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Model pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
program pemberdayaan
masyarakat umumnya
dilakukan oleh pakar dari luar
masyarakat pelaksana program.
Mereka menilai kinerja
masyarakat dengan menggunakan
tahap, alat-alat dan ukuran hasil
yang sudah ditentukan sebelumnya.

Sering terjadi, yang dinilai
(masyarakat) merasa dicari-
cari kesalahannya sehingga
menyebabkan penyajian data yang fiktif atau ‘asal Bapak
senang”, perlahan masyarakat pelaku program kemudian
belajar melakukan “kebohongan publik”. Tentu hal ini
berlawanan dengan prinsip keterbukaan, kejujuran dan
keadilan sebagai pilar dalam proses pembangunan masa
depan perdesaan. Pemantauan dan evaluasi lebih dianggap
sebagai sebuah alat untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan program daripada sebagai sebuah kesempatan
belajar dan berbagi pengalaman dalam suasana penuh
kebersamaan.

Dari kecenderungan tersebut, kemudian lahir model
pemantauan dan evaluasi yang melibatkan semua pihak
mulai dari pelaku pembangunan di tingkat Desa,
Pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Media
Massa, tokoh agama dan kelompok lainnya, bersifat lebih
partisipatif. Masyarakat terlibat aktif dalam mengelola &
mengendalikan pelaksanaan kegiatan.  Pemantauan dan
evaluasi partisipatif (PEP) mendorong proses belajar dari
pengalaman dan mengambil hikmah pembelajaran dibalik
pelaksanaan program untuk pengembangan dan
pemberdayaan dari, oleh dan untuk masyarakat.
Pemantauan dan evaluasi partisipatif dilakukan bukan untuk
mencari kesalahan, namun memberdayakan dan
“mencerahkan”,  mencari tindakan perbaikan secara terus
menerus sehingga program dapat dilaksanakan dengan baik,
dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Konsultan Manajemen Nasional - Kantor Propinsi Nusa
Tenggara Timur
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Jl.Anggur No. 10A, Kebun Raja I, Naikoten I Kupang – Nusa
Tenggara Timur;  Telp/Fax : (0380) 823937
E-mail : misntt@ppk.or.id

TENTUKAN TUJUAN YANG
ADA DALAM MMDD

(MENGAGAS MASA DEPAN
DESA)

LAKUKAN MUSYAWARAH
& TENTUKAN KRITERIA
KEBERHASILAN SETIAP

KEGIATAN

LAKUKAN PEMILIHAN TIM
PEMANTAU SECARA

DEMOKRATIS

TENTUKAN CARA
MENGUKUR KRITERIA

KEBERHASILAN SETIAP
KEGIATAN

TENTUKAN CARA
MENGUKUR KRITERIA

KEBERHASILAN SETIAP
KEGIATAN

TENTUKAN SUMBER &
WAKTU UNTUK
MENDAPATKAN

INFORMASI

LAKUKAN PELAPORAN &
UMPAN BALIK KEPADA

MASYARAKAT

LAKUKAN MUSYAWARAH
UNTUK UMPAN BALIK &

PERBAIKAN

LAKUKAN EVALUASI &
REFLEKSI/HIKMAH

PEMBELAJARAN
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BAGAIMANA MEMBUAT KRITERIA / INDIKATOR KEBERHASILAN?

Penentuan kriteria berperan sangat penting didalam proses
pemantauan & evaluasi. Indikator bisa kuantitatif (diukur),
tetapi bisa juga kualitatif (dirasakan), dan menyediakan suatu
jalan untuk menunjukkan dan mengukur perubahan atau
kecenderungan apa yang terjadi. Oleh karena itu penentuan
krieria mempunyai fungsi untuk:
• memperjelas apa, bagaimana dan dimana yang akan diukur
• menciptakan kesepakatan untuk menghindari pemahaman

yang salah dan menghindarkan perdebatan selama
pelaksanaan kegiatan

• menjadi acuan di dalam penyusunan daftar pertanyaan/apa
yang akan ditanyakan.

Secara khusus, kriteria/indikator keberhasilan sebaiknya
memenuhi syarat sebagai berikut:
• jelas dan disepakati bersama, tidak ada kemungkinan salah

dalam hal pemahaman;
• terukur, yaitu: dua orang yang mengukur kriteria/indikator

mempunyai kesimpulan yang sama;
• dapat dicapai (artinya kriteria/indikator itu wajar sehingga

dapat dicapai oleh kegiatan program) dan menjelaskan
bagaimana cara mengukurnya (contoh: bila yang akan diukur
berat, maka pengukuran dilakukan dengan penimbangan);

• relevan / substantif - sesuai dengan kegiatan program yang
akan diukur;

• harus mampu menangkap perubahan yang terjadi baik yang
tangible’ (nyata, dapat diraba) maupun yang intangible (tidak
nyata, abstrak).

Kriteria/indikator keberhasilan sebaiknya menentukan:
• kuantitas (jumlah dalam satan ukuran seperti berat, panjang,

lebar, isi);
• kualitas (menunjukkan mutu seperti unggul, baik, buruk dan

sebagainya);
• target/kelompok sasaran (siapa yang akan dinilai, obyek yang

akan diukur, biasanya merupakan sumber informasi);
• tempat (dimana akan dilakukan pemantauan dan evaluasi).

BAGAIMANA TIM PEMANTAU & EVALUASI MENDAPATKAN
INFORMASI?

1. Pengamatan langsung (observasi)
2. Wawancara;
3. Diskusi kelompok terfokus
4. Pemeriksaan dokumen dan foto pelaksanaan kegiatan
5. Survey (jajak pendapat)
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siapa pelaku PEPsiapa pelaku PEP
(a) Pemerintah lokal pada berbagai tingkatan (Tim Koordinasi
/ Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Pusat, Propinsi dan
Kabupaten, PjOK, PjAK, Kepala Desa, dll; (b) Tim Pemantauan
Tk. Desa; (c) Konsultan pada tingkat nasional, wilayah, kabupaten
dan kecamatan; (d) BPD, Kader Agribisnis Desa, Tim 18;
(e) Masyarakat desa; (f) Pemberi dana; (g) Pihak lain seperti:
LSM, wartawan, tokoh Agama, dll.

Masyarakat sebagai pelaku program PNPM - AP memiliki
kesempatan untuk memilih dan membentuk tim pemantauan dan
evaluasi melalui musyawarah desa. Keberadaan Tim Pemantau
di tingkat Desa berasal dari masyarakat desa, bekerja secara
sukarela demi kemajuan pembangunan  masyarakat di desanya.
Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan
kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan di desanya. Seseorang yang
sudah menjadi anggota suatu kelompok tertentu sebaiknya tidak
menjadi anggota di kelompok yang lain. Kepala Desa, Kader
Agribisnis Perdesaan, dan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
tidak diperbolehkan menjadi anggota kelompok khusus ini, hal
ini dilakukan agar proses pemantauan dan evaluasi dilakukan
secara lebih jeli dan obyektif. Tokoh Pemuda, Tokoh Agama,
Tokoh Adat atau warga yang dipercaya dan dekat dengan
masyarakat lebih diharapkan untuk dilibatkan dalam tugas
pemantauan dan evaluasi.

Kelompok yang melakukan pemantauan bertanggungjawab
kepada masyarakat. Kelompok ini bertugas memantau
pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan dan menginformasikan
hasil pemantauan kepada masyarakat luas melalui media dan
pertemuan-pertemuan masyarakat yang ada di desa, termasuk
melalui musyawarah desa pertanggungjawaban dan serah
terima. Dengan demikian, masyarakat luas, tidak terbatas
pengelola program, dapat mengukur tingkat manfaat, kuantitas
dan kualitas tiap kegiatan, tingkat keterbukaan, termasuk
proses pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM
Agribisnis Perdesaan yang sedang berjalan.

Pemantauan dan evaluasi PNPM-AP dilakukan di setiap tahap
musyawarah perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan musyawarah
desa serah terima . Hal ini dilakukan agar semua pihak dapat
terlibat dalam proses pembelajaran bersama untuk
mengembangkan perbaikan secara terus menerus bagi
pembangunan ekonomi di Desanya melalui program PNPM-
Agribisnis Perdesaan.

PEMANTAUAN adalah pengumpulan, pencatatan, pelaporan dan
pengolahan segala informasi dalam proses pelaksanaan program
kegiatan PNPM-AP untuk melihat apakah berjalan sesuai rencana
dan apakah sumber daya telah digunakan secara tepat guna.
Informasi dalam proses pemantauan dapat membantu kita dalam
mengelola program kegiatan sehingga berjalan sesuai dengan
harapan.

EVALUASI bertujuan untuk melihat hasil kegiatan, apakah berhasil
mencapai tujuan serta menghasilkan dampak sesuai dengan yang
diharapkan atau tidak. Evaluasi dapat digunakan untuk melihat
apakah cara yang digunakan dalam pelaksanaan sudah tepat untuk
mencapai tujuan. Evaluasi membantu kita untuk menilai hasil
keseluruhan pelaksanaan program kegiatan dalam suasana
kebersamaan dan kemauan untuk belajar.

PERENCANAAN PELAKSANAAN

KEBERLANJUTAN

APA YANG DIPANTAU & DIEVALUASIAPA YANG DIPANTAU & DIEVALUASI

TENTUKAN
KRITERIA

KEBERHASILAN

mengapa dipantau & dievaluasimengapa dipantau & dievaluasi

Pemantauan & Evaluasi Partisipatif (PEP) dalam PNPM-AP
bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Petani dan
pemangku kepentingan tingkat Desa. Artinya, melibatkan
mereka dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan
program kegiatan. Termasuk menentukan kriteria
pemantauan dan evaluasi. PEP mendorong upaya untuk
menentukan dan menempatkan visi (impian) pembangunan
sesuai dengan potensi di masing-masing Desa. Dengan
demikian mereka dapat bekerja menuju sukses yang
mereka kehendaki. Sehingga setiap pihak sepenuhnya
terlibat dalam proses (perencanaan, pelaksanaan, langkah
perbaikan program, dan keberlanjutan) dan anggota

masyarakat sendiri yang menentukan
kriteria-kriteria keberhasilan.

Secara garis besar proses
pemantauan dan evaluasi
partisipatif digunakan
untuk:
· P e r t a n g g u n g j a w a b a n ,

merupakan bagian dari
pertanggungjawaban terutama
mengenai bagaimana pelaksanaan
program kegiatan, penggunaan dana
dan pencapaian tujuan program;

· Wahana “pembelajaran”, merupakan
tempat dimana semua pihak bisa
belajar dari pengalaman yang terjadi
ketika melaksanakan program
kegiatan, termasuk memperkokoh
kebersamaan dan kemauan mandiri
dalam membangun Desa . Bukan
saja pengalaman buruk namun
juga dari pengalaman-
pengalaman terbaik ketika
menyelesaikan program kegiatan;

· Peningkatan Kinerja & Dampak, mendorong peningkatan
kinerja program dari mulai perencanaan sebelum program
kegiatan dilakukan (apa, berapa, mengapa, kapan),
proses pelaksanaan program kegiatan (bagaimana
rencana digunakan dan bagaimana cara mencapai hasil
yang diinginkan), serta Hasil (apa, berapa, mengapa,
kapan);

· Mendorong arah kelembagaan Desa ke arah struktur
yang lebih partisipatif. Sesuai perkembangan kemajuan
pembangunan tatanan pelayanan Pemerintah, kini saatnya
struktur yang kaku dan sangat hierarkis ditinggalkan dan
diubah dengan keterbukaan dan partisipatif;

· Keberlanjutan, menjamin keberlangsungan program,
baik dari aspek sosial - ekonomi - lingkungan.

Pemantauan dan evaluasi partisipatif mendorong kita untuk
saling memberdayakan dan agar kita mampu untuk melihat
secara menyeluruh tentang: 1) Apa yang kita ingin raih
(tujuan) dalam pembangunan desa khususnya di bidang
pengembangan agrobisnis perdesaan; 2) Apa yang menjadi
refleksi/hikmah ketika melakukan kegiatan pembangunan
desa; 3) Apa yang masih dibutuhkan dalam
mengembangkan kegiatan pembangunan desa sehingga
terus menerus menjadi lebih baik (langkah apa yang harus
diambil); 4) Perubahan apa yang telah dirasakan bersama
(menilai dampak pelaksanaan kegiatan baik dari segi
social-budaya, ekonomi dan lingkungan).


