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Pelatihan 

Teknik Most Significant Change (MSC)  
 
The Most Significant Change (MSC) adalah salah satu teknik dalam monitoring dan evaluation (M&E) 
partisipatif yang bertujuan untuk melihat perubahan-perubahan dalam kehidupan dan situasi 
komunitas (penerima manfaat) melalui proses bercerita yang terstruktur, yang dihasilkan dari 
partisipasi mereka dalam intervensi proyek. Mereka menceritakan perubahan yang telah terjadi dalam 
hidup mereka.  
 
MSC muncul dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberikan informasi pencapaian proyek secara 
lebih kualitatif daripada sekedar bersifat angka-angka agregat. Alat M&E konvensional seringkali tidak 
memberikan cukup data mengenai proses yang dilalui oleh partisipan, tidak mendalam dalam hal 
mengungkap keberhasilan/kegagalan per individu/kelompok yang terlibat dalam proyek, juga tidak 
cukup dalam memberikan informasi tentang manfaat dan dampak proyek serta pembelajarannya. 
Teknik MSC akan membantu untuk mengungkapkan informasi tersebut di atas, yang seringkali sulit di 
peroleh melalui alat-alat monitoring konvensional. 
 

Tujuan  Pelatihan 
 Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai teknik MSC 

 Membekali peserta dengan skill mengimplementasikan teknik MSC 
 
Pelatihan ini akan membantu peserta pelatihan dalam isu-isu 

- Bagaimana MSC dapat berkontribusi pada M&E dalam ‘intervensi yang kompleks’ 
- Pengalaman praktis dalam menulis dan memilih cerita. 

 
 

Topik-Topin Pelatihan 
Pelatihan MSC akan mencakup beberapa topik berikut: 

 Overview: MSC dalam konteks Monitoring dan Evaluasi Program  

 Mengenal lebih jauh tentang MSC 

 Tahapan untuk implementasi MSC 

 Mengumpulkan cerita-cerita MSC 

 Menyeleksi cerita paling signifikan 

 Feeback dan verifikasi cerita MSC 

 Isu kritis dalam penerapan MSC  
 
 

Metode Pembelajaran 
Pengalaman peserta, pendekatan partisipatif, dan interactive learning akan menjadi dasar dalam 

proses pelatihan ini. Beberapa metode, seperti presentasi, curah pendapat, diskusi-penugasan 
kelompok,  pemainan, studi kasus, review silang & role playing, dipakai secara bergantian.  

 
 
Partisipan 

Pelatihan ini cocok diikuti oleh para pegiat program pembangunan, yang berposisi sebagai manajer 
program/proyek, manajer/staf monitoring-evaluasi, staf lapangan, manajer/staf CSR, evaluator dan 
konsultan. 



 

 

Fasilitator 
Pelatihan ini akan difasilitasi oleh team konsultan dari CIRCLE Indonesia yang sudah memiliki 
pengalaman lebih dari 15 tahun dalam M&E dan sudah menerapkan teknik MSC dalam program-
program pembangunan di Indonesia. 
 

 

Durasi dan Waktu Pelatihan  
Pelatihan ini diselenggarakan selama 2 hari, pada tanggal 30-31 Agustus 2016, jam 08.30 sampai 17.00 

 

 
Biaya pelatihan  
 Biaya untuk mengikuti pelatihan ini adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Biaya tersebut 

sudah mencakup 1 x makan siang dan 2 coffee break selama pelatihan, material pelatihan, 
dokumentasi dan sertifikat.  

 Biaya tersebut tidak termasuk akomodasi peserta. Panitia bisa membantu memesankan hotel 
yang dikehendaki.  

 
Tiap peserta akan mendapatkan soft copy materi pelatihan, training kit, dan sertifikat 
 
Tempat 
Yogyakarta. Lokasi pelatihan akan diinformasikan lebih lanjut. 

 
Bahasa Pengantar 
Bahasa Indonesia 
 
 

Waktu Pendaftaran 
Pendaftaran dimulai sejak publikasi diterbitkan, paling lambat 7 hari sebelum pelatihan yaitu 
22 Agustus 2016. 
 
 
 

Cara Pendaftaran 
 Kirim email pernyataan minat disertai data nama, asal organisasi, nomor telepon yang 

bisa dihubungi atau mengisi form pendaftaran, kirim ke alamat 
office@circleindonesia.or.id  atau ke galuh@circleindonesia.or.id  

 Karena seat terbatas (maksimal peserta hanya 22 orang), CIRCLE Indonesia akan 
melakukan konfirmasi tentang ketersediaan seat dan mengirimkan invoice biaya 
pendaftaran bila seat masih tersedia untuk Anda  

 Melakukan pembayaran paling lambat 7 hari kerja setelah invoice dikirimkan oleh CIRCLE 
Indonesia 

 Melakukan konfirmasi pembayaran kepada CIRCLE Indonesia 

 Informasi dan pendaftaran bisa dilakukan setiap hari kerja melalui telepon di nomor 0274-
623896 atau 0813 2874 4066, atau melalui email di atas, dengan contact person Galuh A. 
Ratih  

mailto:office@circleindonesia.or.id
mailto:galuh@circleindonesia.or.id


 

Akomodasi 
Bagi peserta dari luar kota Yogyakarta yang memerlukan bantuan untuk mencari akomodasi, 
admin CIRCLE Indonesia akan membantu melakukan booking hotel. Konsumsi peserta di luar 
jam pelatihan tidak termasuk fasilitas yang ditanggung oleh panitia 
 
 
 
 
Lampiran 

JADWAL PELATIHAN 
 

Waktu  Topik 

Hari 1  

08.30 – 09.30 Kontrak belajar, perkenalan, penjelasan alur 

09.30 – 10.30 Overview: MSC within Program M&E  

10.30 – 10.45 Coffee Break 

10.45 – 11.45 About MSC 

11.45 – 12.45 Steps to Implement MSC 

12.45 – 13.45 Break Siang 

13.45 – 15.45 Collecting SC Stories: 
- Capturing SC stories 
- Information should be documented 
- Whose stories 
- Ethics in collecting stories 

15.45 – 16.00 Coffee Break 

16.00 – 17.00 Selecting the most significant stories: 
- Process of selection 
- Parties should be involved 
- Criteria for selection 

Hari 2  

08.30 – 09.00 Revie materi hari 1 

09.00 – 12.30 Lanjutan: Selecting the most significant stories: 
- Process of selection 
- Parties should be involved 
- Criteria for selection 

 
(termasuk coffee break 15 menit) 

12.30 – 13.30 Makan siang 

13.30 – 15.30 Feeding back and verification of stories: 
- The role of feedback 
- Methods for feedback 
- Important of verification 
- Process of verification 

15.30 – 16.00 Coffee Break 

16.00 – 17.00 Critical issue in implementing MSC 

17.00 – 17.30 Evaluation 

 
 


