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Latar Belakang

Pentingnya pendekatan partisipasi dalam memonitor dan mengevaluasi suatu
proyek disadari sejak lama oleh para pelaku pembangunan. Hal ini dilandasi oleh
kesadaran akan pentingnya peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam
pengelolaan suatu proyek pembangunan melalui keterlibatan masyarakat
penerima bantuan.  Sehingga mereka ikut mengelola sumberdaya secara lebih
efektif dan dapat dipertanggung jawabkan keberlanjutannya. Untuk mengukur
secara efektif perkembangan dan dampak dari intervensi program, 
dikembangkanlah teknik-teknik Monitoring & Evaluasi (M&E) yang partisipatif. 

Salah satu bentuk M&E kualitatif dan partisipatif yang semakin banyak digunakan
saat ini adalah teknik Most Significant Change atau MSC. Teknik yang juga dikenal
sebagai sarana “monitoring atau evaluasi tanpa indikator”  ini didasarkan pada
pengumpulan cerita, pemilihan cerita secara sistematis, dan analisis cerita
perubahan yang signifikan dari intervensi yang dilakukan.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan MSC akan memadukan teori dan praktik, fokus pada membantu
partisipan untuk memahami teknik MSC, bagaimana mengimplementasikan
metode ini, bagaimana menganalisis cerita-cerita perubahan dan cara
mengintegrasikan MSC dalam kerangka M&E yang lebih besar. Fokus pelatihan
akan ada pada komponen pembelajaran



Pelatihan ini akan membantu Anda dalam isu-isu ini:
 Bagaimana MSC dapat berkontribusi pada M&E dalam ‘intervensi yang 

kompleks’
 Pengalaman praktis dalam mengumpulkan, memilih, dan menganalisis

cerita MSC
 Mengintegrasikan MSC dalam sistem M&E yang ada dalam organisasi

Partisipan

Pelatihan ini ditujukan untuk koordinator/manajer program, implementor proyek,
evaluator dan konsultan yang bekerja dalam proyek pembangunan yang tertarik
dengan teknik-teknik MSC

Waktu, Tempat dan Biaya

Tanggal

Pelatihan teknik MSC : 5-6 September 2017

Tempat
Pesonna Malioboro Hotel Yogyakarta
Jl. Gadean No.3, Ngupasan, Gondomanan
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122

Biaya
Biaya untuk mengikuti pelatihan ini adalah sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta
lima ratus ribu rupiah) per peserta. Biaya tersebut sudah mencakup makan
siang dan rehat pagi & sore selama pelatihan, serta material pelatihan, 
dokumentasi dan sertifikat. 
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