
PELATIHAN 
Monitoring & Evaluasi Program Secara Partisipatif

12 – 14 November2018

“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. 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. Dari pengalaman melakukan evaluasi atas banyak proyek
Pembangunan di Indonesia, CIRCLE Indonesia menemukan banyak sekali proyek yang sangat baik
dirancang dan diimplementasikan, tetapi tidak mampu menampilkan bukti-bukti memadai atas
keberhasilannya. Banyak juga ditemui organisasi-organisasi yang seperti punya hajatan besar
ketika akan dievaluasi pihak eksternal disebabkan tidak memiliki sistem monitoring evaluasi yang 
baik dan “lupa” menyusun rencana monitoring.

Untuk memperkuat pengetahuan dan ketrampilan dikalangan pegiat pembangunan tentang
topik monitoring evaluasi, khususnya dengan pendekatan partisipatif, sejak tahun 2006, CIRCLE 
Indonesia sudah melakukan pelatihan tentang Participatory M&E untuk lembaga-lembaga yang 
tertarik. Perwakilan dari berbagai lembaga seperti, Yayasan TIFA, Allianz, KEHATI, Forum NGO 
Timor Leste, Aceh Development Fund (Mitra Oxfam), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LP3AP 
Wamena (Mitra Oxfam), Medicine du Monde, CRS Timor Leste, World Vision Indonesia, Bank 
International Indonesia, Pertamina, BP Migas, dan sebagainya, pernah mengikuti pelatihan ini.

Pada bulan April tahun 2018, CIRCLE Indonesia kembali akan menyelenggarakan pelatihan
Monitoring & Evaluasi Secara Partisipatif untuk para pegiat pembangunan. .

Tujuan
Diakhir pelatihan, peserta diharapkan: 
• Memiliki pemahaman yang lebih baik tentang M&E.
• Memiliki ketrampilan yang lebih baik dalam menyusun rancangan M&E Proyek



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. Jadwal pelatihan terlampir.
• Pelatihan ini akan diselenggarakan pada tanggal 12 – 14 November 2018.

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. Untuk mengetahui secara sekilas proses pelatihan M&E yang pernah dilaksanakan
oleh CIRCLE Indonesia, silahkan klik tautan berikut: 
https://www.youtube.com/watch?v=qlRR3ekfEao



Fasilitator dan Narasumber

Nehik adalah seorang spesialis community engagement dan gender 
dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam program 
pengembangan sosial dengan kompetensi kunci di berbagai
keterampilan manajemen proyek/Manajemen Siklus Proyek, 
termasuk pengembangan strategi, pengarusutamaan gender, 
pemantauan gender, monitoring & evaluasi secara partisipatif, 
penulisan laporan untuk berbagai bidang pengembangan masyarakat. 
Nehik juga memiliki pengalaman yang luas sebagai fasilitator, 
narasumber dan mentor dengan menggunakan Appreciative Inquiry 
(AI) dan Assed Based Community Pengembangan (ABCD), 
pendekatan Outcome Mapping (OM) dan pembelajaran orang 
dewasa lainnya.

Lya memperoleh gelar Master in Participatory Development (MPD) 
dari Davao Medical School Foundation (DMSF) Davao City, Phillipina. 

Pernah menjadi peneliti/konsultan/fasilitator untuk beberapa 
proyek yang diselenggarakan oleh MAMPU-DFAT, Oxfam 

International / Aceh, UN-FAO, Hivos, SIMAVI, KARINA-KAS dan 
mengelola penelitian kolaborasi antara Yayasan Tahija- Indonesia, 

Yayasan CDC -Atlanta-US, Monash University-Australia dan Fakultas 
Kedokteran-UGM dalam Proyek Penelitian Dengue..

Saaat ini Lya adalah Ketua Dewan Pengawas CIRCLE Indonesia.

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

Sri Hidayati
(Nehik)

Sukma Tin 
Aprillya



Biaya pelatihan

• 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, dan ditutup pada tanggal 31 Oktober 2018. 
Pendaftaran bisa ditutup sebelumnya apabila batas maksimal jumlah peserta, yaitu 20 
orang sudah terpenuhi.

Cara Pendaftaran
• Silahkan 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 reina.major@circleindonesia.or.id

• 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 81327567116, atau melalui email di atas, dengan contact person 
Reina Asmedi

Batas Akhir Pendaftaran Harga Normal Early Bird Batas Early Bird

31 Oktober 2018 5,000,000 4,500,000 30 September 2018



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 

Jadwal Pelatihan



Topik Pokok Bahasan Waktu

Hari 2
Review materi hari 1 08.30 – 09.00

Penulisan laporan • Teknik penulisan laporan monitoring
• Teknik penulisan laporan evaluasi

09.00 – 11.00 

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

Merancang M&E Merancang Monitoring 09.00 – 10.30

Break pagi 10.30 – 10.45

Merancang M&E Merancang Evaluasi 10.45 – 11.45

Break Siang 11.45 – 13.15

Lanjutan Merancang Evaluasi 13.15 – 14.30

Evaluasi Pelatihan & penutupan 14.30 – 15.30


