mengindikasikan

adanya

permasalahan baik dari sisi teknis maupun regulasi. Hal ini menjadi
landasan akan perlunya kegiatan monitoring danevaluasi penyerapan
anggaran sehingga dapat diketahui permasalahannya serta sekaligus
mampu memberikan rekomendasi untuk mengatasi setiap hambatan yang
dihadapi.

Guna

memberikan

pedoman

dan

standardisasi

dalam

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, maka perlu
disusun Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran.

II. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat kita
identifikasi masalah-masalah yang ada dalam makalah ini sebagai berikut :

1. Peningkatan porsi belanja pemerintah pusat dari tahun ke tahun,
tersebut tidak diimbangi dengan penyerapan anggaran yang proporsional
dan maksimal;
2. Penyerapan

yang

tidak

proporsional

berimplikasi

pada

program

pemerintah dan/atau pelayanan publik tidak dapat terlaksana secaca
cepat dan baik, fungsi stimulus fiskal dan multiplier effek dari belanja
pemerintah terhadap aktivitas perekonomian masyarakat tidak optimal,
dan beban berat terhadap penyediaan uang/kas pemerintah, sehingga
dapat memungkinkan terjadinya cash mismatch.
3. Adanya keterlambatan pencairan anggaran yang terjadi sehingga
menghambat aktivitas pemerintah.
4. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran antara
lain adalah perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan
masalah berikut :
1. Bagaimana perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan
penyerapan

anggaran

pada

Kementerian

Agama

Kabupaten

Pasuruan
2. Seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran terhadap serapan
anggaran Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan;
3. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap serapan
anggaran Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan;
4. Seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan
anggaran

terhadap

serapan

anggaran

Kementerian

Agama

Kabupaten Pasuruan secara simultan?

III. PEMBAHASAN
Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi
berdasarkan indikator yang ditetapkan dan dilakukan secara sistematis,
kontinu terhadap suatu kegiatan untuk memastikan berjalannya sebuah
aktivitas sesuai dengan rencana. Hasil monitoring adalah serangkaian data

yang akan digunakan untuk bahan evaluasi sehingga dapat dilakukan
tindakan koreksi atau langkah-langkah untuk penyempurnaan selanjutnya.
Evaluasi adalah proses yang mengukur dan memberi nilai secara obyektif
dan valid, seberapa besar manfaat pelayanan yang telah dicapai
berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang nyata
apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien.
Kegiatan monitoring lebih berpunpun (terfokus) pada kegiatan yang
sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk
mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu,
dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung
sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator
monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada
perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan
bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya
(sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi
kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan,
serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.
Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang
berlangsung guna memastikan

kesesuain proses dan capaian sesuai

rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka
segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan
targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses
selanjutnya. Sementara Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk
mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program.

Hasil

Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama
diwaktu dan tempat lainnya.
Fungsi monitoring dan evaluasi, monitoring mempunya empat fungsi,
yaitu:
1. Ketaatan

(compliance).

Monitoring

menentukan

apakah

tindakan

administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan
prosedur yang telah ditetapkan.

2. Pemeriksaan (auditing). Monitoring menetapkan apakah sumber dan
layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai
mereka.
3. Laporan

(accounting).

Monitoring

menghasilkan

informasi

yang

membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai
akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
4. Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan informasi yang
membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa
antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok
Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan
kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data
yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu
kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,
sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi
diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan.
Evaluasi

berhubungan

dengan

hasil

informasi

tentang

nilai

serta

memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini
berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi
dapat menjawab pertanyaan “Apa pebedaan yang dibuat” (William N Dunn :
2000).
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai
sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada
aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program
itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan
tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan
dilaksanakan.Evaluasi merupakan sebuah proses dimana keberhasilan
yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang
diharapkan.

Perbandingan

ini

kemudian

dilanjutkan

dengan

pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan
keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang
melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan
dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat-saat yang tidak

beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai,
dimana kegunaannya adalah untuk menilai/menganalisa apakah keluaran,
hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan
yang diinginkan.
Jenis evaluasi 1. Evaluasi awal kegiatan, yaitu penilaian terhadap
kesiapan suatu kegiatan atau mendeteksi kelayakan dari suatu kegiatan 2.
Evaluasi formatif, yaitu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai
selama proses kegiatan dilaksanakan. Waktu pelaksanaan dilaksanakan
secara rutin (per bulan, triwulan, semester atau tahunan) sesuai dengan
kebutuhan informasi hasil penilaian. 3. Evaluasi sumatif, yaitu penilaian
hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai
akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir kegiatan sesuai dengan
jangka waktu proyek dilaksanakan. Untuk pelaksanaan kegiatan yang
memiliki jangka waktu enam bulan, maka evaluasi sumatif dilaksanakan
menjelang akhir bulan keenam. Untuk evaluasi yang menilai dampak suatu
kegiatan, dapat dilaksanakan setelah kegiatan tersebut berakhir dan
diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata.
Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan
Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring
merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau
kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar
semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan
tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan
selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil
pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai
dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati /
mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan
serta antisipasinya/upaya pemecahannya.
Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu
kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian

yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang
direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Halhal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi,
sector, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:
✓ Memberikan informasi yg valid ttg kinerja kebijakan, program &
kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah
dapat dicapai
✓ Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik thd nilai2 yg mendasari
pemilihan tujuan & target
✓ Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang
lebih tepat, layak, efektif, efisien
✓ Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek
✓ Menjadikan

kebijakan,

program

dan

proyek

mampu

mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik
✓ Mambantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai
kebijakan, program dan proyek
✓ Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh
evaluasi
✓ Negosiasi antara evaluator and pengguna utama yang dituju oleh
evaluasi
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana
dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil
yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu,
evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu
rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat
keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan managemen yang
dimaksudkan

untuk

menjamin

agar

suatu

dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan :

program/kegiatan

yang

✓ Pimpinan

Kementerian/Lembaga/SKPD

melakukan

pengendalian

pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan
kewenangan masing-masing.
✓ Melekat pada tugas dan fungsi
✓ Pengendalian dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL, meliputi
pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
✓ Hal yang sama untuk Gubernur terhadap pelaksanaan dekon dan TP,
serta Bupati/Walikota untuk pelaksanaan TP.
✓ Dilakukan melalui: Pemantauan dan Pengawasan.
Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan
kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya
serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan
evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa
pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta
permasalahan yang dihadapi.Dimaksudkan:
✓ Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus
mengarahkan pencapain visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan;
✓ Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan
yang direncanakan, serta mengaitkannya dgn kondisi lingkungan yg ada;
✓ Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau
salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas
implementasi kebijakan/program/kegiatan.
Evaluasi memberikan informasi mengenai:
✓ Benar atau tidaknya strategi yang diapakai
✓ Ketepan cara operasi yang dipilih
✓ Pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik
✓ Pelaksanaan pengawasanterhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan
internal,

serta

pengawasan

dipergunakan

untuk

mengumpulkan

informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan
untuk mengukur kinerja program

✓ Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat
bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik
periodik kepada pemangku kepentingan utama.
Pengendalian adalah serangkaian
dimaksudkan

untuk

menjamin

agar

kegiatan manajemen yang

suatu

program/kegiatan

yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah
kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan,
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau
akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan
bertujuan

untuk

mengamati/mengetahui

perkembangan

kemajuan,

identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.
Sedangkan maksudnya, adalah:
1. Mendapatkan

informasi

perkembangan

pelaksanaan

rencana

pembangunan secara kontinyu (terus menerus) mengenai pencapaian
indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;
2. Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan
sedini mungkin; dan
3. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui
hasil pemantauan.
✓ Pelaksana: masing-masing Pengelola Kegiatan/Satker di daerah
serta komponen pembina/penanggunjawab kegiatan pusat, yang
hasilnya menjadi input bagi perumusan kebijakan selanjutnya.
✓ Lingkup:

aspek

perencanaan,

penyaluran/pencairan

dana,

pelaksanaan, dan pelaporan.
✓ Bentuk: Rapat Berkala, Rapat ad hock, Pelaporan, dan kunjungan
lapangan
✓ Dilakukan

terhadap

pelaksanaan

Renja-KL,

dengan

fokus

pelaksanaan program dan kegiatan.
✓ Daerah: Gubernur dan Ka.SKPD Provinsi melakukan pemantauan
pelaksanaan Dekon dan TP; Bupati/Walikota dan Ka. SKPD
Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan
degan tugas dan kewenangannya.

TP, sesuai

✓ Komponen

pemantuan

meliputi:

(1)

perkembangan

realisasi

penyerapan dana, (2) realisasi pencapaian target keluaran (output),
dan (3) kendala yang dihadapi & tinjut.
✓ Bentuk produk (akhir) laporan triwulan.
Metode Pelaporan dilakukan berkala dan berjenjang, maksudnya sebagai
berikut:
1. Pelaporan dilaksanakan secara berkala yaitu dilakukan setiap 3 bulan
(triwulanan), dan 6 bulanan (semesteran) atau tahunan.
2. Pelaporan dilakukan secara berjenjang, maksudnya penyampaian
pelaporan

dari unit kerja paling bawah sampai pucuk pimpinan

organisasi; dari penanggungjawab kegiatan kepada penanggungjawab
program,

dan

dari

penanggungjawab

program

kepada

pimpinankementerian/lembaga; atau dari suatu tingkat pemerintahan
kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, hingga ke pusat.
Fokus PP 39 tahun 2006 yaitu yang merupakan pengendalian dan
evaluasi untuk kegiatan Pemerintah Pusat, yang merupakan dana
Kementerian/Lembaga

(pusat),

dekonsentrasi

(provinsi),

dan

tugas

Pembantuan (kabupaten/kota), jadi tidak memfokuskakan pada kegiatan
daerah yang dibiayai dana desentralisasi . Adapun pengendalian dan
evaluasi menurut UU No. 25/2004 Tentang SPPN, Pasal 28:
1. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh
masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat
Daerah;
2. Menteri/

Kepala

Bappeda

menghimpun

dan

menganalisis

hasil

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing
pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Selanjutnya Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN
1. Pimpinan

Kementerian/

Lembaga

melakukan

evaluasi

kinerja

pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode
sebelumnya;

2. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
periode sebelumnya;
3. Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan
berdasarkan

hasil

evaluasi

pimpinan

Kementerian/

Lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan
bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk
periode berikutnya.
Latar

belakang

perumusan

kebijakan

di

bidang

penguatan

akuntabilitas kinerja, antara lain dengan alas an karena: sudah cukup lama
belum ada revisi pedoman tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, perkembangan administrasi keuangan sangat terkait
dengan manajemen kinerja (perkembangan sudah cukup banyak), dan
penguatan akuntabilitas kinerja melalui kontrak kinerja perlu diperkuat
pedomannya.
Perencanaan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, antara
lain: kualitas birokrasi, pelayanan publik, Indeks Daya Saing Global,
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur
(Kompetensi, Profesionalitas dan Netralitas) dan Akuntabilitas Kinerja.
Tujuan reform manajemen kinerja melalui implementasi SAKIP yaitu
meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi. Adapun tujuan/sasaran
reform di bidang perencanaan & penganggaran adalah untuk mewujudkan
upaya meletakan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yg
mampu menjamin arah pembangunan secara berkesinambungan dan
memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur.
Umpan balik dari sebuah program akan dipergunakan dalam
perbaikan dan penyesuaian komponen-komponen yang tidak maksimal
dalam pelaksanaan program. Bila memungkinkan perubahan scenario dan
konsolidasi sumberdaya (proses manajemen) dapat dilakukan dalam
pelaksanaan program sehingga lebih menjamin keberhasilan program.

Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan
program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara
perencanaan dan terget. Dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan
program dapat membuat penyesuaian dengan memanfaatkan umpan balik
tersebut. Kesenjangan yang menjadi kebutuhan itu bisa jadi mencakup
faktor biaya, waktu, personel, dan alat, dan sebagainya.

Dengan demikian, dapat diketahui misalnya berapa jumlah tenaga
yang perlu ditambahkan atau dikurangi, alat atau fasilitas apa yang perlu
disiapkan untuk melaksanakan program tersebut, berapa lama tambahan
waktu dibutuhkan, dan seterusnya. Sementara itu, Evaluasi bertujuan
memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk
mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang
komponen input pada program, implementasi program yang mengarah
kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan
dampak dari program kegiatan, dan terutama apa yang dapat diperbaiki
pada program yang sama yang akan dilaksanakan di waktu dan tempat
lain.
Secara umum tujuan pelaksanaan Monev adalah;
1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai
dengan rencana
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan
sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh
ukuran kemajuan,
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa
menyimpang dari tujuan.
Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk:
1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
2. Memberikan
program;

masukan

tentang

kebutuhan

dalam

melaksanakan

3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
4. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan
kegiatan;
5. Mendapatkan

informasi

tentang

adanya

kesulitan-kesulitan

dan

hambatan-hambatan selama kegiatan;
6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
7. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan
nilai.
Fungsi Pengawasan dalam kerangka kegiatan monitoring dan
evaluasi terutama kaitannya dengan kegiatan para pimpinan dalam tugas
dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:Mempertebal rasa tanggung
jawab terhadap orang / manejer/ pejabat yang diserahi tugas dan
wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan., Membidik para pekerja atau
pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur
yang telah ditentukan, Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan
dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan, Untuk
memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan
tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan yang tidak perlu.
Secara umum manfaat dari penerapan sistem monitoring dan
evaluasi dalam suatu program adalah sebagai berikut:
1. Monitoring dan Evaluasi Monev sebagai alat untuk mendukung
perencanaan:
✓ Penerapan sistem MONEV yang disertai dengan pemilihan dan
penggunaan indikator akan memperjelas tujuan serta arah kegiatan
untuk pencapaian tujuan tersebut.
✓ Pemilihan indikator program yang melibatkan berbagai pihak secara
partisipatif tidak saja berguna untuk mendapatkan indikator yang
tepat tetapi juga akan mendorong pemilik proyek dan berbagai pihak
yang berkepentingan untuk mendukung suksesnya program.
2. Monitoring dan Evaluasi Monev sebagai alat untuk mengetahui
kemajuan program:

✓ Adanya sistem monev yang berfungsi dengan baik memungkinkan
pelaksana program mengetahui kemajuan serta hambatan atau halhal yang tidak diduga yang secara potensial dapat menghambat
jalannya program secara dini. Hal terakhir bermanfaat bagi
pelaksana program untuk melakukan tindakan secara tepat waktu
dalam mengatasi masalah.
✓ Informasi hasil monev dapat memberikan umpan balik kepada
pelaksana program tentang hasil capaian program, dalam arti sesuai
atau tidak sesuai dengan yang diharapkan
✓ Bilamana hasil program belum sesuai dengan harapan maka
pelaksana program dapat melakukan tindakan penyesuaian atau
koreksi secara tepat dan cepat sebelum program terlanjur berjalan
tidak pada jalurnya. Dengan demikian informasi hasil monev
bermanfaat dalam memperbaiki jalannya implementasi program.
3. Monitoring dan Evaluasi Monev sebagai alat akuntabilitas program dan
advokasi:
✓ Monev tidak hanya memantau aktivitas program tetapi juga hasil dari
aktivitas tersebut. Informasi pemantauan terhadap luaran dan hasil
(output dan outcome) program yang dipublikasikan dan dapat
diakses

oleh

pemangku

kepentingan

akan

meningkatkan

akuntabilitas program.
✓ Informasi hasil Monev dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk
advokasi program kepada para pemangku kepentingan.
✓ Informasi tersebut akan memicu dialog dan pembelajaran serta
memacu keikutsertaan
Hal yang paling prinsipil dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi
adalah acuan kegiatan monitoring adalah ketentuan-ketentuan yang
disepakati dan diberlakukan, selanjutnya sustainability kegiatannya harus
terjaga, dalam pelaksanaannya objektivitas sangat diperhatikan dan
orientasi utamanya adalah pada tujuan program itu sendiri.
Adapun prinsip-prinsip monitoring sebagai berikut:
1. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus

2. Monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan kegiatan program
organisasi
3. Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun
terhadap pengguna produk atau layanan.
4. Monitoring harus dapat memotifasi staf dan sumber daya lainnya untuk
berprestasi
5. Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku
6. Monitoring harus obyektif
7. Monitoring harus berorientasi pada tujuan program.
Adapun

mengenai

prinsip-prinsip

evaluasi,

Nanang

Fattah

(1996)

mengemukakan ada 6 prinsip, yaitu:
1. Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut.
2. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program
harus dievaluasi
3. Prinsip obyektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan
pribadi.
4. Prinsip sahih, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar
mengukur yang seharusnya diukur.
5. Prinsip penggunaan kritis
6. Prinsip kegunaan atau manfaat
Prinsip dasar lainnya:
1. Sistem monev dibuat sederhana; disesuaikan dengan kapasitas dan
sumber daya yang tersedia. Hal ini untuk menghindari kesulitan
implementasi di lapangan.
2. Tujuan yang jelas. Kegiatan monev difokuskan pada hal-hal yang
relevan dengan tujuan dari monitoring itu sendiri yang dikaitkan dengan
aktivitas dan tujuan program. Jangan mengumpulkan data yang tidak
relevan dengan kebutuhan program. Perlu dibuat logframe, intervention
logic model, dan rencana kerja Monev yang antara lain mencakup
rincian indicator kinerja yang akan dipantau.
3. Dilakukan tepat waktu; ini merupakan esensi monitoring karena
ketersediaan data on-time diperlukan bagi pihak manajemen/pengguna

data untuk penyelesaian masalah secara tepat waktu. Selain itu
ketepatan waktu monitoring juga penting untuk mendapatkan data
akurat dalam memantau obyek tertentu pada saat yang tepat.
4. Informasi hasil monev harus akurat dan objektif; informasi tidak akurat
dan objektif bisa menyebabkan false alarm. Perlu mekanisme untuk
check konsistensi dan akurasi data.
5. Sistem monev bersifat partisipatif dan transparan; perlu pelibatan
semua stakeholders dalam penyusunan design dan implementasinya,
serta hasilnya dapat diakses oleh semua pihak.
6. Sistem monev dibuat flexible; dalam artian tidak kaku tapi bisa
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tapi masih dalam batas
koridor SOP.
7. Bersifat action-oriented; monitoring diharapkan menjadi basis dalam
pengambilan keputusan dan tindakan. Oleh karena itu sejak awal perlu
dilakukan analisa kebutuhan informasi untuk menjamin bahwa data
monitoring akan digunakan untuk melakukan tindakan.
8. Kegiatan monev dilakukan secara cost-effective.
9. Unit monev terdiri dari para specialists yang tidak hanya bertugas
mengumpulkan data tetapi juga melakukan analisa masalah dan
memberikan rekomendasi pemecahan masalah secara praktis.
Proses dalam monev sederhananya adalah “menelusuri” proses
pekerjaan proyek atau kegiatan sehingga dapat menemukan “apa yang
sesungguhnya terjadi di antara PELAKSANAAN (proses) dengan TUJUAN
yang dirumuskan. Apabila dalam penelusuran atau pemantauan itu
ditemukan

adanya

pesenjangan

atau

penyimpangan

yang

direkomendasikan perubahan atau perbaikan sehingga kesenjangan
segera teratasi. Atau setidaknya meminimalisir kerugian yang timbul akibat
penyimpangan.
Karena manfaat monitoring itu sangat besar dan penting dalam
peranannya sebagai “alat perencanaan” maka dilakukan dengan metode
dan alat yang terstruktur dan sistematis, misalnya dengan menggunakan

angket, wawancara, FGD dan sebagainya. Prosesnya secara skematik
dapat dilihat seperti dibawah ini:

Nanang Fattah (1996) menyarankan langkah-langkah monitoring yagdapat
bermanfaat diikuti seperti dalam diagram berikut:

Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu:
1.

Menetapkan standar pelaksanaan;

2.

Pengukuran pelaksanaan;

3.

Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar
dan rencana.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan mengikuti beberapa langkah
sebagai berikut.
Tahap Perencanaan: Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi
hal-hal yang akan dimonitor, variabel apa yang akan dimonitor serta
menggunakan indikator mana yang sesuai dengan tujuan program. Rincian
tentang variabel yang dimonitor harus jelas dulu, serta pasti dulu
batasannya dan definisinya. “Variabel adalah karakteristik dari seseorang,
suatu peristiwa atau obyek yang bisa dinyatakan dengan data numerik yang
berbeda-beda.” (William N Dunn: 2000).
Tahap Pelaksanaan: monitoring ini untuk mengukur ketepatan dan tingkat
capaian dari pelaksaan program/kegiatan/proyek yang sedang dilakukan
dengan menggunakan standar (variable) yang telah dipersiapkan di tahap

perencanaan. Setelah memastikan definisi yang tepat tentang variabel yang
dimonitor serta indikatornya, maka laksanakan monitoring tersebut. Adapun
indikator umum yang diukur dalam melihat capaian pekerjaan antara lain
adalah :
✓ Kesuaian dengan tujuan proyek/kegiatan
✓ Tingkat capaian pekerjaan sesuai target
✓ Ketepatan belanja budget sesuai plafon anggaran;
✓ Adanya tahapan evaluasi dan alat evaluasinya;
✓ Kesesuaian metode kerja dengan alat evaluasi;
✓ Kesesuaian evaluasi dengan tujuan proyek;
✓ Ketetapan dan pengelolaan waktu;
✓ Adanya tindak lanjut dari program tersebut;
Tahap Pelaporan

NO

INDIKATOR

NILAI CAPAIAN

REKOMENDASI

PENGAMATAN

Pada langkah ketiga, yaitu menentukan apakah prestasi kerja itu
memenuhi standar yang sudah ditentukan dan di sini terdapat tahapan
evaluasi, yaitu mengukur kegiatan yang sudah dilakukan dengan standar
yang harus dicapai. Selanjutnya temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti dan
hasilnya menjadi laporan tentang program.
Pada langkah ketiga, yaitu menentukan apakah pre

stasi

kerja

itu memenuhi standar yang sudah ditentukan dan di sini terdapat tahapan
evaluasi, yaitu mengukur kegiatan yang sudah dilakukan dengan standar
yang harus dicapai. Selanjutnya temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti dan
hasilnya menjadi laporan tentang program.

IV. PENUTUP
Dari pembahasan di atas jelas bahwa Monitoring dan Evaluasi memiliki
peran dan fungsi yang sangat penting. Terutama adalah untuk memastikan
proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan benar-benar “on the
track” sesuai tujuan proyek dan program.

Monitoring dapat disebut

sebagai “on going evaluation,” yang dilakukan sementara kegiatan
berlangsung untuk melakukan perbaikan “di tengah jalan” bila diperlukan.
Sementara Evaluasi dimaksud adalah “terminate evaluation,” yang
dilakukan pada akhir proyek untuk memastikan apakah pelaksanaan dan
manfaat proyek sesuai tujuannya atau tidak. Lalu, hasilnya dapat dijadikan
sebagai masukan untuk perencanaan proyek/program berikutnya.
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