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PELATIHAN  
Monitoring & Evaluasi Program Secara Partisipatif 

 
 
 

“The most serious mistakes are not being made as a result of wrong answers. The truly 
dangerous thing is asking the wrong question” (Peter Drucker) 
 
“One of the great mistakes is to judge policies and programs by their intentions rather 
than their results” (Milton Friedman) 

 
Dua kutipan di atas bisa dianggap mewakili betapa monitoring & evaluasi kadangkala bisa 
membuat orang terpeleset, disebabkan ketidaktepatan dalam merumuskan desain monitoring 
& evaluasi secara tepat. Barangkali banyak orang pernah melakukan monitoring atau terlibat di 
dalam evaluasi, tetapi tetap diperlukan pertanyaan reflektif, apakah monitoring & evaluasi yang 
selama ini dilakukan sudah benar adanya.  
 
Untuk menjembatani pengetahuan dan ketrampilan tentang monitoring evaluasi, khususnya dengan 
pendekatan partisipatif, sejak tahun 2006, CIRCLE Indonesia sudah melakukan pelatihan tentang 
Participatory M&E secara tailor made untuk  lembaga-lembaga yang tertarik.  
 
Pada tahun 2016, CIRCLE Indonesia kembali menawarkan pelatihan Monitoring & Evaluasi Secara 
Partisipatif. Mempertimbangkan masukan dari para peserta pelatihan sebelumnya, materi yang 
disusun dan diproses secara lebih mendalam, sesuai dengan kebutuhan mereka. 
 
 

Nama Pelatihan 
Pelatihan Monitoring & Evaluasi Program Secara Partisipatif 
 
 

Tujuan 
Diakhir pelatihan, peserta diharapkan:  

 Memiliki pemahaman yang lebih baik tentang M&E. 

 Memiliki ketrampilan yang lebih baik dalam menyusun rancangan M&E Proyek. 
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Materi Pelatihan 
 Memahami M&E 

 Metodologi dalam M&E 

 Analisis data  

 Penulisan laporan 

 Pendekatan partisipatif 

 Alat-alat partisipatif dalam M&E 

 Merancang M&E 

 
 
Siapa yang sebaiknya ikut pelatihan ini? 
Pelatihan ini akan sangat berguna bagi praktisi untuk organisasi yang melaksanakan program 
pembangunan (LSM, CSR, dll) di berbagai sektor, terutama yang memegang jabatan berikut: 
• Koordinator / manager / staff inti Proyek (Program)  
• Manager / Staff Pengembangan Proyek  
• Koordinator / manager / Staff  M & E 
• Pemimpin Tim Proyek 
• Direktur Program 
• Manajemen Organisasi (Direktur / Pengurus / Pengawas ) 
• Mereka yang terlibat dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi 

 
 

Durasi dan Waktu Pelatihan 
 Pelatihan ini berlangsung selama 3 hari, dengan waktu pembelajaran efektif 7,5 jam setiap 

harinya.  

 Pelatihan ini akan diselenggarakan 2 kali pada tahun 2016, yaitu 19-21 April 2016 dan 18 - 
20 Oktober 2016. 
 
 
 

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. 
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                   Diskusi kelompok                    Permainan                                             Sharing pengalaman 

 
 

Alat dan Bahan  
 Bahan presentasi 

 Kertas plano 

 Meta plan  

 Spidol 

 Selotip kertas 

 Foto/gambar 

 Kertas origami warna-warni 

 Krayon 
 

 
Biaya pelatihan 
 Biaya untuk mengikuti pelatihan ini adalah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). 

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

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

 
 

Waktu Pendaftaran 
Pendaftaran dimulai sejak publikasi diterbitkan, paling lambat 2 Minggu sebelum pelatihan 
yaitu 5 April 2016 untuk angkatan 1 dan 4 Oktober 2016 untuk angkatan 2 

 
 
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  

mailto:office@circleindonesia.or.id
mailto:galuh@circleindonesia.or.id
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 Karena seat terbatas (maksimal peserta hanya 18 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 +62(0) 813 2874 4066, atau melalui email di atas, dengan contact person Galuh 
A Ratih  

 
 
Lampiran 

TOPIK, POKOK BAHASAN DAN JADWAL PELATIHAN 
 

Topik Pokok Bahasan Waktu 

   

Hari 1   

Orientasi 
Pelatihan 

 Perkenalan 

 Pemaparan Alur dan Tujuan Pelatihan 

 Harapan-harapan 

 Kesepakatan Belajar 

08.30 – 09.30 

Tentang M&E  Pengertian M&E 

 Persamaan dan Perbedaan M&E 

 Mengapa Perlu M&E? 

 Kapan Melakukan M&E? 

 Tahap-tahap M&E 

 Aspek-aspek dalam M&E  

09.30 – 11.00 

Break 11.00 – 11.15 

Metodologi 
dalam M&E 

 Jenis-jenis data 

 Metode dan Alat Pengumpulan data 

 Sampling 

11.15 – 12.30 
 

Break siang 12.30 – 13.30 

Lanjutan metodologi dalam M&E 
 

13.30 – 14.45 

Analisis Data   Pemahaman tentang analisis data 

 Langkah-langkah dalam menganalisis data 

 Teknik menganalisis data 

14.45 – 15.45  

Break sore 15.45 – 16.00 

Lanjutan analisis data 16.00 – 17.00  

   

Hari 2   

 Review materi hari 1 08.30 – 09.00 

Penulisan 
laporan 

 Teknik penulisan laporan monitoring 

 Teknik penulisan laporan evaluasi 

09.00 – 11.00  
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Break pagi 11.00 – 11.15 

Pengantar 
Pendekatan 
Partisipasi 

 Pengertian partisipasi 

 Pentingnya partisipati 

 Perbedaan M&E partisipatif dan M&E ‘konvensional’ (tidak 
partisipatif)  

 

11.15 – 12.30  

 Break siang 
 

12.30 – 13.30 

Alat-alat 
partisipatif 
dalam M&E 

Participatory Learning & Action (PLA) 13.30 – 15.00 

Break sore 15.00 – 15.30 

Sekilas Penggunaan Metode Most Significant Change dalam M&E 15.30 – 17.00 

   

Hari 3   

 Review hari 2 08.30 – 09.00 

Lanjutan alat-
alat partisipatif 
dalam M&E 

Penggunaan Theory of Change dalam M&E 09.00 – 10.30 

 Break pagi 10.30 – 10.45 

Merancang 
M&E 

Merancang Monitoring  10.45 – 12.15 

Break Siang 12.15 – 13.15 

Merancang Evaluasi  13.15 – 15.15 

 Evaluasi Pelatihan  15.15 – 16.00 

 Break sore & penutup  16.00 – 15.30 

 
 
 


