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Teknik Fasilitasi Diskusi  

dengan Metode PRA 

 

 

Teknik fasilitasi dengan menggunakan metode-metode/teknik Participatory Rural 
Appraisal (PRA) sama saja dengan teknik fasilitasi dengan menggunakan metode-
metode partisipatif lainnya. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa sangat penting untuk 
memahami konteks penggunaan metode/teknik PRA:  dalam kegiatan apa dan 
tujuan apa digunakannya. Apabila metode PRA digunakan dalam pelatihan, maka 
fasilitator (pemandu) tentu juga harus memperhatikan tujuan dan keseluruhan 
kurikulum pelatihan itu sendiri. Begitu juga kalau digunakan untuk need assessment, 
perencanaan atau monitoring-evaluasi, fasilitator (pemandu) juga harus menguasai 
metodologi perencanaan/ metodologi monev dan keseluruhan rancangan 
kegiatannya. Dengan demikian seorang fasilitator (pemandu) PRA, jangan hanya 
menggunakan metode per metode seperti seorang enumerator (pengumpul data) 
tanpa memahami tujuan dan agenda pembelajarannya apa. Karena itu, sebagai 
proses pengembangan kapasitas seorang staf lapangan, sebaiknya metode PRA 
digunakan dalam skala kecil terlebih dahulu (misalnya: untuk diskusi topikal atau 
untuk pelatihan 1 hari), baru kemudian di kembangkan penggunaan yang lebih 
besar dan membutuhkan kemampuan metodologi yang lebih sulit (PRA untuk need 
assessment, perencanaan, monitoring, atau evaluasi). 

LANGKAH-LANGKAH UMUM PENGGUNAAN METODE PRA 

Berikut ini akan disampaikan langkah-langkah umum diskusi bersama masyarakat 
dengan menggunakan metode/teknik PRA. Seperti yang telah diperkenalkan dalam 
materi sebelumnya, metode/teknik PRA memiliki bentuk visualisasi (gambar) yang 
bisa membantu melibatkan para peserta (masyarakat) dalam sebuah diskusi yang 
menarik dan partisipatif. 

 Membuka pertemuan dengan menyampaikan topik dan tujuan diskusi. 

 Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pembuka untuk mengawali diskusi 
tentu saja yang relevan dengan topik dan tujuan diskusi. 

 Menjelaskan cara mengembangkan visualisasi (gambar) dan maksud dari 
penggunaan visualisasi (gambar). Menyepakati simbol-simbol gambar. 
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 Mendampingi masyarakat untuk membuat visualisasi, membantu mereka 
mengembangkannya pada tahap awal, bertahap membiarkan mereka 
menyelesaikan visualisasi secara bersama (saling membantu). 

 Menampilkan visualisasi yang telah diselesaikan oleh masyarakat, dan 
memfasilitasi analisis keadaan yang ditampilkan dalam visualisasi (gambar) 
tersebut.  Fasilitator harus sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penolong 
analisis yang bisa mengembangkan diskusi. 

 Secara bertahap, membiarkan masyarakat mengembangkan diskusi analisis 
mereka mengenai keadaan yang ada dalam visualisasi (gambar) tersebut. 

 Fasilitator menutup diskusi dengan meminta peserta untuk merumuskan 
pokok-pokok pelajaran yang diperoleh dalam diskusi. 

PERAN DAN SIKAP FASILITATOR 

Peran Fasilitator PRA antara lain: 

 Memfasilitasi perencanaan kegiatan dan 
mengembangkan rancangan proses. 

 Mengembangkan materi/topik/informasi dan 
metode/teknik-teknik PRA yang akan 
digunakan. 

 Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan 
kepada masyarakat. 

 Menyampaikan cara dan proses kegiatan kepada 
masyarakat 

 Mendorong masyarakat untuk ikut 
mengembangkan proses termasuk memilih 
topik kajian 

 Memfasilitasi kegiatan bersama masyarakat 
 Sebagai peserta belajar (belajar dari 

pengalaman, cara berpikir dan tata nilai 
masyarakat) 

 Merangsang partisipasi peserta secara merata 
 Menangani sikap dan prilaku peserta yang mengacaukan diskusi 
 Mengalihkan keterampilan analisis kepada masyarakat  
 Menengahi perbedaan pendapat dan perselisihan dan berperan sebagai 

mediator (netral, adil, memahami isi permasalahan) 
 Menggunakan proses musyawarah dalam pengambilan keputusan 
 Memfasilitasi proses temuan-temuan belajar (lesson learned) 
 Memfasilitasi proses evaluasi belajar 
 Mendokumentasikan hasil pengkajian untuk pelaporan dan ditindaklanjuti  

Sikap-perilaku Fasilitator PRA 

 Bersikap sabar 

 Bersikap sederajat 

 Bersikap akrab dan melebur 

 Bersikap terbuka 

 Bersikap positif 

 Berwibawa 

 Mendengarkan dan tidak 
mendominasi 

 Menghargai pendapat orang 
lain dan rendah hati 

 Mau belajar 

 Tidak menggurui 

 Tidak memihak, menilai dan 
mengkritik 

 Tidak mengobral janji 
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 Mengalihkan peran sebagai fasilitator sedikit demi sedikit kepada masyarakat 
sendiri. 

Catatan : Apabila proses partisipatif baru pada tahap awal pengembangan 

 Fasilitator perlu mengadakan pendekatan kepada masyarakat agar kaum 
perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan atau diskusi; 

 Mengadakan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat agar jangan 
mendominasi forum diskusi. 

TEKNIK FASILITASI 

Proses yang partisipatif pada awalnya akan sulit apabila cara ini masih merupa-kan 
hal baru bagi seorang yang terbiasa dengan cara penyuluhan, ceramah, atau cara-
cara yang searah. Berikut ini adalah cara praktis untuk melibatkan masyarakat 
dalam diskusi yang partisipatif: 

 Fasilitator mengajukan pertanyaan APA terlebih dahulu, sehingga masyarakat 
bisa menceritakan pengalamannya; Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-
pertanyaan yang bersifat menceritakan 
lainnya, misalnya: KAPAN hal itu terjadi? 
DIMANA hal itu terjadi? SIAPA yang 
terlibat?; 

 Fasilitator bisa mengembangkan berbagai 
cerita kejadian yang sama untuk 
membandingkan suatu peristiwa dengan 
melontarkan pertanyaan: apakah ada peserta 
lain yang mengalami kejadian sama? KAPAN? 
DIMANA? SIAPA? Sama seperti di atas, 
merupakan pertanyaan untuk menceritakan; 

 Apabila diskusi mulai hidup dengan cerita-
cerita peserta, fasilitator bisa melontarkan 
pertanyaan tentang proses: BAGAIMANA KEJADIAN ITU TERJADI? 
Ceritakan secara runtut. 

 Setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan analitis: MENGAPA hal itu terjadi 
menurut Bapak/Ibu? Apakah Bapak/Ibu yang lain setuju tentang penyebabnya 
itu? 

 Kemudian dilanjutkan lagi dengan analisa jalan keluar: BAGAIMANA cara 
mengatasi hal itu? Apa dasar pertimbangannya? Apakah ada pendapat lain 
tentang jalan keluar menurut Bapak/Ibu?  

Bagaimana partisipasi berkembang? 
Partisipasi berkembang dari 
individu, misalnya mulai dari Anda; 
kemudian berkembang dalam 
kelompok; dan mencari jalan untuk 
bertumbuh sebagai kultur dalam 
organisasi (baik organisasi 
masyarakat maupun LSM 
pendamping); barulah bisa 
diharapkan mempengaruhi 
masyarakat untuk membangun 
komunitas partisipatif. 

Percayalah, partisipasi tidak tumbuh 

besar dalam satu hari……. 
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 Fasilitator juga mengembangkan analisa informasi sesuai dengan karakter dari 
metode/teknik-teknik PRA (akan dibahas dalam materi Cara Analisis Informasi 
dengan Metode/Teknik PRA), antara lain:  

 membandingkan suatu keadaan dengan keadaan lain 

 melihat kecenderungan suatu keadaan 

 melihat proses (sejarah suatu kejadian) 

 melihat kajian sebab-akibat (alur) 

 melihat proses atau cara kerja suatu sistem 

 menghitung (kuantitatif dan kualitatif), dsb. 
 

Saran kunci: Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam sebuah diskusi analitis, 
sebaiknya mulai dari mendorong mereka bercerita (mendeskripsi), baru bertahap 
pada analisa yang sederhana, setahap demi setahap sampai pada analisa yang lebih 
kompleks dan holistik (sebab-akibat, sistem). 

SARAN UNTUK PENGEMBANGAN FASILITATOR 

Agar seorang pendamping masyarakat (baik Petugas Lapangan dari lembaga, 
maupun kader masyarakat yang dikembangkan menjadi fasilitator lokal)  bisa 
memfasilitasi proses partisipasi, sebaiknya diadakan pelatihan untuk fasilitator 
(TOT) di dalam internal lembaga.  Apabila lembaga tidak memiliki fasilitator untuk 
TOT, lembaga bisa mendorong terjadinya proses berlatih sendiri di antara staf-
stafnya, dengan cara mempraktekkan bersama metode-metode partisipatif tersebut. 
Tentu, lebih ideal apabila lembaga mendatangkan fasilitator dari luar yang bisa 
merancang TOT untuk kebutuhan jajaran staf-stafnya. Lembaga bisa menyediakan 
sejumlah panduan/modul, baik panduan/modul pelatihan maupun 
panduan/modul need assessment, perencanaan, monitoring, atau evaluasi, agar staf-
stafnya bisa melihat contoh-contoh dan  mencoba mengadaptasinya secara 
sederhana untuk kegiatan bersama masyarakat.  Lakukan kegiatan ini secara 
kolektif (tidak sendiri-sendiri) agar agenda pengembangan kapasitas staf program 
menjadi sesuatu yang menarik. Jajaki peluang-peluang pelatihan dari jaringan atau 
lembaga lain yang bisa meningkat-kan kemampuan staf. Peluang belajar ini bisa 
menjadi suatu bentuk penghar-gaan lembaga bagi staf yang banyak belajar dan 
memperlihatkan kemajuan. 

Seringkali terjadi di kalangan LSM, pendamping masyarakat (baik Petugas 
Lapangan dari lembaga, maupun kader masyarakat yang dikembangkan menjadi 
fasilitator lokal)  bekerja hanya sebagai pelaksana dari suatu kegiatan dengan 
rancangan proses dan metode yang sudah disiapkan lembaga. Dengan demikian, 
lembaga tidak memfasilitasi peluang belajar atau pengembangan kapasitas kepada 
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mereka yang seharusnya menjadi ujung tombak pengembangan partisipasi dan 
pemberdayaan masyarakat. Alasannya menjadi klasik, yaitu sumberdaya manusia 
yang rendah. Pemikiran inilah yang justru menjadi kontradiktif dengan prinsip-
prinsip PRA dan kerangka kerja pengembangan masyarakat (community development) 
yang percaya pada proses secara bertahap untuk mengembangkan perubahan, baik 
perubahan pada orang-orang yang bekerja untuk masyarakat, maupun perubahan di 
masyarakatnya sendiri.  

Tanpa pernah dicoba dan mempercayakan para staf lapangannya untuk 
mengembangkan kapasitas sebagai fasilitator partisipatif, lembaga akan kehilangan 
kesempatan untuk memperbesar dampak programnya dalam pengembangan 
kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan lokal. Bagaimana mungkin dapat 
memberdayakan masyarakat, bila tidak ada proses pemberdayaan bagi staf-staf LSM 
itu sendiri? 

 


