Kelas Daring
Pelatihan Project Cycle Management
(Perencanaan Monitoring & Evaluasi)
untuk Meningkatkan Efektivitas
Program CSR
Setiap hari Selasa
dari tanggal 6 Oktober – 24 November 2020
Pukul 09.00 – 11.30

Sukses Angkatan ke-1, Membuka Angkatan ke-2
Angkatan 1 Pelatihan Project Cycle Management utnuk meningkatkan Efektivitas
Program CSR telah sukses diselenggarakan pada tahun 2019 lalu, tepatnya pada
tanggal 17 – 19 Juli 2019, bertempat di Hotel Ibis Styles Tanah Abang, Jakarta.
Pelatihan berlangsung dinamis dengan tingkat partisipasi peserta yang tinggi (lihat
foto-foto dibawah ini). CIRCLE Indonesia mengadakan pelatihan PCM untuk
meningkatkan Efektivitas Program CSR di Jakarta Angkatan 1 di Jakarta. Pelatihan
ini diikuti oleh 8 (delapan) peserta dari PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, WaterAid
Timor Leste, Semen Tonasa dan Nusantara Regas.

Berikut adalah kesan dari beberapa perwakilan partisipan:

PCM training one of the best training I’ve ever joined,
cozy banget dan sangat-sangat bermanfaat. Awalnya
belum percaya diri untuk menyusun program khususnya
dengan pendekatan logframe, tapi tiga hari ini belajar
banyak sekali specially M&E system yang masih jarang
diterapkan. Jadi mengispirasi dan menambah wawasan
untuk aplikasinya nanti di pekerjaan. So thank you!
(Tria Kristiani Hutagalung, PT ANJ Tbk)

Pelatihan dari CIRCLE, sangat komunikatif, pemberi
materinya asik tidak kaku. Tempat pelatihan juga
didisain agar peserta dan pemberi materi komunikatif.
(Hendy P, Nusantara Regas)

Pemateri pada pelatihan ini sangat kompeten,
mengedukasi dan sangat membantu peserta dalam
memahami materi yang diberikan.
Sedangkan materi-materi yang diberikan sangat relevan
dengan pekerjaan saya saat ini, selain itu dengan
mengikuti pelatihan ini menambah ilmu, pengetahuan
serta wawasan saya
(Enos, Semen Tonasa)

Dengan sukses pada angkatan pertama, kini CIRCLE Indonesia menawarkan
Pelatihan Project Cycle Management (Perencanaan Monitoring & Evaluasi)
untuk Meningkatkan Efektivitas Program CSR untuk Angkatan Ke – 2.
Angkatan ke-2 ditawarkan kepada akademisi, praktisi ataupun pihak-pihak
yang memiliki kepedulian pada isu-isu sustainability dan CSR.

Latar Belakang
Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Korporasi kini telah
menjadi kebutuhan bagi perusahaan atau firma yang ingin membangun atau
melanggengkan citra positifnya. CSR adalah strategi sekaligus praktik yang dilakukan
oleh perusahaan untuk mempertunjukkan kepada khalayak ramai peran dan
manfaatnya bagi pembangunan sosial dan lingkungan di wilayah atau kawasan
dimana ia bekerja. Oleh karena itu, pengembangan sosial-ekonomi masyarakat
(community development) dan konservasi berbasis-masyarakat (community-based
conservation) merupakan dua tipe program CSR yang paling sering dilakukan oleh
banyak perusahaan.
Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah membuktikan
bahwa program CSR yang dilakukannya bukan sekedar untuk pencitraan tetapi
memang benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak positif terhadap para
penerima-manfaatnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, perusahaan harus
memiliki kapasitas untuk merancang program CSR yang sesuai dengan visi atau tujuan
perusahaan. Project Cycle Management (PCM) atau Siklus Manajemen Proyek
merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Sebagai sebuah siklus, PCM memiliki semua tahapan yang diperlukan, mulai dari
tahapan untuk mengidentifikasi persoalan yang ingin ditangani oleh perusahaan
melalui program CSR; merancang dan merencanakan program CSR yang paling sesuai;
sampai kepada bagaimana mengelola dan memantau pelaksanaan program CSR,
sebelum akhirnya evaluasi terhadap pencapaian, efektivitas, keberlanjutan dan
dampak program CSR dapat dilakukan.
Untuk itu, CIRCLE Indonesia –yang telah berpengalaman memberikan konsultansi dan
pelatihan dalam bidang pengembangan masyarakat sipil dan pengelolaan sumber
daya alam– menawarkan Project Cycle Management (Perencanaan Monitoring &
Evaluasi) untuk Meningkatkan Efektivitas Program CSR.

Tujuan Pelatihan
Pelatihan ini bertujuan untuk memberi peserta
pemahaman dan ketrampilan tentang:
• Bagaimana merancang dan merencanakan program CSR,
dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan bagi
perusahaan
• Membuat dan/atau menerapkan rencana implementasi
dan monitoring program CSR; dan
• Bagaimana menyusun rencana dan/atau melaksanakan
evaluasi untuk menilai relevansi, efektivitas,
keberlanjutan dan dampak program CSR.

Output Pelatihan
Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan:
•
Meningkat pemahamannya tentang dasar-dasar pendekatan keberlanjutan bagi
perusahaan, diantaranya mengacu kepada pendekatan CSR (Kotler, 2005),
pendekatan Creating Shared Value/CSV (Porter, 2011), pendekatan Hak Azasi
Manusia yang diperkenalkan oleh UN Global Compact (2005) dan UN Guiding
Principles Business and Human Rights (2011).
•
Meningkatnya pemahaman tentang Assessment dan Social Mapping sebagai basis
dalam Desain dan Perencanaan Program CSR
•
Meningkat kemampuan konseptual dan ketrampilannya dalam hal perencanaan
program CSR, menggunakan Kerangka Logika (Logframe) dan/atau Teori Perubahan
(Theory of Change).
•
Meningkat kemampuan konseptual dan ketrampilannya dalam membuat dan/atau
menerapkan rencana monitoring program CSR berdasarkan indikator yang
tercantum pada Kerangka Logika, atau Teori Perubahan, atau rencana Strategi
Keluar (Exit Strategy plan), atau rencana Keberlanjutan (Sustainability plan) yang
sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
•
Memahami cara menyusun dan/atau melaksanakan rencana evaluasi program CSR,
meliputi Kerangka Acuan/Terms of Reference, kelayakan evaluasi (evaluability),
evaluasi jangka-tengah, dan evaluasi akhir, dikaitkan dengan rencana monitoring.
•
Memahami cara menyusun laporan monitoring dan laporan evaluasi program CSR
•
Memahami cara menyusun sustainability report berdasarkan standar Global
Compact Initiative.

Untuk siapa Pelatihan ini?
Pelatihan ini ditujukan untuk:
• Para manajer dan staf yang mengelola program-program CSR dan Sustainability
• Para pegiat pembangunan yang berinteraksi dan atau berminat dengan topik CSR
dan Sustainability

Materi Pelatihan
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dasar-dasar pendekatan sustainability oleh perusahaan, diantaranya pendekatan CSR
(Kotler, 2005), pendekatan Creating Shared Value/CSV (Porter, 2011) dan pendekatan
Human Rights yang dikenalkan oleh UN Global Compact/10 principles (2005) dan UN
Guiding Principles Business and Human Rights (2011).
Relevansi Project Cycle management dan pendekatan result based approach dalam
program sustainability dan CSR
Praktek-praktek Program Sustainability dan CSR
Berbagi pengalaman dalam pengelolaan program sustainability dan CSR
Assessment dan social mapping sebagi basis desain dan perencanaan program
Desain Program CSR/Sustainability menggunakan Logframe dan atau Theory of Change
Memahami Logika intervensi dan indikator sebagai basis monitoring
Konsep dasar monitoring
Metode monitoring: variabel, alat ukur, metode sampling dan pengumpulan data
Menyusun rencana monitoring;
Analisis dan pelaporan monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Sustainability Report berdasarkan Global Compact Initiative

Metode Pelatihan
•

•
•
•
•

Peserta akan diberikan link zoom. Link akan diberikan
setelah resmi mendaftar (membayar). Kemudian akan
dilakukan uji coba untuk memastikan peserta dapat
mengakses link.
Pelatihan dilakkukan setiap hari Selasa pukul 09.00 – 11.30
WIB
Presentasi
Tanya jawab dan sharing pengalaman
Curah pendapat, diskusi-penugasan.

Biaya Pelatihan
• Biaya untuk mengikuti pelatihan ini adalah sebesar Rp
6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
• Early bird, pendaftar sebelum tanggal 6 Agustus 2020 hanya
perlu membayar Rp 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu
rupiah).

Fasilitas
• Softcopy semua materi
• Sertifikat Pelatihan

Fasilitator

Deddy Heriyanto,
SE. M.Si

Ir. Yanty
Lacsana, M.Sc

Konsultan dengan pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang
pembangunan ekonomi-sosial. Ia memiliki pengalaman luas menjadi
konsultan Desain dan Perencanaan, serta Monitoring & Evaluasi
berbagai bidang program, diantaranya livelihood, WASH, nutrisi dan
kesehatan, pemberdayaan perempuan, penanganan bencana, dsb.
Ia menjadi pelatih dan fasilitator utama untuk pelatihan reguler
Desain, Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Program yang
diselenggarakan oleh CIRCLE Indonesia setiap tahun. Jasa
profesionalnya pernah berkontribusi pada proyek-proyek dari
berbagai lembaga, seperti Oxfam, Plan Indonesia, CWS, Hivos,
Caritas Australia, Caritas Karina,UNDP, dll. Saat ini Deddy adalah
Direktur CIRCLE Indonesia untuk periode 2020 - 2023

Pakar teknis tentang lingkungan, pertanian dan pengelolaan sumber
daya alam, pengarusutamaan gender dan kesetaraan jender,
pengembangan masyarakat, pengembangan kapasitas, dan
manajemen organisasi; memiliki pengalaman luas dalam membangun
kemitraan dengan lembaga pemerintah, sektor swasta, LSM dan
lembaga pembangunan internasional - juga dalam mobilisasi sumber
daya, lobi, advokasi dan kampanye. Fokus utama dalam mengelola
proyek yang terkait dengan pembangunan pedesaan, pengurangan
kemiskinan, dan pencapaian SDGs. Yanti berpengalaman bekerja baik
di Indonesia maupun di Asia Tenggara (Vietnam, Thailand, Kamboja,
Filipina, Timor Leste), dan Asia Selatan (Bangladesh, India dan Nepal);
Kampanye internasional dan advokasi di Inggris, Belanda, Amerika
Serikat dan Brasil khususnya mengenai isu-isu yang terkait Hak Asasi,
demokratisasi dan penguatan/keterlibatan masyarakat sipil dalam isuisu internasional / global.

Ir. Sabastian
Saragih, M.Sc

Sabastian Saragih, lulus dari Scottish Agricultural College University of Aberdeen, UK. Bastian adalah seorang konsultan yang
berpengalaman dan memiliki lebih dari 20 tahun keahlian dalam
Sustainable Livelihood, pembangunan pedesaan dan
pengembangan organisasi. Ia berpengalaman dalam desain
program pemberdayaan masyarakat, penelitian, evaluasi,
monitoring, fasilitasi lokakarya dan pelatihan, di bidang pertanian
organik, sustainable livelihood, advokasi, pendekatan value
change, pengembangan pasar / pengembangan sektor swasta,
mitigasi bencana dan ketahanan masyarakat. Sabastian banyak
terlibat dalam proyek-proyek CSR Perusahaan seperti Unilever, PT
ANJ, dsb..

Narasumber untuk sesi “Praktek-praktek program sustainability dan CSR,
serta berbagi pengalaman dalam pengelolaan Program Sustainability
dan CSR”

Drs. Sonny
Sukada, M.Sc

Sonny Sukada meraih gelar M.Sc dari University of Surrey, United Kingdom,
1996 (Chevening Awards). Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di
bidang CSR dan memegang posisi kunci antara lain sebagai Sustainability
Development Director, dalam perusahaan-perusahaan seperti PT Krakatau
Lampung Tourism Development Corporation, PT Ara Gemilang Imaji
(Assessment Group Indonesia), Kiroyan Partners, PT Tirta Investama (Danone
Aqua) dan Austindo Nusantara Jaya Tbk. Selain itu, beliau juga aktif terlibat
dalam kegiatan CSR KADIN, Relawan pada Perhimpunan Filantropi Indonesia,
anggota dewan dalam Konsorsium CSR, anggota dewan Asosiasi Profesional
CSR Indonesia, Anggota Panel Ahli Member pada CSR Awards for Cooperatives
2009, Anggota Panel Ahli Member pada CSR Awards 2008, dan sebagai
speaker/moderator di berbagai seminar/workshop mengenai CSR.

Sekilas CIRCLE Indonesia
CIRCLE Indonesia adalah sebuah koperasi yang didirikan pada tanggal 26 Februari 2006 di
Yogyakarta, Indonesia, dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya masyarakat
sipil di Indonesia. Sebagai koperasi, CIRCLE Indonesia menyatukan sumber daya terbaiknya
untuk penguatan masyarakat sipil Indonesia, dengan memberikan layanan manajemen
program (perencanaan-monitoring-evaluasi), penguatan kapasitas (melalui pelatihan dan
technical assistance/mentoring), dan riset bagi LSM, lembaga donor dan lembaga
Corporate Social Responsibility (CSR). Saat ini CIRCLE Indonesia mengelola 30 anggota dan
puluhan associate sebagai konsultan yang memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman dalam
berbagai isu untuk kerja-kerja tersebut.

Klien CIRCLE Indonesia
❖ USAID based Projects: DERAP, SUM2, KINERJA, Chemonic, ICCC. US Forestry
❖ DFAT and Australian based Projects: PRSF, MAMPU-Cowater, Caritas Australia
❖ UN: UNICEF, World Bank
❖ European/ US based Projects: ResultsinHealth (RiH), Oxfam, Novib, Cordaid, Hivos,
Caritas, SurfAid, Save the Children, ICCO, Terre des Hommes, World Neighbors, LWR,
GIZ, Ford Foundation, WWF, WVI, CWS, CAFOD, Heifer, Handicap International, Plan
International, CRS and SIMAVI, Wageningen University & Research, KPMG Netherland,
MISEREOR, ChildFund, American Red Cross
❖ Private Company: PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, Unilever, International Islamic
Trade Finance Corporation (ITFC), PT. Mars Symbioscience Indonesia
❖ Other: CUSO, KARINAKAS, Titian Foundation, Yayasan KEHATI, MAHKOTA/ TNP2K,
Yayasan, Tifa, TAF

TOPIK, POKOK BAHASAN DAN JADWAL PELATIHAN
Setiap hari Selasa dari tanggal 6 Oktober – 24 November 2020
Pukul 09.00 – 11.30
Waktu
Sesi 1

•

Topik
Relevansi Project Cycle manegement dan
pendekatan result based approach dalam program
sustainability dan CSR

Tanggal
06 Oktober

Sesi 2

•
•
•

Dasar-dasar pendekatan sustainability dan CSR
Praktek-praktek Program Sustainability dan CSR
Berbagi pengalaman dalam pengelolaan program
sustainability dan CSR

13 Oktober

Sesi 3

•

Assessment dan Social Mapping sebagai basis
penyusunan Desain dan Perencanaan Program

20 Oktober

Sesi 4

•

Menyusun laporan sustainability

27 Oktober

Sesi 5

•

Desain Program CSR menggunakan Logframe atau
Theory of Change

03 November

Sesi 6

•

Konsep Monitoring & Evaluasi (M&E) dan
Sistematisasi Monitoring sebagai instrumen
peningkatan efektivitas program

10 November

Sesi 7

•

Metode monitoring: variabel, alat ukur, metode
sampling, pengumpulan, Analisis data dan
Pelaporan

17 November

Sesi 8

•

Menyusun rencana Monitoring dan Evaluasi
Program CSR

24 November

