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TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
• Adalah untuk menilai sejauh mana rencana 

program/kegiatan telah dilaksanakan dan sejauh mana 
dampak kegiatan tersebut terhadap perubahan 
kelompok sasaran

• Untuk mengenali masalah pelaksanaan program, 
melakukan koreksi/perbaikan pelaksanaan program, 
mengukur pencapaian sasaran program, dan menilai 
tren perubahan yang diharapkan.

• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diharapkan 
dapat menjamin apakah program tetap berorientasi 
terhadap manfaat bagi kelompok sasaran, dan dapat 
menilai apakah program yang dijalankan tersebut 
efisien, produktif, dan efektif 2



Apa yang dibutuhkan untuk melakukan 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI?

Tuliskan dalam meta-plan

CURAH PENDAPAT
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KEGIATAN-1
Menyiapkan Rancangan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan 
serangkaian kegiatan yang sistematik dan 
teratur untuk mendapatkan dan menggunakan 
data dan informasi sebagai dasar perbaikan 
implementasi program.
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MODEL PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

TUJUAN

INDIKATOR

INPUT PROSES OUTPUT/
OUTCOME

EFEKTIVITAS

PRODUKTIVITASEFISIENSI
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MODEL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Model Pemantauan dan Evaluasi yang dipakai 
hendaknya mencakup semua komponen sistem, 
seperti :

• Input (berkaitan dengan sumberdaya yang 
digunakan)

• Proses (bagaimana program diimplementasikan), 
dan hasil (baik berupa output maupun outcome)

• Serta menilai apakah hasil tersebut dapat mencapai 
tujuan berdasarkan indikator yang dikembangkan 
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KEGIATAN-2
Menyiapkan Indikator Pencapaian Kinerja Renstra

• Tujuan tahap ini adalah menetapkan indikator 
kinerja pencapaian program berdasarkan 
sasaran yang telah ditetapkan 

• Perubahan situasi yang dipantau dan dievaluasi 
dari waktu ke waktu, diukur melalui indikator-
indikator 

• Isu penting pada bagian ini adalah menetapkan 
indikator kinerja yang akan digunakan untuk 
mengukur  keberhasilan program
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INDIKATOR
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

Suatu petunjuk atau keterangan yang dapat digunakan 
untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan 
dilihat dari segi peningkatan dan pemerataan 
partisipasi/akses pendidikan. Indikator kunci yang dapat 
digunakan antara lain:

• Angka Melanjutkan (AM)
• Angka Partisipasi Kasar (APK)
• Angka Partisipasi Murni (APM)
• Angka Partisipasi Sekolah (APS)
• Jarak Sekolah dari tempat tinggal
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Peningkatan mutu, relevansi dan daya 
saing

Suatu petunjuk atau keterangan yang dapat 
digunakan untuk mengukur keberhasilan 
pembangunan pendidikan untuk mewujudkan 
pendidikan masyarakat yang bermutu, berdaya 
saing, dan relevan dengan kebutuhan 
masyarakat
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Indikator yang digunakan antara lain

• Persentase Kepala Sekolah dan Guru menurut 
Ijazah Tertinggi (% GI)

• Persentase Kelayakan Mengajar Kepala Sekolah 
dan Guru (% GL)

• Persentase Ruang Kelas Menurut Kondisi (% RK)
• Persentase Fasilitas Terhadap Jumlah Sekolah 

(%FS)
• Angka Lulusan (AL)
• Angka Mengulang Kelas (AMK)
• Angka Putus Sekolah (APTS)
• Indikator terkait dengan penerapan MBS di 

tingkat sekolah
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Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan 
pencitraan publik

Suatu petunjuk atau keterangan yang dapat 
digunakan untuk mengukur keberhasilan 
pembangunan pendidikan dengan mewujudkan 
sistem pengelolaan pendidikan yang efisien, 
efektif, dan akuntabel dengan menekankan 
pada peranan desentralisasi dan otonomi 
pendidikan di setiap jenjang pendidikan dan 
masyarakat, serta meningkatkan citra publik
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Indikator kunci yang dapat digunakan  
antara lain

• Rata-rata Lama Belajar
• Rasio sekolah yang telah memiliki RPS/RKS
• Kinerja Komite Sekolah (lihat tabel 62)
• Rasio sekolah yang melakukan laporan keuangan 

tahunan
• Laporan tahunan Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota yang dipublikasikan 
• Kinerja Dewan Pendidikan  
• Ketersediaan Rencana Perkembangan Sekolah 

(RKS)
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HUBUNGAN ANTARA PROGRAM, 
INDIKATOR KINERJA, DAN UNIT KERJA

RPJMD

RENSTRA
SKPD

PROGRAM
KEGIATAN

KUA PENDANAAN

INDIKATOR KINERJA SKPD

SUBDIN
SATUAN

PENDIDIKAN

UPTD
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KEGIATAN-3
Identifikasi Unit Kerja yang Dapat Melakukan Pemantauan 

dan Evaluasi

Tujuan pada tahap ini adalah untuk mengidentifikasi 
unit kerja mana yang dapat melakukan Pemantauan 
dan evaluasi implementasi Renstra. Unsur-unsur yang 
dapat melakukan Pemantauan dan evaluasi 
implementasi Renstra meliputi

– Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

– Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang Pendidikan

– Satuan Pendidikan

– Dewan Pendidikan, dan

– Komite Sekolah
14



Unit lain yang relevan 

Beberapa program, seperti BOS, DAK bidang 
Pendidikan, dan lainnya telah mendesain 
kegiatan Pemantauan dan Evaluasi sebagai 
suatu tahapan kegiatan yang harus dilakukan 
baik dilakukan secara internal oleh pelaksana 
program maupun oleh pihak eksternal

Bagaimana bisa melibatkan stakeholder lain, 
seperti LSM, dalam Pemantauan dan Evaluasi?
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LEMBAR KERJA -2: KELOMPOK

Tentukan 2 indikator program yang akan di 
evaluasi?
Bagaimana indikator tersebut di evaluasi (apa 
ukurannya dan apa alat ukurnya?)

Kapan dan seberapa sering akan dilakukan 
pengumpulan data untuk indikator tersebut?

Berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan 
pemantauan terhadap indikator tersebut?
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KEGIATAN-4: 
Melakukan Analisis Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Tujuan tahap ini adalah untuk memberikan 
gambaran bagaimana data dan informasi yang 
diperoleh melalui Pemantauan dan Evaluasi 
dianalisis. 

Analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan 
dari Pemantauan dan Evaluasi , yaitu untuk: 
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1) Mengukur Tingkat Ketercapaian Sasaran 
Program

Untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran 
diperlukan seperangkat data pada setiap indikator 
keberhasilan, pertama adalah data baseline yang 
menggambarkan kondisi awal sebelum 
program/kegiatan dilaksanakan.

2) Memprediksi keberhasilan program
Salah satu lingkup evaluasi adalah evaluasi tengah 
masa (midterm evaluation) atau dikenal juga dengan 
on going evaluation. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan 
bahan untuk melakukan prediksi, apakah sasaran 
program akan tercapai sesuai dengan rencana, lebih 
rendah atau lebih tinggi
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Jika hasil proyeksi menunjukkan adanya 
kecenderungan tingkat pencapaian indikator 
kinerja lebih rendah dari rencana, maka perlu 
dicari kendala-kendala yang menyebabkan 
rendahnya tingkat pencapaian tersebut. Selain 
itu, alternatif kebijakan perlu diformulasikan 
agar sasaran program dapat tercapai sesuai 
rencana. Alternatif kebijakan yang disarankan 
dapat mencakup perubahan sumberdaya yang 
dibutuhkan, strategi yang digunakan, serta 
kebijakan yang diterapkan
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3) Mengukur Tingkat Keberhasilan Program
Indikator keberhasilan program berdasarkan sasaran 
yang telah ditetapkan perlu diukur tingkat 
pencapaiannya melalui pelaksanaan Pemantauan dan 
evaluasi. Data baseline diisi sesuai dengan data yang 
ada pada profil pendidikan, data Pemantauan ke-1 
disesuaikan dengan hasil Pemantauan yang dilakukan 
pada tahun ke berapa (i = 1, 2, 3, … dst.)

Contoh Indikator 
Kinerja

Baseline Pemantauan ke-
1

Pemantauan 
ke-2

Pemantauan 
ke-n

Angka Partisipasi Sekolah 
7-12 tahun

Angka melanjutkan SD ke 
SMP
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ACUAN
• Indikator kinerja pada RPJMD kabupaten/kota

• Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
bidang Pendidikan, Kepmen Diknas No. 129a 
Tahun 2004

• Indikator pada penerapan Manajeman Berbasis 
Sekolah (MBS), dan manfaatnya untuk siswa

• Ukuran kinerja kunci Renstra Depdiknas 2005-
2009

• Indikator pencapaian kinerja pada Renstra Dinas 
Pendidikan Propinsi dan Nasional 21


