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MENGENAI CIRCLE INDONESIA 

 
CIRCLE Indonesia adalah sebuah organisasi untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk 

mendukung pemberdayaan masyarakat sipil dan pembangunan. CIRCLE Indonesia telah menjalin 

kerjasama dengan donor, NGO (lokal, nasional dan internasional), dan Corporate Social Responsibility 

untuk melakukan capacity building, assessment, pengembangan proposal, monitoring & evaluasi, dan 

strategic planning. Lebih jauh mengenai CIRCLE Indonesia, silahkan kunjungi www.circleindonesia.or.id 

 

Sejak tahun 2009, CIRCLE Indonesia mengembangkan pelatihan “Perencanaan, Monitoring & Evaluasi 

Program yang Partisipatif” dengan peserta dari berbagai kalangan. Beberapa contoh pengalaman CIRCLE 

Indonesia dalam Monitoring & Evaluasi adalah:  

 Fasilitasi in-house training “Monitoring & Evaluasi” untuk Yayasan Kehati, Jakarta 

 Independent Progress Review Poverty Reduction through Safe Migration: A Pilot Initiative (PRSM) 

in NTB and NTT, Poverty Reduction Support Facility (PRSF) 

 Evaluasi Akhir: Promoting Gender Awareness for Teachers and Students in Gunung Sitoli in Nias 

District, Caritas Keuskupan Sibolga 

 Fasilitasi in-house training “Monitoring & Evaluasi” untuk Caritas Indonesia, Yogyakarta 

 Evaluasi Akhir: Women Skill Training Center in Nurobo, Atambua, Nusa Tenggara Timur 

 Monitoring Visit: Papua Enterprise Development Programme (PEDP), Oxfam 

 Evaluasi Akhir: Integrated Rural Development based on ecological Agriculture in North Sumatra, 

Petrasa Organik, didanai oleh EED Jerman 

 Midterm Evaluation: Restoring Coastal Livelihood Project, Oxfam 

 Fasilitasi pelatihan “Project Cycle Management for Community Empowerment”: Unilever Indonesia 

Foundation 

 Livelihood/DRR Strategic Program Review, CRS 

 

 

 

 

MENGENAI PELATIHAN INI 

 
Sebagaimana hidup manusia, sebuah program juga memiliki siklus hidup sejak dia direncanakan sampai dia 

berakhir. Perencanaan yang baik mengartikulasikan sistematika yang didasari oleh pendekatan-pendekatan 

tertentu. Ada beberapa pendekatan dalam perencanaan program pembangunan yang selama ini digunakan 

oleh perencana program. Selanjutnya, program harus dimonitor dan dievaluasi. Monitoring & Evaluasi 

(M&E) memainkan peranan penting dalam siklushidupsebuah 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 program dilakukan secara partisipatif 

sehingga memungkinkan para pengelola dan penerima manfaat bersama-sama membuat keputusan yang 

tepat dan menjamin bahwa program berjalan seperti yang direncanakan dan melakukan modifikasi jika 

diperlukan.  

 

 

 

 

 

 

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


OUTPUT 

 
Diakhir pelatihan, peserta diharapkan: 

 Memiliki pemahaman dan ketrampilan yang lebih baik dalam menyusun perencanaan program dan 

merancang Monitoring & Evaluasi Program 

 Memahami konsep partisipatif dalam perencanaan, monitoring & evaluasi program.  

 

 

MATERI 

 
 Siklus Program 

 Pendekatan-pendekatan dalam Perencanaan Program 

 Menyusun Perencanaan Program  

 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 pada:  

Tanggal : 6 – 9 Oktober 2015 

Waktu  : 08.30 – 17.00  

Tempat : Gowongan Inn 

      Jalan Gowongan Kidul No.50,  Yogyakarta 55232 

  Phone:(0274) 541999.  

 

Bila dalam waktu satu minggu sebelum pelatihan peserta tidak memenuhi 7 orang, maka pelatihan akan 

ditunda sampai paling lambat satu bulan kemudian.  

 

 

BIAYA 

 
Biaya pelatihan ini adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/orang, mencakup: 

 Biaya pelatihan 

 Snack dan makan siang selama pelatihan 

 

Peserta akan mendapatkan soft copy materi pelatihan, training kit, dan sertifikat. 

 

 

PENDAFTARAN 

 
Pendaftaran akan ditutup tanggal 25 September 2015  

Silahkan hubungi office@circleindonesia.or.id atau telepon 0274-623896.  

Contact person: Tiwik Sri Mulyani, email: tiwik@circleindonesia.or.id  

No HP: 081904590390. 

 

Jumlah maksimal peserta adalah 18 orang untuk menjaga efektifitas pelatihan.  CIRCLE Indonesia akan 

melakukan konfirmasi tentang ketersediaan tempat dan mengirimkan invoice biaya pendaftaran untuk yang 

sudah mendaftar.  

 

Proses pembelajaran dalam pelatihan ini dapat 

dilihat dalam video  

“4 HARI DALAM 4 MENIT: KATA 

MEREKA TENTANG PELATIHAN 

“PERENCANAAN, MONITORING & 

EVALUASI PROGRAM” dalam link berikut:  

http://www.circleindonesia.or.id/id/742/ 
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