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Terima kasih dan Apresiasi
• Kami menyampaikan penghargaan, apresiasi dan terima kasih kepada kementerian
Lembaga yang telah melakukan pelaporan data realisasi hasil pemantauan di aplikasi eMonev pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang lalu.
• Secara garis besar 96 persen dari total 86/87 kementerian Lembaga telah melakukan
pelaporan diaplikasi e-Monev
Pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas
pelaksanaan pembangunan saat ini terus
berkembang menjadi kebutuhan yang mendesak.
Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas, value
for money, dan peran pemerintah yang
semakin baik mengindikasikan bahwa continuous
improvement dalam perencanaan pembangunan
kita menjadi urgensi yang tidak bisa dihindari.
Bukan sekedar output tercapai 100 persen dan
anggaran terserap 100 persen
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Aplikasi e-Monev 2018-2021 (a)
Setiap tahunnya masih
ada KL yang tidak
melakaukan pelaporan
secara lengkap. Pun
demikian verifikasi yang
dilakukan oleh Biro
Perencanaan
Kami harapkan pula
selain penyempurnaan
aplikasi e-Monev, juga
Kerjasama dari seluruh
kementerian Lembaga
untuk menggunakan eMonev dalam kerangka
pelaksanaan PEP di
masing-masing K/L

Aplikasi e-Monev 2018-2021 (b)
- Data hasil pelaporan pada 2018 cukup rendah, yang antara
lain disebabkan oleh pendekatan pelaporan/entri data yang
mengalami perubahan cukup signifikan serta kendala pada
data referensi dan aplikasi yang masih dalam proses
pengembangan.
- Pada tahun 2019-2021 kelengkapan data pelaporan sudah
mulai membaik. Banyaknya item yang harus dilaporkan
menjadi salah satu penyebab selain belum terintegrasinya
realisasi anggran dengan kementerian keuangan, yang
hingga kini masih terus diupayakan
- Rendahnya pemahaman user yang mengasumsikan
pelaporan hanya sebagai formalitas juga menjadi salah satu
penyebab kelengkapan data masih belum mencapai 100
persen. Pemahaman mengenai pentingnya data untuk
mendukung pengendalian dan evaluasi belum dipahami
secara utuh
- Pun demikian dengan pemahaman atas obyek yang akan
dipantau (pemahaman bisnis proses pegram dan kegiatan)
yang menurut kami masih menjadi pekerjaan rumah yang
harus kita selesaikan bersama sama

Aplikasi e-Monev
• Pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana bembangunan (Renja K/L) →
PP 39/2006
• Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan melalui aplikasi e-Monev
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Pemantauan dan Pelaporan e-Monev
• Aplikasi e-Monev digunakan sebagai media pelaporan data realisasi hasil pemantauan
• Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh K/L secara berjenjang sesuai
dengan struktur Renja dan rentang pelaksanaan/tanggung jawabnya

6

Aplikasi e-Monev – Proses Bisnis
• Pelaporan data realisasi hasil pemantauan di aplikasi e-Monev
bersifat voluntary
• Pemantauan (dan pelaporan) sesuai PP 39/2006 dilaksanakan
terhadap pelaksanaan Renja-K/L, sehingga data referensi yang
digunakan dalam aplikasi e-Monev adalah data Renja-K/L dan data
RKA-K/L
• Data realisasi dientri oleh user e-Monev, termasuk realisasi anggaran
karena belum terintegrasi dengan aplikasi SAKTI di Kemkeu
• Aplikasi e-Monev juga digunakan untuk memantau Prioritas
Nasional, Tematik, SDGs, dan Janji Presiden berdasarkan tagging
yang dilakukan terhadap dokumen Renja-K/L

• Aplikasi e-Monev merupakan aplikasi tertutup, hanya untuk bagi
pemerintah pusat pelaksana Renja-K/L (masing-masing K/L)

• Aplikasi e-Monev mendukung
evaluasi pembangunan dari
perspektif intervensi
pemerintah (evaluasi atas
intervensi)
• Aplikasi e-Monev tidak
melakukan penilaian karena
banyaknya variasi bisnis proses
intervensi pemerintah (K/L)
• Pemanfaatan data e-Monev
diserahkan ke K/L dan
Bappenas sesuai dengan
kebutuhan (penilaian kinerja,
pengendalian pelaksanaan,
dan evaluasi pelaksanaan)
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Manfaat Aplikasi e-Monev
Pelaporan data
realisasi hasil
pemantauan

e-Monev

Pengendalian
pelaksanaan rencana
pembangunan

Akuntabilitas
pembangunan

Mendukung
pemantauan
berjenjang di K/L

Mendukung
pengendalian
dan evaluasi
pelaksanaan RKP
Mendukung
akuntabilitas
pembangunan dari sisi
akuntabilitas
pelaksanaan

Perbaikan dan Pengembangan aplikasi 2022
Perbaikan

E-Monev 2022

Mekanisme Buka
Tutup yang
diimplementasi
tahun 2021 di
tiadakan

Pelaporan data riil
dapat dilakukan
untuk komponen
dan RO Satker
Pengembangan
Tambahan entri
data terkait
mekanisme
pelaksanaan dan
penerima
manfaat.

Aplikasi e-Monev dilengkapi
dengan history entri data.
Termasuk pula history
mengenai target komponen
(mengingat target
komponen dientrikan secara • Beberapa penyempurnaan
minor dilakukan untuk
mandiri oleh K/L –satker)
memperbaiki
Aplikasi e-Monev
logika/kerangka pikir dan
mengakomodasi realisasi
memudahkan user untuk
bulanan yang terkadang
melakukan entri data
berbeda dengan satuan dari
komponen atau RO. (i.e
• Penyempurnaan secara
paket,layanan). Informasi
minor tidak merubah bisnis
realisasi dan satuan akan
proses aplikasi e-Monev/
berupa free text
entri data
Tambahan entri ini untuk
memperkaya data sehingga
dukungan terhadap
pelaksanaan dan evaluasi
dapat lebih optimal
9

Harapan pelaksanaan
tahun 2022
Kami berharap e-Monev
semakin dimanfaatkan secara
lebih optimal oleh kementerian
Lembaga
Kerjasama yang telah terjalin
selama ini semoga dapat terus
ditingkatkan, selain dalam
kerangka pemantauan, evaluasi
dan pengendalian, juga dalam
kerangka akuntabilitas dan
perbaikan kinerja organisasi
dan kinerja pembangunan

Tracking
progress
(pemantauan)

Perbaikan tata
Kelola/
mekanisme
pelaksanaan
pembangunan

Akuntabilitas
pembangunan

E-Monev

Data dukung
pengendalian
dan evaluasi

Lesson learned
perencanaan
pembangunan
Penguatan
kinerja
pembangunan

“Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan harus dilaksanakan
Walaupun berbeda entitas, tetap satu kepentingan
Kepada Bapak dan Ibu yang sangat Budiman
Kami hadirkan Aplikasi e-Monev, mohon dimanfaatkan”

Terima Kasih
11

