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Bagaimana mengembangkan sistem monitoring pada project?

1

Monitoring merupakan bagian penting dari pelaksanaan suatu
project. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pengadaan
dan penggunaan input dari suatu project, jadwal kerja, hasil yang
ditargetkan, dan tindakan lainnya yang diperlukan berjalan sesuai
rencana.

Mengembangkan sistem monitoring suatu project
dapat dimulai dengan membuat daftar semua pelaku
dan pihak-pihak yang akan menjadi bagian dari sistem
monitoring, termasuk diri kalian sendiri.

Tentukan peran dan tanggungjawab setiap pelaku, dan
apa yang dapat dilakukan agar masing-masing pelaku
dapat berkontribusi pada sistem. Tentukan dengan
jelas keterlibatan seluruh pihak dalam project tersebut.
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Sistem monitoring yang sukses dapat dibangun dari
rasa kepemilikan terhadap project dan nilai yang kuat
dari semua pelaku. Pastikan theory of change (teori
perubahan atau ToC) telah ada dan disetujui oleh
semua pihak. Jika belum ada, maka ToC harus dibuat
dengan meninjau logical framework (logframe) dari
project.
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Kemungkinan akan ada jeda waktu antara logframe
saat pertama dirancang dengan realisasi saat project
mulai diimplementasikan. Jangan panik. Adanya jeda
ini merupakan kesempatan yang baik untuk meninjau
kembali tujuan, output, indikator dan asumsi yang
dibangun dari project dengan mendengarkan masukan
dari semua pelaku yang terlibat.
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Pastikan logframe yang telah disusun disepakati semua
pelaku. Lalu, periksa dan revisi setiap indikator tercatat.
Pastikan indikator didefinisikan dengan jelas dan dapat
dimengerti semua orang.

5
Perjelas bagaimana informasi digunakan untuk setiap
indikator, tetapkan target untuk setiap indikator.
Umumnya pemeriksaan ini dilakukan setiap tahun
untuk project dengan jangka waktu lima tahun.
Perjelas peran setiap pelaku. Tetapkan siapa yang
bertanggung jawab, siapa yang dapat diandalkan, dan
siapa yang dapat diajak berkonsultasi.
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Selanjutnya, buat tabel rencana monitoring dan
evaluasi yang menunjukkan setiap indikator yang
dipakai, metode yang akan digunakan, siapa yang
melakukan apa, periode waktu, bagaimana
menganalisa temuan, dan bagaimana melaporkan
rekomendasi.

7
Buat ringkasan tanggung jawab setiap orang yang
terlibat dalam sistem monev, sesuaikan setiap detail,
tentukan bagaimana data akan dianalisa dan dikelola,
termasuk software apa yang akan digunakan, lalu
putuskan bagaimana sistem pelaporan akan dilakukan
dan bagaimana metode pelaporan yang akan
digunakan.
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Putuskan juga secara detail bagaimana laporan akan
didistribusikan, apakah akan dicetak atau
didistribusikan secara online. Terakhir dan tak kalah
penting, tentukan platform yang akan digunakan untuk
menyimpan dan menganalisa data monitoring yang
telah dilakukan agar berguna di kemudian hari.


