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9.1 Pemantauan dan Evaluasi   

 

Secara umum pelaksanaan pemantauan dimaksudkan untuk 

menjamin pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan dapat berjalan 

sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun. Adapun hasil evaluasi 

dimaksudkan untuk digunakan sebagai umpan balik dan masukan dalam 

penyempurnaan dan tindak lanjut perencanaan sesuai tahap-tahap rencana 

yang tertuang dalam Rencana Aksi. 

 

Prinsip-prinsip umum dari pemantauan dan evaluasi adalah sebagai 

berikut:  

a. Ruang lingkup waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mulai dari 

tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan yang 

dilakukan secara reguler tiga bulanan, insidentil dan berjenjang. 

b. Ruang lingkup substansi pemantauan dan evaluasi kegiatan 

pengembangan kawasan dilakukan terhadap rencana dan realisasi 

tahapan-tahapan yang tertuang dalam rencana aksi dan mengukur 

indikator aspek: input, proses, output, outcome, dan impact. 

c. Pelaksana pemantauan dan evaluasi adalah sesuai dengan tanggung 

jawab tugas dan fungsi organisasi yang telah dibentuk. 

 

Proses dan metode pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi 

pengembangan kawasan pertanian adalah sebagai berikut : 
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a. Menyusun format acuan dan kuesioner umum dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengembangan 

kawasan pertanian di Jawa Timur; 

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi 

pengembangan kawasan pertanian di kabupaten/kota; 

c. Proses evaluasi dilakukan secara partisipatif yang melibatkan petani dan 

pelaku usaha sebagai penerima manfaat; 

d. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan:  

 Membandingkan realisasi program/kegiatan dibandingkan dengan 

targetnya;  

 Menyusun check list kriteria keberhasilan pada aspek manajerial 

dan teknis;  

 Mengukur progress dari tahapan pengembangan kawasan; dan  

 Identifikasi masalah dan solusi serta usulan tindak lanjut. 

 

9.2 Pelaporan 

 

Pelaporan pengembangan kawasan pertanian lebih difokuskan pada 

aspek teknis kinerja pengembangan sesuai Master Plan Jawa Timur dan 

rencana aksi di masing - masing kawasan di Kabupaten.  Laporan Kinerja 

Pengembangan Kawasan merupakan laporan yang bersifat substantif dan 

komprehensif berbentuk laporan tinjauan hasil tahunan dengn substansi 

pelaporan menyajikan hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan 

kawasan, mencakup :  1) jenis-jenis kegiatan yang telah dilaksanakan; 2) hasil 

dari kegiatan berupa output dan outcome sesuai indikator kinerja; 3) check 

list kriteria keberhasilan baik aspek manajemen dan aspek teknis; 4) capaian 

tahapan pengembangan kawasan (tahap inisiasi, penumbuhan, 

pengembangan atau tahap pemantapan kawasan); dan  5) permasalahan, 

solusi dan usulan tindak lanjut. 
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Proses dan metode pelaksanaan pelaporan pengembangan kawasan 

pertanian dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi dengan melaporkan pelaksanaan 

kegiatan pemantauan dan evaluasi serta kinerja pengembangan kawasan 

pertanian seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur kepada Tim Pembina Pusat 

melalui Tim Teknis Pusat dan (b) Gubernur /Kepala Daerah melalui Tim 

Pembina Provinsi. 

 


