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“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 tersebut dapat 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, CIRCLE Indonesia telah
memberikan pelatihan tentang M&E Partisipatif sejak 2009. Pelatihan ini telah dilakukan dengan
jadwal yang regular, serta pelatihan in-house. disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan
spesifik klien. Kami menggunakan modul yang telah dikembangkan lebih intensif dalam
menanggapi masukan dan umpan balik dari para peserta kursus pelatihan sebelumnya.

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
• Result Based Management, Logica Intervensi & memahami proyek yang

berorientasi pada hasil dan dampak
• Pengantar M&E dan Metodologi dalam M&E
• Metode Sampling dalam ME
• Teknik Outcome Harvesting dalam ME
• Teknik MSC dalam ME
• Analisis data dan Penulisan laporan
• Menarik pembelajaran dan rekomendasi dari hasil 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)
• Koordinator / manager / Staff Perencanaan, M & E
• Direktur Program
• Manajemen Organisasi (Direktur / Pengurus / Pengawas )
• Mereka yang terlibat dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi

Durasi dan Waktu Pelatihan
• Pelatihan diselenggarakan dalam 8 sesi, dengan durasi 2,5 jam setiap sesi
• Kedelapan sesi akan diselenggarakan pada tanggal 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21

dan 22 Oktober 2020, mulai pukul 09.00 – 11.30.

Biaya pelatihan
• Biaya untuk mengikuti pelatihan ini lengkap 8 sesi adalah sebesar Rp

4.800.000,00 (Empat Juta delapan ratus ribu rupiah).
• Early bird, pendaftar sebelum tanggal 7 Agustus 2020 hanya perlu

membayar Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah).
• Untuk partisipan yang hanya tertarik pada topik-topik tertentu dapat

membayar untuk satu atau beberapa topik yang dipilih. Biaya per topik
bagi yang tidak mengikuti lengkap adalah sebesar Rp 750.000 per topik.

Metode Pembelajaran
• Peserta akan diberikan link zoom. Link akan diberikan setelah resmi mendaftar (membayar). 

Kemudian akan dilakukan uji coba untuk memastikan peserta dapat mengakses link.
• Presentasi
• Tanya jawab dan sharing pengalaman
• Curah pendapat, diskusi-penugasan



Fasilitas
• Softcopy semua materi

• Sertifikat Pelatihan

Waktu Pendaftaran
Pendaftaran dimulai sejak publikasi diterbitkan, dan ditutup tanggal 30 September 2020.

Pendaftatan bisa ditutup lebih awal jika quota peserta maksimal (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 5 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



Fasilitator dan Narasumber

Lya memperoleh gelar Master in Participatory Development (MPD) 
dari Davao Medical School Foundation (DMSF) Davao City, Phillipina. 
Memiliki pengalaman sebagai peneliti, program manager, konsultan, 

dan fasilitator untuk beberapa proyek yang diselenggarakan oleh 
donor nasional dan internasional, dan berpengalaman mengelola 

penelitian kolaborasi antara Yayasan Tahija- Indonesia, Yayasan CDC 
-Atlanta-US, Monash University-Australia dan Fakultas Kedokteran-

UGM dalam Proyek Penelitian Dengue..
Saat ini Lya adalah Pengurus CIRCLE Indonesia. Sukma T. Aprillya

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 2017-2020

Deddy Heriyanto

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



Sekilas CIRCLE Indonesia

CIRCLE Indonesia adalah koperasi yang didirikan oleh para Konsultan 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. CIRCLE Indonesia pernah memberikan layanan pada banyak organisasi pembangunan

nasional-internasional, UN Organization dan Perusahaan Swasta, diantaranya HIVOS, CRS, CWS,

Childfund, WVI, Plan Indonesia, Save the Children, The Asia Foundation, Caritas Australia, Caritas

Swiss, Karitas Indonesia, GIZ, Oxfam, UNDP, UNICEF, Worldbank, Unilever, Mars Indonesia,

Pertamina, BII, dll.



Sesi Training Online

Topik Pokok Bahasan

Sesi 1, 7 Oktober 2020

Result based management, 

Logica Intervensi & memahami 

proyek yang berorientasi pada 

hasil dan dampak

• Mengenal RBM

• Membedakan hasil manajemen dan hasil pembangunan

• Hirarki perubahan: mengenal tujuan akhir proyek, tujuan antara 

dan dampak (goal proyek), serta berbagai peristilahannya

• Memahami indikator yang SMART sebagai tolok ukur monitoring

• Memahami indikator tujuan antara dan (indikator tujuan akhir) 

sebagai fokus monitoring

Sesi 2, 8 Oktober 2020

Pengantar ME & Metodologi

Dasar 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

• Metode kualitatif, kuantitatif

• Jenis-jenis data

• Metode dan Alat Pengumpulan data

Sesi 3, 9 Oktober 2020

Metode Sampling dalam ME Metode Sampling dalam M&E

Probability Sampling dan Non-Probability Sampling

Aplikasi sampling dalam M&E

Sesi 4, 14 Oktober 2020

Penggunaan Outcome 

Harvesting dalam ME

Metode Outcome Harverting 

Sesi 5, 15 Oktober 2020

Penggunaan Metode MSC dalam

ME

Metode MSC dalam ME

Sesi 6, 16 Oktober 2020

Analisis data dan Pelaporan ME • Pemahaman tentang analisis data

• Langkah-langkah dalam menganalisis data

• Teknik menganalisis data

• Pelaporan Monitoring

• Pelaporan Evaluasi

Sesi 7, 21 Oktober 2020

Pembelajaran dan rekomendasi

hasil ME

Menarik pembelajaran dari ME

Merumuskan rekomendasi dari hasil ME

Sesi 8, 22 Oktober 2020

Merancang Monitoring & 

Evaluasi

Merancang Monitoring 

Merancang Evaluasi

• Biaya per sesi Rp 750.000.
• Biaya untuk mengikuti 1 paket

lengkap 8 sesi adalah Rp 4.800.000



Daftarkan Segera

E: reina.major@circleindonesia.or.id

T: +62 81327567116

I:  www.circleindonesia.or.id

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Reina Asmedi di:


