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Empowering People, Creating Impact

* Penda�aran & pembayaran 3 bulan sebelum tanggal
 pela�han mendapatkan harga early bird.
* Alumni pela�han MDF dalam jangka waktu 2 tahun 
 sejak pela�han sebelumnya mendapatkan diskon 10%.
* Diskon khusus bagi NGO lokal (Organisasi Masyarakat 
 Setempat).

              Semua proyek pembangunan 
            memerlukan pemantauan se-
        cara terus menerus untuk 
mengetahui kemajuan yakni perubahan se-
dang terjadi baik secara kuan�ta�f maupun 
kualita�f. Apakah Anda perlu merancang 
sebuah sistem yang dapat secara sistema�s 
mengumpulkan, menganalisa dan meng-
gunakan data, sehingga se�ap pihak yang 
terlibat dalam program dapat melakukan 
proses pembelajaran yang secara bermakna?
Pela�han ini mengajarkan 5 langkah prak-
�s untuk merancang sistem M&E. Pela�h-
an akan memberikan berbagai metodologi 
dan instrumen monitoring dan evaluasi 
yang prak�s dan mudah digunakan, sehi-
ngga Anda dapat merancang sistem M&E 
sesuai kebutuhan program atau organisasi. 

  •  Mampu menerapkan 5 
  tahapan untuk merancang 
              sistem M&E. 
•  Mampu membuat dan menggunakan indi-
 kator dan penanda kemajuan. 
• Paham mengenai manfaat pengumpulan 

data digital dan mempraktekkan instrumen 
pengumpulan data digital. 

• Mampu menerapkan taha-tahap teknik MSC 
 (Most Significant Change). 
• Lebih siap untuk merancang Evaluasi dan 
 belajar dari hasil monitoring dan Evaluasi.

Hari-1. Uji Kembali Alur           
Logis Program        

• Pembukaan & perkenalan.  
• Pengantar PCM, RBM dan M&E.

• Logika intervensi dan Teori perubahan (ToC). 
• Uji alur logis program: melihat dan me-

nguji kembali resiko/asumsi.
Hari-2. Merancang sistem M&E 

• Sistem M&E dan tujuannya.
• Kebutuhan informasi manajemen.

• Indikator SMART. 
• Progress markers (Penanda Kemajuan).

Hari-3. Instrumen Pengumpulan Data dan 
Analisis Data 

• Instrumen pengumpulan data dan informasi.
• Cara pengumpulan data digital.

• Analisa data, menampilkannya & pelaporan. 
• Most Significant Change (MSC).
Hari-4. Evaluasi & Pembelajaran 

• Konsep tentang Evaluasi.
• Kriteria Evaluasi.

• Organisasi pembelajar. 
• Rencana aksi, evaluasi pela�han dan

penutupan.

Imam Mulyadi memiliki lebih 8 tahun pengalaman sebagai kon-
sultan dan juga pela�h dengan kemampuan khusus dalam bidang
manajemen. Ia membantu banyak organisasi nirlaba termasuk 
LSM (lokal dan internasional), pemerintah, organisasi bilateral 
dan regional, dan proyek/program pembangunan yang berkelan-
jutan. Dia juga memberikan asistensi peningkatan kapasitas 
diantaranya dalam bidang manajemen pengetahuan, manajemen 
berbasis hasil (RBM), penulisan proposal, kemampuan presentasi; 
mendesain berbagai proses perencanaan, fasilitasi, dan mem-
bangun �m; serta review dan evaluasi proyek.
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  • Anda adalah seorang ma-
               najer proyek/program, staff 
            bagian Monitoring dan Evaluasi 
     atau seorang konsultan dalam 
   bidang ini.

• Anda bertanggung jawab untuk implementasi 
 program dan/atau sedang mencoba mem-
 buat/memperbaiki sistem M&E didalam 
 organisasi Anda atau organisasi lain.

Monitoring dan Evaluasi
untuk Pembelajaran
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New 
Normal               Pembatasan jumlah peserta dalam ruangan dengan pengaturan tem-
            pat duduk berjarak 1,5 m // Pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki
        ruangan training // Seluruh peserta training dan juga trainer diwajibkan
  menggunakan masker/atau face shield // Menyediakan hand sanitzer pada 
 tempat training.  
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