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Pendahuluan 
Efektifitas bantuan dan monitoring outcome merupakan sebuah bagian 
penting di dalam kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan. Akan tetapi, 
keberagaman konsep dan perangkat yang digunakan untuk melakukan 
monitoring outcome telah menciptakan kebingungan bagi para pelaku 
pembangunan. Pendekatan yang dimiliki oleh panduan ini di dalam 
melakukan monitoring outcome bersifat sederhana dan praktis dan 
didukung oleh konsep pembelajaran dan mamfaat. 
  
Pedoman referensi ini beserta materi presentasi power point yang 
menyertainya, merupakan sebuah pendekatan pendahuluan terhadap 
pelaksanaan monitoring outcome. Secara mendasar, kegiatan monitoring 
outcome tidak sekedar sebuah konsep teknis maupun pelaporan, tetapi 
merupakan sebuah perubahan budaya di dalam sebuah organisasi, mulai 
dari kegiatan pelaporan hasil dan kepatuhan  hingga kegiatan 
pembelajaran dan monitoring terhadap outcome. Proses perubahan ini 
memerlukan waktu untuk bisa diterima dan diujikan.  
 
Panduan ini disajikan sebagai sebuah metodologi terstruktur. Para 
pembaca dan pelatih diharapkan untuk melihat buku ini sebagai sebuah 
penyederhanaan dari konsep-konsep yang kami ajarkan dan tidak 
bergantung sepenuhnya pada pedoman ini untuk mewujudkan tujuan 
dari kegiatan monitoring outcome. Disarankan kepada para peserta 
pelatihan maupun para pelatihnya untuk tetap mempelajari tentang 
pengalaman, praktik dan perangkat monitoring outcome lainnya yang 
tersedia. Mereka selanjutkan akan mengembangkan sebuah metodologi 
yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran 
merupakan sebuah proses tanpa akhir, dan konsep serta keterampilan di 
dalam melaksanakan kegiatan monitoring outcome selayaknya 
ditingkatkan secara berkelangsungan. 
 
Akhir kata, kegiatan monitoring outcome selayaknya tidak dianggap 
hanya sekedar “mekanisme pelaporan yang biasa”, karena hal tersebut 
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akan menghilangkan signifikansi dari kegiatan ini. Proyek-proyek 
penelitian terapan dilaksanakan pada lingkungan yang senantiasa berubah 
– hal ini merupakan karakteristik dari kegiatan kami – aktor, kebijakan 
dan tantangan baru yang terus-menerus bermunculan. Kegiatan 
monitoring outcome perlu untuk dipertimbangkan sebagai kegiatan 
latihan yang bermanfaat di dalam melakukan evaluasi atas diri sendiri 
maupun kegiatan yang sementara berlangsung sebagai awalan. Setelah itu, 
data yang diperoleh dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan di dalam 
pengujian dan pengkajian asumsi-asumsi desain. Hal ini kemudian dapat 
digunakan untuk melakukan pembahasan dengan para stakeholder 
proyek tentang variasi desain dan arahan pelaksanaan yang baru.  
 

Monitoring Outcome  

Pendekatan  
Pendekatan yang dipaparkan pada bagian ini adalah salah satu 
pendekatan yang memiliki tingkat permasalahan yang minimal dan 
bersifat sederhana. Kesederhanaan merupakan kunci dari keefektifan 
pengadopsian dan penggunaan kegiatan monitoring outcome sebagai 
sebuah perangkat manajemen. Pada berbagai kasus, kegiatan-kegiatan 
pembangunan dilaksanakan pada lingkungan yang tidak stabil dan 
menantang, dan oleh karena itu bersikap realistis merupakan suatu hal 
yang penting.  
 
Pada berbagai kasus, kesulitan di dalam pelaksanaan kerangka 
monitoring dan evaluasi berawal dari desain kompleks yang dimiliki dan 
perbedaan pandangan serta pendapat tentang kegunaan dan tujuan yang 
dimiliki oleh kerangka tersebut dari sudut pandang berbagai stakeholder 
proyek: Para donor memanfaatkannya untuk keperluan akuntabilitas, 
para staf proyek menggunakannya untuk menyampaikan cerita dan para 
pemimpin proyek menggunakannya untuk menyederhanakan tugas 
pelaporan mereka. 
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Pendekatan yang digambarkan di dalam pedoman ini adalah untuk 
mewujudkan sebuah pemahaman bersama di antara para staf proyek dan 
lembaga donor tentang definisi dan pemanfaatan tujuan-tujuan proyek, 
kemudian menggunakan definisi tentang monitoring dan evaluasi 
sebagaimana yang dikembangkan oleh OECD – DAC untuk menguji 
dan menghindari kebingungan penggunaan istilah-istilah (Lampiran 1). 
Akhirnya, kami menyarankan penggunaan sebuah metode terstruktur 
untuk memperkenalkan dan pelaksanakan kegiatan monitoring outcome.   
 
Dasar dari pendekatan yang dijelaskan di sini adalah bahwa umumnya 
solusi-solusi sederhana berpeluang untuk menjadi solusi yang lebih 
praktis, hemat biaya dan matang, dibandingkan dengan berbagai solusi 
teknis yang memerlukan tingkatan analisis yang kompleks. Kata kunci 
utama di dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah kebergunaan 
dan pembelajaran. Setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk keperluan 
monitoring dan evaluasi harus dianggap bermanfaat oleh para staf yang 
terlibat di dalam proyek dan harus didukung dengan penyediaan 
informasi yang tepat waktu tentang manajemen dan perkembangan yang 
terjadi berdasarkan tujuan-tujuan pembangunan yang dimiliki oleh 
proyek mereka. Kegiatan monitoring outcome selayaknya tidak menjadi 
beban bagi pihak manajemen. Sebaliknya, kegiatan ini seharusnya 
merupakan sebuah perangkat yang menyediakan informasi dan data 
kepada pihak manajemen untuk mewujudkan proses pencapaian 
outcome pembangunan yang lebih efektif.  
 
Umumnya kegiatan-kegiatan pembangunan bertendensi untuk berfokus 
pada kegiatan monitoring yang berada di bawah kendali mereka – baik 
pada tahap kegiatan maupun output – dan untuk merespon terhadap 
ketentuan akuntabilitas dan kendali yang dimiliki oleh pihak donor. Hal 
ini dipahami sebagai salah satu bagian dari aspek monitoring, akan tetapi 
seringkali tidak terdapat kecukupan penekanan untuk melaksanakan 
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monitoring pada tingkatan tujuan dari sebuah proyek, misalnya di dalam 
pengembangan rencana outcome yang diinginkan oleh proyek.  

Tahapan di dalam pelaksanaan monitoring outcome  
Pengembangan sebuah sistem monitoring outcome yang berkelanjutan 
perlu untuk dipandu oleh sebuah kerangka kerja yang menyediakan 
sebuah struktur dan pengaturan di dalam proses perubahan yang 
kompleks. Di dalam pedoman ini, kami memutuskan untuk mengikuti 
enam langkah dari pendekatan model sepuluh langkah yang 
dikembangkan oleh Bank Dunia1 yang dimodifikasi berdasarkan 
kebutuhan dan permintaan.  
 

 
 

Kotak 1: Sepuluh langkah untuk mewujudkan sistem 
monitoring dan evaluasi berbasis hasil 

1.  Melaksanakan Pengkajian atas Kesiapan 
2.  Menyepakati outcome yang akan dimonitor dan dievaluasi 
3.  Memilih indikator-indikator utama untuk pelaksanaan monitoring 

outcome 
4.  Penyiapan data dasar untuk indikator-indikator tersebut —Di 

manakah kita pada saat ini? 
5.  Perencanaan untuk peningkatan—Pemilihan target hasil 
6.  Monitoring hasil 

Sumber: Sepuluh Langkah untuk mewujudkan sistem monitoring dan 
evaluasi berbasis hasil 

 

                                                 
1 Kusek & Rist, Sepuluh Langkah untuk Mewujudkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis 
Hasil, Sebuah Buku Pegangan untuk Para Pelaku Pembangunan 
. Washington DC, World Bank, 2004 tersedia di <http://wwwwds.worldbank.org 
/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/08/27/000160016_20040827154900/Rendered/P
DF/296720PAPER0100Steps.pdf> 
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Telah menjadi kesepakatan umum bahwa langkah-langkah yang terdapat 
di dalam model ini tidak wajib untuk dilaksanakan secara berurutan atau 
linear. Seringkali kita perlu melakukan pengkombinasian atas langkah-
langkah tersebut secara bersamaan dan terkadang juga kita perlu 
melaksanakannya secara tidak berurutan. 
 
Akan tetapi untuk memastikan terwujudnya pemahaman dan konsistensi 
pada ACIAR-SADI dan BPTP, kami yakin bahwa akan lebih baik untuk 
mengikuti urutan langkah-langkah yang ada pada sesi pelatihan ini.  

Konsep-Konsep Inti 
Konsep monitoring outcome yang dipaparkan di dalam pedoman ini 
didasarkan pada berbagai teori perubahan pembangunan dan manajemen 
perubahan.. Konsep-konsep utama yang dimiliki terdiri dari: 
 
1. Tujuan yang jelas: penyusunan sasaran dan hasil yang jelas 

memberikan sasaran untuk perubahan dan peluang untuk mengkaji 
tentang apakah perubahan telah terjadi. 

2. Hubungan sebab akibat: hubungan logis antara berbagai input 
dan kegiatan terhadap output, outcome dan dampak, yang juga 
disebut sebagai ‘rantai hasil’..  

 
Pemikiran tentang tujuan-tujuan yang jelas bersifat self-explanatory 
(menjelaskan dengan sendirinya), oleh karena itu kami ingin membahas 
tentang konsep hubungan sebab akibat. Selama pengembangan sebuah 
metode monitoring outcome, penerapannya didasarkan pada rantai hasil 
(lihat Kotak 2) yang memperlihatkan bagaimana kegiatan-kegiatan, 
melalui sejumlah hubungan penyebab perantara, diharapkan untuk dapat 
diwujudkan di dalam pencapaian sasaran yang dimiliki oleh proyek. 
Pelatihan para petani tentang berbagai teknik pertanian yang telah 
ditingkatkan, yang berpotensi untuk meningkatkan hasil panen mereka, 
yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 
keluarga petani. Melalui indikator-indikator yang terdapat pada setiap 
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langkah tersebut, maka dapat dilakukan pengkajian tentang apakah 
perubahan yang diharapkan dapat diwujudkan beserta luasan perubahan 
yang terjadi.  Pengidentifikasian aspek-aspek yang berhasil maupun yang 
gagal, memberikan informasi penting untuk digunakan di dalam 
mengelola proses perubahan dan untuk memaksimalkan manfaat bagi 
populasi sasaran. 
 

 Kotak 2: Rantai Hasil di dalam kegiatan Monitoring dan 
Evaluasi (M&E) 

 
 Dampak: Tingkatan tujuan yang tertinggi, dimana kegiatan intervensi 

pembangunan ditujukan untuk berkontribusi. 
 Outcome: Dampak-dampak jangka pendek dan menengah yang berpeluang 

atau telah diwujudkan oleh output kegiatan intervensi. 
 Definisi ini dapat diartikan secara berbeda dan akan menyebabkan sejumlah 

kebingungan bagi para praktisi pembangunan. EDG mendefinisikan outcome secara 
lebih terperinci, dengan menghubungkannya dengan matriks kerangka logika dan 
menyebutkan bahwa dalam hal pembangunan, maka dampak-dampak jangka pendek 
dan menengah secara esensial merupakan perubahan-perubahan di dalam perilaku 
manusia di dalam hal hubungan mereka satu dengan yang lainnya atau tentang 
bagaimana mereka berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya, baik secara sosial-
ekonomi maupun biofisik. 

 Output: Produk-produk, barang-barang modal dan jasa yang dihasilkan oleh 
sebuah kegiatan intervensi pembangunan; yang dapat juga mencakup 
perubahan yang diakibatkan oleh kegiatan intervensi yang relevan dengan 
pencapaian outcome. 

 Kegiatan: Tindakan maupun pekerjaan yang dilaksanakan dimana berbagai 
input, seperti anggaran, bantuan teknis dan berbagai jenis sumber daya 
lainnya dimobilisasi untuk menghasilkan berbagai output spesifik. 

 Input: Sumber daya keuangan, manusia dan material yang digunakan untuk 
kegiatan intervensi pembangunan. 

 
 Catatan: Definisi yang tidak dalam format huruf miring berasal dari 

OECD/DAC: Kumpulan Istilah-Istilah Utama di dalam Pengevaluasian dan 
Manajemen Berbasis Hasil. 
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Sesi pelatihan 

Langkah pertama: kesiapan, pemahaman bersama 
dan definisi atas Outcome 

Langkah 1: Kesiapan dan insentif 
Bagian pertama dari kegiatan lokakarya pelatihan digunakan untuk 
mencapai sebuah pemahaman bersama tentang istilah dan definisi 
monitoring outcome. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan pembahasan 
bersama para staf proyek dan pihak-pihak terkait lainnya tentang 
kesiapan mereka untuk mengembangkan sebuah sistem monitoring 
berbasis outcome. 

Pengantar Monitoring Outcome  

 
Definisi dan pemahaman bersama 
Salah satu keseulitan yang dihadapi oleh para praktisi 
pembangunan ketika membahas tentang kegiatan montoring 
outcome adalah untuk memiliki pemahaman bersama tentang apa 
yang dimaksud dengan outcome. Berdasarkan definsi yang 
diberikan oleh Organization for Economic Co-operation dan Development 
– Development Assistance Committee (OECD-DAC): outcome adalah 
dampak jangka pendek dan menengah yang dapat atau telah 
dicapai oleh output kegiatan intervensi.  

Sayangnya definisi ini bersifat multi tafsir dan menyebabkan 
sejumlah kebingungan bagi para praktisi pembangunan. Salah satu 
dimensi tambahan untuk outcome diberikan oleh International 
Development Research Centre (IDRC) yang menyatakan di dalam 
materi pemetaan outcome yang mereka miliki bahwa “Oleh karena 
pada dasarnya pembangunan adalah tentang hubungan antar 
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manusia dan antara manusia dengan lingkungan mereka, maka 
fokus dari Pemetaan Outcome seyogyanya adalah manusia dan 
organisasi. Orisinalitas metodologi ini telah beralih dari pengkajian 
atas produk-produk yang dihasilkan oleh sebuah program 
(misalnya, relevansi kebijakan, pengentasan kemiskinan, 
pengurangan konflik) menjadi berfokus pada perubahan perilaku, 
hubungan, tindakan, dan/atau kegiatan manusia dan organisasi 
dimana program pembangunan tersebut bekerja secara langsung”.  

Di dalam panduan ini, sebagai upaya untuk menyederhanakan konsep 
outcome dan dengan didasarkan pada definsi IDRC, kami akan 
menerima bahwa dalam hal pembangunan, dampak-dampak jangka 
pendek maupun menengah dari sebuah kegiatan intervensi secara pokok 
merupakan perubahan di dalam perilaku manusia di dalam berhubungan 
satu sama lain dan di dalam berhubungan dengan lingkungannya baik 
lingkungan sosial-ekonomi maupun bio-fisikal.  
 
Manajemen proyek juga selayaknya memiliki ketertarikan terhadap 
pencapaian outcome. Akan tetapi, hal ini bukanlah hal yang awam, 
karena umumnya manajemen lebih berfokus pada input dan output serta 
di dalam penyediaan informasi kepada para stakeholder tentang 
pencapaian output. Informasi tentang output merupakan suatu hal yang 
jelas, akan tetapi bagaimana pemanfaat sasaran menggunakan output 
tersebut maupun manfaat yang dihasilkan masihlah belum jelas. 
Informasi ini selayaknya menjadi dasar bagi sistem monitoring, 
mengingat para praktisi pembangunan cenderung lebih tertarik pada 
aspek manusia dari intervensi mereka, daripada hanya sekedar pada aspek 
teknisnya belaka.  

Proyek dan outcome  

Outcome yang dibebankan kepada sebuah proyek dan disepakati oleh 
para stakeholder merupakan dasar bagi monitoring outcome. Pada 
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umumnya penggunaan pendekatan kerangka logika (logical framework 
approach/LFA) dan matriks kerangka logika (logical framework matrix/LFM) 
memfasilitasi pelaksanaan pengidentifikasian, pendeskripsian dan 
pengukuran outcome yang telah dicapai. Pada kasus ACIAR SADI, 
pengunaannya tidaklah umum.. 
 
Pada kasus kami, dokumen proyek sangat spesifik di dalam penjelasan 
yang diberikan tentang tujuan dan output, dimana hal ini menjadi dasar 
bagi seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi. Penjabaran tentang tujuan 
merupakan suatu hal yang penting. Kelayakan sebuah penjelasan dapat 
diuji dengan cara menanyakan tentang apakah hal tersebut dapat diukur. 
Apabila indikator pengukuran pencapaian tujuan tidak dapat 
diidentifikasi, maka tujuan tersebut perlu untuk ditinjau ulang.  
 
Setelah tujuan diidentifikasi secara efektif dan indikator dibuat secara 
lebih spesifik, maka tantangan yang dihadapi adalah untuk melakukan 
pengidentifikasian atas proses pengumpulan informasi dan data yang 
efektif. Di dalam istilah M&E hal ini merupakan sarana verifikasi (means 
of verification/MOV). MOV haruslah bersifat sederhana, tepat waktu dan 
praktis. Pemilihan MOV di dalam proses monitoring outcome bernilai 
penting. Apabila sebuah metode pengumpulan informasi/data yang tepat 
waktu tidak dapat diidentifikasi, maka indikator yang ada perlu dikaji 
kembali dan indikator yang lebih layak harus disepakati.  
 
Hal yang terpenting bagi sebuah proyek adalah untuk memiliki 
tujuan-tujuan yang jelas dan dipahami: Signifikansi artikulasi yang 
jelas atas tujuan-tujuan terdapat di dalam pernyataan Lewis Caroll 
(1864): “Apabila anda tidak mengetahui arah tujuan anda, maka 
jalan apapun akan mengantarkan anda ke sana …”. Frase ini 
memiliki arti bahwa tindakan yang dilaksanakan tanpa niatan yang 
jelas adalah suatu tindakan tanpa arah dan tidak produktif. 
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Kesiapan dan penjelasan insentif-insentif  

Setelah konsep outcome dipahami dengan jelas, maka hal penting 
berikutnya adalah untuk melangkah ke tahap kedua dari langkah ini. 
Tahapan ini digunakan untuk membahas dan mengkaji apakah terdapat 
insentif internal maupun eksternal yang dapat memotivasi 
pengembangan sebuah sistem monitoring outcome system.  

Pada tingkat proyek 

Insentif eksternal : Perlu menjadi jelas bagi para peserta bahwa insentif 
eksternal bagi proyek merupakan kenyataan bahwa hal tersebut 
merupakan sesuatu yang diinginkan oleh pihak Balai Besar maupun 
donor AusAID. Hal ini merupakan sebuah insentif yang baik, akan tetapi 
tidak memadai bagi proyek untuk mengembangkan sebuah sistem yang 
akan mendukung proses pembelajaran dan peningkatan bagi proyek. 
Bagi sebuah sistem untuk bisa berkelanjutan, sistem tersebut mutlak 
harus bermanfaat bagi proyek tersebut dan oleh karena itu insentif-
insentif internal haruslah ada.  

Insentif internal: Monitoring outcome bermanfaat untuk tiga buah 
aspek utama.  
(i) Klarifikasi outcome. Pengembangan sebuah sistem monitoring 
outcome mendukung pelaksanaan diskusi antara proyek dengan para 
stakeholdernya untuk mengklarifikasi dan menjabarkan secara lebih jelas 
outcome proyek yang diharapkan. 
(ii) Peningkatan yang berkelanjutan: Apabila manajemen proyek 
membutuhkan waktu untuk memonitor outcome dari intervensi yang 
dilakukan dan menyadari secara awal tentang isu-isu potensial di dalam 
pelaksanaan proyek, maka akan menjadi lebih mudah bagi proyek untuk 
melakukan intervensi dan jika perlu, melakukan pembahasan dengan para 
stakeholder utamanya tentang solusi yang potensial dan modifikasi di 
dalam rencana pelaksanaan proyek.  
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(iii) Evaluasi: Memanfaatkan data yang telah dikumpulkan, para 
evaluator proyek maupun eksternal harus mampu untuk 
menyediakan informasi yang lebih baik tentang bagaimana, dan 
mengapa dampak dapat terjadi. Insentif ini dibahas sebagai sebuah 
rekomendasi. 
 

Kotak 4: Kekuatan Pengukuran Hasil 
•  Apabila anda tidak mengukur hasil yang dicapai, maka anda tidak akan 

bisa membedakan antara keberhasilan dengan kegagalan. 
•  Apabila anda tidak melihat sebuah keberhasilan, maka anda tidak dapat 

menghargainya. 
•  Apabila anda tidak menghargai sebuah keberhasilan, maka anda 

mungkin lebih menyenangi sebuah kegagalan, 
•  Apabila anda tidak menyadari sebuah keberhasilan, maka anda tidak 

akan dapat belajar darinya. 
•  Apabila anda tidak menyadari sebuah kegagalan, maka anda tidak akan 

dapat memperbaikinya.  
•  Apabila anda dapat memperlihatkan hasil, maka anda akan dapat 

memenangkan dukungan.  

Sumber: Diadaptasi dari Osborne & Gaebler 1992. 

Pada tingkat strategi dan kebijakan 

Insentif pada tingkatan ini adalah untuk memperoleh informasi yang 
lebih jelas tentang outcome-outcome pembangunan yang relevan, tidak 
hanya menghasilkan serangkaian laporan yang hanya sekedar daftar 
produksi output dan pelaksanaan kegiatan..  
Terdapat berbagai tantangan laten di dalam penerapan dan pelembagaan 
pendekatan monitoring outcome yang lebih kuat dan merupakan suatu 
hal yang penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat di berbagai 
wilayah: 
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– Keseimbangan antara akuntabilitas dan pembelajaran. 
Akuntabilitas cenderung lebih mengarah kepada hal-hal yang telah 
terjadi, sementara pembelajaran lebih mengarah kepada masa depan. 
Dari sisi akuntabilitas, sudut pandang difokuskan utamanya pada 
apakah kegiatan telah dilaksanakan dan output telah dicapai, 
mengingat kesemua hal tersebut merupakan aspek-aspek dimana 
manajemen memiliki tanggung jawab langsung. Sementara dari sisi 
pembelajaran, sudut pandang lebih difokuskan pada outcome, untuk 
menentukan pendekatan yang benar-benar menciptakan perubahan 
terhadap kehidupan kaum miskin.  

– Keseimbangan antara kebutuhan dan tuntutan berbagai 
stakeholder. Hal penting di sini adalah pertanyaan siapa yang 
dijawab oleh sistem monitoring, yang terkait dengan bagaimana 
kepemilikan atas sistem dibagai di antara berbagai stakeholder. 
Sistem tersebut harus bermanfaat bagi proyek dan tidak menambah 
beban pelaporan yang dimiliki oleh proyek.  

– Keseimbangan antara kematangan metodologi dan mutu. 
Untuk tujuan manajemen, biasanya dibutuhkan tingkatan data 
matang dan bermutu yang moderat, sementara pengkajian dampak 
membutuhkan tingkatan metodologi matang dan bermutu yang 
tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyeimbangkan 
berbagai tingkatan kematangan metodologi dan mutu data, 
disesuaikan dengan beranekaragam penggunaan data. Dalam hal 
monitoring outcome, kami menyepakati bahwa lebih baik hampir 
benar – dengan menggunakan indikator kedekatan jika diperlukan – 
daripada salah mutlak. Biaya juga selayaknya menjadi hal yang 
dipertimbangkan, mengingat pengumpulan data bukanlah tanpa 
biaya. 

– Keseimbangan di dalam sistem M&E, dengan memberikan 
perhatian kepada berbagai tingkatan rantai hasil, termasuk 
input, kegiatan, output, outcome dan dampak serta 
keterkaitan mereka. Mengingat output lebih mudah untuk 
dikaitkan dengan kegiatan yang dilaksanakan, terdapat tendensi bagi 
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manajemen untuk berfokus pada aspek-aspek ini melalui 
pelaksanaan monitoring kinerja., dan seringkali hanya menyisakan 
sedikit sumberdaya untuk melaksanakan kegiatanmonitoring 
outcome, evaluasi outcome dan pengkajian dampak. 

Langkah 2: Menyepakati outcome yang akan 
dimonitor  
Umumnya, outcome-outcome yang akan dimonitor telah tercantum di 
dalam dokumen proyek. Akan tetapi, di sejumlah kasus, hal ini tidaklah 
demikian, misalnya, terdapat kemungkinan bahwa dokumen proyek 
hanya menyebutkan tentang output, dan dampak atau hanya pernyataan 
tentang hal-hal yang kemungkinan bisa dimonitor. Langkah ini mungkin 
terlihat samar, namun ini merupakan basis dari sistem monitoring 
outcome. 
 
Penetapan sasaran merupakan bagian dari proses manajemen proyek dan 
program di setiap tingkatan. Selutuh kegiatan pembangunan memiliki 
sasaran – walaupun tidak semuanya memiliki kerangka M&E. 
Mengasumsikan bahwa sebuah kegiatan pembangunan merupakan 
sebuah posisi yang bergerak maju – pengkajian dilaksanakan selama 
Langkah 1 -  di dalam mengembangkan sebuah sistem M&E monitoring 
outcome, maka langkah berikutnya adalah memilih dan menyepakati 
outcome-outcome yang akan dimonitor dan dievaluasi (berdasarkan 
sasaran yang ada). Mengetahui arah tujuan sebelum  bergerak merupakan 
suatu hal utama.. 
 

Pentingnya Outcome 

Kami telah menjelaskan pada bagi awal pendoman ini tentang apa yang 
dimaksud dengan outcome dan mengapa penting untuk menekankan 
outcome pada tahap ini? Mengapa tidak bergerak langsung ke penetapan 
indikator? Karena menetapkan outcome akan mengilustrasikan 
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bagaimana bentuk kesuksesan. Sementara itu, secara kontras, indikator 
hanya relevan jika diukur berdasarkan tujuan. Oleh karena itu indikator 
pengukuran akan memperlihatkan perkembangan yang dicapai untuk 
mewujudkan tujuan yang diharapkan 
. 
Indikator tidak akan bisa dirumuskan sebelum menentukan dan 
menyepakati outcome karena outcome  - bukannya indikator – yang akan 
menghasilkan manfaat. Secara singkat, outcome akan menunjukkan 
arahan yang harus diambil. Bagian tersisa dari sistem  secara mendasar 
merupakan sebuah proses deduktif dimana input, kegiatan dan output 
berasal dan bersumber dari outcome yang telah ditentukan. Indikator, 
data dasar dan sasaran (dicakup pada langkah-langkah berikutnya) 
merupakan elemen-elemen krusial dari kerangka kinerja, dan berasal serta 
berbasis pada perumusan outcome. 
 
Isu-isu yang perlu dipertimbangkan di dalam pengembangan outcome 
Di dalam melaksanakan sebuah pendekatan yang sederhana, terdapat 
sejumlah permasalahan utama yang perlu untuk dipertimbangkan ketika 
mengembangkan outcome. 
 
Isu pertama terkait dengan sektor kegiatan dan pemahaman umum atas 
outcome yang terkait dengan sektor tersebut. Misalnya, untuk proyek 
penelitian pertanian, maka outcome yang dihasilkan adalah pengadopsian 
teknologi tersebut, sehinga fokus diberikan tentang apakah pengadopsian 
teknologi bisa atau dapat dilakukan.  
 
Isu kedua yang perlu untuk dipertimbangkan di dalam pengembangan 
outcome adalah tentang hubungannya dengan Program SADI secara 
keseluruhan maupun  strategi Departemen Pertanian. Sebuah kegiatan 
akan memiliki banyak outcome yang direncanakan maupun tidak 
direncanakan, sehingga merupakan hal yang penting agar outcome yang 
ditujukan untuk setiap kegiatan tertentu tidak hanya menjadi bagian dari 
outcome yang direncanakan tetapi juga terkait dengan salah satu wilayah 
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yang menjadi sasaran strategi Departemen Pertanian, misalnya 
pengentasan kemiskinan atau peningkatan produksi. 
 
Isu ketiga yang perlu untuk dipertimbangkan di dalam pengembangan 
outcome adalah outcome tersebut perlu untuk dikembangkan melalui 
proses yang benar-benar partisipatoris dengan para personil proyek dan 
staf BTPTP. Selain itu, outcome juga harus jelas dan mudah dipahami. 
Setiap orang yang bekerja di proyek ini harus mampu mengingat serta 
menjelaskan outcome-outcome tersebut secara mudah. 
   

Langkah-langkah berikutnya: Perincian kebutuhan 
dan penjabaran indikator 
Selama bagian pertama kegiatan pelatihan ini, sebuah penekanan yang 
kuat diberikan terhadap fungsi monitoring – yang dilambangkan oleh 
huruf ‘M” di dalam M&E (lihat Kotak 3). Pengembangan sebuah sistem 
monitoring untuk dapat melakukan penelusuran secara berkelanjutan 
terhadap kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi para manajer. 
Sistem monitoring menyediakan informasi terbaru (berdasarkan 
indikator-indikator yang dipilih) tentang arah perubahan, tahapan 
perubahan dan besaran perubahan. Sistem ini juga mengidentifikasi 
perubahan-perubahan yang tidak terantisipasi. Secara keseluruhan 
merupakan hal yang penting untuk mengetahui apakah kebijakan, 
program dan proyek bergerak sesuai dengan arah yang dikehendaki. 
 
Kami ingin menekankan bahwa data monitoring sendiri bukanlah sebuah 
dasar untuk menjelaskan penyebab sebuah perubahan. Data monitoring 
ini juga tidak menyediakan bukti tentang bagaimana perubahan terjadi – 
melainkan hanya tentang apakah perubahan tersebut terjadi atau tidak. 
Selain itu, data monitoring bukanlah merupakan solusi dari kekuatan 
maupun kelemahan dari desain sebuah proyek, program maupun 
kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini dan pertanyaan-
pertanyaan lain yang terkait dengan pencapaian hasil yang dikehendaki, 
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maka penyediaan informasi evaluasi merupakan suatu hal yang penting. 
Evaluasi harus dilaksanakan ketika pengukuran reguler atas indikator 
utama mengindikasikan perbedaan antara kinerja yang dilaksanakan dan 
kinerja aktual. Tetapi hal ini tidak akan dibahas di dalam sesi pelatihan 
ini. 

 

Kotak 3: Monitoring dan Evaluasi, definisi dan hubungan 
 
Monitoring: Sebuah fungsi berkelanjutan yang menggunakan 
pengumpulan data yang sistematis untuk menyediakan berbagai indikator 
tentang cakupan perkembangan dan pencapaian atas tujuan dan 
perkembangan pemanfaatan dana yang dialokasikan kepada pihak 
manajemen, dan para stakeholder utama yang terlibat di dalam kegiatan 
intervensi pembangunan yang sementara berlangsung. 
 
Evaluasi: Pengkajian sistematis dan obyektif atas proyek, program 
maupun kebijakan yang sementara berlangsung maupun yang telah 
berakhir tentang pelaksanaan desainnya beserta hasil-hasil yang telah 
dicapai. Tujuan pelaksanaan pengkajian ini adalah untuk menentukan 
relevansi dan pencapaian tujuan, efisiensi, efektifitas, dampak dan 
keberlanjutan pembangunan. Sebuah kegiatan pengevaluasian selayaknya 
menyediakan informasi yang kredibel dan bermanfaat, yang 
memungkinkan bagi pemaduan pelajaran yang dipetik ke dalam proses 
pembuatan keputusan bagi pihak pemanfaat kegiatan maupun donor.  
 
Dengan menyandingkan kedua buah istilah ini, maka dengan segera terlihat bahwa 
keduanya saling berbeda tetapi juga saling melengkapi. Monitoring memberikan 
informasi tentang apakah sebuah kebijakan, program maupun proyek memiliki 
keterkaitan dengan sasaran dan outcome yang diinginkan Hal ini merupakan sebuah 
deskripsi tujuan. Sementara itu pengevaluasian memberikan bukti tentang mengapa 
sasaran dan outcome telah maupun belum tercapai. Hal ini merupakan sebuah 
penjelasan tentang hal-hal penyebab. 
 
Catatan: Definisi yang tidak dalam format huruf miring berasal dari 
OECD/DAC: Kumpulan Istilah-Istilah Utama di dalam Pengevaluasian 
dan Manajemen Berbasis Hasil. 
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Langkah 3: Pemilihan indikator-indikator 
utama untuk memonitor outcome  
Penggunaan ‘CREAM’ di dalam memilih indikator kinerja yang baik 
secara esensial merupakan sekumpulan kriteria untuk membantu 
pengembangan indikator untuk proyek maupun program atau kebijakan 
tertentu2. Indikator-indikator kinerja harus jelas, relevan, ekonomis, 
memadai dan dapat dimonitor. CREAM merupakan semacam jaminan 
atas kebijakan, karena dengan semakin jelas dan terpadunya indikator-
indikator yang diterapkan, maka fokus terhadap strategi pengukuran yang 
dimiliki akan menjadi semakin baik. 

 Kotak 5: Indikator-indikator “CREAM”  

 Clear (jelas), tepat dan tidak plin-plan 
 Relevan, dan tepat terhadap subyek yang ditangani 
 Economis dan mampu dicakup dengan anggaran yang rasional 
 Adequate (memadai) sebagai dasar di dalam melakukan pengkajian kinerja  
 Monitorable (dapat dipantau) untuk validasi yang independen  
 
 Sumber: Sepuluh Langkah untuk mewujudkan sistem monitoring dan 

evaluasi berbasis hasil (hal. 68). 

 
Indikator kinerja harus jelas, lugas dan tidak plin-plan. Indikator dapat 
bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Di dalam perumusan OMS, kita 
seringkali memilih untuk memulai dengan sebuah sistem yang sederhana 
dan dapat diukur secara kualitatif daripada memasukkan indikator 
kualitatif setelahnya.  
 

                                                 
2 Schiavo-Campo, Salvatore 1999. ‘Kinerja’ di dalam Sektor Publik. Asian Journal of Political Science 
7(2): 75–87. Terdapat sejumlah sistem lainnya yang dapat digunakan untuk memilih indikator, 
misalnya sistem SMART, dimana sistem-sistem tersebut dapat dipergunakan secara bergantian 
karena kesemuanya didesain untuk mewujudkan tujuan yang sama, yaitu menemukan indikator yang 
tepat. 
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Proyek juga harus mengingat bahwa setiap indikator memiliki implikasi 
biaya dan beban kegiatan. Ketika indikator outcome telah dipilih, maka 
sistem M&E berlaku untuk setiap indikator, oleh karena itu maka 
indikator-indikator yang digunakan haruslah dipilih secara seksama, teliti 
dan dalam jumlah yang terbatas. 
 
Anda mungkin tidak selalu tepat dengan indikator-indikator yang anda 
miliki, namun setidaknya anda telah mendekati kebenaran. Seringkali 
merupakan suatu hal yang sulit untuk mengukur indikator outcome 
secara langsung, sehingga perlu untuk menggunakan indikator kedekatan. 
Indikator kedekatan atau tidak langsung selayaknya hanya digunakan 
ketika data untuk indikator langsung tidak tersedia, atau ketika 
pengumpulan data terlalu mahal, atau pengumpulan data pada interval 
reguler tidak dimungkinkan. Salah satu contoh dari indikator-indikator 
semacam ini adalah untuk DRSP, ketika pembayaran gaji lebih dianggap 
penting daripada manfaat (outcome) dari pembayaran tersebut.  
 

Langkah 4: Data dasar untuk indikator-
indikator—Di manakah kita hari ini? 
Setelah indikator dirumuskan, maka delapan buah pertanyaan di bawah 
ini harus ditanyakan di dalam pengembangan informasi data dasar untuk 
setiap indikator. Sejumlah pertanyaan ini akan diulangi kembali pada 
Langkah 6 dan lainnya, dimana pertanyaan-pertanyaan ini digunakan 
untuk memilih indikator yang tepat.  
 
1. Apa sumber data? 
2.  Apa metode pengumpulan data yang digunakan? 
3. Siapa yang akan mengumpulkan data tersebut? 
4.  Sebagaimana sering data tersebut akan dikumpulkan? 
5.  Apa biaya dan kesulitan yang dijumpai di dalam pengumpulan data 

tersebut? 
6.  Siapa yang akan menganalisa data tersebut? 
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7.  Siapa yang akan melaporkan data tersebut? 
8.  Siapa yang akan menggunakan data tersebut? 
 
Pertanyaan pertama menunjukkan tantangan untuk mengidentifikasi 
sebuah proses pengumpulan informasi dan data yang efektif. Dari sudut 
pandang kerangka logika, hal ini sama dengan sarana verifikasi (means of 
verification/MOV). MOV harus sederhana, tepat waktu dan praktis. 
Pemilihan MOV di dalam pelaksanaan kegiatan monitoring outcome 
merupakan suatu hal yang penting. Apabila sebuah metode pengumpulan 
data/informasi yang tepat waktu tidak dapat diidentifikasi, maka 
indikator-indikator yang digunakan perlu untuk dikaji kembali, dan jika 
perlu menentukan indikator kedekatan untuk digunakan sebagai 
alternatif. 
 
Ketika jawaban-jawaban terhadap terhadap tujuh pertanyaan lainnya 
tidak dapat ditemukan atau tidak memuaskan, maka hal ini menjadi 
sebuah indikasi yang kuat bahwa indikator-indikator yang dipilih tidaklah 
tepat dan Langkah 3 harus diulang kembali. Selama pelaksanaan diskusi 
individual dengan tim proyek, Langkah 3–Langkah 4 perlu untuk diulang 
kembali hingga sebuah indikator yang tepat dapat ditemukan.  
 

Langkah 5: Perencanaan Peningkatan—
Pemilihan Sasaran 
Sebuah sasaran adalah ‘. . . sebuah tujuan terperinci yang 
mengindikasikan angka, waktu dan lokasi yang akan dicapai’3. Pada 
dasarnya, sasaran merupakan tingkatan kuantitatif dari indikator yang 
harus dicapai oleh sebuah proyek dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, 
target yang ditetapkan adalah ‘seluruh keluarga di wilayah sasaran harus 
mampu makan dua kali sehari, setiap hari, pada tahun 2009.’ 

                                                 
3 IFAD (International Fund for Agricultural Development) 2002. ‘Panduan Pelaksanaan M&E 
Proyek: Pengelolaan Dampak di dalam Pembangunan Pedesaan.’ Rome: IFAD. Tersedia di 
<http://www.ifad.org/evaluation/guide/>. 
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Umumnya, sasaran ditentukan di dalam proses perencanaan dan pada 
sejumlah kasus, proyek telah memiliki sasaran yang jelas, sementara di 
kasus lainnya, sasaran harus disepakati melalui serangkaian diskusi antara 
tim proyek dan para spesialis program yang relevan. Sasaran selayaknya 
representatif atau diwujudkan selaras dengan strategi negara tempat 
pelaksanaan kegiatan.  

Langkah 6: Monitoring outcome 
Setelah outcome dijabarkan dan indikator-indikator yang relevan telah 
dipilih, beserta dengan data dasar dan sasaran yang dimiliki, maka proyek 
harus mampu memonitor outcome dan melaporkan berdasarkan OMS. 
Sebagai panduan untuk proyek, mereka harus memastikan bahwa 
pertanyaan-pertanyaan berikut ini telah dipertimbangkan: 
 
1.  Apa data yang telah dikumpulkan? (sumber)? 
2  Kapan data tersebut dikumpulkan? (frekuensi) 
3.  Bagaimana data tersebut dikumpulkan? (metodologi) 
4.  Siapa yang mengumpulkan data? (pertanggungjawaban) 
5.  Siapa yang melaporkan data? (pertanggungjawaban) 
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Lampiran 1 – Definisi dan konsep 
Studi Data Dasar 
Sebuah analisis yang menjelaskan situasi sebelum pelaksanaan suatu 
kegiatan intervensi pembangunan, dan merupakan dasar bagi 
pelaksanaan pengkajian atau perbandingan atas perkembangan yang 
dicapai.  
 
Benchmark 
Titik referensi atau standar yang merupakan dasar bagi sebuah kinerja 
atau pencapaian dapat dikaji. 
Catatan: Sebuah benchmark merujuk pada kinerja yang telah dicapai 
dalam kurun waktu terakhir oleh lembaga-lembaga yang sebanding, atau 
tentang pembelajaran atas hal-hal yang telah dicapai dalam suatu situasi 
tertentu. 
 
Intervensi Pembangunan 
Sebuah instrumen untuk mendukung para mitra (oleh lembaga donor 
dan non-donor) yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan. 
Catatan: Misalnya, nasihat kebijakan, proyek dan program. 
 
Tujuan Pembangunan 
Dampak yang direncanakan atas manfaat fisik, finansial, kelembagaan, 
sosial, lingkungan dan manfaat-manfaat lainnya bagi sebuah masyarakat, 
komunitas atau kelompok orang melalui suatu (atau lebih) kegiatan 
intervensi pembangunan. 
 
Keefektifan 
Cakupan dimana tujuan-tujuan intervensi pembangunan dicapai, atau 
diharapkan untuk dicapai, berdasarkan nilai penting yang dimiliki. 
Catatan: Selain itu juga digunakan sebagai pengukuran agregat (atau 
penilaian) tentang manfaata atau nilai dari sebuah kegiatan, misalnya, 
cakupan pelaksanaan sebuah intervensi, atau yang diharapkan untuk 



24  Outcome Based Monitoring and Evaluation (OBMNE)   

 

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

 

dicapai oleh intervensi tersebut, tujuan-tujuan utama relevan yang 
dimiliki secara berkelanjutan dan dampak positif terhadap 
pengembangan kelembagaan yang dihasilkan. 
Istilah terkait: efficacy. 
 
Sasaran 
Tujuan tingkatan tertinggi dimana kegiatan intervensi pembangunan 
ditujukan untuk berkontribusi. 
Istilah terkait: tujuan pembangunan. 
 
Dampak 
Dampak-dampak jangka panjang yang positif maupun negatif, serta 
primer maupun sekunder yang dihasilkan oleh sebuah kegiatan intervensi 
pembangunan, secara langsung maupun tidak langsung, disengaja 
maupun tidak disengaja. 
 
Indikator 
Faktor atau variabel kuantitatif maupun kualitatif yang menyediakan 
sebuah sarana yangs ederhana dan terpercaya di dalam mengukur 
pencapaian, untuk merefleksikan perubahan-perubahan yang terkait 
dengan pelaksanaan sebuah kegiatan intervensi, atau membantu mengkaji 
kinerja pelaku pembangunan.  
 
Input 
Sumberdaya keuangan, manusia dan material yang digunakan untuk 
pelaksanaan kegiatan intervensi pembangunan. 
Kerangka logika Logframe) 
Perangkat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan desain 
intervensi, seringkali pada tingkat proyek. Perangkat ini melibatkan 
pengidentifikasian elemen-elemen strategis (input, output, outcome, 
dampak) dan hubungan sebab akibat yang dimiliki, indikator-indikator, 
dan asumsi-asumsi atau risiko-risiko yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan maupun kegagalan. Perangkat ini juga memfasilitasi 
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perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian pelaksanaan sebuah 
kegiatan intervensi pembangunan. 
Istilah terkait: manajemen berbasis hasil. 
 
Monitoring 
Sebuah fungsi berkelanjutan yang menggunakan pengumpulan data yang 
sistematis tentang indikator-indikator spesifik untuk menyediakan kepada 
pihak manajemen dan stakeholder utama sebuah kegiatan intervensi 
pembangunan yang berkelanjutan dengan indikasi cakupan 
perkembangan dan pencapaian tujuan serta perkembangan pemanfaatan 
dana. 
Istilah terkait: monitoring kinerja, indikator. 
 
Outcome 
Dampak-dampak jangka pendek dan menengah yang potensial maupun 
yang telah dcapai dari output-output yang dimiliki oleh sebuah kegiatan 
intervensi. 
Istilah terkait: hasil, output, dampak, efek. 
 
Outputs 
Produk, barang modal dan pelayanan yang dihasilkan oleh sebuah 
kegiatan intervensi pembangunan; termasuk perubahan yang dihasilkan 
oleg kegiatan intervensi yang relevan terhadap pencapaian outcome. 


