
Pelatihan
Most Significant Change 
(MSC) dalam Monitoring 
& Evaluasi Proyek

29 – 31 Oktober 2019



Latar Belakang
Most Significant Change (MSC) adalah sebuah teknik dalam Monitoring & Evaluasi
yang bersifat partisipatif. Teknik ini terdiri dari serangkaian langkah, menarasikan
perubahan-perubahan penting dalam perspektif penutur cerita (penerima
manfaat, stakeholders, staf, dll). Cerita perubahan ini dapat berupa cerita individu
atau cerita bersama/kelompok.

Tujuan Pelatihan
Training ini akan mengajak Anda untuk mendalami teknik MSC dan 
penggunaannya dalam M&E melalui topik-topik berikut ini: 

• A sampai Z tentang MSC
• Penggunaan MSC dalam M&E program
• Praktik mengumpulkan dan menulis Cerita Perubahan di Lapangan
• Praktik memilih cerita perubahan
• Analisis Data 

Semua topik akan disampaikan dalam pendekatan partisipatif melalui diskusi dan 
inividual/group exercise. Anda akan berlatih wawancara, diajak ke lapangan untuk
mengumpulkan cerita MSC dan menuliskannya. Dengan cara ini, Anda akan
“mengalami” menerapkan teknik ini.

Di akhir pelatihan, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang
penerapan teknik MSC untuk monitoring & evaluasi.



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

Tanggal
Pelatihan akan dilakukan selama 3 hari di Yogyakarta, 29-31 Oktober 2019

Waktu dan Biaya

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

19 Oktober 2019 5,500,000 4.500,000 15 September 2019

Cara Pendaftaran
• Silahkan kirim email pernyataan minat disertai data nama, asal organisasi, 

nomor telepon yang bisa dihubungi, kirim ke alamat

office@circleindonesia.or.id  atau ke reina.major@circleindonesia.or.id 

• Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengisi form pendaftaran yang 

tersedia di www.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 5 hari kerja setelah invoice dikirimkan

oleh CIRCLE Indonesia dan melakukan konfirmasi pembayaran

• 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 

http://www.circleindonesia.or.id/


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

Lya memperoleh gelar Master in 

Participatory Development (MPD) dari

Davao Medical School Foundation 

(DMSF) Davao City, Phillipina. Lya 

memiliki pengalaman lebih dari 15 

tahun dalam melakukan manajemen 

siklus proyek, manajemen keuangan 

dan Human Resources, penelitian di 

berbagai sektor. Selama karirnya dia 

bekerja baik dengan lokal maupun 

International LSM seperti MAMPU-

DFAT, Oxfam International, 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. Lya juga 

berpengalaman sebagai fasilitator, 

narasumber dalam pelatihan dan 

workshop untuk M&E secara 

paratisipatif, penerapan MSC, Desain 

dan Perencanaan proyek serta ABCD. 

Dia juga merupakan fasilitator utama 

dalam pelatihan-pelatihan regular 

CIRCLE Indonesia. 

Sukma Tin 
Aprillya



Agenda

Hari 1 Hari 2 Hari 3
Pengantar: Rantai

Perubahan

Field work: 

mengumpulkan

cerita MSC dari

lapangan

Memilih cerita MSC 

dari lapangan

Teknik MSC dari A 

sampai Z

Praktik: Menulis

cerita MSC dari

lapangan

Secondary Analysis: 

Mengintegrasikan

MSC dalam

kerangka M&E
Simulasi: 

Mengumpulkan, 

menuliskan, dan 

memilih Cerita MSC

Refleksi penulisan

cerita MSC dari

lapangan



Daftarkan Segera
www.circleindonesia.or.id

E: reina.major@circleindonesia.or.id

T: +62 81327567116

I:  www.circleindonesia.or.id

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Reina Asmedi di:


