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PRA untuk Monitoring-evaluasi Program 

 

APAKAH MONEV PROGRAM ITU? 

Pengertian Monev1 

Sama seperti perencanaan, monitoring-evaluasi adalah bagian dari pengelolaan 
(manajemen) program. Monev merupakan kegiatan yang semestinya diintegrasikan 
dengan perencanaan sejak awal. Pada saat dilakukan perencanaan program, semestinya 
sudah dirumuskan ukuran-ukuran (kuantitatif maupun kualitatif) mengenai capaian 
program, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan monev setelah 
kegiatan/program berjalan. Merencanakan monev yang diperlukan dalam 
pengembangan program, sebenarnya merupakan bagian dari perencanaan yang baik. 

Monitoring merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan program, yang dirancang 
untuk: 

 Melakukan kajian mengenai berlangsungnya kegiatan/program secara periodik 
apakah berjalan sesuai dengan rencana/tujuan yang ditetapkan sebelumnya 
ataukah terjadi perubahan; 

 Melakukan perekaman secara sistematis mengenai informasi perkembangan 
kegiatan/program beserta analisa dan gagasan (rekomendasi) mengenai 
penyesuaian/modifikasi kegiatan/program yang perlu dibuat; biasanya dalam 
bentuk progress report;  

 Mengembangkan tradisi pembelajaran (refleksi – aksi – refleksi) baik untuk 
masyarakat dampingan maupun staf lembaga pendamping agar secara terus-
menerus memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan. 

Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan program, yang dirancang untuk: 

 Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan relevansi program terhadap kondisi 
masyarakat setelah berlangsungnya program tersebut dalam suatu jangka waktu 
tertentu; 

 Bagi masyarakat, menggunakan hasil-hasil yang dicapai untuk merencanakan 
pengembangan kegiatan baru yang lebih bertumpu pada kemampuan (potensi dan 
sumberdaya) lokal; 

 Bagi lembaga, menganalisis hasil-hasil yang dicapai untuk digunakan dalam 
perencanaan, penyusunan kebijakan dan strategi program lembaga ke depan; 

 Mengkaji  dampak program terhadap kehidupan masyarakat program; dampak 
artinya adalah perubahan yang terjadi di masyarakat;  

 Forum pengambilan keputusan masyarakat mengenai tujuan dan kegiatan baru 
yang ingin dikembangkan; 
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 Merupakan pembelajaran (refleksi – aksi – refleksi) baik untuk masyarakat 
dampingan maupun staf lembaga pendamping. 

Evaluasi Dampak program dengan demikian merupakan salah satu aspek dari evaluasi 
program yang meliputi: 

 Pemahaman mengenai konteks sosial, ekonomi, dan politik tempat 
dilaksanakannya program dan mengkaji apakah rancangan program beserta tujuan-
tujuannya relevan dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat tersebut; 

 Analisis hasil-hasil yang direncanakan dan yang tidak direncanakan; hasil di sini 
berarti adalah perubahan yang terjadi di masyarakat (dampak) sebagai akibat dari 
adanya intervensi oleh program; 

 Kajian proses sosial yang terjadi dengan adanya program, secara kualitatif; proses 
sosial yang dimaksud adalah hubungan dan interaksi masyarakat yang terjadi 
akibat pengaruh program; 

 Forum pengambilan keputusan masyarakat mengenai perubahan apa yang 
diinginkan selanjutnya dan perlu dijadikan kegiatan baru; 

 Merupakan pembelajaran (refleksi – aksi – refleksi) baik untuk masyarakat 
dampingan maupun staf lembaga pendamping. 

Pihak-pihak yang Berkepentingan dengan Monev  

Monitoring-evaluasi merupakan kegiatan yang penting di dalam pengembangan 
program tetapi seringkali dikerjakan pada saat keadaan sudah mendesak. Mengapa? 
Karena masih banyak kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  yang tidak cukup 
memberikan perhatian pada agenda monitoring-evaluasi sejak awal berkembangnya 
program. Monev seringkali dianggap sebagai pekerjaan „nanti‟ (masih lama). Karena 
itulah, monev adalah kegiatan yang seringkali didesakkan oleh lembaga donor.  

Dari sisi lembaga pengembangan masyarakat, monev program dilakukan dengan 
berbagai alasan  a.l. : 

 Lembaga pelaksana program ingin melihat sejauh mana tercapainya tujuan yang 
telah direncanakan, dan apakah ada hasil-hasil yang tidak direncanakan yang 
muncul; 

 Lembaga pelaksana program ingin melihat efektivitas dan efisiensi pengelolaan 
program yang mereka jalankan (administrrasi dan manajemen program); 

 Lembaga pelaksana program biasanya juga ingin mengetahui, sejauh mana dampak 
program terhadap kehidupan menyeluruh masyarakat (sosial-politik-ekonomi-
lingkungan); 

 Lembaga pelaksana program memang harus melakukan evaluasi yang dilaporkan 
kepada lembaga penyandang dana (donor) sebagai pertanggungjawaban di akhir 
program. 

Pada saat kini, dengan berkembangnya metodologi-pendekatan program partisipatif, 
kepentingan melakukan monev lebih banyak ditonjolkan dari perspektif masyarakat 
dampingan itu sendiri. Tujuan monev sebagai forum pengambilan keputusan dan 
pembelajaran bersama menjadi lebih utama ketimbang penilaian keberhasilan program 
LSM. Walau demikian, kita masih tetap perlu mengakomodir berbagai kepentingan 
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dan tujuan yang beragam dari melakukan monev. Berikut ini adalah beberapa pihak 
yang berkepentingan dengan monev: 

 Kepentingannya 

Masyarakat 
Dampingan 

 Menilai capaian program untuk meningkatkan manfaatnya bagi: 

o perubahan individu/keluarga/rumah tangga (kesejahteraan arti luas) 

o perubahan masyarakat (ekonomi-sosial-politik-lingkungan) 

 Mengembangkan tradisi partisipatif/demokrasi melalui pengambilan keputusan bersama 

 Mengembangkan tradisi pembelajaran masyarakat (refleksi – aksi – refleksi) 

 Menilai perubahan kemampuan masyarakat (keswadayaan dan otonomi) 

 Pencapaian tujuan program/kegiatan 

Lembaga 
Pendamping 

 Mengembangkan tradisi pembelajaran (refleksi – aksi – refleksi) di dalam lembaga  

 Menilai pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga 

 Menilai pencapaian tujuan program lembaga 

 Pertanggungjawaban kepada donor 

 Pertanggungjawaban (akuntabilitas) publik 

Donor  Menilai pencapaian tujuan program 

 Pertanggungjawaban mitra 

Mitra dan Pihak-
pihak lain 

 Saling belajar (sharing) mengenai pengembangan program 

 Tanggung gugat publik, artinya: mitra/pihak lain juga mengambil tanggung jawab untuk 
menilai apakah suatu lembaga bekerja sesuai prinsip-prinsip dan ethika yang secara 
umum diberlakukan (sebagai konvensi) di kalangan pembangunan 

Jenis Monev 

Sering terjadi, monev dilakukan karena lembaga-lembaga dana selalu mensyaratkannya 
kepada lembaga yang diberi bantuan. Tetapi pada saat kini, dengan berkembangnya 
metodologi-pendekatan program partisipatif, monev menjadi suatu keharusan yang 
prinsipiil untuk mengembangkan proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. 
Selain itu, monev juga merupakan sarana bagi lembaga (LSM) untuk 
mempertanggungjawabkan kepada berbagai pihak (akuntabilitas publik) mengenai 
kerja-kerja yang dilakukannya bersama masyarakat.  Jadi, monev bukanlah suatu 
kegiatan pemenuhan kewajiban administratif dan pertanggungjawaban kepada donor, 
melainkan seharusnya menjadi tradisi dan penjabaran prinsip LSM. 

Jenis Monev berdasarkan Siapa Pelaksananya 

Sebelumnya, evaluasi lebih sering dilakukan oleh tim dari luar  lembaga yang dianggap 
kompeten  karena mereka percaya bahwa kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh 
spesialist yang memang berkecimpung di bidang riset evaluasi. Hal ini menyebabkan 
lembaga pengembang program (baik LSM maupun lainnya) memerlukan sejumlah 
dana yang dialokasikan untuk membayar mereka dan biasanya cukup mahal. Karena 
itu, LSM-LSM didorong untuk melakukan kegiatan evaluasi dengan mengembangkan 
kemampuan mereka sendiri. Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan 
menyelenggarakan evaluasi sendiri selain menghemat dana, a.l. adalah : 
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 lembaga pengembang program lebih mengerti perkembangan program yang terjadi 
daripada tim monev dari luar, sehingga bisa lebih memahami hambatan-hambatan 
dan potensi-potensi yang muncul; 

 lembaga pengembang program lebih memahami misi dan visi organisasi mereka, 
sehingga ukuran-ukuran pencapaian tujuan (keberhasilan dan kegagalan) program 
akan lebih sesuai dengan kacamata ideologi lembaga bukan dari perspektif tim 
monev dari luar. 

Sekarang ini, monev lebih banyak dikembangkan untuk bisa dilakukan oleh 
masyarakat peserta program sendiri. Jelaslah bahwa metodologi monev harus dimiliki 
oleh lembaga (LSM) pendamping. Selain itu, Lembaga-lembaga (LSM) yang 
mengembangkan tradisi pembelajaran biasanya juga terbuka terhadap kehadiran pihak 
luar dan mengembangkan proses evaluasi secara kolaboratif dengan menghadirkan dan 
melibatkan mitra-mitra lain.  Walau begitu, monev yang dilakukan oleh tim eksternal 
kadang-kadang masih juga diperlukan. Tim dari luar ini sebaiknya diundang kalau kita 
membutuhkan suatu keahlian baru mengenai isu program maupun metodologi 
monev, bukan karena donor meragukan kemampuan lembaga untuk bersikap obyektif 
dan terpercaya dalam melakukan self-evaluation.  Berikut ini jenis-jenis monev yang 
sering dilakukan oleh LSM berdasarkan siapa pelaksananya: 

Jenis Monev Keterangan 

Monev oleh 
masyarakat 
dampingan 

 Masyarakat menjadi tim evaluator tanpa campur tangan dari pihak luar untuk bisa 
menilai perkembangan dan hasil-hasil kegiatannya (biasanya ini dilakukan untuk monev 
kegiatan individu/keluarga, kegiatan kelompok);  

 Kalau masyarakat belum terampil, PL bertindak sebagai fasilitator baik dalam 
perancangan alat maupun pelaksanaan monev. 

Monev oleh 
lembaga 
pendamping 

 Masyarakat dan staf lembaga menjadi tim evaluator untuk bisa menilai perkembangan 
dan hasil-hasil kegiatannya (terutama untuk evaluasi kegiatan yang lebih luas, misalnya 
evaluasi semesteran/evaluasi tahunan) 

 Walau difasilitasi oleh lembaga, perancangan proses, penentuan aspek-aspek kajian/ 
evaluasi, pengembangan instrumen, sebaiknya disepakati bersama masyarakat; 

 Staf lembaga lebih bertindak sebagai fasilitator evaluasi, sedangkan penilaian lebih 
banyak menggunakan perspektif masyarakat. 

Monev 
kolaboratif 

 Lembaga membentuk tim evaluator multipihak (antar lembaga) untuk melaksanakan 
evaluasi program (biasanya evaluasi akhir program atau evaluasi dampak) dengan 
mengembangkan proses, metodologi, dan instrumen bersama masyarakat ; 

 Tim multipihak lebih bertindak sebagai fasilitator evaluasi, sedangkan penilaian lebih 
banyak menggunakan perspektif masyarakat. 

Monev oleh tim 
evaluator luar 
(tim eksternal) 

 Cara kerja sama dengan monev kolaboratif, hanya saja tim evaluator berasal dari  
kalangan fasilitator profesional dari luar (biasanya untuk evaluasi akhir program atau 
evaluasi dampak program); 

 Sebagai nilai tambah, tim evaluator ini seharusnya bisa mentransfer keahliannya 
(penguasaan program, metodologi monev) kepada lembaga untuk bisa dikembangkan 
dan dipergunakan. 

Jenis Monev berdasarkan Ruang Lingkup Kegiatan 

Karena terdapat banyak jenis perencanaan (lihat materi tentang “PRA untuk 
Perencanaan Program”), maka terdapat berbagai jenis monev juga berdasarkan tingkat 
kegiatan dan pencapaian tujuan yang berbeda. Tabel di bawah ini adalah beberapa 
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contoh kegiatan monev yang seringkali dilakukan oleh LSM pengembangan 
masyarakat di kalangan KPMNT2. Pertanyaannya adalah: Apakah baik perencanaan 
maupun monev kegiatan memang harus memiliki banyak jenjang dan hirarki?  
Pertanyaan ini semestinya dijawab melalui kacamata filosofi partisipasi, yaitu untuk 
apa monev dan bagaimana mengembangkan monev yang lebih mengutamakan proses 
pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat. Jangan sampai mekanisme dan proses 
perencanaan dan monev hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan administratif 
program atau kepentingan pertanggungjawaban LSM kepada donor. Perencanaan dan 
monev juga jangan sampai terjebak pada birokrasi program yang kaku dan 
instrumental. 

Tingkat Kegiatan Jenis Kegiatan Jenis Monev PJ/Pelaksana Monev 

Kegiatan Masyarakat (Monev oleh Masyarakat) 

Kegiatan 
individu/keluarga 

Kegiatan rutin, misal: 
pengelolaan kebun, 
pengelolaan usaha 

Monitoring tidak 
formal 

Individu/keluarga 

 

Kegiatan bulanan, misal: 
pendampingan di kebun 

Monitoring silang Individu/keluarga, anggota 
kelompok dan PL 

Kegiatan semesteran/ 
tahunan, misal: pengelolaan 
kebun dari persiapan sampai 
panen dan pemasaran 

- - 

Kegiatan kelompok Kegiatan rutin, misal: 
pengelolaan kebun 
kelompok atau UB 

Monitoring tidak 
formal 

Pengurus, anggota 
kelompok, fasilitator lokal 

Kegiatan bulanan, misal: 
pendampingan bualanan 

Monitoring bulanan 

 

Pengurus, fasilitator lokal, 
anggota kelompok, PL 

Kegiatan 
semesteran/tahunan 

Evaluasi Semesteran 

Evaluasi tahunan 

Pengurus, anggota 
kelompok, fasilitator lokal, 
PL, supervisor, koord. 
program, mitra  

Kegiatan antar 
kelompok (tingkat 
desa) 

Yaitu kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan bersama, 
misalnya: 

 Kegiatan pelatihan 

 Kegiatan kunjungan 
silang 

 Dan lain-lain 

Evaluasi kegiatan 

Evaluasi tahunan 
(termasuk presentasi 
dan penilaian 
kegiatan kelompok 
masing-masing) 

Pengurus, fasilitator lokal, 
anggota kelompok, PL, 
supervisor, koordinator 
program, mitra Kegiatan antar 

kelompok (tingkat 
wilayah/antar 
desa) 

Kegiatan/Program Pendampingan Masyarakat oleh Lembaga (Monev oleh Lembaga) 

Kegiatan 
pendampingan 

Pendampingan individu Monitoring bulanan 

Monitoring 3 bulanan 

PL (terkadang dengan 
supervisor dan korbid) 

Pendampingan kelompok 

Kegiatan 
divisi/bidang 
program 

Diterjemahkan dalam bentuk 
kegiatan pendampingan dan 
program belajar/pelatihan 

Evaluasi kegiatan 

Monitoring bulanan 

Monitoring 3 bulanan 

s.d.a. 

                                                             
2
 Kelengkapannya tidak sama untuk setiap LSM. Tabel ini mengumpulkan semua jenis monev yang muncul dari LSM 

peserta evaluasi dampak PRA di Nusa Tenggara. Lihat laporannya. 
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Tingkat Kegiatan Jenis Kegiatan Jenis Monev PJ/Pelaksana Monev 

Kegiatan supervisi program 
pendampingan 

Monitoring program 
bulanan 

Monitoring program 3 
bulanan 

Supervisor (terkadang 
dengan koordinator 
program) 

Kegiatan/Program Lembaga secara Keseluruhan (Monev oleh Lembaga, Kolaboratif, atau Tim Luar) 

Pengelolaan 
program 
pendampingan 
secara 
keseluruhan 

Kegiatan supporting 
pendampingan (pelatihan, 
alokasi sumberdaya, dsb.) 

Evaluasi program 
tahunan 

Renstra (biasanya 
mencakup evaluasi 
program 5 tahunan) 

Evaluasi dampak 
program 

Tim manajemen: 
Koordinator Bidang, 
Koordinator Umum 
(Direktur), Keuangan Pelaporan kegiatan  triwu-

lanan, semesteran, tahunan 

Kegiatan jaringan kerjasama 

Pengelolaan 
keuangan 

Pembukuan rutin Pelaporan keuangan 
tigabulanan, 
semesteran, tahunan 

Keuangan dan Koordinator 
Umum (Direktur) Kegiatan cash-flow 

keuangan 

Pengembangan 
staf 

Rekruiting staf Orientasi dan 
evaluasi staf baru 

 

Evaluasi kinerja staf? 

Koordinator Umum, 
Koordinator Bidang yang 
membawahi staf, staf lama, 
(untuk evaluasi PL,  
melibatkan masyarakat) 

Pendampingan staf 
(coaching) 

Kegiatan khusus (misalnya 
mengikuti pelatihan, studi 
banding, dsb.) 

Catatan:  
 Monitoring tidak formal artinya tidak dikembangkan secara khusus atau tidak ada 

instrumen monitoring yang dibuat; 
 Ada juga sistem monev yang berbeda untuk proyek tertentu, berdasarkan permintaan 

lembaga donor; Secara umum, di KPMNT dikembangkan sistem monev lembaga. 

 

Indikator Monev 

Indikator-indikator monev akan berbeda untuk setiap level dan jenis kegiatan.  Monev 
kegiatan memerlukan indikator-indikator yang spesifik dan lebih mudah diukur 
ketimbang evaluasi pencapaian tujuan program tahunan, misalnya. Sedangkan evaluasi 
dampak program, akan memerlukan indikator yang lebih luas dan bertingkat-tingkat. 
Untuk lebih memudahkan, kita bisa menggambarkan program sebagai sebuah sistem 
dengan unsur (elemen) yang terdiri dari: masukan (inputs), hasil jangka pendek 
(outputs), hasil jangka menengah (outcome), dan hasil jangka panjang (dampak) atau 
perubahan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, serta proses  yang terjadi 
sehingga masukan menjadi hasil/keluaran. Pengkategorian indikator monev biasanya 
dilakukan berdasarkan unsur (elemen) program, yaitu3:  

 

 

                                                             
3
 Diadaptasi dari berbagai sumber. 



 

 7 

Unsur Program Indikator Hasil  (Apa yang 
Dilakukan/Dihasilkan) 

Indikator Proses (Bagaimana 
Melakukan/Menghasilkannya) 

Pengelolaan 
program 

Dikembangkan indikator penilaian mengenai 
jenis-jenis tugas, kegiatan, dan pelaku yang 
merupakan penilaian mengenai masukan-
masukan (inputs) untuk menjalankan program 
(contoh: kegiatan-kegiatan tetap/reguler atau 
berkala yang dilakukan, sumberdaya program 
yang diberikan, siapa bertugas melakukan 
apa/staffing, dsb.) 

 Bagaimana penentuan 
kegiatan 

 Untuk apa kegiatan-
kegiatan dilaksanakan 

 Bagaimana cara 
melaksanakan kegiatan, 
berapa kali 

 Bagaimana pembagian 
tugasnya 

 Siapa yang menentukan 
kegiatan dan/atau 
pembagian tugas tersebut 

 Siapa terlibat dalam 
pelaksanaan kegiatan 

 Bagaimana cara  (strategi) 
mengkaitkan satu kegiatan 
dengan kegiatan lain untuk 
bisa mencapai suatu proses 
perubahan yang lebih 
jangka panjang 

 Bagaimana cara 
menentukan penilaian hasil-
hasil non-fisik  

 Siapa menentukan 
indikator/kriteria penilaian 
tersebut 

 Apa pembagian peran 
antara pendamping dan 
masyarakat dalam 
keseluruhan 
kegiatan/proses 

 Dsb. 

Kinerja 
(performa) 
program 

Dikembangkan indikator penilaian hasil-hasil 
jangka pendek  program atau keluaran 
(outputs) program; biasanya lebih banyak 
berupa hasil fisik  (contoh: pengembangan 
pembibitan, produksi kebun, perkembangan 
jumlah peserta program, dsb.) , meskipun juga 
terdapat hasil-hasil non-fisik (contoh: 
penerimaan pengetahuan baru, pengembangan 
partisipasi, penguatan organisasi, dsb.) 

Pengaruh (efek) 
program 

Dikembangkan indikator penilaian hasil-hasil 
jangka menengah program atau keluaran 
(outcome) program; biasanya lebih kepada 
hasil-hasil non-fisik (contoh: perubahan pola 
tanam, adopsi teknologi baru, efektivitas 
pembagian kerja, adopsi nilai-nilai partisipasi, 
demokrasi, kesetaraan gender, dsb.) 

Pengaruh 
(dampak) 
program 

Dikembangkan indikator penilaian hasil-hasil 
jangka panjang program atau capaian 
strategis program; dampak adalah perubahan 
yang bersifat menetap terhadap kesejahteraan 
masyarakat baik dari dimensi ekonomi (contoh: 
tingkat pendapatan, status gizi/kesehatan, dsb.),  
sosial-politik (contoh: partisipasi terhadap 
lembaga publik, pengambilan keputusan, dsb.), 
dan lingkungan (contoh: perubahan kesuburan 
tanah dan air, perbaikan lahan kritis, dsb.), 
individu (contoh: otonomi atau kemampuan 
mengambil keputusan individu, sikap kritis, 
partisipatif, demokratis, peduli sosial, dsb.);  

 

Monev yang dilakukan dengan menggunakan kerangka inputs-process-outputs program, 
seringkali dilakukan dengan hanya memperhatikan indikator-indikator fisik (apa 
kegiatan apa yang dihasilkan dalam bentuk capaian fisik) yang ada di kolom tengah 
pada tabel di atas.  Sedangkan indikator capaian non-fisik dan proses, seringkali 
dilupakan. Agar indikator capaian non-fisik dan proses tidak dilupakan, tetapi juga 
tidak terlalu luas (diseleksi hanya capaian non-fisik dan proses yang paling penting) 
kita bisa memeriksanya dengan menggunakan pengkategorian indikator monev sbb.4: 
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Pencapaian tujuan 
dan hasil 

Indikator penilaian apakah tercapai tujuan dan hasil yang sudah direncanakan: 

 tujuan memiliki berbagai level  yang berbeda (jangka pendek, jangka 
menengah, jangka panjang) 

 hasil memiliki 2 kategori: fisik (komoditi baru, air, sarana/infrastruktur, alat, 
modal) dan non-fisik (sikap-nilai, cara, teknologi, ilmupengetahuan, 
penguatan kapasitas individu/organisasi) 

Jenis dan proses 

kegiatan 

Indikator penilaian apakah jenis kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana 
ataukah terdapat penyesuaian-penyesuaian; apakah berjalan dengan baik; 
apakah kegiatan-kegiatan mengembangkan proses berkesinambungan 
terhadap pencapaian tujuan perubahan strategis; dsb. 

Pelaku kegiatan dan 
pembagian peran 

Indikator penilaian mengenai pembagian peran (siapa yang melakukan apa), 
aspek pengalihan kepada masyarakat, pengembangan kerjasama dan jaringan 
dengan pihak-pihak lain, dsb.  

Penggunaan 
sumberdaya 

Indikator penilaian penggunaan sumberdaya program (apa saja, bagaimana 
cara menggunakan, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya,  
sumbernya darimana, dsb.) 

Manfaat bagi 
masyarakat 

Indikator penilaian apakah pencapaian tujuan dan hasil di atas bermanfaat bagi 
masyarakat; apa saja manfaatnya (bagi kesejahteraan masyarakat dalam arti 
luas, bukan hanya ekonomi) 

Perencanaan Indikator penilaian proses perencanaan dan relevansi perencanaan dengan 
kondisi dan kebutuhan masyarakat 

Nilai-nilai/prinsip-
prinsip 

Indikator penilaian nilai-nilai, norma, dan prinsip yang disepakati untuk dijalankan 
semua pihak (partisipasi, demokrasi, kesetaraan, kesetaraan gender, 
keterbukaan, dsb.) dalam berbagai kegiatan dan proses 

Kebijakan dan 
mekanisme lembaga 

Indikator penilaian apakah kebijakan dan mekanisme lembaga mendukung 
proses dan pencapaian tujuan program; apakah ada hambatan-hambatan 
administratif atau prosedural, dsb. 

Catatan: Pada dua tabel indikator di atas, sebaiknya dirumuskan secara khusus, indikator yang 
berkaitan dengan capaian hasil untuk perempuan dan proses pelibatan perempuan dalam 
berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan. 

KONSEP MONEV PARTISIPATIF 

Konsep dan Prinsip Monev Partisipatif 

Seperti yang telah disampaikan di atas, dalam filosofi metodologi-pendekatan 
partisipatif,  monev adalah adalah kegiatan yang mencerminkan bagaimana suatu 
lembaga menjalankan proses-proses yang terbuka, setara, partisipatif, dan demokratis 
bersama masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Sama dengan kegiatan penjajakan 
kebutuhan dan perencanaan, monev adalah suatu forum pengambilan keputusan 
bersama mengenai apa yang ingin dan akan dilakukan oleh masyarakat dalam 
berkegiatan dan mengembangkan program. Monev dilakukan untuk menilai tahap-
tahap pencapaian kegiatan/program seperti yang digambarkan dalam daur program 
pengembangan masyarakat (lihat materi berjudul “PRA untuk Pendampingan 
Masyarakat”).  Hasil-hasil monev sebelumnya, digunakan untuk penilaian berikutnya 
sehingga kita bisa melihat apakah terjadi perubahan secara berkesinambungan. 
Dengan begitu, pada monev partisipatif kita selalu membandingkan hasil-hasil dari 
waktu ke waktu (aksi – refleksi – aksi).  
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Pada kegiatan evaluasi yang lebih luas, penilaian dilakukan bukan hanya untuk aspek 
pencapaian kegiatan teknis, melainkan juga pencapaian berbagai tingkatan tujuan 
(jangka panjang, menengah, dan pendek), bahkan sampai kepada penilaian visi dan 
misi.  Seperti yang pernah dipertanyakan dalam tulisan berjudul “PRA untuk 
Perencanaan Program”: mengapa LSM 
tidak mengembangkan perencanaan jangka 
panjang (strategis) di tingkat masyarakat? 
Hal ini berkaitan dengan monev di tingkat 
masyarakat: bila masyarakat tidak didorong 
untuk menyusun rencana perubahan 
jangka panjang, maka monev masyarakat 
akan menjadi sempit dan teknis. Secara 
ideal sebaiknya masyarakat juga secara 
bertahap didorong untuk mengembangkan 
sendiri tujuan perubahan yang lebih 
strategis dan kemudian melakukan 
penilaian perkembangan perubahan itu. 
Visi dan misi sebaiknya bukan hanya milik lembaga, melainkan juga dikembangkan 
visi dan misi dari perspektif masyarakat, dan ini akan berbeda dari satu masyarakat 
dampingan dengan masyarakat dampingan lainnya.  

Indikator Perubahan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Seperti yang telah disampaikan pada sebelumnya, indikator monev dengan 
metodologi-pendekatan partisipatif sebaiknya memperhatikan aspek hasil fisik dan 
non-fisik serta bagaimana proses untuk mencapai hasil tersebut. Penilaian hasil yang 
bersifat non-fisik ditujukan untuk mengembangkan perubahan sikap-nilai dan 
otonomi masyarakat (transformasi sosial) sedangkan penilaian proses ditujukan untuk 
memperbaiki cara kerja program yang bisa mendorong transformasi tersebut. 

Dalam jangka panjang, program yang dikembangkan sebaiknya bisa mencapai dampak 
di masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan dalam arti luas (dimensi ekonomi, 
sosial-budaya, politik, lingkungan dan individu). Berikut ini adalah gagasan mengenai 
indikator monev yang bisa dikembangkan (terutama dari aspek ekonomi dan sosial-
politik)5: 

Kategori Indikator Contoh Indikator  

Indikator peningkatan 
sosial-ekonomi  
(economy wealth and 
social- well-being) 
keluarga/rumah tangga 

 Pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, air bersih) 

 Tingkat produksi kebun 

 Tingkat pendapatan keluarga 

 Tingkat kesehatan keluarga, pola kesehatan 

 Peningkatan pendidikan anak, dsb. 

Indikator peningkatan 
sosial-ekonomi  
(economy wealth and 
social well-being) 
masyarakat 

 Peningkatan pendapatan per kapita desa 

 Tingkat produksi rata-rata 

 Tingkat kesehatan masyarakat 

 Tingkat pendapatan masyarakat,  

                                                             
5
 Diadaptasi dari buku “Impact Assessment for Development Agencies; Learning to Value Change”, Chris Roche, Oxfam – 

Novib, 1999. 

Komponen Monev Partisipatif 

 Rencana kegiatan masyarakat yang 
akan dijadikan acuan monev 

 Kesepakatan tujuan bersama 
masyarakat (untuk apa monev 
dilakukan) dan ruanglingkup monev 
(aspek-aspek dan indikator monev) 

 Metodologi, proses, dan alat monev 
yang dikembangkan bersama dan bisa 
mendukung proses pengambilan 
keputusan yang partisipatif/demokratis 

bersama masyarakat 



 

 10 

Kategori Indikator Contoh Indikator  

 Tingkat pendidikan masyarakat, dsb. 

Indikator pemberdayaan 
individu  

(empowerment or social-
political well-being) 

Catatan: perlu 
dikembangkan indikator 
khusus pemberdayaan 
perempuan 

 Kemampuan berbicara di depan publik 

 Pengembangan sikap kritis dan analisa yang baik 

 Partisipasi individu secara sukarela dalam berbagai kegiatan sosial-
kemasyarakatan 

 Kemampuan individu untuk mengambil keputusan (pribadi, keluarga, 
lembaga publik) 

 Sikap menghargai perbedaan pendapat dan menghormati keberagaman 
(kelas sosial, kelas ekonomi, ras, agama, golongan, gender) 

Indikator pemberdayaan 
keluarga  

(empowerment or social-
political well-being) 

 

 

 Pengembangan nilai-nilai partisipatif/demokratis/setara gender di 
keluarga 

 Pengembangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam 
pengambilan keputusan keluarga 

 Kesetaraan akses dan kontrol perempuan dan laki-laki terhadap 
sumberdaya keluarga (ekonomi dan sosial) 

 Partisipasi keluarga dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan 

Indikator perubahan 
masyarakat  

(empowerment or social-
political well-being) 

 

 

Catatan: perlu 
dikembangkan indikator 
dengan perspektif 
perubahan gender 

Indikator pengembangan kepeloporan lokal, misalnya: 

 Adanya individu yang mampu mempengaruhi kebijakan di tingkat 
komunitas agar lebih partisipatif/demokratis 

 Adanya individu yang bersikap kritis dan korektif terhadap berbagai isu 
di komunitasnya 

Indikator pengembangan institusi lokal yang partisipatif/demokratis/setara 
gender: 

 Adanya institusi lokal yang mengembangkan proses dan cara kerja 
secara partisipatif/demokratis 

 Adanya pengembangan kepemimpinan lembaga yang dipilih secara 
demokratis (terutama lembaga pemerintahan desa dan BPD) 

Indikator pengembangan nilai-nilai partisipatif/demokratis/ setara gender di 
masyarakat: 

 Adanya partisipasi sukarela individu/anggota masyarakat dalam 
berbagai kegiatan di komunitas 

 Adanya koreksi sosial terhadap berbagai hal negatif yang terjadi di 
komunitasnya 

 Berkembangnya komunitas (bukan hanya individu) yang  menghargai 
perbedaan pendapat dan menghormati keberagaman (kelas sosial, 
kelas ekonomi, ras, agama, golongan, gender) 

Apa pengertian pemberdayaan dan kriteria-kriteria pemberdayaan, serta bagaimana 
cara mencapainya, bisa dikembangkan dan disepakati bersama masyarakat. Kategori 
pemberdayaan dan perubahan masyarakat di atas, silakan untuk dikritisi dan 
diperdebatkan lagi. Kriteria/indikator pemberdayan dan perubahan masyarakat di 
atas, muncul dengan argumentasi sbb.: 

 Pemberdayaan individu dilakukan sebagai tahap awal bergeraknya perubahan pola 
hubungan (perubahan pola hubungan antar individu ini dimulai pada kelompok 
yang didampingi oleh LSM); pekerjaan ini pun merupakan proses yang tidak 
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mudah dan memerlukan waktu yang panjang terutama untuk memperkenalkan 
cara-cara yang mengembangkan kesetaraan gender; 

 Pemberdayaan keluarga dilakukan terutama dengan penekanan pada perubahan 
pola hubungan antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender); setelah 
memperkenalkan cara-cara yang mengembangkan kesetaraan gender dalam 
kelompok dampingan, LSM mencoba mendorong penerapannya dalam keluarga; 

 Pemberdayaan institusi lokal dilakukan untuk  menggerakkan perubahan yang 
lebih luas di tingkat komunitas; institusi lokal yang baik bisa menjadi forum 
pengembangan partisipasi itu sendiri; institusi lokal yang partisipatif bisa 
melahirkan kepemimpinan dan kepeloporan lokal yang demokratis; institusi lokal 
yang kuat bisa memperkuat posisi tawar masyarakat saat berhadapan dengan 
berbagai pihak; institusi lokal yang perlu dipengaruhi adalah pemerintahan desa 
dan BPD, sebagai lembaga demokrasi di tingkat komunitas; berbagai taktik bisa 
dilakukan, misalnya mendorong individu/kelompok kritis di masyarakat untuk 
menyelenggarakan Pemilu Kades dan BPD dengan proses yang demokratis dan 
bebas KKN; 

 Pemberdayaan kepemimpinan dan kepeloporan lokal (meskipun tidak terpisah 
dengan pemberdayaan institusi lokal)  dilakukan untuk mengalihkan inisiator-
inisiator dari pihak luar; tanpa pengembangan kepemimpinan lokal, maka LSM 
hanya akan menciptakan ketergantungan masyarakat kepada mereka; selain itu, 
kepemimpinan dan kepeloporan lokal diharapkan menjadi agen perubahan 
masyarakat (pengembangan komunitas partisipatif/demokratis). 

Indikator-indikator Pemberdayaan Staf Program 

Konsekuensi utama pada lembaga yang mengadopsi metodologi-pendekatan program 
partisipatif adalah bekerja dengan berorientasi pada proses dan bukan hanya pada 
ukuran-ukuran hasil atau teknis. Untuk merealisasikannya, lembaga HARUS 
mengembangkan kapasitas staf program/pendamping masyarakat sebagai seorang 
generalis ketimbang seorang spesialis (apalagi spesialisasi dalam hal teknis program). 
Tugas utama seorang pendamping adalah mengembangkan kemampuan pembelajaran 
masyarakat, bukan menjadi seorang ahli teknis tertentu karena keahlian teknis 
seharusnya diakses dari banyak sumber, baik dari LSM pendamping itu sendiri, 
maupun LSM mitra, lembaga Pemerintah, jaringan, perguruan tinggi, dsb. Apabila 
lembaga memiliki petugas lapangan atau staf program yang memiliki karakter spesialis, 
hanya pelaksana teknis, menggunakan cara kerja yang ditetapkan oleh prosedur baku 
(blue-print), maka metodologi partisipatif/pemberdayaan tidak bisa bekerja.  

Agar bisa bekerja, lembaga sebaiknya mengembangkan proses partisipatif disesuaikan 
dengan kemampuan staf programnya sehingga indikator capaian program juga bisa 
ditambah dengan pemberdayaan staf programnya. Dengan menggunakan 
penggolongan tugas seorang pendamping masyarakat yang dirumuskan oleh Jim Ife 
(lihat tulisan yang Berjudul “PRA untuk Pendampingan Masyarakat”), kita bisa 
mencoba mengembangkan indikator-indikator pengembangan staf program berikut 
ini6: 

                                                             
6
 Perhatikan overlapping yang terjadi antara setiap jenis kapasitas yang dibutuhkan. 
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No. Kapasitas yang 
Dibutuhkan untuk 

Staf Program 

Indikator Penilaian Kapasitas 
(Pengetahuan, Sikap-nilai, Keterampilan) 

Tugas fasilitasi, yaitu: membangun proses kegiatan masyarakat 

1.  Pengembangan sosial  Semangat (antusiasme) komitmen, kesetiaan (integritas) 

 Kemampuan komunikasi 

 Kemampuan untuk memahami dan menganalisa 

 Sikap terbuka 

2.  Mediasi dan negosiasi 

 

 Sikap mendengarkan 

 Kemampuan memahami dari banyak sudut pandang 

 Kemampuan menganalisa dan merumuskan persamaan 
kepentingan parapihak sebagai dasar konsensus 

 Mengalihkan kemampuan ini kepada masyarakat sendiri 

3.  Pemberian dukungan   Kemampuan meyakinkan orang lain (persuasi) 

 Sikap menghargai dan memberi dorongan 

 Sikap responsif (selalu siap mendukung inisiatif masyarakat) 

4.  Pengembangan 
konsensus  

 Kemampuan mengidentifikasi dasar-dasar persamaan 

 Kemampuan merumuskan tujuan dan rencana tindakan bersama 

 Sikap menghormati perbedaan pendapat 

 Kemampuan membangun kesepakatan 

5.  Fasilitasi kelompok   Kemampuan membangun struktur dan manajemen kelompok 

 Kemampuan fasilitasi perencanaan dan pengambilan keputusan 
kelompok 

 Kemampuan mengembangkan dinamika dan tim kerja kelompok 

 Penguasan metode/teknik penyadaran dan pelatihan kelompok 

6.  Pengembangan 
keswadayaan dan 
penggunaan 
sumberdaya dan 
keterampilan lokal 

 Kemampuan mengidentifikasi potensi lokal (keterampilan, sumber-
daya alam, sumberdaya sosial, dsb.) dan sumber-sumber lain 

 Kemampuan mendorong tindakan masyarakat berdasarkan 
kemampuan dan sumberdaya yang ada (tidak mendorong 
ketergantungan masyarakat) 

7.  Pengorganisasian    Pemahaman jenis dan cara mengadakan kebutuhan logistik untuk 
menyelenggarakan suatu kegiatan 

 Pengorganisasian kerjasama dan kepanitiaan lokal 

Tugas Pembelajaran, yaitu: memberi masukan berupa nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
pengalaman kepada masyarakat 

8.  Penyadaran kritis   Kemampuan analisa faktor-faktor struktural yang menghambat 
upaya kelompok marjinal/ miskin 

 Kemampuan mendorong masyarakat mengembangkan hubungan 
untuk merubah pola hubungan 

 Perencanaan strategi perubahan struktural (pola hubungan) 

9.  Pemberian informasi  Pemahaman jenis-jenis informasi di dalam dan di luar msyarakat 
yang berhubungan/relevan  

 Kemampuan mengakses berbagai informasi (informasi teknologi; 
pendidikan dan latihan; sumberdaya program, dsb.) 

10.  Penyelesaian  Kemampuan menganalisa kasus (dari perspektif normatif, 
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No. Kapasitas yang 
Dibutuhkan untuk 

Staf Program 

Indikator Penilaian Kapasitas 
(Pengetahuan, Sikap-nilai, Keterampilan) 

(konfrontasi) dengan 
pelanggaran prinsipiil  

administratif atau hukum) 

 Kemampuan advokasi dengan pendekatan anti-kekerasan dan 
melalui proses perundingan 

 Kemampuan mengkalkulasi resiko dari setiap keputusan yang harus 
diambil 

11.  Penyelenggaraan 
pelatihan  

 Kemampuan identifikasi kebutuhan training masyarakat 

 Kemampuan  mengembangkan kurikulum pelatihan 

 Kemampuan memfasilitasi dan menjadi trainer 

 Kemampuan mengembangkan hubungan dengan trainer atau 
lembaga pelatihan lainnya. 

Tugas penghubung, yaitu: berhubungan dengan dengan berbagai sumber, pihak dan lembaga 
yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dampingannya 

12.  Pengembangan 
hubungan dengan 
sumberdaya   

 Kemampuan pendekatan dan lobi dengan lembaga lain 

 Kemampuan mengoperasionalkan kerjasama (memahami prosedur 
administratif, kebijakan, jadwal/agenda program lembaga lain, dsb.) 

13.  Advokasi   Kemampuan menganalisa kekuatan dan pengaruh 

 Kemampuan pendekatan dan lobi terhadap orang/lembaga 
berpengaruh 

 Kemampuan sebagai penghubung 

 Kemampuan mengkomunikasikan gagasan 

14.  Penggunaan media   Keterampilan pengembangan media komunikasi masyarakat (cetak, 
non-cetak) 

 Kemampuan mengembangkan strategi komunikasi, dsb. 

15.  Kehumasan  Keterampilan komunikasi interpersonal 

 Pengembangan media (cetak, non-cetak) 

 Pengembangan strategi komunikasi 

16.  Pengembangan 
jaringan  

 Kemampuan mengidentifikasi parapihak 

 Keterarmpilan komunikasi interpersonal 

 Keterampilan pendekatan, lobi, pengembangan hubungan informal 

17.  Pengembangaan 
proses pertukaran 
pengetahuan dan 
pengalaman 

 Merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran formal 
(lokakarya, pertemuan, penerbitan jurnal/buletin, pelatihan, dsb.),  

 Kemampuan mengidentifikasi dan memanfaatkan forum kegiatan 
pembelajaran informal (warung kopi, pertemuan sosial warga, dsb.)  

 Keterampilan komunikasi interpersonal dan hubungan informal 

Tugas teknis, yaitu: mengelola langkah-langkah atau tahap-tahap program mulai dari penjajakan 
kebutuhan sampai ke monitoring-evaluasi 

18.  Pengumpulan dan 
analisa data 

 Keterampilan merancang proses dan metodologi kajian 

 Keterampilan merancang/menggunakan metode dan alat kajian 

 Kemampuan analisa data kualitatif atau statistik 

 Kemampuan mengakses dan memanfaatkan sumber informasi  

19.  Penggunaan komputer  Penguasaan program komputer untuk data-base program, 
pembukuan, pengolahan/analisa data, pengembangan media   
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No. Kapasitas yang 
Dibutuhkan untuk 

Staf Program 

Indikator Penilaian Kapasitas 
(Pengetahuan, Sikap-nilai, Keterampilan) 

 Penguasaan internet-mail untuk mengakses sumber informasi dan 
hubungan 

20.  Presentasi (tertulis 
atau lisan) 

 Kemampuan analisa sistem komunikasi-informasi di masyarakat  

 Keterampilan menulis (laporan, bahan presentasi/ bahan diskusi, 
surat, catatan notulensi, dsb.)  

 Penguasaan teknik presentasi (merumuskan gagasan, 
mengembangkan media presentasi, komunikasi tatap muka, dsb.) 
yang sesuai dengan audiens terutama masyarakat dampingan 

21.  Pengelolaan program    Penguasaan prinsip-prinsip manajemen, struktur dan hirarki 
organisasi nir-laba,  prosedur dan mekanisme program, jenis dan 
proses pengambilan keputusan 

 Keterampilan komunikasi interpersonal 

 Kemampuan kerjasama tim 

22.  Pengelolaan 
keuangan 

 Penguasaan sistem dan cara pelaporan keuangan 

 Kemampuan mengembangkan mekanisme akuntabilitas keuangan, 
monitoring keuangan, dsb. 

Ruang lingkup kapasitas seorang staf program (pendamping masyarakat) sebaiknya 
dirumuskan bersama-sama dan direncanakan untuk dicapai secara bertahap.  
Pengembangan kapasitas di atas memerlukan waktu yang lama sehingga hal ini akan 
berkaitan dengan „keluhan‟ kita mengenai kualitas sumberdaya manusia, kemampuan 
lembaga, komitmen dengan donor, dan  isu keluar-masuk staf di kalangan LSM.  
Sebenarnya, konsep di atas tentu tidak bisa diterapkan oleh LSM-LSM yang 
berorientasi pada proyek serta individu-individu di dalamnya tidak memiliki semangat 
pembelajaran. Karena hanya LSM yang memiliki semangat pembelajaran, dapat 
memberdayakan dan membelajarkan masyarakat. 

ADOPSI PRA DALAM MONEV 

Sama seperti perencanaan, lembaga (LSM) yang mengadopsi PRA biasanya 
mengadopsi metodologi dan metode-metode monev dari berbagai sumber dan 
membingkainya dengan filosofi dan kerangka kerja PRA. Beberapa metode/teknik 
PRA yang  berbentuk visual, digunakan sebagai alat monev yang sederhana. Gambar 
kebun dan kalender musim yang digunakan untuk merencanakan kegiatan 
pengelolaan kebun (baik individu/keluarga maupun kelompok), juga digunakan 
sebagai alat monev yang bisa dilakukan untuk menilai perubahan dan perkembangan 
pengelolaan kebun. Selain itu transek juga merupakan metode PRA yang populer 
untuk melakukan monitoring silang dalam kegiatan pengelolaan kebun masyarakat. 

Untuk kegiatan monev yang lebih luas (terutama evaluasi program tahunan dan 
evaluasi dampak program), sama seperti pada kegiatan penjajakan kebutuhan, alat-alat 
ini dikembangkan untuk mengkaji berbagai informasi. Perbedaannya, apabila pada 
penjajakan kebutuhan kajian informasi digunakan untuk memperoleh informasi 
mengenai kondisi dan perumusan kebutuhan atau isu-isu yang akan diangkat sebagai 
kegiatan, pada evaluasi kajian informasi digunakan untuk menilai proses dan hasil 
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pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam penilaian hasil, adaptasi/modifikasi yang paling 
utama terhadap metode/teknik PRA adalah menjadikannya sebagai alat pembanding 
(dari kondisi lalu dengan kondisi yang sekarang) dalam kurun waktu pelaksanaan 
kegiatan/program tertentu.  Adaptasi metode/teknik PRA dengan tingkat kesulitan 
lebih tinggi terjadi dalam evaluasi dampak, karena alat-alat itu perlu dirancang untuk 
bisa melihat macam-macam pengaruh dari berbagai sumber yang berkontribusi 
terhadap perubahan di masyarakat.  

Evaluasi Dampak dengan PRA 

 Perubahan di masyarakat (dampak) terjadi bukan karena satu sumber intervensi, melainkan karena 
banyak sumber yang mempengaruhi; 

 Dalam filosofi PRA, penilaian tentang apa perubahan yang terjadi, bagaimana hal itu terjadi, pihak -
pihak mana yang melakukan intervensi terhadap perubahan, pihak mana yang paling berpengaruh, 
dsb. dihasilkan dari proses kesepakatan bersama;  

 Alat-alat visual yang dikembangkan PRA bisa digunakan untuk evaluasi dampak dengan 
dimodifikasi/diadaptasi terlebih dahulu agar bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu dengan 
memperhatikan macam-macam pengaruh terhadap suatu perubahan di masyarakat. 

 Dalam evaluasi dampak, perlu tersedia informasi awal suatu kondisi yang akan dinilai perubahannya. 
Karena itu, pengembangan data-base informasi program perlu menjadi kebijakan lembaga. 

 

 


