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CIRCLE Indonesia 
 

CIRCLE Indonesia (www.circleindonesia.or.id) adalah sebuah organisasi berbentuk koperasi 
yang menyediakan layanan konsultansi untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama 
untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sipil dan pembangunan. Selama beberapa tahun 
berjalan, CIRCLE Indonesia telah menjalin kerjasama dengan banyak NGO Internasional, 
seperti United Nations Development Program (UNDP), Oxfam International (OI), Oxfam Great 
Britain (OGB), Caritas Switzerland, Cordaid-Netherlands, Caritas Switzerland, Ford Foundation, 
VECO Indonesia, Welthunger Hilfe, Save the Children UK, Heifer International Indonesia Office, 
ICCO-KIA, Catholic Relief Services, Bina Desa – MISEREOR, Action by Churches Together 
International (ACT International), International Finance Corporation-PENSA-The World Bank, 
CORDAID-CARDI-World Vision International, Heifer International Indonesia Office, International 
Labour Organisation Indonesia, HIVOS International Asia and Pacific Regional Office, Caritas 
Indonesia, World Neighbour, dan lain-lain. 
 
Berdasarkan pengalaman melakukan konsultansi kepada LSM baik lokal, nasional maupun 
internasional sejak tahun 2006, CIRCLE Indonesia akan berbagi pengalaman untuk 
pengembangan sumber daya manusia. Ini akan dilakukan melalui pelatihan Perencanaan, 
Monitoring & Evaluasi program yang partisipatif.  
 
Ini adalah pelatihan ke delapan tentang perencanaan, monitoring & evaluasi yang 
diselenggarakan oleh CIRCLE Indonesia. Pelatihan sebelumnya diselenggarakan pada pada 
tanggal 25-28 Februari 2014, diikuti oleh 13 orang (10 perempuan, 3 laki-laki ). Evaluasi 
pelatihan yang lalu menunjukkan hasil bahwa Semua peserta happy dengan proses dan 
pelatihan, dengan berbagai alasan. Lembaga-lembaga yang pernah mengikuti pelatihan ini 
antara lain:  
 
 

No Lembaga 
 

No Lembaga 

1 Yayasan TIFA - Jakarta 
 

16 ICSD (Indonesia Center for Sustainable Development) – 
Jakarta 

2 Medecins Du Monde – Jayapura Papua 17 PKPU Lembaga Kemanusiaan Nasional – Jakarta 
 

3 Yayasan TAHIJA - Yogyakarta 
 

18 Save the Children International – Jakarta 
 

4 WVI (Wahana Visi Indonesia) - Jakarta 
 

19 Perkumpulan LINGKAR – Yogyakarta 
 

5 IDEA – Yogyakarta 
 

20 ACTED – Medan Sumatera Utara 
 

6 Sahabat Perempuan – Magelang 
 

21 Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) – Kota Mataram NTB 
 

7 KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) – Jakarta 
 

22 LPMAK – Papua 
 

8 Yayasan BaKTI - Makassar 
 

23 IAC (Indonesia Aids Coalition) – Jakarta 
 

9 Tanoto Foundation – Jakarta 
 

24 Oxfam – Jakarta 
 

http://www.circleindonesia.or.id/


10 Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia – Jakarta 
 

25 SKK Migas (Minyak dan Gas Bumi) - Jakarta 

11 Ausaid – Jakarta 
 

26 PT Bank International Indonesia Tbk (BII) 
 

12 CRS (Catholic Relief Services) – Timor Leste 27 Kementerian Kehutanan - Jakarta  
 

13 Yayasan Akatiga – Jakarta 
 

28 VSO Indonesia – Bali  
 

14 Pusat Study Perubahan Iklim Universitas Indonesia – 
Jakarta 

29 Sekretariat AKSANSI (Asosiasi KSM Sanitasi Seluruh 
Indonesia) – Yogyakarta 
 

15 LP2EL (Lembaga Pemerhati Pengembangan Ekonomi 
Lokal) – Banjarmasin 

30 Mitra Hendicap International 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elisabeth Maria Rosmian dari PT Bank 
International Indonesia Tbk (BII) “Training 
yang diselenggarakan CIRCLE Indonesia 
menyenangkan, diberikan secara 
partisipatif dan bisa diimplementasikan. 
Terima kasih CIRCLE Indonesia, ditunggu 
training selanjutnya” 

 

 

 
Saeful Rachman dari Direktorat Perencanaan dan Evaluasi 
Pengelolaan DAS, Kementerian Kehutanan - Jakarta 
sebagai National Project Manager Strengthening Community 
Based Forest and Watershed Management Project  
(proyek kerjasama dengan UNDP) “Pelatihan ini sangat 
berguna & terasa manfaatnya untuk diimplikasikan dalam 
pengelolaan proyek. Staf pendukung pendukung proyek 
seharusnya mengikuti pelatihan ini sejak awal implementasi, 
sehingga kinerja proyek bisa baik” 
 

 

 
Chrysant Lily.K dari VSO Indonesia – Bali “Senang 
sekali dengan Pelatihan ini pendekatannya 
melibatkan kekuatan dari peserta masing-masing 
sehingga saya pun belajar tidak hanya dari fasilitator 
saja tetapi juga peserta lain. Menurut saya itulah yang 
menjadi kekuatan pelatihan ini. Terima kasih CIRCLE 
Indonesia” 

 



 
 

 
Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Program 
 

Sebagaimana hidup manusia, sebuah program juga memiliki siklus hidup sejak dia 
direncanakan sampai dia berakhir. Perencanaan program biasanya tertuang dalam sebuah 
dokumen yang dikenal dengan sebutan Logical Framework (logframe), yang kemudian 
disingkat menjadi Logframe. Perencanaan program yang baik adalah perencanaan yang 
didasarkan pada analisis masalah yang kontekstual dengan masyarakat dimana kita akan 
bekerja. Dari sini, kita merumuskan perubahan-perubahan yang kita harapkan akan terjadi. 
Perencanaan program yang baik tercermin dalam hirarki perubahan yang logis beserta 
indikator-indikator yang sesuai. 
 
Selanjutnya, program harus dimonitor dan dievaluasi. Monitoring & Evaluasi (M&E) memainkan 
peranan penting dalam siklus hidup sebuah program karena dari sinilah refleksi dan 
pembelajaran bisa ditarik untuk perbaikan langkah berikutnya bagi berjalannya program. 
Pembelajaran ini selanjutnya akan berkontribusi pada meningkatkan efektivitas suatu proyek 
untuk menuju perubahan sosial yang diharapkan. 
 
Idealnya Perencanaan, Monitoring & Evaluasi dilakukan secara partisipatif sehingga 
memungkinkan para pengelola dan penerima manfaat bersama-sama membuat keputusan 
yang tepat dan menjamin bahwa proyek berjalan seperti yang direncanakan dan melakukan 
modifikasi jika diperlukan. Perencanaan, Monitoring & Evaluasi yang partisipatif juga membuka 
peluang untuk lebih memberdayakan para penerima manfaat dalam monitoring proyek secara 
sistematis dan seksama. 

 
Output Pelatihan 
 
   

1. Pemahaman yang lebih baik dalam hal: 

 merumuskan pendekatan-pendekatan dalam perencanaan program 

 merumuskan goal, outcome, output beserta indikator  
2. Logical framework yang sistematis 
3. Rancangan M&E  

 
Materi 
 

 Project Cycle Management 

 Konsep result based approach dan logical framework (logframe) 

 Analisis masalah dan perumusan masalah 

 Penyusunan logframe 

 M&E: apa, mengapa, bagaimana? 

 Merancang M&E 

 
 
 



Metode Pembelajaran 
 

Pengalaman peserta, pendekatan partisipatif, dan interactive learning akan menjadi dasar 
dalam proses pelatihan ini. Pelatihan ini akan menggunakan:  

 Diskusi kelompok 

 Individual & group exercise  

 Case study 

 Game 

 Ceramah pendek 

 
 
Waktu dan Tempat 
 

Pelatihan akan diselenggarakan selama empat hari: 14 – 17 Oktober 2014, jam 08.30 – 17.00 
di Hotel Gowongan Inn Jl. Gowongan Kidul No.50 Jogjakarta, Phone/Fax: +62 274 541999 / 
+62 274 561460. Bila dalam waktu satu minggu sebelum pelatihan peserta tidak memenuhi 7 
orang, maka pelatihan akan ditunda sampai paling lambat satu bulan kemudian.  

 
 
Siapa yang Perlu Mengikuti Pelatihan Ini? 
 

Pelatihan ini akan sangat berguna bagi staf organisasi yang mengimplementasikan program-
program pembangunan (NGO, CSR, dll) di berbagai sektor, khususnya yang menduduki 
beberapa posisi berikut:   

 Project (Program) Officer/Coordinator/Manager 

 Program Development Officer/Manager 

 M&E Officer/Coordinator/Manager 

 Team leader  

 Mereka yang terlibat dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi proyek/program 

 
 
Biaya 
 

Biaya pelatihan ini adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)/orang, belum 
termasuk penginapan/akomodasi peserta. 

 
 
Fasilitas 
 

 CD yang berisi semua materi pelatihan 

 Snack dan makan siang selama sesi pelatihan 

 Sertifikat  

 Seminar kit  

 



Pendaftaran 
 

 Pendaftaran dimulai sejak pelatihan ini dipubilkasikan sampai dengan tanggal 30 
September  2014; 

 Bagi yang berminat mendaftar, silahkan mengirim email pernyataan minat, disertai data 
nama, asal organisasi, nomor telepon yang bisa dihubungi dan mengisikan formulir 
pendaftaran yang sudah disediakan, ke alamat: office@circleindonesia.or.id telepon 0274-
623896 atau Contact person: Tiwik Sri Mulyani, email: tiwik@circleindonesia.or.id no HP 
0819 0459 0390; 

 Mengingat jumlah peserta dibatasi (maksimal peserta adalah 18 orang) untuk menjaga 
efektifitas pelatihan, maka CIRCLE Indonesia akan melakukan konfirmasi tentang 
ketersediaan tempat dan mengirimkan invoice biaya pendaftaran untuk Anda segera setelah 
pendaftaran dilakukan; 

 Pendaftar diminta melakukan pembayaran baik secara cash atau transfer ke rekening a.n. 
Koperasi CIRCLE Indonesia pada Bank Mandiri cabang Sinduadi, Sleman, No : 137 00 
1095173 5, paling lambat 7 hari setelah invoice dikirimkan dan menyampaikan informasi 
dengan mengirimkan bukti transfer kepada CIRCLE Indonesia setelah melakukan 
pembayaran. 
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