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PENGAWASAN DAN EVALUASI (M&E) 
 
M&E adalah sebuah proses yang harus terjadi sebelum, selama dan setelah aktifitas 
tertentu untuk mengukur efek aktifitas tersebut terhadap komunitas atau kelompok orang. 
 
Tabel berikut membatasi Pengawasan dan Evaluasi serta kaitan keduanya: 
 

Pengawasan   Pengumpulan data secara teratur, yang akan diubah menjadi informasi, 
dan yang akan menjadi dasar evaluasi. Poin-poin pengawasan (waktu 
dan tempat) harus direncanakan sebelumnya sebagai bagian rancangan 
modul. 

Evaluasi  Proses menilai dengan membandingkan hasil suatu aktifitas dengan 
standar kinerja untuk aktifitas tersebut. Evaluasi digunakan untuk 
menetapkan efisiensi, efektifitas, dan pengaruh suatu aktifitas. Evaluasi 
termasuk mencari perbedaan antara hasil yang direncanakan dan hasil 
di lapangan serta mengidentifikasi alternatif cara bertindak di masa 
yang akan datang. 

 
Sebagai seorang pelatih, Anda harus mengajari peserta apa, kapan dan bagaimana M&E, 
namun juga melacak perubahan yang terjadi sepanjang program. Ini harus dilakukan 
dengan cara yang kolaboratif bersama peserta. 

 

ALUR M&E 
 
Tujuan laporan Pengawasan dan Evaluasi MAMTI adalah menyediakan “kartu nilai” bagi 
Proyek MAMTI untuk melacak kemajuan proyek yang bersangkutan. Berikut adalah 
komponen kartu nilai tersebut: 
 
Input:  Sumberdaya fisik, manusia, keuangan dan modal yang digunakan dalam 

proyek dan aktifitas pendukungnya. 

Outputs:  Hasil-hasil langsung dari aktifitas proyek tersebut yang mencerminkan 
perubahan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku. Contohnya mencakup 
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dokumen CAMP, catatan rapat konsultansi CAMP, catatan contoh 
pengiriman, dll. 

Hasil: Perubahan perilaku orang atau lembaga sebagai hasil input dan output proyek 
tersebut. Hasil yang berkesinambungan dan bermakna dicapai ketika 
penerima proyek mengambil alih output proyek tersebut. Misalnya, rapat 
konsultansi CAMP adalah sebuah output karena penyelenggara komunitas 
MAMTI dapat membantu memfasilitasi dan mengatur rapat tersebut. Sebagai 
perbandingan, kehadiran dalam rapat dan kepatuhan terhadap kebijakan 
CAMP dari waktu ke waktu adalah hasil, karena hal tersebut ditentukan oleh 
kelangsungan posisi tawar stakeholder dan menyatu menjadi budaya 
komunitas tersebut. 

Dampak: Perubahan jangkapanjang secara lingkungan/biofisis, sosial, finansial dan 
berdasarkan pasar yang terjadi sebagai hasil perubahan perilaku yang 
dipertahankan dari proyek tersebut. 

 
Keempat komponen pengawasan ini saling berkaitan. Aktifitas proyek, atau inputs, 
(misalnya, melatih kolektor kebiasaan yang benar) diharapkan menghasilkan suatu “aliran 
dampak” yang menghasilkan output (misalnya kolektor bersertifikat), hasil (misalnya 
organisme berkualitas tinggi secara berkesinambungan) dan dampak (misalnya 
meningkatnya kehidupan karena membaiknya pendapatan) proyek. Diagram berikut 
menunjukkan hubungan antara komponen-komponen utama yang diawasi.  

 

Kerangka kerja Konseptual M&E  
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Program M&E yang dikelola dengan baik akan memberi mereka yang melaksanakan 
proyek MAMTI sebagai berikut: 

- Informasi dan analisis yang diperlukan untuk mengarahkan proyek ke sasaran dan 
tujuan yang diinginkan; 

- Pengukuran kemajuan untuk menemukan bidang-bidang untuk dan sebagai alat 
pengembangan di masa yang akan datang; 

- Kerangkakerja bersama demi saling pemahaman dan pengawasan kinerja di antara 
pemain tim proyek; 

- Catatan terpadu tentang aktifitas proyek agar mereka yang terlibat tetap 
mengetahui status proyek; 

- Sinopsis keberhasilan dan kegagalan proyek sebagai alat pembelajaran bagi anggota 
dan stakeholder proyek; dan 

- Analisis yang konsisten tentang dampak proyek dalam lokasi tertentu pada waktu 
tertentu. 

 
Meski M&E menyediakan alat analisis yang bermanfaat, tetap penting untuk memikirkan 
beberapa permasalahan yang dapat menghambat kemajuan proyek. Permasalahan yang 
umum bagi MAMTI meliputi: 

 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan dokumentasi. Tidak semua badan resmi 
mematuhi ketentuan dokumentasi.   

 Kekeliruan identifikasi spesies. Nelayan menggunakan nama lokal yang berbeda 
antar daerah, dan ini dapat membingungkan atau menimbulkan kekeliruan dalam 
menentukan spesies. 

 Tidak ada data pendapatan. Beberapa eksportir tidak mengungkapkan harga. 
Hubungan mungkin mempengaruhi harga yang mau dibayar eksportir. Jadi, sulit 
untuk menanyakan standar harga atau membuat daftar harga.  

Agar program pengawasan dan evaluasi efektif, pelatih dan peserta wajib mengemban 
sejumlah tanggungjawab, seperti berikut: 

 

TANGGUNGJAWAB PELATIH 

• Menyediakan semua pekerjaan pra-program dan perencanaan program.  

• Di awal program, menetapkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan peserta 
(misalnya indikator).   

• Menyediakan sumber pelatihan dan pelajaran untuk membantu peserta belajar 
berdasarkan tujuan program dan mewujudkan target mereka. 

• Menyiapkan alat ukur pelatihan dan proses pembinaan dan pembimbingan.  
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• Mengukur kemajuan selama dan setelah aktifitas pembinaan dan pembimbingan 
dengan strategi M&E berdasarkan indikator yang ditetapkan di muka. 

• Memonitor proses belajar selama dan setelah program; termasuk memonitor  
o Aktifitas pelatihan (misalnya, dengan tes pra dan pasca pelatihan) dan,  
o Aktifitas pembinaan dan pembimbingan. 

• Memastikan peserta menghasilkan rencana tindakan untuk menegakkan, 
melaksanakan dan menjalankan pelajaran setelah pelatihan. 

•  Membuat rekomendasi tentang cara mengatasi keadaan jika diperlukan. 

 

TANGGUNGJAWAB PESERTA 

• Menyadari proses dan manfaat M&E. 

• Terlibat dalam perencanaan dan perancangan pelatihan, jika mungkin (misalnya 
komentar tentang cara memperbaiki materi).  

• Terlibat dalam perencanaan dan perancangan aktifitas pembinaan dan 
pembimbingan. Misalnya, selama pelatihan (Modul 7 TOT, Aktifitas 1), peserta 
harus terlibat aktif dalam penentuan kebutuhan saat ini dan yang akan datang 
dalam hal pengembangan usaha.   

• Melengkapi rencana tindakan pribadi selama dan pada akhir pelatihan untuk 
diterapkan sekembali mereka ke tempat kerja, dan, selanjutnya, mempraktekkan hal 
dengan dukungan dari pembina atau pembimbing.  

• Memiliki minat dan mendukung proses M&E. Sehingga menghasilkan informasi 
yang akurat dengan merawat catatan, penjualan, pengeluaran, tabungan, biaya, dan 
lain sebagainya.  

N.B. meski peran utama peserta dalam program ini adalah belajar, peserta wajib dilibatkan 
dalam proses evaluasi. Ini penting, karena tanpa komentar peserta evaluasi lengkap tidak 
akan mungkin, juga penerapan pengetahuan dan ketrampilan baru. Kalau peserta 
mengabaikan tanggungjawab ini, pelatihan usaha akan kehilangan nilai. Peserta akan 
sangat membantu jika proses tersebut menghindari latihan-latihan di atas kertas saja. 
Sebaliknya, pastikan peserta memahami pentingnya input mereka. 

JENIS EVALUASI 
 
Evaluasi Formatif: 

 Input 
 Modul 
 Peristiwa belajar 
 Outputs   

Ya atau tidak … 
 Ketrampilan, pengetahuan dan kecakapan 

berubah 
 Tujuan tercapai 
 Proses belajar tercapai 
 Integritas dipertahankan 
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Evaluasi Sumatif: 
 Program pelatihan total  
 Penggunaan sumberdaya 
 Dampak luar 

 Pengukuran kontribusi bersih program 
terhadap perkembangan 

 Perbandingan alternatif pemanfaatan 
sumberdaya 

 Analisis Biaya/Rasio Manfaat 

 

A) Evaluasi Formatif 
 
Contoh bagus evaluasi formatif adalah “tes pra-pelatihan” “tes pasca pelatihan” yang 
diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah suatu modul atau sesi. Evaluasi ini 
memberi pelatihan data kuantitatif untuk mengukur proses belajar. Secara umum, ada tes 
singkat dan sederhana yang menunjukkan seberapa jauh peserta telah belajar dan 
mempertahankan pelajaran yang mereka peroleh.  
 
B) Evaluasi Sumatif  
 
Contoh evaluasi sumatif adalah “Rencana Tindakan” atau “Buklet Papan.” Jenis evaluasi 
ini biasanya dilaksanakan sepanjang pelatihan, di mana peserta mengisi sebuah buklet 
dengan informasi dan komentar kualitatif, namun dapat juga dilakukan dalam tahap 
pembimbingan. Evaluasi ini biasanya disajikan sebagai Kuis Pelajaran, yang dapat berupa 
alat sederhana yang menanyakan kepada peserta: 

• Apa yang telah mereka pelajari tentang program tersebut 

• Ingatan berguna apa yang mereka dapatkan dari materi pelatihan  

• Apa yang tidak tercakup yang mereka harapkan tercakup 

• Apa lagi yang mereka ingin seharusnya sudah tercakup.  

 

Nilai boleh dilampirkan atau dibiarkan kosong untuk diisi oleh peserta, tetapi nilai ini 
tidak sepenting komentar teks dari peserta. 
 
Pelatih mengumpulkan kuisioner di akhir pelatihan dan menggunakannya untuk 
melaksanakan perubahan yang diperlukan. 
 
PILIHAN INDIKATOR: 

Persiapan aktifitas pengawasan (lihat Sesi 1, Skema Proses Pembinaan dan Pembimbingan 
CCIF, Poin 3) memerlukan indikator yang jelas dan lengkap. Indikator (juga disebut 
indikator usaha) membantu analisis kinerja ekonomi, seperti pengembangan usaha, 
potensi peningkatan ketrampilan berusaha dari waktu ke waktu, dan prediksi kinerja di 
masa yang akan datang. 
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Indiktor dapat mencakup beragam indeks. Untuk usaha yang berkaitan dengan MAMTI, 
berikut adalah beberapa indikator yang relevan: 
 

Organisasi   Peran utama Indikator 

MAC Praktek terbaik Proses pemeriksaan  
Metode penangkapan (misalnya, dengan 
racun atau jaring) 
Penanganan ikan (misalnya, pemisahan) 
Tingkat kematian 
Penggunaan dokumentasi 
Lain-lain: 
 

Reef Check Pengawasan 
sumberdaya 

Kondisi karang 
Kesehatan ikan 
Jumlah ikan per spesies 
TAC (Tangkapan Total Yang 
Diperbolehkan), untuk semua ikan, termasuk 
spesies yang terancam 
Lain-lain: 
 

CCIF Kelangsungan usaha Praktek tatabuku 
Hubungan dengan eksportir 
Organisasi antar pengurus nelayan dan 
koodinator  
Kemampuan melacak ongkos dan manfaat 
Tabungan dan perencanaan jangka panjang 
Lin-lain:  
 

 
Indikator ekonomi pada dasarnya dipelajari untuk mengukur peningkatan selama siklus 
usaha. Penting untuk menetapkan indikator ini secara tepat sebelum mempraktekkan 
suatu sistem M&E.  
 
Juga penting untuk memahami bahwa indikator berubah dari waktu ke waktu 
berdasarkan tujuan dan sasaran suatu proyek atau organisasi. Jadi, pengkajian dan 
pemutakhiran indikator harus menjadi bagian pengelolaan proyek yang baik. 
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TINGKATAN EVALUASI 
 
A) Tingkatan standar evaluasi 
 
Tingkatan evaluasi ditetapkan setelah indikator ditentukan.  
Ada empat tingkatan standar evaluasi program: Tingkatan Reaksi, Belajar, Perubahan 
Perilaku, dan Perubahan Komunitas. Penasehat wajib memilih tingkatan yang tepat untuk 
proyek tersebut. Evaluasi yang lebih lengkap dapat mencakup mempertimbangkan lebih 
dari satu tingkatan belajar. Tabel berikut berisi garisbesar metode yang dapat digunakan 
dalam setiap jenis evaluasi. 
 

Tingkatan  Metodologi  

Tingkatan reaksi – apa yang disukai atau 
tidak disukai peserta, atau bagaimana 
mereka bereaksi 

 Selama dan segera setelah pelatihan 
 Di ruangkelas 
 Di luar kelas 

Pengamatan  
Mendengarkan  
Berbicara informal 
Skala reaksi 
Kuisioner  
Diskusi formal, diskusi informal 

Tingkat belajar – perubahan kognitif 
 Selama dan segera setelah pelatihan 
 Di ruangkelas 
 Di pekerjaan 

Skala penilaian informal  
T & J informal  
Poin pelajaran yang diingat 
Tes formal dan obyektif 
Esai tertulis 
Skala penilaian formal  

Tingkat perubahan perilaku 
 Selama dan segera setelah pelatihan 
 Di ruangkelas 
 Di luar kelas 

Pengamatan  
Bincang/diskusi informal 
Surat/diari 
Simulasi 
Sandiwara  
Skala penilaian 

Tingkat perubahan komunitas  
 Di luar kelas 
 Dampak jangka panjang 
 Beberapa tahun setelah pelatihan  

Pengamatan  
• Perubahan kualitas hidup 
• Perubahan hubungan 
• Analisis biaya/manfaat  
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B) Tingkat tujuan evaluasi  
 
Juga, Anda dapat memutuskan untuk mendasarkan strategi pengawasan Anda pada 
tujuan yang telah Anda tetapkan selama merancang sesi Anda (lihat Modul 1 Sesi 3 
Penetapan Tujuan). Dalam kasus ini, Anda harus memilih strategi evaluasi Anda 
berdasarkan tingkatan tujuan yang telah Anda tetapkan: Pengetahuan, Pemahaman, 
Penerapan, Analisis, Sintesis dan/atau Evaluasi. 
 
Tabel berikut berisi contoh strategi dan alat untuk 5 tingkatan tujuan. 
 
Tingkatan tujuan  Contoh Strategi dan Alat Evaluasi 
Kognitif:  

Pikiran atau pengetahuan: Kemampuan 
peserta untuk mengingat fakta, data, 
nama, tempat, peristiwa. Tingkatan 
pengetahuan sekedar melibatkan 
pengingatan item spesifik suatu 
informasi. 

Kuis  
Ujian  
Tanya-Jawab di kelas 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

Pemahaman. Kemampuan peserta untuk 
menggambarkan dan mendefinisikan 
konsep dan menyusunnya; untuk 
melihat perbedaan antar konsep; dan 
membedakannya satu sama lain; untuk 
menomori.. Pemahaman melibatkan lebih 
dari sekedar pengetahuan. Misalnya, 
seseorang yang memahami sesuatu tidak 
hanya dapat mengingatnya, namun juga 
dapat menceritakan ulang, menilai, 
mendefinisikan atau bahkan 
membahasnya sampai tingkat tertentu.. 

Timbangan buku 
Ujian  
Laporan 
Lukisan; karyaseni 
Puisi; lagu; komedi  
Analisis filem/drama/komedi situasi 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

Penerapan. Kemampuan peserta untuk 
menerapkan suatu konsep dalam 
situasi kehidupan nyata dan 
pengambilan keputusan di mana 
mungkin. Orang yang dapat menerapkan 
sesuatu dapat melakukan segala hal dalam 
kategori 1 dan 2 di atas. Ia dapat 
menunjukkan kemampuan untuk 
menyerap informasi yang bersifat abstrak 

Proyek (kelompok atau individu) 
Bantuan komunitas 
Permainan atau bentuk produksi lain; teater 
Pembuatan slogan 
Game/tantangan/demonstrasi 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
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Tingkatan tujuan  Contoh Strategi dan Alat Evaluasi 
dan menggunakannya dalam situasi nyata. 
Kemampuan untuk menerapkan 
informasi kepada situasi yang baru 
membut proses ini unik 

____________________________________ 
____________________________________ 
 

Analisis: Kemampuan peserta untuk 
membangi konsep per bagian dan 
menggambarkan hubungan antar 
bagian tersebut. Unsur utama analisis 
mencakup mengurai informasi menjadi 
kepingan-kepingan dan mengungkap 
hubungan antar kepingan tersebut. 

Makalah semester 
Timbangan buku 
Studi kasus 
Diari 
Resensi filem 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

Sintesis: Kemampuan peserta untuk 
menyatukan bagian-bagian yang 
dianalisis menjadi satu kesatuan, 
terpadu, dan membawa makna baru 
untuk materi yang dicakup. Sintesis 
adalah kata yang digunakan untuk 
menggambarkan proses menyatukan 
beragam elemen atau bagian menjadi satu 
kesatuan. Penyatuan kembali, 
penggabungan dan pengaitan bagian-
bagian tersebut membuat proses ini unik. 

Sandiwara atau bentuk produksi lain 
Wawancara ahli dan laporan wawancara 
tersebut 
Buku corat-coret  
Metafora atau cara berpikir yang baru 
tentang materi yang dipelajari sebelumnya 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

Evaluasi: Kemampuan peserta untuk 
melihat kedua sisi pertanyaan; 
menjelaskan pro dan kontra suatu 
peristiwa dan konsep; menilai konsep 
dan menjelaskan pilihan mereka; 
meyakinkan pihak lain tentang pilihan 
mereka; tingkatan pendampingan baru. 
Penilaian tentang nilai material atau 
metode adalah penilaian evaluatif. Proses 
ini membutuhkan kemampuan kategori 1 
s/d 5, juga kemampuan lain dalam 
kategori ini. 

Debat 
Diskusi kelompok fokus 
Buku corat-coret  
Portofolio 
Program pendampingan 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

 

MARINE AQUARIUM MARKET TRANSFORMATION INITIATIVE  

 262

BUSINESS TRAINING 
Training of Trainers (TOT) 



 
 
Aktifitas: Siapkan sebuah evaluasi untuk program pelatihan yang telah Anda buat 
(Modul 1) berdasarkan langkah-langkah berikut. (30 menit) 
 

1. Siapkan daftar final indikator pengawasan penting untuk sesi Anda.  
2. Pilih jenis evaluasi yang tepat.  
3. Tentukan tingkatan evaluasi yang akan dibutuhkan oleh program tersebut (pilih 

antara tingkatan standar dan tujuan) 
4. Pilih alat yang tepat untuk mengevalusi program rancangan Anda berdasarkan 

tujuan yang berkaitan. 
5. Pertimbangkan tujuan dan penerapan praktif pengawasan dalam sebuah program 

pelatihan. 
6. Siapkan tes pendahuluan untuk mengukur proses belajar sebelum (pra pelatihan), 

selama, dan/atau setelah (pasca pelatihan) program tersebut. 
7. Rampungkan alat pengawasan dan evaluasi untuk sesi Anda. 

Strategi Anda harus mencakup poin berikut:  
 metodologi (berkaitan dengan indikator mana),  
 waktu yang dibutuhkan,  
 frekuensi. 
 dll. 

8. Sajikan evaluasi Anda secara ringkas. 
9. Mintalah masukan dari rekan Anda. 
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