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Kerangka Kerja PRA dalam Program 

Pengembangan Masyarakat 

PENGANTAR 

PRA berkembang sebagai alternatif penelitian sosial yang dianggap menjadikan 
masyarakat hanya sebagai obyek atau sumber informasi saja. PRA digunakan untuk 
mengembangkan proses pembelajaran masyarakat agar mereka dapat  menganalisis 
dan melakukan tindakan. Dalam kegiatan tersebut, terdapat dua (2) pemeran, yaitu 
orang luar (OL) atau para agen pembangunan, dan orang dalam (OD) atau 
masyarakat. Karena PRA berkembang sebagai kritik terhadap OL atau mereka yang 
bekerja bersama masyarakat, sebagian besar materi tulisan PRA lebih menyoroti 
pada perilaku OL dan penggunaan metode/teknik (oleh OL) yang seharusnya bisa 
ditransfer atau dialihkan kepada masyarakat (hand over the stick). 

Pada perkembangan berikutnya PRA menjadi metodologi pendekatan program 
yang lebih dari sekedar untuk proses pengkajian masyarakat, melainkan sebagai 
sebuah kerangka kerja pengembangan program partisipatif. Dalam pengertian ini, 
PRA dapat digunakan untuk kegiatan pengkajian (appraisal) baik untuk penjajakan 
kebutuhan (need assessment), perencanaan, pelaksanaan/pendampingan masyarakat, 
sampai monitoring-evaluasi program, yang terintegrasi dalam keseluruhan siklus 
program Pengembangan Masyarakat (Community Development).    

UNSUR-UNSUR PRA 

Robert Chambers merumuskan Tiga Pilar PRA dalam kaitan penggunaan PRA 
sebagai metodologi atau kumpulan metode pembelajaran dan bertindak untuk 
masyarakat. Tiga Pilar PRA ini bisa diintegrasikan ke dalam kerangka kerja 
Pengembangan Masyarakat untuk mengembangkan proses-proses partisipatif dan 
pembelajaran bersama dalam setiap tahap program. 

Tiga pilar (unsur) utama PRA menurut Robert Chambers, yaitu:  

 Sikap-perilaku orang luar yang seharusnya berperan sebagai fasilitator, bukan 
mendominasi (seperti instruktur, penyuluh); 

 Metode-metode/teknik-teknik PRA, sebagai alat untuk merubah pendekatan 
searah (tertutup) menjadi pendekatan multi-arah (terbuka), pendekatan 
individu menjadi pendekatan kelompok, teknik belajar verbal (misalnya: 
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ceramah) menjadi visual, dan teknik analisa dengan mengukur atau 
menghitung menjadi teknik membandingkan. 

 Berbagi (sharing) pengetahuan, pengalaman, informasi, dan sumberdaya lain, 
di antara orang luar dan masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI PRA 

Bagaimana PRA digunakan dan diadaptasi oleh para praktisi di berbagai negara 
akan menimbulkan variasi dan inovasi, baik dari pengembangan metode/teknik 
maupun pemaknaan dan pemberian prinsip-prinsip kerjanya. Sebagai contoh, di 
kalangan LSM yang bekerjasama dalam  Konsorsium Pengembangan Masyarakat 
Nusa Tenggara (KPMNT) -yang telah menerapkan PRA sejak tahun 1993, dimulai 

 
Tiga Unsur PRA (menurut ROBERT CHAMBERS) 

 

•  Mengalihkan pada masyarakat   •  Memfasilitasi 

•  Percaya masyarakat bisa   •  Tidak terburu-buru 

•  Mengembangkan proses dan improvisasi •  Gembira 

•  Duduk bersama, mendengarkan, belajar  •  Santai dan informal 

 

 

SIKAP-PERILAKU
Orang luar

METODE-
METODE
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•  Wawancara  •  Observasi  •  Informasi 

•  Pemetaan  •  Mendaftar  •  Pengetahuan 

•  Mengurut  •  Membandingkan •  Nilai-nilai 

•  Menilai  •  Memperkirakan •  Sumberdaya 

•  Membuat Diagram •  Menghitung  •  Perkawanan 

•  Presentasi  •  Monev 

•  Pelaksanaan Kegiatan 
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dengan mengirimkan sebuah tim untuk belajar dari Myrada-India-, PRA dirumuskan 
sebagai memiliki unsur-unsur seperti yang ditampilkan pada kotak di bawah ini.  
Bandingkan dengan unsur-unsur yang digambarkan oleh Robert Chambers di atas, 
yang menekankan pada perubahan sikap-perilaku orang luar sebagai salahsatu 
unsur PRA.  Pemaknaan yang berbeda ini di KPMNT, dengan munculnya 
pemikiran bahwa perubahan sikap-perilaku diharapkan terjadi pada semua pihak 
yang terlibat dalam program pengembangan masyarakat (orang luar, orang dalam; 
LSM, pemerintah; profesional; staf lapangan, pengambil kebijakan; dsb.), dan 
seharusnya terjadi dalam konteks perubahan sosial, ketimbang perubahan individu. 
Karena itu, di KPMNT salah satu unsur penting PRA adalah tujuan jangka 
menengah/pendek dan visi ideal (jangka panjang) yang ingin dicapai. 

Karena itu, kalangan LSM di KPMNT kemudian merumuskan visi PRA yang 
dianggap lebih cocok dengan cita-cita dan nilai ideologi LSM yang melihat 
kemiskinan sebagai 
persoalan ketimpangan 
struktural. Visi PRA dalam 
konteks penggunaan ini 
adalah perubahan sosial 
yang tidak dapat dicapai 
oleh PRA itu secara berdiri 
sendiri melainkan hanya 
dapat dicapai PRA dengan 
cara menjadi sarana dalam 
program Pengembangan 
Masyarakat (Community 
Development) yang juga 
memiliki visi perubahan 
sosial yaitu membangun 
struktur masyarakat yang demokratis, berkeadilan, setara gender, dsb.  Kontribusi 
PRA dalam pencapaian visi tersebut yang paling menonjol adalah penggunaan  
metode-metode dan teknik-tekniknya, untuk mengembangkan proses penyadaran 
kritis masyarakat dan pembelajaran. Selain itu, metode dan teknik PRA juga terus-
menerus diadaptasi untuk digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev 
program dengan cara-cara yang partisipatif dan reflektif.  

Tiga  Unsur PRA (menurut KPMNT) 

 

SALING 
BERBAGI

METODE/
TEKNIK PRA

TUJUAN JANGKA PENDEK:
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Apa PRA dalamPengembangan Masyarakat? 

 Metode/teknik kajian (oleh) masyarakat; 

 Metode perencanaan dan monitoring-evaluasi 
kegiatan (oleh) masyarakat; 

 Metode/teknik pembelajaran; 

 Media pembelajaran; 

 Prinsip-prinsip pembelajaran  

 Metodologi pendekatan program yang berbasis 
pada proses; 

 Metodologi pengembangan partisipasi dan 
pemberdayaan masyarakat; 

 Filosofi/ideologi keberpihakan; 

 Filosofi/ideologi pembebasan; 

 Prinsip-prinsip bekerja bersama masyarakat 

KERANGKA KERJA PRA 

Kalangan LSM menjadi 
pengguna metodologi untuk 
mengembangkan proses-proses 
partisipasi dan pemberdayaan di 
masyarakat, serta 
membingkainya dalam kerangka 
nilai-nilai LSM yang sarat 
ideologi dan berpihak pada 
masyarakat (bahkan 
menganggap sikap ‘netral’ atau 
tidak berpihak sebagai sebuah 
dosa besar).  Salahsatu dayatarik 
utama PRA adalah adanya 
upaya menerjemahkan kosakata 
partisipasi ke dalam proses, 
metode dan teknik yang lebih 
aplikatif, baik untuk penjajakan kebutuhan, perencanaan program, monev, dan 
pembelajaran masyarakat (pendidikan, penyadaran, pelatihan), dsb.   

PRA sebagai metodologi pendekatan program yang berbasis pada proses dan hasil, 
merupakan cara kerja yang bisa digambarkan sebagai spiral daur program. Spiral ini 
memperlihatkan bahwa capaian-capaian berupa hasil (yaitu pemenuhan kebutuhan 
praktis) dan proses (yaitu pengembangan partisipasi/pemberdayaan)  merupakan 
perkembangan organis dan berproses tahap demi tahap. Tetapi seringkali juga PRA 
hanya dianggap hanya sebagai instrumen program (PRA untuk need assessment, PRA 
untuk perencanaan, PRA untuk monitoring, PRA untuk evaluasi, PRA untuk 
diskusi topikal) yang digunakan secara mekanis/teknis (berulang-ulang, bukan 
bertumbuh secara organis).  Partisipasi kemudian hanya dimaknai sebagai pelibatan 
masyarakat ketimbang menjadi proses pemberdayaan dan pembebasan masyarakat 
dari belenggu ketertindasannya. 
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PRA dalam Daur Program Pengembangan Masyarakat 

 

 

Pemenuhan Kebutuhan Praktis

0Th                1Th               2Th               3Th               4Th                dst.          X th

Proses Pemberdayaan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


