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1. Latar Belakang 

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan) didirikan pada tahun 2000 sebagai 

dana perwalian multi donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP). 

Pada tahun 2003, Kemitraan menjadi badan hukum independen yang terdaftar sebagai asosiasi 

hukum sipil non-profit dan mengelola berbagai macam program atau proyek secara mandiri sesuai 

dengan rencana strategis lembaga yang berlaku selama lima tahun (Renstra).  

Tahun 2021 merupakan akhir dari Renstra 2017-2021. Sepanjang periode Renstra ini, Kemitraan 

menjalankan program/proyek sebanyak 55 dengan pendanaan sekitar USD 32 juta. 

Program/proyek Kemitraan, dalam implementasinya, dikelola oleh tiga direktorat, yaitu 

Sustainable Governance-Strategic (SGS), Sustainable Governance-Society (SGC), dan 

Democratic, Justice, Governance, and Regionalization (DJGR).  

Secara garis besar, Renstra berisi informasi mengenai strategic priorities dan result framework dan 

Renstra memandatkan agar Kemitraan melakukan evaluasi untuk mengetahui dampak 

program/proyek yang sudah dilakukan. Seperti disebutkan dalam Renstra, “… Kemitraan to focus 

on establishing a clear result framework in which different projects can be mapped and their 

results systematically measured”. Atas dasar inilah evaluasi dilakukan.  

Evaluasi secara umum bertujuan menilai dampak program/proyek terhadap mitra Kemitraan yang 

terdiri dari pemerintah di semua level, civil society organization (CSO), dan komunitas. Selain itu, 

evaluasi memberikan basis informasi bagi Kemitraan untuk merumuskan atau melakukan 

penyesuaian terhadap strategi implementasi program/proyek agar tujuan Kemitraan dapat tercapai 

secara efektif.  

Evaluasi dilakukan oleh lembaga yang berpengalaman melakukan evaluasi dan memenuhi 

kualifikasi yang ditetapkan. Sebagai acuan dalam membuat desain evaluasi secara detail, ToR 

menyajikan gambaran umum pelaksanaan evaluasi. Gambaran umum terdiri dari tujuan khusus, 

obyek evaluasi, metodologi, timeframe, pendanaan, dan kualifikasi evaluator. Anggaran 

maksimum untuk seluruh kegiatan evaluasi ini sebesar Rp 425.000.000 (sudah termasuk pajak). 

2. Tujuan dan Cakupan Evaluasi 

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, tujuan evaluasi secara umum adalah menilai 

hasil dan dampak program/proyek yang sudah dilakukan oleh Kemitraan pada periode 2017-2021, 

baik di tingkat nasional, regional, maupun komunitas. Secara khusus, evaluasi bertujuan: 

 menilai kontribusi program/proyek yang dilakukan Kemitraan terhadap pencapaian tujuan 

sebagaimana dijelaskan dalam Renstra 2017-2021; 

 mengidentifikasi intended dan unintended impact pada mitra Kemitraan yaitu pemerintah 

di semua tingkatan (regulasi/kebijakan dan praktik-governance), CSO, dan komunitas dan 

manfaat yang diperoleh dari intervesi program/proyek yang dilakukan bersama Kemitraan; 

 mendapatkan penjelasan berdasarkan bukti mengenai bagaimana Kemitraan telah menjadi 

bagian dari perubahan yang dialami mitra (kontribusi dan atribusi); 
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 mengidentifikasi kekuatan Kemitraan dalam mendukung perubahan yang terjadi pada 

mitra; 

 mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi Kemitraan dalam 

mencapai tujuannya; 

 mengidentifikasi pembelajaran dari pelaksanaan program/proyek yang dapat digunakan 

sebagai acuan bagi perbaikan pendekatan maupun strategi pelaksanaan proyek/program. 

3. Obyek Evaluasi: Renstra dan Program/Proyek 2017-2021 

Renstra 2017-2021 memuat lima strategic priorities (SP). SP berfungsi sebagai petujuk umum 

bagi Kemitraan dalam upayanya momobilisasi sumber daya dan menjadi acuan bagi 

program/proyek yang diimplementasikan Kemitraan. Lima SP dimaksud adalah: 

 Rule of Law/Corruption/Law enforcement. Kemitraan mendorong usaha penegakan 

hukum, pencegahan korupsi, Pemilu yang berintegritas, dan pencegahan kekerasan 

(violence and violent extremism). 

 Sustainability. Kemitraan fokus pada upaya (i) mendorong kerja sama antarlembaga dalam 

pembangunan berkelanjutan; (ii) mempromosikan pendanaan kreatif untuk pembiayaan 

pembangunan di sektor lingkungan; (iii) mendorong pembangunan berkelanjutan sampai 

ke tingkat komunitas termasuk komunitas pesisir; (iv) mendoring pemanfaatan teknologi 

yang mudah diakses publik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 

 Inclusivity. Kemitraan mendorong terciptanya kohesi sosial antara kelompok-kelompok 

yang berbeda dalam masyarakat dan terjaminnya keamanan warga negara secara 

keselutuhan.  

 Strategy for technology. Kemitraan mempromosikan penggunaan teknologi dalam 

pengembangan sistem data yang dapat dipakai untuk menghasilkan informasi yang 

berguna bagi publik khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. 

 Regionalization. Kemitraan membangun jaringan dengan negara-negara di tingkat regional 

untuk mobilisasi sumber daya dan berbagi pengalaman terkait isu regional seperti korupsi, 

deforestasi, pemulihan aset dan pencucian uang, hak asasi manusia, dan inklusivitas. 

SP Kemitraan ditentukan berdasarkan hipotesis bahwa if relevant evidence-based research and 

knowledge are combined with improved interactions between state, market and civil society actors, 

then the capacity to change governance processes in Indonesia to produce fair, inclusive and 

sustainable outcomes will increase, resulting in market and civil society mutually reinforcing the 

legitimacy of public institutions and greater welfare, security and accountability for all. 

Kemitraan telah menetapkan empat outcome areas (OA) sebagai patokan bagi program/proyek   

dalam menentukan tujuannya sekaligus menjadi dasar untuk mengklasifikasi pencapaian 

Kemitraan. Keempat OA tersebut adalah (i) greater institutional coherence and integrity, (ii) 

increased economic opportunity and welfare, (iii) enhanced environmental sustainability, and (iv) 

greater citizen security. 
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Informasi lengkap mengenai program/proyek kemitraan berdasarkan OA akan disampaikan 

kepada evaluator terpilih sebagai bahan untuk studi dokumen dan dasar untuk merumuskan desain 

evaluasi secara detail.  

4. Pertanyaan Evaluasi 

Secara umum dan dengan merujuk pada tujuannya, evaluasi diharapkan dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

 Apa dampak (intended, unintended, positif, negatif) program/proyek terhadap para mitra 

dan bagaimana dampak tersebut teratribusi atau terkontribusi oleh Kemitraan?  

 Apakah Kemitraan mencapai tujuan-tujuannya sebagaimana dirumuskan dalan OA? 

 Apa pembelajaran yang diperoleh Kemitraan selama periode Renstra dan bagaimana 

pembelajaran membantu Kemitraan dalam mengimplementasikan program/proyek ke 

depannya?  

 Apakah program/proyek Kemitraan memberikan dampak terhadap kesetaraan gender dan 

mondorong inklusitas? 

 Bagaimana program/proyek Kemitraan memitigasi risiko terutama yang berdampak 

negatif secara sosial, ekonomi, dan lingkungan? 

Pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi referensi utama dalam pengembangan tool pengumpulan 

data yang akan dikembangkan oleh evaluator. 

5. Metodologi  

 

a. Pendekatan dan metode 

 

Pada tahap awal, Kemitraan merekomendasikan aplikasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif 

dalam mendapatkan informasi untuk menjawab pertanyaan evaluasi. Hal ini didasarkan pada 

kebutuhan akan keluasan dan kedalaman data yang akan diperoleh melalui evaluasi dan kedua 

pendekatan dapat dipakai untuk saling mengonfirmasi validitas data yang dikumpulkan.   

Sesuai dengan rekomendasi pilihan pendekatan, metode pengumpulan dapat dapat dilakukan studi 

dokumen, key informant in-depth interview (kualitatif), dan survey (kuantitatif). Pengembangan 

tool pengumpulan data menjadi tanggung jawab evaluator dan akan didiskusikan lagi oleh 

evaluator bersama Kemitraan untuk finalisasi desain evaluasi. 

Sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian proses evaluasi, penentuan wilayah, key informants, 

dan cuplikan untuk suvey, akan  didiskusikan bersama antara evaluator dan Kemitraan dalam 

proses finalisasi desain evaluasi secara detail, termasuk anggaran dan jadwal evaluasi.  
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b. Proses Evaluasi 

1) Persiapan 

Persiapan evaluasi terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu pengembangan ToR Evaluasi dan 

rekrutmen evaluator. 

 Pengembangan ToR Evaluasi. Unit Planning, Monitoring & Evaluation (PME) di bawah 

divisi Knowledge Management and Learning (KML) menyiapkan ToR evaluasi yang berisi 

referensi dalam keseluruhan proses evaluasi. ToR akan didiskusikan secara terbatas dalam 

divisi KML sebelum difinalisasi.  

 Proses rekrutmen evaluator sepenuhnya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh 

divisi POM.  

i. PME menyampaikan ToR final kepada procurement unit (PU), divisi People and Office 

Management (POM), untuk menyiapkan request for proposal (RfP). 

ii. PU memeriksa database Kemitraan dan menyiapkan publikasi RfP pada laman web 

Kemitraan 

iii. Calon evaluator menyampaikan expression of interest dilengkapi dengan CV dan contoh 

laporan evaluasi yang pernah dihasilkan. PME bersama POM melakukan iv.  

berdasarkan persyaratan minimal berikut ini; 

a) Memiliki pengalaman dalam melakukan evaluasi program/proyek terutama yang 

berkaitan dengan isu tata kelola dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia; 

b) Team leader memiliki pengalaman minimal lima tahun dalam melakukan 

penelitian/evaluasi (membuat desain, membuat tool pengumpulan data, melakukan 

analisis, dan dan membuat laporan termasuk yang bernahasa Inggris); 

c) Berpengalaman bekerja dengan pemerintah baik di tingkat nasional maupun lokal, 

CSO, dan komunitas; 

iv. POM mengundang short-listed candidates untuk mengikuti proses aanwijzing. Dalam 

proses ini, PME memberikan penjelasan tentang ToR evaluasi secara elaboratif dan 

mendiskusikan kebutuhan dokumen untuk pengembangan proposal desain evaluasi. 

v. Calon evaluator mengajukan proposal yang minimal berisi metodologi (termasuk 

rencana pengumpulan dan analisisis data), komposisi tim, jadwal, dan anggaran. 

vi. KML melakukan desk-review terhadap proposal calon evaluator untuk memilih 

evaluator. 

vii. Pembuatan kontrak. 

2) Pengumpulan dan analisis data  

 Proses pengumpulan dan analisis data diawali dengan studi dokumen. Unit PME akan 

menyediakan bagi evaluator semua dokumen yang dibutuhkan untuk evaluasi. Dokumen 

mencakup Renstra 2017-2021 dan dokumen-dokumen program/proyek. Dokumen-
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dokumen tersebut digunakan hanya untuk kepentingan evaluasi, tidak untuk 

disebarluaskan. 

 Evaluator, dengan bantuan unit PME, melakukan diskusi dengan direktur eksekutif, para 

direktur, dan manajer program/proyek untuk mendapatkan masukan dan mengetahui 

ekspektasi mereka terhadap evaluasi. 

 Evaluator menyusun dan menyampaikan inception report yang berisi hasil studi dokumen 

dan strategi pengumpulan data termasuk elaborasi terhadap pertanyaan kunci evaluasi. 

Elaborasi pertanyaan kunci disampaikan dalam draf tool pengumpulan data dan disertai 

dengan rencana analisis data. Inception Report menjadi deliverable pertama bagi evaluator 

dan menjadi syarat untuk mendapatkan pembayaran. 

 Diskusi dengan divisi KML untuk mendapatkan masukan terhadap inception report 

terutama untuk finalisasi strategi dan tool pengumpulan data. 

 Evaluator melakukan pengumpulan dan analisis data. 

3) Pelaporan 

 Evaluator menyampaikan hasil sementara evaluasi (termasuk hasil studi dokumen) dalam 

sesi presentasi yang dihadiri semua staf Kemitraan. Presentasi dan diskusi yang 

mengikutinya akan menjadi dasar bagi evaluator dalam pembuatan laporan. Karena itu, 

presentasi setidaknya berisi informasi mengenai proses pengumpulan data (termasuk 

metodologi), findings, dan rekomendasi. Presentasi dilakukan dalam bahasa Indonesia. 

 Evaluator mengakomodasi masukan dalam sesi presentasi untuk menyusun draf laporan 

evaluasi. Laporan disampaikan kepada unit PME dan selanjutnya disebarluaskan kepada 

semua staf divisi KML serta para direktur dan manager program/proyek untuk 

mendapatkan masukan/review. Unit PME merangkum semua masukan untuk disampaikan 

kembali kepada evaluator.  

 Proses review Kemitraan terhadap draft laporan evaluasi akan dilakukan dua kali dan draf 

laporan menjadi deliverable kedua. 

 Draf laporan evaluasi dibuat dalam bahasa Indonesia dan minimal memuat: 

 judul dan daftar isi; 

 deskripsi mengenai obyek evaluasi; 

 tujuan evaluasi; 

 metodologi evaluasi (pendekatan, metode, proses); 

 findings; 

 pembelajaran; 

 rekomendasi. 

 Setelah mendapatkan masukan/review terhadap draf laporan, evaluator memfinalisasi 

laporan evaluasi. 

 Laporan final dibuat dengan font times new roman 12, spasi 1.5 dan merupakan 

pengembangan dari draf laporan. Struktur laporan final mengikuti draf laporan dengan 

ditambahkan daftar singkatan, daftar tabel, lampiran, dan ringkasan eksekutif.  

 Ringkasan eksekutif dibuat dalam bahasa Inggris, maksimal empat halaman, serta berisi 

tujuan evaluasi, ringkasan findings, dan ringkasan rekomendasi. 
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 Laporan final disampaikan kepada unit PME dalam format .docx, .pdf, dan disertai dengan 

dokumen presentasi dengan format .pptx yang merangkum keseluruhan laporan evaluasi. 

Ketiga dokumen ini menjadi deliverable ketiga bagi evaluator dan menandai berakhirnya 

keseluruhan proses evaluasi. PME akan medistribusi laporan kepada internal Kemitraan 

termasuk Board. 

7. Jadwal 

Sesuai dengan proses evaluasi yang disampaikan di atas, jadwal tentatif keseluruhan proses 

evaluasi adalah sebagai berikut: 

No Kegiatan Waktu PiC 

1.  Pengembangan ToR evaluasi-diskusi internal Maret PME 

2.  Pengumuman RfP  Minggu I-II April PME-POM 

 Annwijzing Minggu III April  

3. Penyampaian proposal oleh evaluator  Minggu I Mei  

4. Seleksi proposal dan pemilihan evaluator Minggu II Mei  

 Penandatanganan kontrak Minggu III Mei  

5. 
Studi dokumen dan konsultasi dengan para 

direktur dan manager 
Minggu IV Mei Evaluator 

6. Penyampaian laporan insepsi Minggu I Juni Evaluator 

7. 
Review laporan insepsi dan finalisasi desain 

evaluasi 
Minggu II Juni PME 

8. Pengumpulan dan analisis data Minggu III-IV Juni Evaluator 

9. Presentasi initial findings Minggu I Juli Evaluator 

10.  Draf laporan 1 Minggu II Juli  

11. Review draf laporan 1 Minggu III Juli PME 

12. Draf  laporan 2 Minggu IV Juli Evaluator 

13. Review draf laporan 2 Minggu I Agustus PME 

14. Finalisasi laporan Minggu II Agustus Evaluator 

15. Distribusi laporan (internal Kemitraan) Minggu III Agustus PME 

 

8. Biaya 

Pembiayaan evaluasi diambil dari anggaran divisi KML dan pembayaran kepada evaluator 

mengikuti skema berikut ini: 

 Pembayaran 1: tanda tangan kontrak (15%) 

 Pembayaran 2: Deliverable 1: Inception Report (30%)  

 Pembayaran 3: Deliverable 2: draf ke-2 laporan evaluasi (25%) 

 Pembayaran 4: Deliverable 3: laporan final dan dokumen presentasi (30%) 


