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SSIISSTTEEMM  IINNFFOORRMMAASSII  KKEESSEEHHAATTAANN  NNAASSIIOONNAALL  ((SSIIKKNNAASS))  ddaann   
SSIISSTTEEMM  IINNFFOORRMMAASSII  KKEESSEEHHAATTAANN  DDAAEERRAAHH  ((SSIIKKDDAA)) 

A. PENGERTIAN 

Sistem Infomasi Kesehatan (SIK) merupakan Susbsistem dari Sistem 

Kesehatan Nasional (SKN) yang mempunyai fungsi untuk memberikan 

informasi dalam menunjang pengambilan keputusan pada setiap tingkat 

administrasi kesehataan, baik pusat, propinsi, kabupaten/ kota, bahkan sampai 

unit pelaksana teknis seperti Rumah Sakit maupun Puskesmas. 

Sistem Infomasi Kesehatan (SIK) adalah Kumpulan komponen dan 

prosedur yang terorganisir dan bertujuan untuk menghasilkan informasi yang 

dapat memperbaiki keputusan yang berkaitan dengan manajemen pelayanan 

kesehatan di setiap tingkatnya (Siregar cit. Barsasella, 2012). 

Menurut WHO (2004) definisi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah 

Sebuah sistem yang mengintegrasikan pengumpulan data, pengolahan, 

pelaporan, dan penggunaan informasi untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan kesehatan melalui manajemen yang lebih baik pada semua 

jenjang kesehatan. 

Sedangkan definisi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) menurut Pusat 

Data dan Informasi Depkes RI (2006) adalah Suatu sistem yang menyediakan 

dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di setiap jenjang 

administrasi kesehatan, baik di tingkat unit pelaksana upaya kesehatan, di 

tingkat  Kabupaten/Kota, di tingkat Provinsi, maupun di tingkat Pusat. 

Berdasarkan berbagai pengertian atau definisi tersebut, maka perlu 

adanya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang terintegrasi dari 

berbagai tingkat pelayanan kesehatan dalam bentuk Sistem Informasi 

Kesehatan Nasional (SIKNAS) maupun Sistem Informasi Kesehatan Daerah 

(SIKDA). 

SIKNAS adalah Sistem informasi yang berhubungan dengan Sistem-

sistem Informasi lain baik secara nasional maupun internasional dalam 

kerjasama yang paling menguntungkan. SIKNAS dibangun dan dikembangkan 
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dari berbagai jaringan Sistem-Sistem Informasi Kesehatan Propinsi dan Sistem-

Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota. 

Sedangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) adalah Suatu 

Sistem Informasi yang mencakup Sub sistem informasi yang dikembangkan di 

unit pelayanan  kesehatan (Puskesmas, RS, Poliklinik, Praktek Swasta, Apotek, 

Laboratorium), Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan sistem informasi pada 

Dinas Kesehatan Propinsi. 

 

B. ROADMAP SIKNAS (Tahun 2011 – 2012) 

1. Visi 

Terwujudnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi yang mampu 

mendukung proses manajemen kesehatan untuk menuju masyarakat sehat 

yang mandiri dan berkeadilan.  

2. Misi  

a) Memperkuat sumber daya sistem informasi kesehatan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

b) Menstandarisasi indikator kesehatan agar dapat menggambarkan 

derajat kesehatan masyarakat. 

c) Memperkuat sumber data dan membangun jejaringnya dengan semua 

pemangku kepentingan termasuk swasta dan masyarakat madani. 

d) Meningkatkan pengelolaan data kesehatan yang meliputi pengumpulan, 

penyimpanan, dan analisis data serta desiminasi informasi. 

e) Memperkuat kualitas data kesehatan dengan menerapkan jaminan 

kualitas dan sistem pengendaliannya. 

f) Meningkatkan budaya penggunaan data dan informasi untuk 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien serta untuk 

mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik. 

3. Prinsip 

a) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi: 

 Mendukung proses pencatatan data 

 Meningkatkan akurasi data dan kecepatan penyediaan data 

 Meningkatkan efisiensi dalam proses kerja 
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 Memperkuat transparansi 

 Berbasis data disagregate dari fasilitas pelayanan kesehatan 

b) Keamanan dan Kerahasiaan Data 

c) Standarisasi 

d) Integrasi 

e) Kemudahan Akses. 

 

C. KEBIJAKAN SIKNAS 

Berbagai bentuk Kebijakan terkait dengan Pengembangan Sistem Informasi 

Kesehatan Nasonal (SIKNAS) menurut Pusat Data dan Informasi Depkes RI 

2011 antara lain: 

1. Pengembangan kebijakan dan standar dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan Sistem Infomasi Kesehatan (SIK) yang terintegrasi. 

2. Pengembangan dan penyelenggaraan SIK dilakukan dengan melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan termasuk lintas sektor dan masyarakat. 

3. Penetapan kebijakan dan standar SIK dilakukan dalam kerangka 

desentralisasi di bidang kesehatan. 

4. Penataan sumber data dan penguatan manajemen SIK pada semua tingkat 

sistem kesehatan dititik-beratkan pada ketersediaan standar operasional 

yang jelas, pengembangan dan penguatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta penguatan advokasi 

bagipemenuhan anggaran. 

5. Pengembangan SDM pengelola data dan informasi kesehatan dilaksanakan 

dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lintas sektor 

terkait serta terpadu dengan pengembangan SDM kesehatan lainnya. 

6. Peningkatan penyelenggaraan sistempengumpulan, penyimpanan, 

desiminasi, dan pemanfaatan data/informasi dalam kerangka kebijakan 

manajemen data satu pintu. 

7. Pengembangan Bank Data Kesehatan harus memenuhi berbagai kebutuhan 

dari pemangku kepentingan dan dapat diakses dengan mudah, serta 

memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan etika yang berlaku 

dibidang kesehatan dan kedokteran. 
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8. Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk 

meningkatkan statistik vital melalui upaya penyelenggaraan registrasi vital 

di seluruh wilayah Indonesia dan upaya inisiatif  lainnya. 

9. Peningkatan inisiatif penerapan e-Health untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang efektif dan 

efisien. 

10. Peningkatan budaya penggunaan data melalui advokasi terhadap pimpinan 

di semua tingkat dan pemanfaatan forum-forum informatika kesehatan 

yang ada. 

11. Peningkatan penggunaan solusi-solusi m-Health dan telemedicine untuk 

mengatasi masalah infrastruktur, komunikasi, dan sumber daya manusia. 

 

D. PENGEMBANGAN SIKNAS dan SIKDA 

Berdasarkan analisis situasi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka Strategi 

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) meliputi: 

1. Integrasi Sistem Informasi Kesehatan yang ada. 

2. Penyelenggaraan Pengumpulan dan Pemanfaatan Bersama Data dan 

Informasi yang Terintegrasi. 

3. Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah 

4. Pemngembangan Pelayanan Data dan Informasi untuk Manajemen 

5. Pengembangan Pelayanan Data dan Informasi untuk Masyarakat 

6. Pengembangan Teknologidan Sumber Daya Informasi  

 

E. BENTUK-BENTUK KEGIATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 

DAERAH (SIKDA) 

1. Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan di Tingkat Puskesmas 

Di unit pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas, tenaga kesehatan 

bertugas melaksanakan manajemen pasien/klien agar dapat dicapai 

pelayanan kesehatan kuratif dan preventif yang efektif. Oleh karena itu 

tugas-tugas administratif, termasuk pencatatan data, haruslah sedemikian 

rupa sehingga tidak sampai mengganggu tugas melayani pasien/klien. 
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Mengumpulkan data yang dapat dan harus digunakan setempat untuk 

menjaga dan meningkatkan pelayanan kesehatan adalah tugas utama dari 

pengelola Sistem Informasi Kesehatan di unit itu. 

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas mempunyai tanggung 

jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berupa: 

a) Mencatat dan mengumpulkan data baik kegiatan dalam gedung maupun 

luar gedung  

b) Mengolah data  

c) Membuat laporan berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  

d) Memelihara arsip/file/ bank data Puskesmas  

e) Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen 

pasien dan manajemen unit Puskesmas  

f) Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan 

pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) di wilayah kerjanya. 

 

2. Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan di Tingkat Rumah Sakit 

Rumah Sakit memerlukan Sistem Informasi Kesehatan yang tugas 

utamanya melayani fungsi-fungsi klinik dan administratif yang secara 

langsung dapat meningkatkan mutu pelayanan. Fungsi  klinik mencakup 

rekam medik, hasil diagnosis, akses kepada kode diagnosis (misalnya ICD-

10) dan prosedur standar, catatan untuk informasi esensial tentang pasien, 

atau peringatan bila terjadi ketidaksesuaian obat dan kontraindikasi. 

Sedangkan fungsi administratif mencakup arus pasien antara registrasi dan 

instalasi-instalasi, akuntansi dan penagihan, serta inventarisasi perbekalan 

farmasi. Sistem Informasi Kesehatan di Rumah Sakit memantau kondisi 

keuangan Rumah Sakit, mutu pelayanan, jenis dan volume pelayanan, lama 

perawatan, angka kematian, dan angka kesakitan.  

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Rumah Sakit mempunyai tanggung 

jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berupa: 

a) Memantau indikator kegiatan-kegiatan penting rumah sakit 

(penerimaan pasien, lama rawat, pemakaian tempat tidur, mortalitas, 

waktu tunggu, dan lain-lain)  
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b) Memantau kondisi finansial rumah sakit (cost recovery)  

c) Memantau pelaksanaan sistem rujukan  

d) Mengolah data  

e) Mengirim laporan berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota/ 

Provinsi/ Pusat   

f) Memelihara bank data  

g) Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen 

pasien dan manajemen unit rumah sakit  

h) Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan 

pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) di wilayah kerjanya. 

 

3. Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan di Tingkat Dinas Kesehatan 

Kabupaten/ Kota. 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan Pusat Jaringan dari Sistem 

Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota. Anggota-anggota jaringannya 

adalah: (1) Puskesmas, (2) Rumah Sakit Umum Daerah  (RSUD) 

Kabupaten/Kota, (3) Institusi-institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, (4) 

Gudang Perbekalan Farmasi, (5) Unit-unit Lintas Sektor terkait (BKKBN 

Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, 

Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, Dinas Sosial, dan lain-lain), 

(6) Rumah Sakit Swasta, (7) Sarana Kesehatan Swasta lain, (7) Organisasi 

Profesi Kesehatan, (8) Lembaga Swadaya Masyarakat, dan (9) Lain-lain. 

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 

mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

berupa: 

a) Ada Mengolah data dari unit-unit pelayanan kesehatan dan sumber- 

sumber lain  

Menyelenggarakan survei/penelitian bilamana diperlukan  

b) Membuat Profil Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memantau dan 

mengevaluasi pencapaian Kabupaten/Kota Sehat  

c) Mengirim laporan berkala/Profil Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas 

Kesehatan Provinsi setempat dan Pemerintah Pusat. 
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d) Memelihara bank data   

e) Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen klien, 

manajemen unit, dan manajemen Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota  

f) Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan 

pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) di wilayah kerjanya  

g) Melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan informasi kesehatan di 

unit-unit kesehatan. 

 

4. Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan di Tingkat Dinas Kesehatan 

Propinsi. 

Dinas Kesehatan Provinsi bertugas mengkoordinasikan, mengawasi dan 

membimbing Dinas-dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Demikian juga dalam 

hal pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.  Informasi yang dihasilkan 

juga harus dapat memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan manajemen 

Sistem Kesehatan Provinsi, yaitu kebutuhan dari Kepala Dinas Kesehatan, 

para Kepala Subdinas Kesehatan, dan Forum Kerjasama Lintas Sektor. 

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Dinas Kesehatan Propinsi mempunyai 

tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berupa: 

a) Mengolah data dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, unit-unit 

pelayanan kesehatan milik Daerah Provinsi, dan sumber-sumber lain  

b) Menyelenggarakan survei/penelitian bilamana diperlukan  

c) Membuat Profil Kesehatan Provinsi untuk memantau dan mengevaluasi 

pencapaian Provinsi Sehat  

d) Mengirim laporan berkala/Profil Kesehatan Provinsi ke Pemerintah 

Pusat  

e) Memelihara bank data  

f) Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen unit 

dan manajemen Sistem Kesehatan Provinsi  

g) Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan 

pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) di wilayah kerjanya.   
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h) Melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan informasi kesehatan di 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan unit-unit pelayanan kesehatan 

milik Daerah Provinsi. 

 

F. STANDAR TENAGA SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) 

Agar diperoleh  data dan informasi yang berkualitas, maka dibutuhkan tenaga  

SIK yang memiliki pemahaman mengenai bidang kesehatan, statistik bidang 

kesehatan dan teknologi informasi. Untuk itu secara umum kompetensi yang 

diperlukan pada tenaga SIK adalah:  

1. Memahami bidang kesehatan baik aspek klinis maupun program kesehatan: 

a) Memahami istilah-istilah kesehatan  

b) Memahami kebijakan program kesehatan  

c) Memahami epidemiologi penyakit  

d) Memahami indikator kesehatan 

2. Memahami dan mampu melakukan kegiatan statistik  bidang kesehatan: 

a) Mampu melakukan teknis pengumpulan data  

b) Mampu melakukan validasi data  

c) Mampu melakukan pengolahan data secara manual dan elektronik  

d) Mampu melakukan pengukuran indikator kesehatan  

e) Mampu melakukan analisis data kesehatan  

f) Mampu menyajikan data dan informasi secara tepat 

3. Memahami dan mampu mengoperasikan komputer dan atau teknologi 

informasi lainnya: 

a) Mampu mengoperasikan software pengelolaan, analisis dan penyajian 

data  

b) Mampu mengoperasikan jaringan, dan lain-lain. 

4. Memiliki sifat responsif (terhadap data yang tidak logis dan terhadap 

kebutuhan manajemen), mampu berkoordinasi dengan unit terkait ketika 

mendapatkan informasi yang tidak logis,  teliti, sabar dan tekun. 
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MMOONNIITTOORRIINNGG  DDAANN  EEVVAALLUUAASSII  
SSIISSTTEEMM  IINNFFOORRMMAASSII  

A. PENGERTIAN MONITORING DAN EVALUASI 

MONITORING adalah Sebuah usaha untuk memastikan jalannya sebuah 

aktivitas sesuai target yang ingin dicapai. Hasil dari kegiatan Monitoring adalah 

serangkaian data yang akan dievaluasi. 

EVALUASI adalah Proses dimana hasil yang dicapai dibandingkan 

dengan tujuan yang ingin dicapai yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi 

dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal secara teratur. 

TUJUAN MONITORING & EVALUASI (MONEV) adalah untuk 

memberikan pemahaman tentang langkah-langkah persiapan, pelaksanaan dan 

pelaporan hasil program dalam rangka mengetahui kelemahan dan kekuatan 

program yang dilaksanakan. 

MANFAAT MONITORING & EVALUASI (MONEV) adalah mendapatkan 

acuan untuk meningkatkan keterampilan dan membuat program yang lebih 

baik.  

 

B. PENDEKATAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) SISTEM 

INFORMASI 

Terdapat 2 macam pendekatan yang dapat diterapkan dalam kegiatan 

Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi, yaitu Pendekatan Survey dan 

Pendekatan Expost Factor. 

1. Pendekatan Survey, terdiri atas: 

a) Deskriptif: digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu subjek atau 

objek. 

b) Explanatif: digunakan untuk menjelaskan kemungkinan alasan-alasan 

terkait dengan pelaksanaan program, seperti mengapa suatu hal dapat 

terjadi, mengapa terjadi perubahan, alasan-alasan yang 

melatarbelakangi suatu program. 
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c) Eksploratif: digunakan untuk menilai performa suatu sistem atau 

program tanpa memfokuskan pada pencapaian tujuan (Goal Free 

Evaluation). 

d) Prediktif: digunakan untuk memprediksi proses dan dampak program 

dengan data yang ada pada waktu yang akan datang. 

 

2. Pendekatan Expost Factor, yaitu: suatu pendekatan Monitoring dan Evaluasi 

yang digunakan untuk mencari dampak pada suatu program yang 

dilakukan pada masa lampau berdasarkan waktu, tujuan dan kondisi yang 

ada. 

 

C. PRINSIP – PRINSIP MONEV SISTEM INFORMASI 

Prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Sistem Informasi adalah: 

1. Berorientasi pada Tujuan 

Monitoring dan Evaluasi hendaknya dilaksanakan dengan mengacu pada 

tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari MONEV hendaknya dipergunakan 

sebagai bahan untuk perbaikan atau peningkatan program pada evaluasi 

formatif dan membuat justifikasi dan akuntabilitas pada evaluasi sumatif. 

2. Mengacu pada Kriteria Keberhasilan 

Monitoring dan Evaluasi hendaknya dilaksanakan dengan mengacu pada 

kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Penentuan kriteria keberhasilan dilakukan secara bersama-sama antara 

evaluator, sponsor, pelaksana program, konsumen, serta lembaga-lembaga 

terkait. 

3. Mengacu pada Asas Manfaat 

Monitoring dan Evaluasi hendaknya dilaksanakan dengan manfaat yang 

jelas. Manfaat tersebut dapat berupa saran,masukan atau rekomendasi 

untuk perbaikan program-program yang di Evaluasi. 

4. Dilakukan secara Objektif. 

Monitoring dan Evaluasi harus dilaksanakan secara Objektif. Petugas yang 

melakukan Monitoring dan Evaluasi seharusnya bersifat independen, bebas 
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dari pengaruh pihak pelaksana program dan melaporkan temuannya apa 

adanya. 

 

D. MODEL – MODEL ‘MONEV’ SISTEM INFORMASI 

Suatu model evaluasi menunjukkan ciri khas sendiri-sendiri baik dari Tujuan 

Evaluasi, aspek yang dievaluasi, keluasan cakupan, tahapan evaluasi, tahapan 

program yang dievaluasi maupun cara pendekatannya. Secara umum, terdapat 

8 Macam Model Monitoring dan Evaluasi, yaitu: 

1. Goal Oriented Evaluation 

Merupakan model evaluasi yang berorientasi pada Tujuan, dan hasil 

pengukuran itu dapat menggambarkan program tersebut berhasil atau 

tidak. (Hasil pengukuran/ evaluasi dibandingkan dengan Tujuan yang 

sudah ditetapkan). 

2. Goal Free Evaluation 

Merupakan bentuk Model Evaluasi yang bebas Tujuan, artinya kegiatan 

evaluasi tersebut tidak terlalu berorientasi pada tujuan, tetapi lebih 

menekankan pada biaya atau cost benefit analysis. Sehingga dalam halini, 

evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil temuan dengan 

biaya yang sudah dikeluarkan. 

3. Discrepancy Evaluation Model 

Merupakan model evaluasi yang membandingkan hasil evaluasi dengan 

performa yang terstandard. Dalam evaluasi ini terdapat 4 tahapan, yaitu: 

mengidentifikasi program, menyusun program, pelaksanaan program dan 

hasil yang dicapai. 

4. Countenance Evaluation Model 

Terdapat 3 tahapan evaluasi, yaitu: 

a) Antecendent Phase: dilaksanakan pada tahap sebelum program 

dijalankan. 

b) Transaction Phase: dilaksanakan pada saat Program diimplementasikan. 

c) Outcomes Phase: dilaksanakan pada akhir program untuk melihat 

perubahan yang terjadi setelah suatu program diimplementasikan. 
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5. Responsive Evaluation Program 

Model evaluasi ini dilakukan dengan fokus pada reaksi dari berbagai pihak 

atas program yang diimplementasikan dan mengamati dampak akibat dari 

hasil pelaksanaan program tersebut. 

6. CIPP Evaluation Model 

CIPP = Context, Input, Process, Product: merupakan model evaluasi yang 

berorientasi pada pengambilan keputusan. Model evaluasi seperti ini 

mempunyai 4 tahapan, yaitu: 

a) Evaluasi Context 

Dilakukan pada tahap penjajagan menghasilkan informasi untuk 

keputusan perencanaan (Planning Decission). 

b) Evaluasi Input 

Evaluasi ini dilakukan pada tahap awal menghasilkan informasi untuk 

penentuan strategi pelaksanaan program (Structuring Decission) dan 

ditujukan untuk meningkatkan kinerja lembaga. 

c) Evaluasi Process 

Evaluasi ini dilaksanakan selama program berjalan untuk menghasilkan 

informasi tentang pelaksanaan program. 

d) Evaluasi Product 

Dilakukan pada akhir program untuk mengetahui keberhasilan program 

yang sudah dilaksanakan. 

7. Formatif-Sumatif Evaluation Model 

Dibagi menjadi 2 macam evaluasi, yaitu: 

a) Evaluasi Formatif: dilakukan untuk mengetahui pengembangan program 

yang sedang berjalan (in progress). 

b) Evaluasi Sumatif: dilakukan pada akhir program, yang bertujuan untuk 

mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan, 

memberikan pertanggungjawaban atas program, memberikan 

rekomendasi untukmelanjutkan atau menghentikan program pada 

tahun-tahun berikutnya. 
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8. CSE-UCLA Evaluation Model 

CSE-UCLA = Center for Study of Evaluation-University of California at Los 

Angeles. Model Evaluasi ini hampir sama dengan Model CIPP, namun pada 

Tahapannya lebih menekankan pada Need Assesment, Perencanaan 

Pengembangan, Pelaksanaan, Hasil dan Dampaknya. 

 

 

----------- oo0oo ------------ 
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