
Bali, 20 - 23 Juni 2023 

Mengembangkan sistem Monitoring dan Evaluasi yang
menyeimbangkan akuntabilitas dan pembelajaran.

Monitoring, Evaluation, & Learning (MEL)



Semua proyek pembangunan memerlukan pemantauan secara terus
menerus untuk mengetahui kemajuan yakni perubahan sedang terjadi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif. Apakah Anda perlu merancang sebuah
sistem yang dapat secara sistematis mengumpulkan, menganalisa dan
menggunakan data, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam program
dapat melakukan proses pembelajaran yang secara bermakna? Pelatihan
ini mengajarkan 5 langkah praktis untuk merancang sistem M&E. Pelatihan
akan memberikan berbagai metodologi dan instrumen monitoring dan
evaluasi yang praktis dan mudah digunakan, sehingga Anda dapat
merancang sistem M&E sesuai kebutuhan program atau organisasi.

Pelatihan MEL kami

Mampu menerapkan 5 tahapan untuk merancang sistem M&E. 
Mampu membuat dan menggunakan indikator dan penanda kemajuan. 
Paham mengenai manfaat pengumpulan data digital dan
mempraktikkan 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.

Tujuan Pelatihan



Para pengajar sangat bagus dalam penyampaian
materi, diskusi dengan contoh-contoh konkret dan

dapat dimengerti oleh peserta.

Topik Utama

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 menguji kembali resiko/asumsi

Hari 1 (20 Juni 2023)

Merancang sistem M&E 
• Sistem M&E dan tujuannya
• Kebutuhan informasi manajemen
• Indikator SMART
• Progress markers (Penanda Kemajuan)

Hari 2 (21 Juni 2023)

Instrumen Pengumpulan Data dan  Analisis Data 
• Instrumen pengumpulan data dan informasi
• Cara pengumpulaan data digital
• Analisa data, menampilkannya & pelaporan 
• Most Significant Change (MSC)

Hari 3 (22 Juni 2023)

Evaluasi & Pembelajaran 
• Konsep tentang Evaluasi
• Kriteria Evaluasi
• Organisasi pembelajar
• Rencana aksi, evaluasi pelatihan dan penutupan

Hari 4 (23 Juni 2023)

Peserta Pelatihan MEL, 2022



Peserta kami berasal dari :

Peserta

Anda adalah seorang manajer proyek/program, staff  bagian Monitoring
dan Evaluasi atau seorang konsultan dalam  bidang ini. Anda bertanggung
jawab untuk implementasi program dan/atau sedang mencoba
membuat/memperbaiki sistem M&E di organisasi Anda atau organisasi
lain.

Baca lebih lanjut tentang kebijakan pembatalan, persyaratan visa, dan
asuransi kami FAQ .

Syarat dan Ketentuan

Setelah menyelesaikan pelatihan serta partisipasi aktif peserta, MDF
Training and Consultancy akan memberikan sertifikat penyelesaian.

Sertifikat

https://www.mdf.nl/faq


Pendaftaran
Dibuka s/d 13 Juni 2023
MDFPI@mdf.nl

MDF TRAINING & CONSULTANCY
MDF Asia - Indonesia Ofiice
Jl. Bypass Ngurah Rai 379
Denpasar 80228, Indonesia

Tanya Pelatih!

Diskon 10%
untuk MDF
alumni
1 peserta GRATIS
untuk setiap
kelompok 6
pendaftaran
S&K berlaku 

Penawaran

spesial! 

DAFTAR DISINI!

Imam Mulyadi
imu@mdf.nl

Biaya
Rp 11.300.000 + PPN 11%

Jadwal 
20 to 23 Juni 2023

https://www.mdf.nl/courses-categories/pemantauan-evaluasi-danpembelajaran?select-course-date=%2Fcourses%2F00233
https://www.mdf.nl/courses-categories/pemantauan-evaluasi-danpembelajaran?select-course-date=%2Fcourses%2F00233
https://www.linkedin.com/in/marjoleinveldman/
https://www.linkedin.com/in/imam-mulyadi-409a7032/
mailto:imu@mdf.nl

