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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pekanbaru merupakan Ibu kota Provinsi Riau, memiliki letak yang 

strategis, dengan luas wilayah 632,26 Km2, jumlah penduduk pada tahun 2015 

mencapai 1.038.188 jiwa, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,79% pada tahun 

terakhir. Kondisi itu tentunya menjadi modal dasar dalam pembangunan daerah, 

dan menuntut Pemerintah Daerah lebih professional dalam menyusun 

perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Pekanbaru sebagai SKPD yang berfungsi membantu Kepada 

Daerah dalam penyusunan perencanaan berpedomankan kaidah maupun aturan-

aturan terkait perencanan. 

Landasan hukum penyusunan perencanaan pembangunan daerah: 

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional.  

2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

3. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005-2025.  

4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan. 

5. Peraturan Mentri Dalam Negri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
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Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan. 

6. Peraturan Mentri Dalam Negri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

Perkembangan dalam instansi kepemerintahan Monitoring evaluasi 

(Monev) merupakan aplikasi yang digunakan dalam melakukan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi evaluasi 

terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Satuan Rancangan Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD). Hasil dari pemantauan dimaksud digunakan untuk 

mengevaluasi dengan memastikan bahwa visi, misi sasaran pokok, dan arah 

kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengag Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru. 

Pada saat ini terdapat 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

melaporkan evaluasi rencana kerja dalam bentuk hardcopy yang nantinya akan di 

rekapitulasi oleh BAPPEDA untuk dilakukan setiap evaluasi terhadap setiap 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah dilaporkan oleh masing-

masing SKPD. Laporan evaluasi RKPD dikumpulkan kepad BAPPEDA setiap 

triwulannya, tepatnya pada awal bulan pada triwulan setelah rencana kerja 

dijalankan sehingga pelaporan ini dilakukan empat kali dalam satu tahun. Setelah 

itu BAPPEDA memindahkah laporan dari SKPD pelapor kedalam satu folder 

yang nantinya akan dinilai untuk menjadi laporan Renja Walikota kepada 

Gubernur.



3 
 

 
 

Table 1.1 Contoh Formulir Evaluasi Terhadap Renja SKPD Kabupaten/Kota 

 

No Kode 

Urusan/ 

Bidang 

Pemerinthan 

Darah dan 

program/ 

kegiatan 

Indikator 

kinerja 

program 

(outcome)/ 

kegiatan 

(output) 

Target 

renstra 

SKPD 

pada 

tahun 

Realisasi 

capaian 

kinerja 

renstra 

SKPD 

s.p renja 

SKPD 

tahun 

lalu 

Tingkat 

kinerja 

dan 

anggaran 

renja 

SKPD 

tahun 

berjalan 

dievalusi 

Realisasi kinerja 

pada triwulan 
Realisasi 

capaian 

kinerja dan 

anggaran 

renja SKPD 

yang 

dievaluasi 

2014 

Tingkat 

capaian 

kinerja 

dan 

realisasi 

anggaran 

renja 

SKPD 

tahun 

2014 

(%) 

Realisasi 

kinerja 

dan 

anggaran 

renstra 

SKPD 

s/d tahun 

2014 

Tingkat 

capain 

kinerja 

dan 

realisasi 

anggaran 

renstra 

SKPD 

s/d tahun 

2014 

Unit SKPD 

penanggung 

jawab 

ket 

I II III IV 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12=8+9+10

+11 

13=12/7

x100% 
14=6=12 

15=14/5

x100% 
16 17 

K Rp K Rp K Rp     K Rp K Rp K Rp K Rp   

  Program                      

1.  Kegiatan                      

  Urusan                      

Rata-rata capaian kinerja (%)         

Predikat kinerja         

Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program               

 

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program         

Predikat kinerja dari seluruh program         

                        

Sumber: Mentri Dalam Negri Tahun 2014
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Berdasarkan laporan yang telah di rekapitulasi akan diamati untuk 

melihat perkembangan dari setiap kegiatan yang dimiliki SKPD. Pengamatan atau 

Monitoring perkembangan dari masing-masing kegiatan SKPD akan dikumpulkan 

dengan membuka arsip laporan evaluasi RKPD pada triwulan sebelumnya, hal ini 

bertujuan untuk memastikan keakuratan data perkembangan kegiatan-kegiatan 

yang telah direncanakan. Banyaknya SKPD yang memiliki kegiatan-kegiatan 

yang cukup banyak tentu akan menurunkan efesiensi kerja tepatnya dalam segi 

waktu dalam segi waktu yang dibutuhkan untuk proses Monitoring laporan 

SKPD. 

Evaluasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan 

monitoring, hal ini dikarenakan BAPPEDA mengevaluasi RKPD berdasarkan 

monitoring dari setiap perkembangan kegiatan-kegiatan SKPD. Evaluasi RKPD 

tidak dapat dilakukan oleh BAPPEDA sebelum semua laporan SKPD selesai 

direkapitulasi. Kemudian setelah semua laporan SKPD direkapitulasi maka 

BAPPEDA harus melakukan pengetikan kembali kedalam bentuk formulir 

evaluasi RKPD sesuai dengan yang telah di tetapkan pada Pemendagri no. 27 

tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RKPD. 

Petunnjuk pengisian formulir evaluasi terhadap Renja SKPD 

Kabupaten/Kota ini semuanya telah diatur dan di tentukan dalam Peraturan 

Pemerintah dalam Negri No 27 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, 

penegendalian, dan evaluasi RKPD. Setelah laporan renja SKPD dikonversi 

kedalam formulir evaluasi RKPD maka evaluasi oleh BAPPEDA baru dapat 

dilaksanakan. 
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Table 1.2 Formulir Evaluasi Hasil RKPD kabupaten/kota Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional 

Kabupaten/Kota 

N

o 
Kode 

Urusan/ 

bidang 

pemerint

ah daerah 

dan 

program/ 

kegiatan 

Indikator 

kinerja 

program 

(outcom)/ 

kegiatan 

(output) 

Target  

RPJMD 

pada 

tahun 

Realisasi 

capaian 

kinerja 

RPJMD 

s.p renja 

RKPD 

tahu lalu 

2013 

Target 

kinerja 

dan 

anggaran 

RKPD 

berjalan 

yang 

dievaluasi 

2014 

Realisasi kinerja 

pada triwulan 

Realisasi 

capaian 

kinerja 

dan 

anggaran 

renja 

RKPD 

yang 

dievaluas

i 2014 

Tingkat 

capaian 

kinerja 

dan 

realisasi 

anggaran 

RKPD 

tahun 

2014 (%) 

Realisasi 

kinerja 

dan 

anggaran 

RPJMD 

s/d tahun 

2014 

Tingkat 

capaian 

kinerja 

dan 

realisasi 

anggaran 

RPJMD 

s/d thn 

2014 % 

SKPD 

penanggung 

jawab 

ket 

I II III IV 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12=8+9+

10+11 

13=12/17

x100% 
14=6+12 

15=14/5x

100% 
16 17 

k Rp k Rp k Rp     k Rp k Rp k Rp k Rp   

  program                      

1.  Kegiatan                      

  urusan                      

Rata-rata capaian kinerja (%)         

Predkat kinerja         

Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program               

 

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program         

Predikat kinerja dari seluruh program         

                        

Sumber: Mentri Dalam Negri tahun 2014
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Konsep dasar atau aspek dasar Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah 

dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda yaitu kata Monitoring dan 

Evaluasi. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program 

yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang 

direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaiman para pelaksana 

program itu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil 

perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam 

seluruh proses implementasi. 

Berdasarkan pelaporannya Monitoring lebih menekankan pada 

pemantauan proses pelaksanaan. Monitoring juga lebih ditekankan untuk tujuan 

supervisi. Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu menetapkan 

standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan, menentukan kesenjangan (deviasi) 

antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Penilaian (Evaluasi) merupakan 

tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi 

dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam 

merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi 

diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi 

berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran 

tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan 

penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan 

apa perbedaan yang dibuat. 
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Proses monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan untuk 

memperoleh fakta – fakta, data, dan informasi dalam proses upaya pencapaian 

tujuan, apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? Tidak terjadi 

penyimpangan? dan sebagainya. Monitoring menghendaki pengambil keputusan 

untuk secara langsung melihat proses yang terjadi, juga dengan dukungan 

dokumen-dokumen dan pendapat-pendapat dari yang dimonitor, hal ini dilakukan 

sebagai validasi dan keabsahan proses monitoring. Pengambilan data-data dan 

fakta tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rujukan bagi pimpinan untuk 

melakukan evaluasi terhadap projek yang dikerjakan, program yang disiapkan 

atau bahkan sampai pada titik rencana yang sudah dibuat. 

Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program 

yang sedang berjalan, dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan program 

akan segera mempersiapkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan bisa berupa biaya, 

waktu, personel, dan alat. Pelaksanaan program akan mengetahui berapa biaya 

yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut. 

Dengan demikian akan diketahui pula berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan, 

serta alat apa yang harus disediakan untuk melaksanakan program tersebut. 

Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, 

keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang 

mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan 

dampak dari program kegiatan. Hal ini mengakibatkan monitoring sangat di 

butuhkan dari setiap kegiatan yang sedang maupun akan berlangsung. 
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Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk: 

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. 

2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program. 

3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan. 

4. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan 

kegiatan 

5. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan   

-hambatan selama kegiatan. 

6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. 

7. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai. 

Menurut konteks kelembagaan, monitoring yang dilakukan instansi 

pemerintahan terbatas pada kegiatan administratif dan proses pelaksanaan 

pekerjaan yang dilakukan, artinya bahwa pimpinan melalui monitoring harus tahu 

detil mengenai apa yang sedang dilakukan, apakah sesuai dengan yang 

ditargetkan. Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk mengkoreksi penyimpangan 

dan kesalahan atau kekurangan yang dapat mengganggu sistem agar segera 

ditangani dan dicarikan solusinya. Selanjutnya barulah proses monitoring dapat 

dilakukan dan dilaksanaka pada kelembagaan tersebut supaya tercapainya suatu 

proses monitoring dan evaluasi yang baik dan mengenai sasaran. 

Perumusan prinsip dasar dari Monitoring Evaluasi yang paling prinsipil 

dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah acuan kegiatan monitoring 

yaitu ketentuan–ketentuan yang disepakati dan diberlakukan, selanjutnya 
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sustainability kegiatannya harus terjaga, dalam pelaksanaannya objektivitas sangat 

diperhatikan dan orientasi utamanya adalah pada tujuan programitu sendiri. 

Adapun prinsip-prinsip monitoring sebagai berikut: 

1. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. 

2. Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program 

organisasi. 

3. Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun 

terhadap pengguna produk atau layanan. 

4. Monitoring harus dapat memotifasi staf dan sumber daya lainnya untuk 

berprestasi. 

5. Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku. 

6. Monitoring harus obyektif 

7. Monitoring harus berorientasi pada tujuan program. 

Adapun mengenai prinsip-prinsip evaluasi, Nanang Fattah (1996) 

mengemukakan ada enam (6) prinsip, yaitu: 

1. Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut. 

2. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program 

harus dievaluasi 

3. Prinsip obyektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi. 

4. Prinsip sahih, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar 

mengukur yang seharusnya diukur. 

5. Prinsip penggunaan kritis 

6. Prinsip kegunaan atau manfaat 
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Pengembangan sistim Evaluasi Monitoring (Monev) dilakukan dengan 

menyempurnakan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan sehingga 

diharapkan dapat bermanfaat baik bagi instansi yang menerima laporan yaitu 

kementiran Perencanaan Pembangunan Negara (PPN), Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementrian Keuangan dan Kmentrian Dalam 

Negri. 

Sistem Monitoring Evaluasi kinerja pembangunan, khususnya terhadap 

program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, perlu terus 

dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi manajemen pembangunan. 

Penyempurnaan mekanisme dan pelaporan monitoring evaluasi, secara langsung 

mengharuskan terpenuhinya dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat 

dievaluasi. 

Pembangunan Monitoring evaluasi (Monev) Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Nasional berdasarkan PP 39/2006 dilakukan untuk tujuan sebagai 

berikut : 

1. Jangka Pendek 

a. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan secara 

triwulanan. 

b. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja Program/Kegiatan 

pelaksanaan rencana pembangunan secara tahunan. 

c. Melakukan pemantuan terhadap pecapaian target Prioritas Nasional 

yang dilakukan melalui pelaporan yang dilakukan SKPD pertiwulan 

atau empat kali dalam satu tahun. 
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d. Menfasilitasi Kementrian/Lembaga (K/L) untuk dapat saling 

berinteraksi dalam menyampaikan permasalahan pelaksanaan 

Program/Kegiatan. 

e. Mendukung pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan nasional.  

2. Jangka Panjang dan Berkelanjutan 

a. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan Perencanaan dan 

Anggaran Berbasis Kinerja. 

b. Memberikan masukan bagi tindak lanjut penyelesaian masalah yang 

dihadapi Kementrian/Lembaga (K/L) dalam pencapaian kinerja yang 

telah ditetapkan. 

c. Memberikan masukan bagi Pedoman Penyusunan 

program/kegiatandan indikator yang baik. 

d. Memberikan masukan bagi perbaikan penyusunan dokumen 

perencanaan tahunan dan menengah (khususnya RPJMN 2015-

2019). 

e. Sebagai bagian dari kerangka monev nasional terpadu yang akan 

diintegrasikan dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 

(SPAN). 

Penerapan PP No 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembanguan menuntut instansi terkait supaya 

melakukan kerja secara optimal, sehingga pembangunan yang direncanakan 

tersebut dapat berjalan dengan baik. 
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru system 

Monitoring Evaluasi (Monev) menjadi jantung dari pembangunan Kota Pekanbaru 

yang mana SKPD yang ada dibawahnya melaporkan hasil kinerja pertriwulannya. 

Setiap SKPD tentu membutuhkan penilai dari BAPPEDA tentang realisasi kinerja 

dalam bentuk persentase berdasarkan kinerja yang di capai pada baris rata-rata 

capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja. Jika proses monitoring dan 

evaluasi tidak berjalan dengan baik, tentu proses pembangunan di Kota Pekanbaru 

akan terganggu dan juga akan membuat kurang baiknya kinerja Kela Daerah atau 

Walikota. 

Tabel 1.3 Baris rata-rata capaian kinerja (%) dengan rata-rata capaian 

kinerja (k) dan penyerapan anggaran (Rp). 

No 
INTEVAL NILAI REALISASI 

KINERJA 

KRITERIA PENILAIAN REALISASI 

KINERJA 

1. 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 

2. 76% ≤ 90% Tinggi 

3. 66% ≤ 75% Sedang 

4. 51% ≤ 65 % Rendah 

5. ≤ 50% Sangat rendah 

Sumber: Mentri Dalam Negri tahun 2014 

Baris dalam penilaian kinerja tersebut, dapat diisi dengan gradiasi nilai 

(skala nilai) kinerja suatu indikator sebagai berikut: 

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi 

Garadasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah 

memenuhi target dan berada diatas persaratan minimal kelulusan 

penilaian kinerja. Hasil ini adalah hasil tertinggi dalam penilaian 

evaluasi  SKPD maupun pembangunan Kabupaten/Kota. 
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2. Hasil sedang 

Gradiasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah 

memenuhi persaratan minimal. Namun hanya masuk kedalam bentuk 

minimal saja tidak melambangkan suatu program terimplementasi 

dengan baik atau berjalan dengan baik di suatu SKPD pelapor. 

3. Hasil rendah dan sangat rendah 

Gradiasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian 

memenuhi/masih dibawah persaratan minimal pencapaian kinerja yang 

diharapkan. Pencapaian ini bisa dikatakan dengan pencapaian yang gagal 

karena garis pencapaian kurang dari apa yang telah di tetapkan dan jauh 

dari yang di inginkan. 

Pelaporan yang dilakukan dari setiap SKPD yang bertujuan untuk 

pembangunan bukan hanya berbentuk fisik atau bangunan tetapi juga dalam 

bentuk pembangunan moral kualitas SDM dan mutu atau kualitas dalam sektor 

pendidikan. Pembangunan pada instansi pendidikan bukan hanya terfokus pada 

mutu dan kulitas kurikulum yang diterapkan tetapi juga kepada mutu dan kualitas 

tenaga pengajarnya. Keberhasilan pendidikan tidak hanya tergantung kepada 

kurikulum yang bagus tetapi juga bagaimana tenaga pengajar yang menyampaikan 

kurikulum yang telah di tetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Maka SDM yang 

berkualitas akan terlahir dari mutu dan kualitas kurikulum yang bagus, tenaga 

pengajar yang berkualitas baik, sarana dan prasarana yang mendukung. 

Evaluasi yang dilakukan BAPPEDA pada saat ini tidak terintegrasi 

dengan baik yang menyebabkan proses tersebut tidak optimal. Hal ini dapat 
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dilihat dari proses monitoring yang dilakukan oleh BAPPEDA yang kurang 

mendapatkan respon yang baik dari SKPD yang ada dibawahnya sehingga 

rekapitulasi yang dilakukan mengalami banyak kekurangan data dikarenakan 

SKPD tidak melakukan pelaporan pertriwulannya. Pada saat ini terdapat 30%-

50% SKPD yang terlambat dalam melaporkan hasil kerja maupun rencana kerja 

kepada BAPPEDA. Banyaknya kekurangan dalam pelaopran dari setiap SKPD 

tentu menjadi factor penghambat dari program monitoring ealuasi tersebut. 

Table 1.4 Data SKPD Pelapor Renja Kota Pekanbaru 2016 

No 
Satuan Kerja Prangkat 

Daerah (SKPD) 

Triwulan I 

(Jan-Mar) 

Triwulan II 

(April-Jun) 

Triwulan III 

(Juli-Sep) 

Triwulan IV 

(Okt-Des) 

1 
Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 
√ - - √ 

2 Pekerjaan Umum (PU) - - - √ 

3 
Dinas Pertahanan 

Pangan 
- - - √ 

4 

Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

(KOMINFO) 

- - √ √ 

5 Dinas Sosial √ √ - √ 

6 

Badan Kepegawaian 

dan Pengawasan 

Sumberdaya Manusia 

√ - √ √ 

7 Dinas Catatan Sipil - √ √ √ 

8 
Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga 
√ √ - √ 

9 Dinas Tenaga Kerja - √ - √ 

10 
Dinas Pengendalian 

Penduduk  
- - √ √ 

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 

Pemahaman pelaporan dari SKPD yang dinilai kurang sesuai dengan 

yang diharapkan terkait pembangunan juga menjadi factor penghambat dari 

pembangunan yang dilakukan. SKPD yang ada hanya melakukan pelaporan tanpa 

memikirkan inmbal balik dari pelaoran yang mereka lakukan. Contohnya SKPD 
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meminta anggran dalam bentuk pembelanjaan namun SKPD hanya 

membelanjakan atau menghabiskan anggaran yang mereka minta melalui laporan 

pelaporan evaluasi tanpa tau mereka hanya menghabiskan anggaran saja tidak 

untuk pembangunan. 

SKPD yang ada pada Kota Pekanbaru harus mengumpulkan laporan 

dikumpulkan tanggl 10 pada awal triwulan atau 5 hari kerja setelah triwulan 

tersebut berakhir sedangkan BAPPEDA harus membuat laporan evaluasi paling 

lambat tangga 15 pada awal triwulan yang sama. Dengan keadaan saat ini dan 

dengan factor-faktor di atas BAPPEDA terkadang juga mengalami keterlambatan 

dalam pelaporan evaluasi RKPD karena SKPD sering terlambat dalam 

melaporkan hasil kinerja kepada Bappeda. Setiap SKPD yang terlambat hanya 

diberikan surat peringatan berupa surat yang menyuruh SKPD untuk melaporkan 

hasil kinerja pada triwulan yang belum dilaporkan dan apabila SKPD tidak 

melaporkan hasil kinerja pada tahun tersebut maka reting kinerja aparatur Negara 

dinilai kurang baik sesuai dengan panduang monev yang dikeluarkan oleh Menteri 

Dalam Negri. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dalam penelitian ini ingin 

mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi dalam proses 

implementasi pelaporan monitoring evaluasi (MONEV) pada BAPPEDA dan apa 

yang menyebabkan SKPD kurang merespon pelaporkan yang seharusnya 

dilakukan setiap triwulannya kepada BAPPEDA. Setelah diketahua apa faktor-

faktor yang menghambat dalam implementasi ini selanjutnya akan menjadi 
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pedoman dan menjadi acuan bagi BAPPEDA dalam Implementasi Monitoring 

Evaluasi. 

Melalui beberapa uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, 

maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “ANALISIS 

MONITORING EVALUASI (MONEV) PADA BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU“ 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah melihat latar belakang yang ada dan agar dalam penelitian ini 

tidak terjadi kerancuan terkait bagaimana Implementasi program Monitoring 

Evaluasi (Monev)  pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Pekanbaru, maka penulis dapat membatasi dan merumuskan permasalahan yang 

akan di angkat dalam penelitian ini. 

Adapun Rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Monitoring Evaluasi (Monev) Pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru ? 

2. Factor-faktor yang menjadi hambatan dari Monitoring Evaluasi (Monev) 

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya 

hasil, suatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, suatu yang akan dicapai atau 

dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan mengungkapkan keinginan 

peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang di ajukan. 
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Oleh karena itu, rumusan tujuan harus relevan dengan indetititas masalah yang 

ditemukan, rumusan masalah dan mencerminkan proses penelitian. 

Adapaun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hambatan dalam Monitoring Evaluasi (Monev) Pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab hambatan dalam Monitoring Evaluasi 

(Monev) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Mnfaat penelitian merupakann dampak dari pencapaiannya tujuan. 

Seandainya dalam penelitian tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat 

dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaat secara praktis maupun 

secara teoritis. Kegunaan penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan 

ilmu pengetahuan  (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan 

mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah: 

1. Memeberikan kritik dan masukan terhadap implementasi Monitoring Evaluasi 

(Monev) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru. 

2. Mempelajari dan mengurangi kendala yang sudah ada dalam penerapan 

Monitoring Evaluasi (Monev). 

 

 



18 
 

 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

Lebih jelas dalam memahami laporan penelitian ini maka materi-materi 

penulisan penelitian inidisusun berdasarkan Bab demi Bab yang akan diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan defenisi yang diambil 

dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyususnan laporan skripsi 

serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, Jenis dan 

Sumber Data (yang meliputi data primer dan data skunder), Metode 

pengumpulan data, Informan penelitian dan Analisis Data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada Bab ini menjelaskan latar belakang lokasi penelitian, mulai dari 

sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan daftar nama pegawai. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan menyajikan hasil dari penelitian dan pembahasan 

masalah dari penelitian. 
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BAB VI PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari skripsi ini, dimana penulis akan 

mengemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan dan beberapa 

saran-saran yang dapat disumbangkan 


