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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 dan Biaya

Tanggal

Pelatihan teknik MSC : 30 April – 1 Mei 2018

Biaya

• 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

Batas Akhir Pendaftaran Harga Normal Early Bird Batas Early Bird

10 April 2018 3,500,000 3,000,000 10 Maret 2018



Fasilitator dan Narasumber

Ima Susilowati meraih gelas master, 

Fakultas Psikologi Universitas Gadjah

Mada pada tahun 1997. Ia memiliki

pengalaman lebih dari 15 tahun

bekerja dengan LSM, baik LSM 

Nasional maupun Internationl serta

berbagai organisasi donor di 

Indonesia.  Ia juga berpengalaman

sebagai seorang konsultan untuk

pengembangan program, Monitoring 

dan Evaluasi, serta penguatan

kapasitas untuk LSM dengan berbagai

pendekatan. Ima banyak melakukan

monitoring dan evaluasi untuk proyek-

proyek pembangunan dalam berbagai

sektor di Indonesia dan Timor Leste, 

untuk berbagai organisasi seperti

Oxfam, Hivos, Caritas, USAID projects, 

AusAID project, GIZ, Misereor dan

lain-lain. Selain itu dia juga

berpengalaman sebagai fasilitator, 

nara sumber dan mentor dalam

pelatihan M&E termasuk penggunaan

MSC dalam system M&E yang 

partisipatif, Theory of Change (ToC), 

dan pelatihan Desain dan

Perencanaan

Ima
Susilowati

Yohanes meraih gelar magister dari

Ilmu Politik Gadjah Mada, Yogyakarta, 

dan Universitas Oslo, Norwegia, pada

tahun 2013. Dia bekerja untuk LSM 

Nasional dan kemudian LSM 

Internasional sejak 1993 sampai awal

2006 sebelum bekerja sebagai

Konsultan sampai sekarang. Ia memiliki

pengalaman yang luas sebagai

peneliti, fasilitator, pelatih dan penulis

konsep, penulis studi kasus, penilaian

dampak dan evaluator kinerja di 

berbagai sektor seperti analisis

kebijakan, advokasi, hak asasi

manusia, pengembangan organisasi, 

isu perempuan dan pekerja migran, 

pengentasan kemiskinan dan program 

pengembangan masyarakat. Dia juga

berpengalaman dalam melakukan

perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

yang partisipatif, spesialis dalam

pendekatan berbasis hak, 

pengumpulan data berdasarkan

survei, perancangan kuesioner, 

pengkodean, tabulasi dan analisis

data untuk mengukur kemajuan

beberapa indikator program.

Yohanes da 
Masenus Arus



Agenda

Day/time Topik

Day 1

08:30 – 09:30 Introduction, Learning Contract, Flow of Training

09:30 – 10:30 Overview: MSC program within the 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 Lunch break

13:45 – 15:45 Collecting Significant Change 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

Day 2

08.30 – 09.00 Review material of Day 1

09.00 – 12.30 Continuing the Selecting the most significant stories

(Including coffee break 15 minutes)

12.30 – 13.30 Lunch break

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



Daftarkan Segera
www.circleindonesia.or.id atau www.resultsinhealth.org 

E: reina.major@circleindonesia.or.id

T: +62 81327567116

I: www.circleindonesia.or.id

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Reina Asmedi di:


