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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Berbagai program pendidikan dan pelatihan polri yang telah dan akan
dilaksanakan memerlukan peningkatan kinerja pimpinan dan staf organisasi baik dalam
sistem perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Keberhasilan suatu program
pendidikan dan pelatihan polri dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan
pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang
merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi
(monev) maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat
diketahui……..

diketahui. Ditinjau dari aspek pelaksanaan, monev memerlukan keterampilan petugas.
Petugas adalah seorang evaluator yang terampil untuk mengumpulkan berbagai data
yang sesuai dengan tujuan monitoring dan evaluasi. Selain itu, kejujuran, keuletan, dan
penguasaan pengetahuan tentang monitoring dan evaluasi menjadi tuntutan kualifikasi
petugas. Bila ditinjau dari aspek sistim monitoring dan evaluasi, maka staf yang terlibat
dalam kegiatan ini harus mampu merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan
melaporkan seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi.
Monev yang dilakukan oleh petugas yang profesional, dan didukung dengan
instrumen yang baku akan dapat diperoleh data obyektif. Data obyektif yang dianalisis
dengan teknik yang tepat akan didapatkan informasi yang terpercaya untuk dasar
pengambilan keputusan manajemen. Sehingga keputusan yang diambil tepat untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Monev adalah kegiatan monitoring dan evaluasi
yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring
sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau jalannya
organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat factor
pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring (pemantauan)
dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai
masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan.
Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan
menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil
menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi (rekomendasi) untuk pembuatan
keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran hasil evaluasi. Perbedaan antara
monitoring dan evaluasi adalah monitoring dilakukan pada saat program masih berjalan
sedangkan evaluasi dapat dilakukan baik sewaktu program itu masih berjalan ataupun
program itu sudah selesai. Atau dapat juga bila dilihat dari pelakunya, monitoring
biasanya dilakukan oleh pihak internal sedangkan evaluasi dilakukan oleh pihak internal
maupun eksternal. Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh fakta atau kebenaran dari
suatu program beserta dampaknya, sedangkan monitoring hanya melihat keterlaksanaan
program, faktor pendukung, penghambatnya. Bila dilihat secara keseluruhan, kegiatan
monitoring dan evaluasi ditujukan untuk pembinaan suatu program.
Tujuan……..

Tujuan pembuatan aplikasi monitoring dan evaluasi (e-monev) ini adalah memberi
pemahaman tentang langkah-langkah persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan
hasil evaluasi program serta sebagai media penyimpan (database) kegiatan monev pada
Lemdiklat Polri. Hasil monev merupakan informasi berharga yang dapat dijadikan
pedoman bagi pimpinan untuk mengambil keputusan pengembangan organisasi yang
dipimpinnya. Suatu organisasi haruslah dikelola secara profesional. Pengelolaan
organisasi dimulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sesuai
visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian dalam kenyataannya,
dewasa ini masih banyak keputusan-keputusan dalam penyusunan perencanaan
organisasi yang diambil tidak berdasarkan informasi yang akurat. fungsi aplikasi emonev memudahkan didalam merancang, menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan
seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi.
Oleh karena itu sebelum seseorang melakukan monev, maka terlebih dahulu
mereka memiliki pemahaman, keterampilan, dan kemampuan melaksanakan tugas
sebagai evaluator pelaksanaan program. Di sinilah diperlukan kemampuan menyusun
instrumen, mengumpulkan data, menganalisis data hingga menginterpretasihan hasil
analisis dan menyusun kesimpulan hasil analisis. Hasil analisis data monev ini menjadi
informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan perencanaan program di masa
mendatang. E-Monev ini berupaya mengupas berbagai tahapan Monitoring dan evaluasi,
yang sering dilakukan oleh berbagai peneliti. Namun banyak pula yang kurang paham,
apa perbedaan dan kegunaannya. Dilanjutkan dengan memahami bagaimana data
dimanfaatkan untuk kepentingan monev.

B.DASAR……..

B. DASAR
1.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;.

2.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

3.

Keputusan

Kepala

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

Nomor:

Kep/2502/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Program Pendidikan
dan Pelatihan Polri;
4.

Surat

Kepala

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

Nomor:

B/8171/XII/Dik.2.1./2020/Lemdiklat tanggal 2 Desember 2020 perihal arahan
pengalihan proses belajar mengajar Diktukba Polri T.A. 2020/2021 pada SPN
dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.

C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MAKSUD
Maksud e-monev menjadi acuan untuk meningkatkan keterampilan petugas
monev dalam mengumpulkan data akurat tentang pelaksanaan program yang
dimonitoring dan dievaluasi sehingga hasil analisisnya dapat dijadikan bahan
penyusunan rekomendasi yang mendasari suatu kebijakan pimpinan.

2.TUJUAN……..

2. TUJUAN
Tujuan monitoring dan evaluasi (e-monev) ini adalah memberi pemahaman
tentang langkah-langkah persiapan, perencanaan, pelaksanaan,pelaporan hasil
evaluasi program serta penyimpanan arsip database monev jangka pendek dan
panjang. Hasil monev merupakan informasi berharga yang dapat dijadikan
pedoman bagi pimpinan untuk mengambil keputusan pengembangan organisasi
yang dipimpinnya.
D. KEGIATAN
Dalam rangka pembuatan Aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (e-Monev),
kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1.

Penerbitan Surat Perintah ;

2.

Rapat kesiapan penyusunan aplikasi;
a. Paparan konsep awal;
b. Diskusi kelompok;

3.

Pelaksanaan penyusunan;

4.

Metode kegiatan simulasi pengecekan kesiapan:
a. Pelatihan penggunaan aplikasi;
b. Evaluasi penggunaan aplikasi;

5.

E.

Pelaksanaan penggunaan Aplikasi.

KELUARAN YANG DIHARAPKAN
Terselenggaranya kegiatan Pengkajian, Monitoring dan Evaluasi Program
pendidikan Polri, Hasil Didik secara komprehensif.

II. PELAKSANAAN……..

II. PELAKSANAAN
F.

METODE
Rapat Diskusi Konsep penyusunan Aplikasi, Forum Group Discussion (FGD), dan
pencocokan data yang sudah ada serta menghimpun produk-produk dan dokumen
lainnya.

G. PELAKSANA
Pelaksanaan kegiatan penyusunan aplikasi e-monev 25 orang dari Lemdiklat Polri.
H. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dalam kegiatan revisi regulasi (Peraturan Kalemdiklat) tentang
Standar Penilaian dan Pemberhentian peserta didik adalah Lemdiklat sebagai
penyelenggara pendidikan dan pelatihan Polri.

I.

JADWAL KEGIATAN
Rapat awal persiapan kegiatan dilaksanakan pada tanggal Januari 2021 di Ruang
Rapat Bagjiandiklat Biro Jianbang Lemdiklat Polri.
Pelaksanaan kegiatan penyusunan aplikasi e-monev, sebagai berikut :
Tahun 2021
TahapKegiatan
Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat persiapan
X
Pelaksanaan
penggunaan
Aplikasi eMonev.
X

J. HASIL……..

J.

HASIL YANG INGIN DICAPAI
Tersedianya Sarana dan prasarana didalam satu sitstem database (e-monev) yang
mudah diakses yang dapat teintegrasi dengan Biro biro pada Lemdiklat Polri dan
Satdik Jajaran.
Terselenggaranya Kegiatan pengkajian, monitoring dan evaluasi pendidikan Polri
dengan menghasilkan personel Polri yang profesional, bermoral dan modern dalam
melaksanakan kegiatan monev dimasa sekarang dan akan datang.

K. PEMBIAYAAN
Biaya Pembuatan Aplikasi E-Monev diperlukan dukungan anggaran sebesar
Rp………………,- (…………………………..) dengan rincian terlampir.

III.

PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja dibuat, guna mendukung pelaksanaan pembuatan
aplikasi e -monev sebagai bahan pertimbangan pimpinan.
Jakarta, Januari 2021
KABAG JIANDIKLAT
Paraf :
1. Konseptor/ Kasubbag Jiandiktuk: .......
2. Kaurmin Bag Jiandiklat
: ........
3. Kaurtu Rojianbang
: .......
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