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Pentingnya Monev 
Dalam perspektif pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian, 
Monitoring dan Evaluasi (Monev) mempunyai kedudukan dan peran 
yang penting sebagai alat kontrol manajemen pengkajian dan 
diseminasi teknologi hasil pengkajian. 

Monev berhubungan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan akuntabilitas 
kegiatan pengkajian dan diseminasi teknologi. Oleh karena itu setiap 
unit kerja (UK)  dan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkup Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian perlu melakukan monitoring 
dan evaluasi (monev).   

Secara struktural, pelaksanaan monev  sejalan dengan PP No. 60 
Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern, yang 
mengamanatkan institusi pemerintah untuk melaksanakan 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan.   

Dukungan terhadap kegiatan monev di BBP2TP selain memenuhi 
amanat PP No 60/2008 juga merupakan implementasi fungsi BBP2TP 
berdasarkan Permentan No: 301/Kpts/OT.140/7/2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai BBP2TP. 

Ada 6 pertanyaan kunci yang perlu diajukan dalam monev, yaitu: 

1. Masalah-masalah apa yang timbul? 
2. Apakah program pengkajian  dan atau diseminasi berjalan 

sesuai jadwal? 
3. Apakah pengkajian dan atau diseminasi  menghasilkan output 

yang direncanakan? 
4. Apakah anggarannya sesuai dengan rencana? 
5. Apakah strateginya berjalan sesuai dengan rencana? 
6. Apakah kelompok sasaran terlibat  dalam aktivitas pengkajian 

dan atau diseminasi? 

Dengan dilakukannya monev, penanggungjawab kegiatan akan 
memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan-
keputusan dalam rangka meningkaktkan kualitas kinerja. 
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Pentingnya monitoring adalah memberikan jaminan terlaksananya 
suatu pekerjaan sesuai rencana, dengan melakukan pengecekan 
terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan, mencatat kemajuan-
kemajuan yang sesuai dengan rencana, menemukenali kekuatan-
kekuatan dan masalah yang timbul dan melakukan penyesuaian 
dengan adanya perubahan yang terus terjadi di lingkungan kegiatan. 

Sementara itu pentingnya evaluasi, antara lain memperlihatkan 
keberhasilan atau kegagalan pengkajian dan atau diseminasi, 
menunjukkan dimana dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-
perubahan, memperlihatkan bagaimana kekuatan atau potensi dapat 
ditingkatkan, memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan 
pengambilan keputusan dan membantu untuk dapat melihat konteks 
dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja pengkajian dan 
atau diseminasi. 

 

Pendekatan Monev Terintegrasi 
Sejalan dengan berlangsungnya beberapa program/kegiatan seperti 
SL-PTT, PUAP dan FEATI maka untuk efisiensi dan efektivitas alokasi 
sumberdaya, dikembangkan pendekatan monev terintegrasi. 

Monev terintegrasi diartikan sebagai kegiatan monev yang di 
instrumentnya dirancang secara integratif untuk semua kegiatan, 
sehingga dengan instrumen monev yang sama bisa digunakan untuk 
melakukan monev semua kegiatan. Dengan format instrument monev 
terintegrasi tersebut prakteknya dapat diaplikasikan oleh BBP2TP 
maupun BPTP.  

Monev terintegrasi lingkup BBP2TP dilakukan secara terpadu untuk 
seluruh kegiatan baik kegiatan teknis, rutin, strategis maupun 
kerjasama mencakup berbagai aspek, yaitu: aspek teknis, 
administrasi, dan manajemen.  
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Kegiatan lingkup BBP2TP meliputi: 

a. Kegiatan teknis meliputi kegiatan pengkajian dan diseminasi  
b. Kegiatan rutin yang merupakan kegiatan struktural 
c. Kegiatan strategis dan kerja sama (PUAP, SL-PTT, FEATI) 

Obyek monev meliputi tidak hanya aspek input sampai output akan 
tetapi mencakup hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak 
(impact) (Gambar 1) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Bagan Kinerja Kegiatan 
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Gambar  1  mencerminkan suatu diagram alir tahapan pencapaian 
kegiatan yang disusun mulai dari input, proses, output, outcome, 
manfaat dan dampak yang digambarkan dengan anak panah yang 
menuju ke atas. Sementara itu anak panah dari atas ke bawah 
menggambarkan aliran metode penyusunan kegiatan. 
Dari ilustrasi itu memberikan pemahaman bahwa ketika 
merencanakan kegiatan, harus dimulai dengan memuat prediksi 
tentang apa yang ingin diubah, lalu apa manfaat yang ingin dicapai, 
apa yang ingin dicapai, apa yang akan dihasilkan, apa yang dikerjakan 
dan apa yang digunakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
mengarahkan kegiatan pada perencanaan dampak, manfaat, hasil, 
luaran, proses dan masukan. Sementara itu di dalam operasionalnya 
 

Metode dan Perangkat Monev 
Penilaian Monev dilakukan secara kualitatif dan kuantitif. Secara 
kualitatif dilakukan dilakukan pada tiga komponen utama meliputi 
kelengkapan dokumen, kesesuaian proposal dengan implementasi 
kegiatan dan hasil litkaji.  

(1) Kelengkapan dokumen, yang terdiri dari empat item yaitu (a) 
matriks program, (b) digest, (c) proposal, (d) ROPP, dan (e) 
laporan, 

(2) Kesesuaian antara proposal, ROPP dengan laporan meliputi 
empat item yakni (a) kesesuaian judul vs substansi, (b) tujuan 
vs luaran, (c) metodologi dan (d) lokasi,  

(3) Hasil litkaji mencakup empat item yakni (a) data yang 
dikumpulkan, (b) ketajaman analisis, (c) cakupan kegiatan, 
dan (d) kesimpulan dan rekomendasi. 

Penilaian terhadap pelaksanaan penelitian tersebut dilakukan secara 
kualitatif, dengan memberikan 5 kualifikasi yakni s = sesuai; ts = 
tidak sesuai; bs = belum sesuai; bl = belum lengkap dan ba = belum 
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ada. Pemberian nilai tersebut dilakukan secara subyektif oleh dua 
orang penilai.  

Evaluasi kuantitatif dilakukan pada aspek masukan (input), proses dan 
Keluaran (output).  

• Unsur masukan atau input  terdiri dari empat komponen yakni 
(a) Biaya, (b) Sumberdaya manusia, (c) Fasilitas pendukung, 
dan (d) Substansi/ Metodologi.   

• Sementara itu unsur proses mencakup (a) sosialisasi penelitian, 
(b) Kesesuaian pelaksanaan dengan proposal dan (c) 
Koordinasi dan konsolidasi.  

• Adapun keluaran (output) ditinjau kaitannya dengan pandum, 
proposal, kualitas (sesuai kebutuhan dan permasalahan yang 
dihadapi), dukungannya terhadap program PEMDA/ 
pengembangan wilayah dan dukungannya terhadap 
pengembangan agribibisnis/ sektor swasta. 

Terhadap unsur yang dinilai tersebut (masukan, proses dan 
keluaran) masing-masing diberikan bobot  yang sama yakni 
100. Sedangkan  terhadap setiap sub unsur  diberikan nilai 
dengan skala kecil (1) sampai besar  (5) dengan kualifikasi  5 = 
sangat memuaskan; 4 = memuaskan; 3 = sedang; 2 = kurang 
memuaskan dan 1 = tidak memuaskan.  

Hasil perkalian antara bobot dengan skala menghasilkan nilai 
skor unsur yang dinilai. Dengan pemberian bobot 100 dan nilai 
skala maksimum 5, maka akan diperoleh nilai skore tiap unsur 
yang dinilai  dengan kisaran terendah 100 dan tertinggi 500. 
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Tahapan Monev 
1. Tahap Persiapan 

• Menyiapkan Instrumen 
Untuk melakukan monev diperlukan bantuan alat untuk 
mengumpulkan data. Alat monitoring dapat berbentuk 
formulir yang harus diisi dengan format yang sangat terinci 
dan mengukur tidak saja indikator kuantitatif akan tetapi 
juga kualitatif. Selain menggunakan formulir isian, 
digunakan juga lembar kerja atau kuesioner. 

• Pembentukan Tim  
Tim monev menjadi unsur penentu kualitas monev, oleh 
karena itu pembentukan tim harus mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut: 

(a) Menguasai materi atau obyek monev 
(b) Mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga 

tujuan monev tercapai optimal. 
(c) Mampu merumuskan hasil monev dan mensintesis 

hasil monev kedalam bentuk saran /kebijakan 
operasional. 

• Penentuan Obyek Monev 

Obyek monev yang dimaksud adalah substansi kegiatan 
yang ingin diketahui perkembangannya. Sebelum kegiatan 
dilakukan obyek monev ini harus disispkan terlebih dahulu. 
Kuncinya adalah: Monev dilakukan terhadap program atau 
kegiatan yang terencana. Artinya monev hanya dilakukan 
pada aspek-aspek yang memang sejak awal direncanakan. 

• Penentuan Target dan Waktu  

Kegiatan monev disesuaikan dengan segmentasi atau 
periodisasi kegiatan. Oleh karena itu  
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• Penganggaran 

 
2. Tahap Implementasi 

• Penyiapan Surat Pemberitahuan  

• Prosedur Monev 

(a) Sebelum evaluasi, dilakukan diadakan pertemuan 
dengan tim setempat untuk menyelaraskan materi 
kegiatan dan langkah yang akan dilakukan. 

(b) Monev diawali dengan pemaparan kegiatan. 
Masing-masing penanggungjawab kegiatan diminta 
untuk memaparkan keragaan capaian program 
yang akan, sedang dan sudah berlangsung. 

(c) Diskusi 

Diskusi dilakukan antara Tim Monev dengan 
masing-masing penanggung jawab. 

(d) Klarifikasi Informasi Ke Lapangan 

Klarifikasi ke lapangan dilakukan secara uji petik 
yang merepresentasikan masing-masing kelompok 
kegiatan. Misalnya: mewakili PUAP, SLPTT, FEATI, 
dan Pengkajian Inhouse.  

Di lapangan diselenggarakan pertemuan kelompok,  
membahas kemajuan kegiatan yang sudah dicapai, 
permasalahan dan rencana kegiatan ke depan.  

Kegiatan dilakukan secara partisipatif, mendorong 
peserta pertemuan (petani) untuk lebih proaktif 
mengemukakan pendapatnya tentang apa yang 
dirasakan ketika menerapkan teknologi yang 
diintroduksikan 
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(e) Wawancara/diskusi hasil monev disampaikan oleh 
Tim Monev kepada para penanggungjawab 
kegiatan. Sasarannya untuk mengungkap berbagai 
temuan hasil monev untuk mendapatkan 
tanggapan dan menyusun perencanaan kegiatan ke 
depan. 

3. Tahap Pelaporan 

Sistematika pelaporan disarankan mengandung aspek-aspek 
sebagai berikut: 

a. Ringkasan eksekutif 
b. Latar Belakang 
c. Tujuan Monitoring dan Evaluasi 
d. Lingkup Monitoring dan Evaluasi 
e. Metode  
f. Hasil Pengumpulan dan temuan Analisis Data 
g. Pembahasan (Efisiensi dan efektivitas Program Pengkajian 

dan Diseminasi) 
h. Kesimpulan dan Rekomendasi 
i. Lampiran 
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Instrumen Monev (Contoh) 
 

Tabel 1.  Matriks evaluasi kegiatan __________ 
di BPTP  -------------------------------------- 

Indikator Judul Penelitian dan Pengkajian 
1 2 3 4 5 6 

1. Kelengkapan dokumen       
a. Matrik program       
b. Proposal       
c. ROPP       
d. Laporan       

2.   Kesesuaian antara prop/ropp dg 
laporan 

a. Judul prop vs substansi       
b. Tujuan vs luaran       
c. Metodologi       
d. Lokasi       

3.   Hasil litkaji 
a. Data yang dikumpulkan       
b. Ketajaman analisis       
c. Cakupan kegiatan       
d. Kesimpulan dan Rekomendasi       
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Bestseller  (Fivestar,  2008).  Ia  dapat  dihubungi  melalui  email: 

edzaqeus@gmail.com  atau melalui website: www.pembelajar.com 

dan weblog: http://ezonwriting.wordpress.com. Catatan: Artikel  ini 

telah dimuat sebelumnya di Majalah MATABACA Volume 6, No.12, 

Agustus 2008 (Edisi Khusus Ulang Tahun). 


