
 

 1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. Prinsip-Prinsip PRA  

 

 

Participatory Rural Appraisal (PRA) mengembangkan sejumlah prinsip yang apabila 
diperbandingan (overlay) dengan prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat 
(Community Development) tidak akan bertentangan. Sesuai dengan latarbelakang 
perkembangannya sebagai alat pengkajian (dari, oleh, dan untuk) masyarakat, pada 
PRA banyak terdapat penekanan pada prinsip-prinsip pembelajaran itu sendiri. 
Banyak kalangan praktisi PRA mengartikan proses pembelajaran itu sebagai 
penggunaan metode/teknik-teknik PRA pada saat kegiatan pengkajian (appraisal) 
saja. Kemudian, prinsip-prinsip PRA diabaikan pada kegiatan atau proses-proses 
lainnya dalam pengembangan program. Misalnya, kembali menyuluh dan 
menggunakan cara-cara yang tidak partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan atau 
pendampingan masyarakat.  

Padahal, proses pembelajaran sebenarnya terjadi dalam keseluruhan proses-proses 
pengembangan masyarakat. Apabila PRA diterapkan sebagai metodologi 
pendekatan program, maka prinsip-prinsip PRA juga seharusnya diterapkan pada 
kerangka kerja pengembangan program partisipatif secara lebih utuh. Jadi, PRA 
dan prinsip-prinsipnya seharusnya terintegrasi dalam keseluruhan siklus 
pengembangan program (mulai dari penjajakan kebutuhan/need assessment, 
perencanaan, pelaksanaan/pendampingan masyarakat, sampai monitoring-evaluasi 
program). Dalam tulisan ini, PRA adalah metodologi pendekatan program dan 
seluruh prinsip-prinsipnya semestinya diterapkan secara konsisten dalam 
keseluruhan proses-proses pengembangan program sehingga bisa bekerja ke arah 
terjadinya perubahan sosial, yang merupakan visi idealnya.  

PRINSIP-PRINSIP PRA MENURUT ROBERT CHAMBERS 

Robert Chambers mendefinisikan PRA sebagai sekumpulan metode dan 
pendekatan pembelajaran bersama masyarakat. Sebagai metode atau teknik, 
terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh praktisi PRA 
(fasilitator PRA) dalam memfasilitasi proses pembelajaran bersama masyarakat. 
Prinsip-prinsip PRA menurut Chambers1 adalah sbb.: 

                                                                       

1
 Whose Reality Counts? Putting The First Last, Robert Chambers, 1997. 
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 Pembalikan proses pembelajaran: 
belajar dari masyarakat lokal, di lokasi 
masyarakat dan dengan tatap-muka; 
bukan mengajari masyarakat, di ruangan 
yang memberi jarak pada kehidupan 
nyata masyarakat. 

 Belajar secara cepat dan bertahap: 
mengeskplorasi pengetahuan 
masyarakat, dengan menggunakan 
metode/teknik secara fleksibel, secara 
improvisasi dan adaptif (tidak 
menggunakan langkah-langkah baku).  

 Mengatasi bias ‘orang luar’: mengatasi 
bias dengan bersikap santai dan 
informal (tidak terburu-buru), 
mendengarkan (bukan menceramahi),  

 Mengoptimalkan manfaat 
pembelajaran: mengoptimalkan jumlah 
dan akurasi pembelajaran, serta 
keterbatasan waktu. 

 Triangulasi  dalam pembelajaran: pembelajaran dengan menggunakan variasi 
metode/teknik, variasi jenis informasi, variasi kelompok/individu peserta, dan 
variasi tempat, sehingga bisa  melakukan cek-silang, membandingkan, dan 
memperkirakan kecenderungan suatu keadaan. 

 Mempertimbangkan kerumitan dan keberagaman:  informasi, pengetahuan, 
dan pengalaman masyarakat bersifat rumit dan beragam, sehingga keberagaman 
perlu dihargai daripada merata-ratakan (jeneralisasi). 

 Menyerahkan proses pada masyarakat: memfasilitasi proses pembelajaran, 
melakukan analisis, menyampaikan hasilnya, diserahkan secara bertahap kepada 
masyarakat.  

 Mengembangkan proses penyadaran kritis: pihak luar (fasilitator) selalu 
mengevaluasi secara kritis sikap-perilakunya sehingga bisa mengkoreksi 
perilakunya yang mendominasi, meningkatkan kepekaan, dan meningkatkan 
pemahaman mengenai  interaksi sosial yang terjadi karena pembelajaran. 

 Menentukan agendanya sendiri: praktisi PRA harus mampu mengembang-kan 
agenda kerjanya sendiri dalam mengembangkan proses pembelajaran 
masyarakat, dan bukan mengandalkan pedoman/manual  kerja dari 
lembaganya secara kaku/rigid. 

BIAS  ORANG LUAR 

 Bias musim: datang pada saat 
musim kemarau/kering; atau pasca-
panen; 

 Bias tempat: datang hanya pada 
lokasi yang mudah dijangkau; 

 Bias tokoh: hanya menemui 
kelompok elit masyarakat; 

 Bias gender: hanya berbicara 
dengan kelompok laki-laki; 

 Bias program: menggunakan 
program untuk ‘pamer’ kesuksesan; 

 Bias kesopanan: kecenderungan 
untuk menyembunyikan hal buruk 
dan basa-basi 

 Bias profesi: kecenderungan untuk 
memahami masyarakat dari aspek 

yang diminatinya saja (parsial). 
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 Saling berbagi: terjadi saling berbagi informasi, gagasan, pengetahuan, dan 
keterampilan, antara orang luar dan masyarakat, antara sesama orang luar, 
antara sesama masyarakat, serta antara berbagai lembaga. 

PRINSIP-PRINSIP PRA MENURUT KPMNT 

Sayangnya, prinsip-prinsip PRA seringkali dimaknai secara sempit sebagai prinsip-
prinsip yang lebih teknis ketimbang filosofis dan ideologis. Padahal sebenarnya 
Prinsip-prinsip PRA yang dirumuskan oleh Robert Chambers memiliki bobot 
filosofi/ideologi yang sangat kuat. Di dalamnya, terdapat ‘roh’ atau semangat 
perlawanan terhadap adanya dominasi kekuasaan (dominasi elit  politik terhadap 
rakyat, dominasi elit sosial atas atau priyayi terhadap masyarakat bawah atau wong 
cilik/rakyat jelata, dominasi etnis/agama/golongan mayoritas terhadap 
etnis/agama/golongan minoritas, dominasi kelas yaitu majikan terhadap 
pekerja/buruh, dominasi gender, dominasi ilmupengetahuan luar terhadap 
ilmupengetahuan lokal, dsb.).  

Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara (KPMNT) mengadopsi 
PRA untuk program Pengembangan Masyarakat (Community Development) tidak 
hanya sebagai kumpulan metode/teknik dan prinsip-prinsip yang mendasari 
perilaku seorang agen pembangunan. KPMNT juga telah mengembangkan PRA 
sebagai metodologi-pendekatan, kerangka kerja, proses, prosedur, dan mekanisme 
Pengembangan Masyarakat, bahkan kebijakan lembaga. Meskipun, tentu saja, 
masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar 
PRA bila ditelusuri barangkali bisa mencari jejak atau bahkan membangun kembali 
kerangka ideologi PRA. Prinsip-prinsip PRA sebaiknya tidak hanya dimaknai 
sebagai prinsip-prinsip teknis (prinsip-prinsip kerja atau prinsip-prinsip fasilitator). 
Prinsip-prinsip PRA sebaiknya diberi bobot filosofi/ideologi yang lebih kuat untuk 
mendalami semangat perlawanan terhadap adanya dominasi kekuasaan sebagai 
gerakan perubahan sosial untuk membangun tatanan sosial-politik dan ekonomi 
yang lebih adil dan demokratis.  

Berikut ini adalah rumusan prinsip-prinsip PRA di KPMNT yang sebaiknya 

dimaknai secara lebih ideologis2: 

 Prinsip mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan): Bahwa di 
masyarakat ada kelompok masyarakat –biasanya merupakan bagian terbesar- 
yang terpinggirkan dan terabaikan oleh pembangunan. Kelompok masyarakat 
yang terabaikan ini harus diutamakan sebagai pemanfaat dan pemeran 
pembangunan. Keberpihakan ini ditujukan untuk membangun keseimbangan 

                                                                       

2
 Bandingkan dengan prinsip-prinsip PRA yang ada di buku Berbuat Bersama, Berperan Setara; Acuan 

Participatory Rural Appraisal, KPMDNT, 1996. 
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pola hubungan antara kelompok dominan dengan kelompok termarjinal dan 
miskin (seperti yang disebutkan di atas). Keberpihakan adalah kosakata yang 
sangat ideologis: yaitu ideologi pembebasan kaum tertindas yang 
memperjuangkan gerakan emansipasi manusia. 

 Prinsip pemberdayaan masyarakat: Pemberdayaan (empowerment) adalah 
memberikan kemampuan pada kelompok masyarakat yang lemah untuk 
mengontrol dan menentukan pilihan di dalam kehidupannya (otonomi). 
Dengan demikian, pemberdayaan berarti merubah pola hubungan kekuasaan 
di antara kelompok dominan/berkuasa (powerfull) dan kelompok lemah 
(powerless) di masyarakat melalui peningkatan posisi kelompok masyarakat 
paling lemah. Pemberdayaan hanya bisa dikatakan terjadi apabila perubahan 
pola hubungan kekuasaan itu terjadi.  

 Prinsip masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai fasilitator: "Orang 
luar" harus menyadari perannya sebagai "fasilitator" dan bukannya sebagai 
"guru", "penyuluh",  “instruktur" bahkan atasan atau penguasa. Pernyataan ini 
bukanlah kata-kata biasa atau hanya sekedar anjuran agar para agen 
pembangunan bersikap rendah hati dan mau belajar dari pengetahuan lokal. 
Prinsip ini merupakan suatu sikap ideologis anti dominasi: yaitu dominasi 
para agen pembangunan terhadap masyarakat marjinal. Dominasi orang luar 
juga merupakan bentuk penindasan, sengaja maupun tidak sengaja, karena 
dominasi akan melemahkan dan meminggirkan masyarakat.  

 Prinsip santai dan informal: Agen pembangunan dan pihak-pihak yang 
bekerja bersama masyarakat, sebaiknya mengembangkan  suasana yang bersifat 
luwes, terbuka, tidak memaksa, akrab dan informal. Barangkali bersikap santai 
dan informal ini seperti sekedar tips bagi para agen pembangunan, tetapi hal 
ini sebenarnya prinsipiil karena menunjukkan sikap-nilai orang luar: apakah 
datang ke masyarakat untuk melebur, menjadi bagian dari masyarakat dan 
bersama-sama memperjuangkan praktek-praktek yang mendominasi dan 
melemahkan masyarakat. Atau justru menjadi bagian dari pelaku dominasi. 

 Prinsip-prinsip yang Berkaitan dengan Penghargaan dan Pengembangan Ilmu 
Pengetahuan Lokal (Kearifan Lokal) 

o Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan: Prinsip ini muncul 
dari kritik terhadap dominasi ilmu pengetahuan oleh kalangan akademisi 
atau agen pembangunan. Orang luar (agen pembangunan, peneliti sosial) 
seharusnya membantu masyarakat untuk menyusun pengalaman dan 
pengetahuan lokal yang ada. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat 
selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah, atau anti pada 
pengetahuan dan teknologi baru (dari luar). Pengalaman dan pengetahuan 
masyarakat dan orang luar bisa saling melengkapi dan sama bernilainya, 
selama masyarakat yang menentukan pilihan. Intinya: masyarakat 
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didorong untuk mengenali lebih banyak pilihan, melakukan dialog 
dengan berbagai sumber pengetahuan, agar bisa melakukan analisa dan 
menentukan pilihan secara tepat. 

o Prinsip trianggulasi: Belajar bukanlah hanya pertukaran informasi, 
pengalaman, dan ilmupengetahuan, melainkan juga upaya mendorong 
terbangunnya ilmupengetahuan dan kearifan lokal. Tujuannya adalah 
untuk melawan hegemoni ilmupengetahuan ‘luar’ yang dalam jangka 
panjang telah membunuh inovasi dan kearifan lokal tetapi menuduh 
masyarakat sebagai statis dan anti perubahan. Untuk membangun 
ilmupengetahuan yang tepatguna kita bisa menggunakan triangulasi yang 
merupakan bentuk "pemeriksaan dan pemeriksaan ulang" ("check and re-
check"). Triangulasi dilakukan antara lain melalui penganekaragaman 
perspektif orang luar (keragaman disiplin ilmu atau pengalaman), 
penganekaragaman perspektif orang dalam (keragaman latarbelakang, 
golongan masyarakat, keragaman tempat, jenis kelamin), dan variasi 
metode/teknik pembelajaran yang digunakan.  

o Prinsip mengoptimalkan hasil: Belajar bersama masyarakat, bukanlah 
untuk belajar itu sendiri, melainkan untuk memperbaiki kehidupannya 
baik bagi kepentingan generasi sekarang maupun generasi selanjutnya. 
Penyusunan ilmupengetahuan dan kearifan lokal bukanlah didasarkan 
pada obyektivitas ilmiah, karena tidak dimaksudkan untuk menyusun 
ilmu demi ilmu belaka. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam 
penyusunan ilmupengetahuan lokal: 

 Lebih baik kita tidak tahu tentang apa yang tidak perlu kita ketahui; 
ketahui secukupnya saja (Optimal Ignorance). Artinya: 
ilmupengetahuan disusun untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup 
komunitas yang bersangkutan.  

 Lebih baik kita tidak tahu apakah informasi itu bisa disebut benar 
seratus persen, tetapi diperkirakan bahwa informasi itu cenderung 
mendekati kebenaran' (Appropriate Imprecission). Artinya: 
ilmupengetahuan disusun secara subyektif berdasar atas kesepakatan 
masyarakat yang berkepentingan. 

 Prinsip orientasi praktis: PRA seringkali diartikan hanya sekedar kumpulan 
metode dan teknik untuk pengkajian (appraisal) atau penggalian informasi. 
Kata ‘partisipasi’ dalam PRA kemudian dipersempit (abuse) menjadi 
‘penggalian informasi dengan cara-cara partisipatif’. Prinsip ‘orientasi praktis’ 
adalah pengingatan kembali bahwa PRA bukan hanya metode/teknik 
pengumpulan informasi, melainkan terintegrasi pada pengembangan kegiatan 
(aksi). Terdapat tiga (3) agenda utama dalam PRA: pengkajian (yang tidak 
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bersifat ekstraktif atau penggalian data) – pembelajaran (yang menitikberatkan 
pada penyadaran kritis) – dan pengembangan program aksi.  

 Prinsip keberlanjutan dan selang waktu: Kepentingan-kepentingan dan 
masalah-masalah masyarakat tidaklah tetap, tetapi berubah dan bergeser 
menurut waktu sesuai dengan perkembangan baru dalam masyarakat itu 
sendiri. Belajar adalah proses yang berlanjut seumur hidup, dari generasi ke 
generasi, dari jaman ke jaman. PRA bukanlah sebuah 'paket kegiatan PRA' 
yang selesai setelah kegiatan penggalian informasi dianggap cukup, dan orang 
luar yang memfasilitasi kegiatan keluar dari desa.  Agen pembangunan, 
mengembangkan proses pembelajaran agar masyarakat mampu bersikap 
adaptif dan inovatif terhadap perubahan yang terjadi terus-menerus.   

 Prinsip belajar dari kesalahan: Melakukan kesalahan adalah sesuatu yang 
wajar. Yang penting bukanlah kesempurnaan dalam penerapan, yang tentu 
sukar dicapai, tetapi penerapan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan 
yang ada dan kemudian belajar dari kekurangan-kekurangan/kesalahan yang 
terjadi, agar pada kegiatan berikutnya menjadi lebih baik. Satu hal yang paling 
penting diperhatikan adalah bahwa belajar dari kesalahan bukanlah berarti 
"coba-coba" ('trial and error') melainkan suatu proses pembelajaran secara 
bertahap.  

 Prinsip terbuka: Ilmupengetahuan, teori, paradigma dan ideologi, teknologi, 
metode, dan teknik, bukanlah sesuatu yang statis tetapi terus berkembang. 
PRA juga bukan sebuah metodologi-pendekatan yang telah selesai, sempurna, 
dan pasti benar.  

Diharapkan bahwa pemaknaan prinsip-prinsip, filosofi, dan ideologi PRA, serta 
pengayaan metode/teknik-tekniknya, senantiasa bisa dikembangkan oleh para 
praktisinya. PRA terbuka terhadap adaptasi dan inovasi baru sesuai dengan nilai-
nilai yang menjadi muatannya. Prinsip ini dapat diterapkan bukan hanya untuk 
PRA, tetapi juga untuk metodologi-pendekatan yang memiliki nilai-nilai serupa. 


