
  Judul Kegiatan: 

RAPAT PERSIAPAN PELATIHAN MONITORING DAN EVALUASI 

BATCH 2 TAHUN ANGGARAN 2022 

 

Hari/ Tanggal : Rabu / 5 Januari 2022 

Waktu     : 09.00 –  12.00 WIB 

Tempat     : Zoom Meeting (Online) 

 

 

Pemimpin Rapat: 

Fransiskus Handoko (Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan) 

 

Peserta Rapat: 

1. Guspika (Kapusbindiklatren-Bappenas) 

2. Indra Wisaksono (Bappenas) 

3. Wignyo Adiyoso (Pusbindiklatren-Bappenas) 

4. Heri Sagiman (Pusbindiklatren-Bappenas) 

5. Edi M. (Pusbindiklatren-Bappenas) 

6. Iin Dwi P. (Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemenparekraf) 

7. Diana Ayu Ahira 

8. Tri Haryono 

9. Joko Abu Bakir 

10. Meitrina Erny 

11. Suwanto 

12. Denny Farabi 

13. Amalia Diani 

14. Septi Mutiara Janing K  

15. Dimas Irawan  

16. Reysa Hastarimasuci  

17. Nining Dewi Laraswati  

18. Jajang Nurjaman 

 

Total Peserta: 18 orang 



Pembukaan: 

Fransiskus Handoko (Kordinator Pendidikan dan Pelatihan); 

Pada pembukaan rapat, Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

menyampaikan bahwa Pusbang SDM Parekraf memiliki rencana 

menyelenggarakan pelatihan monitoring dan evaluasi untuk batch ke-2. 

Pelatihan ini sangat krusial dibutuhkan agar ASN bisa memiliki pengetahuan 

dan kemampuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi. Saya harapkan 

pihak Bappenas, pihak Biro Perencanaan dan Keuangan serta pihak Pusbang 

SDM Parekraf dapat bekerja sama menyelenggarakan pelatihan ini.  

 

Selayang Pandang: 

Guspika (Kepala Pusdiklatren – Bappenas) 

Terkait rencana pelatihan monev Pusdiklatren Bappenas menyambut baik, 

karena monev termasuk dalam salah satu siklus perencanaan. Tahap 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang penting yang 

dijadikan masukan karena dapat mengukur apakah pelaksanaan sesuai dengan 

perencanaan atau tidak, apakah sudah dilakukan koreksi dan penyesuaian. 

Dalam jangka waktu dekat bisa dilihat apakah output tercapai atau tidak 

kemudaian outcomenya tercapat atau tidak. Agaimana target sasaran bisa 

tercapai tentunya para perencana ini bisa mengawal dari perencanaan sampai 

evaluasi 

Dalam mendisai satu program pelatihan, kami berdasarkan kepada apakah 

pelatihan ini dibutuhkan oleh instansi, apakah besar antusias dan 

kebutuhannya, bukan untuk memnuhi personal impress, jadi harus 

berdasarkan kebutuhan institusi, apakah institusi membutuhkan pegawai yang 

memiliki kemampuan monitoring dan evaluasi. Pelatihan itu bukan sosialisasi 

pelatihan, melainkan konsep dasar, sehingga diberikan pemahaman melalui 

diskusi, kasus-kasus dan latihan, kalau hanya memberikan aturan, aturan 

tersebut seringkali berubah, jadi apabila kita paham konsep dan teorinya maka 

perubahan tersebut mudah dipahami. 

Saya harapkan jika pelatihan ini dilaksanakan peserta mengetahui bahwa 

hal yang harus dilakukan peserta dapat mengimplementasi bahkan bisa 

membagikan pengetahuan yang didapatkan kepada pegawai lain yang belum 

mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. 

 

Pemaparan (Subkoord Bidang Pendidikan dan Pelatihan): 

1. Tujuan dan sasaran pelatihan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

anggaran batch 2  ini adalah untuk melatiha para ASN tentunya yang 

memiliki jabatan fungsional perencana anggaran agar mempunyai 

pengetahuan keterampilan dalam melaksanakan pelaporan dan evaluasi 

kegiatan di masing-masing satuan kerja. Sasaran pelatihan ini untuk 



meningkatkan kompetensi dalam rangka efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, 

proses penyunan dan perencanaan anggaran. 

2. Pelatihan direncanakan secara blended learning. 

3. Peserta pelatihan merupakan pejabat fungsional analis anggaran dan staf 

pelaksana anggaran baik di pusat, badan otorita, dan PTNP. 

4. Kegiatan pelatihan terbagi menjadi 2 sesi yaitu : 

• Sesi daring menggunakan e-learning tanggal 2-5 Februari 2022 

• Sesi luring tanggal 7-10 Februari 2022 

 

Point Pembahasan : 

1. Disepakati bahwa peserta pelatihan monev batch 2 ini merupakan  

2. Pada saat audit kinerja program oleh BPK terdapat temuan berupa belum 

adanya dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan monev atau dikatakan 

belum memadai, dan unit teknis yang mengampu kegiatan di 10 DPP belum 

memiliki dokumen pendukung yang jelas dan lengkap. Hal tersebut menjadi 

tantangan bagi perencana kedepannya untuk memperbarui metode 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sehingga diperlukan tambahan 

pengayaan bagi peserta pelatihan batch 1 sebelumnya. 

3. Bidang diklat masih menunggu usulan atau update data peserta untuk batch 

2 dari pihak Biro Perencanaan dan Keuangan (Ibu Iin). 

4. Untuk tanda tangan pada sertifikat pelatihan, disepakati bahwa sertifikat 

akan ditandatangani oleh Kapusdiklatren dan Kapusbang SDM Parekraf dan 

pihak pusdiklatren bersedia memfasilitasi dan membantu proses tersebut. 

5. Berdasarkan silabus pada pelatihan sebelumnya pihak pusdiklatren 

menyampaikan bahwa silabus tersebut sudah sesuai, tetapi jika ingin 

dikembangkan atau dikombinasikan dengan silabus yang dimiliki 

pusdiklatren saat ini, hal tersebut dapat dikoordinasikan lebih lanjut. 

6. Tim pengajar pada batch 2 ini direncanakan ada penambahan dibandingkan 

batch 1 sebelumnya, karena pelatihan akan diselenggarakan secara daring 

dan luring. 

7. Materi untuk batch 2 diantaranya : 

• Sesi daring (pembelajaran mandiri dan live chat per sesi) 

- Intervensi pemerintah 

- Barang publik 

- Kerangka logika 

- Struktur kebijakan 

- Indikator kinerja 

- Perencanaan penganggaran 

- Penugasan/kuis 

• Sesi luring  

- Pengantar Pelatihan 



- Materi Pengayaan RBME 

- Konsep Pemantauan dan Evaluasi 
- Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan 
- Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

- Pengayaan Materi 
- Latihan (Kerangka logika, indikator kinerja) 

- Pemahaman bisnis proses 
- Pemahaman lingkungan strategis 

- Studi Kasus Pemantauan Renja K/L 

- Model Analisa Data Pemantauan 

- Penyusunan Laporan Pemantauan 

- Studi Kasus Pemantauan Proyek/RKP 

- Model Analisa Data Pemantauan 

- Penyusunan Laporan Pemantauan 

- Latihan Pemantauan RKP 

- Laporan Pemantauan Proyek 

- Studi Kasus Evaluasi Renja K/L 

- Model Analisa Data Evaluasi 

- Penyusunan Laporan Evaluasi 

- Latihan Evaluasi Renja 

- Studi Kasus Evaluasi Proyek/RKP 

- Model Analisa Data Evaluasi 

- Penyusunan Laporan Evaluasi 

- Latihan Evaluasi Proyek 

- Latihan Evaluasi RKP 

• Pretest dilaksanakan setelah pembukaan, dan posttest dilakukan setelah 

pelatihan selesai. 

• Peserta diminta untuk merangkum issue-issue apa yang akan dibahas 

secara mendalam pada sesi luring. 

8. Sebelum pembelajaran terdapat masukan untuk memberikan brainstorming 

terlebih dahulu tentang khasanah dari monev dan apa yang dilakukan pada 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi.  

9. 6 bulan setelah pelatihan dilaksanakan, Bidang Diklat melakukan survey 

menggunakan metode kick patrick dan hasilnya disampaikan kepada 

pimpinan masing-masing unit kerja. 

10. Disepakati akan diadakan rapat kembali untuk membicarakan model 

penyampaian dari masing-masing materi secara mendetail dan menyamakan 

kisi-kisi substansi kepada pengajar serta pembagian porsi mengajar dari 

masing-masing pengajar. 

11. Hari ke 7,8,9,10 dilaksanakan presentasi hasil pembahasan materi dan 

studi kasus oleh masing-masing peserta ataupun secara berkelompok. 

12. Diusulkan oleh Ibu Iin dari Biro Perencanaan dan Keuangan yang juga 



merupakan peserta pelatihan monev batch 1 bahwa diharapkan bisa 

dilaksanakan monev secara langsung ke lokasi studi untuk mendorong 

pelatihan yang aplikatif dan manfaatnya bisa langsung terlihat. Dari segi 

biaya perjalanan bisa dibebankan kepada masing-masing unit kerja peserta. 

13. Kedepannya nanti materi pelatihan bisa dibuatkan dalam bentuk buku. 

 

KESIMPULAN : 

1. Mingggu depan akan dijadwalkan rapat lanjutan pembahasan detail teknis 

pelaksanaan dan pembagian porsi materi masing-masing pengajar. 

2. Update peserta pelatihan batch 2 akan disampaikan oleh Ibu Iin dari Biro 

Renkeu kepada Pusbang SDM Parekraf. 

3. Tim penyelenggara bidang diklat akan menunggu usulan dan masukan 

terkait lokasi studi kasus jika dimungkinkan dilakukan secara langsung. 

4. Sertifikat pelatihan untuk batch 2 akan ditandatangani oleh Kapusdiklatren 

dan Kapusbang SDM Parekraf. 

 

Penutupan : 

Penutupan disampaikan oleh Bapak Wignyo Adiyoso, beliau menyampaikan 

apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi persiapan pelatihan 

monitoring dan evaluasi, dan pihak Pusdiklatren Bappenas bersedia 

menginisiasi program pelatihan dan bersedia mendukung untuk pertemuan 

selanjutnya hingga terselenggaranya pelatihan monitoring dan evaluasi batch 2 

sesuai dengan yang diharpkan. 

 

 

 

Notulis: 

 
 

 
Reysa Hastarimasuci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 



 
 

 
 

 
 

 


