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 PRA untuk Penjajakan Kebutuhan  

 

APA PENJAJAKAN KEBUTUHAN? 

Penjajakan Kebutuhan sebagai Proses Demokrasi1 

Siapa nyana bahwa istilah penjajakan kebutuhan (need assessment) pada awalnya adalah 
sebuah kegiatan yang merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan publik 
terutama di negara demokrasi seperti Amerika Serikat. Karena itu, penjajakan 
kebutuhan dianggap sebagai bagian dari proses demokrasi, yaitu pemberian 
kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembuatan sebuah 
kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka di luar proses pemberian 
suara (saat Pemilu). Dengan demikian, tujuan penjajakan kebutuhan dapat dipahami 
sama sebagai tujuan diselenggarakannya proses partisipasi di dalam sebuah sistem 
demokrasi. Penjajakan kebutuhan adalah sebuah mekanisme agar masyarakat bisa 
mewujudkan supremasinya terhadap pemimpin yang telah mereka pilih, dan 
seharusnya para pemimpin menjadi pelaksana berbagai kebijakan yang disusun atas 
kehendak dari masyarakat.  

Pada perkembangannya (tahun 1950-an), penjajakan kebutuhan kemudian menjadi 
bagian dari mekanisme pembangunan di negara-negara yang memperoleh bantuan 
dari negara demokrasi, terutama Amerika Serikat, dengan pemikiran bahwa 
partisipasi harus di tingkatkan di negara-negara dengan pendekatan pembangunan 
yang top-down. Pengembangan partisipasi dan demokrasi pada saat itu, menjadi bagian 
dari ideologi pembangunan internasional yang menjadi agenda negara-negara 
(pemberi bantuan) Barat. Tidak mengherankan apabila di Indonesia, sebagai negara 
penerima bantuan yang besar,  penjajakan kebutuhan sebagai proses partisipasi 
masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan, terutama merupakan istilah yang 
berhubungan dengan proses penyusunan kebijakan program pembangunan.  

Penjajakan Kebutuhan sebagai Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan 

(Program Pengentasan Kemiskinan)2 

Lembaga-lembaga internasional atau lembaga asing yang memberikan bantuan dana, 
biasanya ingin meyakinkan bahwa dana yang diberikan dipergunakan untuk program-
program pembangunan yang menjangkau kelompok-kelompok paling miskin.  
Berbagai kegiatan studi, antara lain studi kelayakan (feasilibility studies) dan survey 
kemiskinan3, dikembangkan untuk merencanakan dan merancang program 
pembangunan (pengentasan kemiskinan) dalam skala luas (nasional).  Dengan 

                                                             
1
 Need Assessment; Theory and Methods, Donald E. Johnson, et.al., ed., Iowa State University Press, 1987. 

2
 Ibid. 

3
 Serta yang terakhir ini muncul yaitu participatory poverty appraisal (PPA), yang dikembangkan, dipromosikan dan dijadikan 

pra-syarat bantuan oleh World Bank. 
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melakukan studi semacam ini, diharapkan pengembangan kebijakan pembangunan 
(program pengentasan kemiskinan), didasarkan pada pemahaman tentang apa dan 
mengapa kemiskinan terjadi menurut kacamata kelompok miskin itu sendiri. Dalam 
studi-studi yang dilakukan tersebut, dikaji kecenderungan pilihan dan harapan 
masyarakat mengenai berbagai kebutuhan mereka (human needs), terutama kebutuhan 
dasar (basic human needs), serta sekaligus usaha untuk menemukan apasaja kegagalan 
pelayanan publik yang terjadi dan mengapa kegagalan itu terjadi atau tidak mampu 
menyelenggarakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut.  Dengan 
demikian, tujuan dari penjajakan kebutuhan dalam program pembangunan dalam 
skala nasional (program pemerintah) adalah: Mengembangkan kebijakan program 
pembangun-an yang memperoleh legitimasi dari masyarakat sebagai bagian dari proses 
demokrasi partisipatif, serta sebagai bagian dari tugas Pemerintah untuk menjalankan 
pelayanan publik demi kesejahteraan rakyatnya. 

Penjajakan Kebutuhan di Kalangan LSM 

Sama seperti studi evaluasi program/proyek, penjajakan kebutuhan semula adalah 
studi yang dilakukan oleh para „peneliti‟ atau ahli (expert) yang dipergunakan oleh 
lembaga-lembaga pengembang program pembangunan berskala besar (terutama 
lembaga Pemerintah dan lembaga asing pemberi dana program). Namun, 
perkembangan yang saat ini terjadi, penjajakan kebutuhan dan evaluasi 
program/proyek juga merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh lembaga-
lembaga dengan program berskala kecil, yaitu kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) yang kebanyakan bekerja dengan skala lokal maupun regional. Penjajakan 
kebutuhan kemudian menjadi bagian dari proses perencanaan dan perancangan 
program yang akan dikembangkan oleh suatu lembaga, baik program dalam skala luas 
maupun di tingkat desa (komunitas).  

Dengan berkembangnya metodologi pendekatan partisipatif, terutama di kalangan 
LSM, penjajakan kebutuhan menjadi bagian dari proses pengelolaan program secara 
partisipatif (participatory need assessment). Hal ini mendorong terjadinya inovasi 
metodologi, metode, dan teknik yang lebih memungkinkan diakomodirnya 
kebutuhan dan harapan masyarakat yang berbeda pada setiap komunitas. Bahkan, di 
dalam sebuah komunitas pun, bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk melakukan 
penjajakan kebutuhan karena adanya keberagaman kebutuhan dan harapan 
masyarakat. Karena itu, salahsatu proses penting dalam penjajakan kebutuhan secara 
partisipatif adalah proses mengembangkan kriteria kebutuhan berdasarkan 
kesepakatan masyarakat sendiri untuk mengembangkan perencanaan program yang 
spesifik lokal (spesifik komunitas). Dengan demikian, tujuan dari penjajakan 
kebutuhan dalam pengembangan program di kalangan LSM adalah: Mengembangkan 
perencanaan dan perancangan program berbasis masyarakat (bottom-up approach) agar 
lebih tepatguna atau sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat yang bersifat 
unik atau spesifik dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Selain itu, dalam 
filosofi partisipasi, kegiatan penjajakan adalah juga merupakan proses pembelajaran 
masyarakat. 



 PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL (PRA) UNTUK PENJAJAKAN KEBUTUHAN 

 

METODOLOGI PENJAJAKAN KEBUTUHAN PARTISIPATIF 

Konsep dan Prinsip Penjajakan Kebutuhan Partisipatif 

Seperti yang digambarkan dalam spiral daur program partisipatif, penjajakan 
kebutuhan merupakan tahap awal dari pengembangan program. Penjajakan 
kebutuhan tersebut, dilakukan untuk menghasilkan suatu analisa dan pemetaan 
permasalahan/kebutuhan tingkat komunitas (desa)  yang dijadikan dasar bagi 
pengembangan program tingkat komunitas (desa). Karena  LSM di kalangan KPMNT 
kebanyakan bekerja melalui kelompok-kelompok dampingan dan individu/keluarga, 
hasil penjajakan kebutuhan tingkat komunitas juga kemudian diterjemahkan menjadi 
kebutuhan tingkat kelompok, serta perorangan/individu/keluarga.  Melalui 
perumusan kriteria-kriteria bersama, kebutuhan bersama disepakati oleh masyarakat. 
Kebutuhan bersama tingkat komunitas itulah yang menjadi payung dari kebutuhan-
kebutuhan di bawahnya (kelompok dan individu/keluarga) yang kemudian menjadi 
program dampingan LSM.   

Penjajakan kebutuhan adalah kegiatan untuk: 

 Mengkaji sejumlah informasi  dan gambaran keadaan di komunitas berupa kondisi ekonomi-
sosial-budaya-politik-lingkungan dan infrastruktur yang ada;  

 Menganalisa kegiatan-kegiatan yang perlu dan bisa dikembangkan di komunitas tersebut 
melalui perumusan masalah/kebutuhan; 

 Menegosiasikan usulan kegiatan dari masyarakat maupun lembaga pendamping dengan 
mempertimbangkan kondisi potensi dan sumberdaya yang tersedia; 

 Menentukan fokus kegiatan-kegiatan dan PERUBAHAN yang akan dilaksanakan 
masyarakat dengan didampingi oleh lembaga; 

 Mengumpulkan informasi mengenai kondisi dan situasi saat ini sebagai bahan untuk 
MEMBANDINGKAN dengan kondisi dan situasi di masa yang akan datang apabila terjadi 
PERUBAHAN akibat diadakannya kegiatan; 

 Menyediakan informasi untuk merumuskan kriteria/indikator PERUBAHAN pada saat 
perumusan RENCANA KEGIATAN (PROGRAM). 

Hasil penjajakan kebutuhan ini kemudian disusun menjadi RENCANA PROGRAM 
MASYARAKAT yang berbeda dari satu masyarakat, kelompok, keluarga ke 
masyarakat, kelompok, keluarga dampingan lainnya. Dengan pendekatan partisipatif, 
kita tidak boleh menyeragamkan agenda kegiatan di seluruh masyarakat dampingan 
kita apabila hasil penjajakan kebutuhan berbeda. Dalam pelaksanaan penjajakan 
kebutuhan dengan filosofi partisipasi, perlu diperhatikan hal-hal sbb.:  

 Adanya keberagaman atau sifat lokal/individual kebutuhan; artinya, kebutuhan 
masyarakat berbeda dari satu komunitas ke komunitas lain, bahkan berbeda di 
antara individu, keluarga, dan kelompok yang berbeda; 

 Adanya keberagaman potensi dan sumberdaya masyarakat yang tersedia; artinya, 
kemampuan masyarakat untuk melakukan upaya memenuhi kebutuhannya 
sendiri berbeda dari satu komunitas ke komunitas lain, sehingga program dari 
luar juga perlu mengembangkan intervensi dan dukungan yang berbeda pada 
setiap komunitas dampingan. 
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Penjajakan kebutuhan, dengan PRA atau bukan, biasanya menimbulkan harapan masyarakat agar 
lembaga bisa memberi ‘bantuan’ dalam mengatasi masalah dan kebutuhan yang muncul. Karena 
itu perlu dikembangkan proses dan metodologi penjajakan kebutuhan untuk: 

 Membantu masyarakat merefleksi keberadaan dirinya  sehingga  muncul kesadaran bahwa 
mereka memiliki kekuatan dan kelemahan, potensi dan tantangan; 

 Mendorong kesadaran kritis masyarakat tentang faktor-faktor yang bersifat tatanan dan 
sistemik yang menghambat kemajuan mereka (jangan hanya faktor-faktor yang bersifat teknis 
yang dimunculkan); 

 Mendorong kesadaran bahwa kemajuan masyarakat hanya bisa terjadi bila dilakukan tindakan-
tindakan yang didasari atas kemampuan, kekuatan, dan potensi mereka sendiri untuk merubah 
keadaan. 

Kebutuhan : Kriteria Lokal vs Kriteria Universal 

Seperti yang telah dipaparkan, kebutuhan (human needs) merupakan konsep yang sampai 
sekarang sangat populer digunakan sebagai indikator atau penentuan kriteria sasaran 
program pengentasan kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dalam 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, sehingga masyarakat miskin inilah yang perlu 
menjadi prioritas utama pembangunan4. Pada awalnya, konsep kemiskinan dan 
kebutuhan ditekankan pada aspek ekonomi, tetapi kemudian diperluas dengan aspek-
aspek lainnya, sehingga kemiskinan diberi arti bukan hanya kemiskinan ekonomi 
melainkan kemiskinan sosial-budaya-politik. Kebutuhan dalam program pembangunan 
juga diperluas, bukan hanya kebutuhan dalam aspek fisik, tetapi juga aspek non-fisik. 
Konsep kemiskinan ini berkembang dalam wacana pembangunan internasional, dan 
memberi pengaruh terhadap program-program pembangunan di negara-negara 
berkembang seperti Indonesia. 

Di kalangan LSM, karena filosofi metodologi partisipatif adalah memfasilitasi proses 
perumusan kebutuhan dari perspektif masyarakat, maka hal ini akan menimbulkan 
terjadinya tarik-menarik antara kriteria kebutuhan secara universal dengan kriteria 
kebutuhan spesifik lokal. Karena dalam filosofi metodologi partisipatif, penjajakan 
kebutuhan merupakan bagian dari proses pembelajaran masyarakat, maka tugas 
pemandu/fasilitator adalah untuk mendorong berkembangnya pemaknaan kebutuhan 
oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, seorang pemandu/fasilitator seharusnya 
memahami konsep kebutuhan dasar (basic human needs) dan konsep kebutuhan secara 
luas (human needs) yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik (misalnya 
dengan menggunakan kerangka HAM  atau menurut teori-teori sosial). Dengan begitu, 
pemandu/ fasilitator memiliki kerangka konsep untuk membantu masyarakat dalam 
perumusan kebutuhan praktis (jangka pendek) maupun kebutuhan strategis (jangka 
panjang) meskipun tidak dengan mendiktekan konsep tersebut, melainkan dengan cara 
mendorong pemaknaan kembali berulang-ulang (bertahap). Secara bertahap, berdasarkan 
pemikiran masyarakat itu sendiri mengenai esensi kemanusiaannya, pemaknaan 
kebutuhan akan berkembang:  

                                                             
4
 Pemerintah Indonesia (Depsos), melakukan pengkategorian masyarakat miskin (masyarakat pra-sejahtera, masyarakat 

sejahtera I, masyarakat sejahtera II, dsb.) untuk memetakan kantong-kantong kemiskinan yang perlu diperhatikan dalam 

pembangunan. Pengkategorian masyarakat miskin ini menggunakan konsep kebutuhan Maslow. 
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 Dari kebutuhan yang sangat praktis menjadi kebutuhan yang lebih abstrak  (seperti 
yang digambarkan dalam DIAGRAM MASLOW mengenai tingkat-tingkat 
kebutuhan manusia) bukan hanya karena masyarakat telah dapat memenuhi seluruh 
kebutuhan dasarnya tetapi karena kesadaran kritis mereka tentang hakekat 
kemanusiaannya telah berkembang; dengan demikian, kebutuhan yang melulu aspek 
ekonomi tidak lagi ditonjolkan oleh masyarakat dan konsep pembangunan 
multidimensi dapat digunakan sebagai kerangka pengembangan masyarakat. 

 Dari kebutuhan dalam skala 
sempit menjadi kebutuhan 
dalam skala lebih luas karena 
masyarakat mulai memiliki 
kesadaran kritis bahwa 
kebutuhan manusia sebenarnya 
hanya dapat dipenuhi dalam 
berbagai skala berbeda 
(individu, kelompok, 
komunitas, negara, 
internasional); sehingga 
kerangka berfikir multiskala 
dapat digunakan dalam 
program.   

ADOPSI PRA DALAM PENJAJAKAN KEBUTUHAN 

Penggunaan Metode-metode PRA untuk Penjajakan Kebutuhan 

Participatory Rural Appraisal (PRA) memiliki „kekayaan‟ berupa sejumlah 
metode/teknik analisa situasi yang ternyata sangat efektif untuk memetakan 
permasalahan di tingkat komunitas. Dalam pengalaman mengadopsi PRA di kalangan 
Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara (KPMNT), PRA untuk 
penjajakan kebutuhan menjadi sangat populer. Metode/teknik PRA dapat 
dipergunakan oleh para petugas lapangan, dan para petugas lapangan dapat 
memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan penjajakan kebutuhan dengan 
proses yang partisipatif.  Hampir semua metode-metode/teknik-teknik PRA dapat 
digunakan untuk analisa situasi dan pemetaan permasalahan di tingkat komunitas. 
Bagaimana melakukan rancangan kajian desa, penentuan informasi dan metode/teknik 
PRA yang digunakan dalam memetakan permasalahan desa, dapat dilihat pada buku 
“Berbuat Bersama Berperan Setara; Acuan Participatory Rural Appraisal” yang diterbitkan oleh 
KPMNT, tahun 1996 (lihat Bab III, Bab IV, dan Bab V).   

Berdasarkan pengalaman, kegiatan penjajakan kebutuhan secara partisipatif (dengan 
menggunakan metode/teknik-teknik visual PRA), merupakan salahsatu kegiatan 
pembelajaran bersama masyarakat yang memiliki aspek „penyadaran‟ yang tinggi. 
Masyarakat dan fasilitator (petugas lapangan) sendiri, seringkali  mendapatkan „kejutan‟ 
dengan temuan dan analisa yang dimunculkan. Tidak heran apabila PRA untuk 
penjajakan kebutuhan menjadi kegiatan yang populer dalam proses pengembangan 
program, terutama untuk „membangkitkan‟ antusiasme masyarakat dalam upaya merubah 

Apa yang harus dilakukan lembaga (LSM) ketika 
pemikiran masyarakat tentang kebutuhan hidupnya 
berkembang? Apakah program lembaga harus 
menyesuaikan dengan perkembangan itu? 

Peran lembaga (LSM) bukanlah sebagai ‘dewa 
penolong’ segala kebutuhan masyarakat. Ketika 
cakrawala pemikiran masyarakat semakin luas dan 
lengkap, maka kemampuan masyarakat untuk 
melakukan analisa, pilihan tindakan, dan bertindak 
juga semakin baik. Dengan demikian, masyarakat 
siap menanggulangi tantangan hidupnya. 
Penguatan  kemampuan inilah yang merupakan 
peran sentral lembaga.  
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keadaan mereka.  Sebagai bagian dari proses program secara partisipatif, dalam kegiatan 
penjajakan kebutuhan ini juga seharusnya diterapkan prinsip-prinsip PRA karena masih 
banyak yang  menggunakan metode/teknik PRA hanya sekedar untuk penggalian data 
saja, dan menggunakan informasi itu untuk merencanakan/merancang agenda LSM 
tanpa aspek pemberdayaan. Prinsip keberpihakan sangat penting diperhatikan, yaitu 
dengan memperhatikan menurut siapa kebutuhan itu dirumuskan.  Dalam hal ini, 
seorang pemandu/fasilitator seharusnya menjangkau pihak-pihak yang paling terabaikan 
di suatu komunitas (misal: kelompok paling miskin, kelompok minoritas, perempuan, 
dsb.) dalam proses perumusan kebutuhan tersebut.  

Proses (Langkah-langkah Penjajakan Kebutuhan) 

Cara-1: Penjajakan kebutuhan dalam proses pengembangan hubungan dengan masyarakat 
yang akan didampingi dalam program 
 

LSM

Calon PL

(pendamping

)

Komunitas Baru

Tim penjajakan

hubungan yang

dibentuk lembaga

2-3 orang

Prosedur formal, diplomasi

Pengembangan Hubungan

- Pendekatan tokoh

- Sosialisasi / Adaptasi

- Pengenalan Lingkungan

- Diskusi-diskusi (analisa

situasi, pembentukan

kelompok)  

Cara-1: Penjajakan kebutuhan dilakukan sebagai bagian dari proses pengembangan 
hubungan dengan suatu komunitas calon dampingan (mitra) program; misalnya: petugas 
lapangan ditempatkan di komunitas (live-in), untuk mempelajari kehidupan masyarakat, 
bersosialisasi, mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat, dan mendorong 
masyarakat  untuk mengembangkan kegiatan untuk mengatasi berbagai persoalan 
tersebut;  metode-metode/teknik-teknik PRA dapat digunakan untuk melakukan diskusi-
diskusi bersama masyarakat, baik untuk analisa situasi maupun proses penyadaran, serta 
merumuskan isu-isu kegiatan;  PL melibatkan diri ke dalam berbagai aktivitas atau forum 
masyarakat sehingga bisa diterima sebagai bagian dari masyarakat (Posyandu, kelompok 
pengajian, mudika, kelompok gotong royong, Karang Taruna, dsb.); PL juga bisa 
berinisiatif mengembangkan kegiatan-kegiatan entrypoint yang bisa diselenggarakan oleh 
lembaganya sesuai kondisi, kebutuhan dan peluang di lapangan; lembaga bisa 
menetapkan jangka waktu tertentu untuk  proses ini, misalnya 1 bulan apabila tinggal 
bersama masyarakat, atau kunjungan dan interaksi berkala selama 1 tahun; pembentukan 
kelompok dampingan dan penjajakan kebutuhan yang lebih menyeluruh bisa dilakukan 
setelah masyarakat mendukung kehadiran PL dan siap dengan gagasan mengembangkan 
kegiatan/program bersama.  
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Cara-2: Penjajakan kebutuhan dalam proses perencanaan program pendampingan di suatu 
masyarakat (desa) 

LSM

Komunitas

- Pengembangan

hubungan

- Diplomasi

- Prosedur Formal

PRA

penjajakan

kebutuhan

Persiapan:

- Tim PRA

- Disain PRA

- Panitia Lokal

Pelaksanaan :

- 4-5 hari

diskusi teknik

PRA

- 1-2 hari

analisa

masalah &

perencanaan

RTL PRA

penjajakan

kebutuhan:

Program

pendampingan

Penempatan

pendamping

(PL)

 

Cara-2: Penjajakan kebutuhan dilakukan sebagai kegiatan pengkajian (appraisal) yang 
merupakan bagian dari proses perencanaan dan perancangan program di suatu 
komunitas;  kegiatan ini dilakukan setelah melalui proses pengembangan hubungan 
secara informal dan LSM memutuskan untuk mengembangkan program dampingan; 
lembaga biasanya membentuk sebuah tim kajian untuk melaksanakan kegiatan ini; 
lamanya waktu kegiatan (dengan proses seperti yang dicontohkan pada buku “Berbuat 
Bersama Berperan Setara; Acuan Participatory Rural Appraisal” yang diterbitkan oleh 
KPMNT, tahun 1996 (lihat Bab III dan Bab V), biasanya adalah 4-5 hari untuk diskusi-
diskusi metode-metode/teknik PRA, 1-2 hari untuk pengorganisasian masalah (sampai 
perumusan prioritas masalah dan penentuan alternatif pemecahan masalah) serta 
penyusunan program/kegiatan tingkat desa.  

Perbedaan kedua cara di atas adalah, pada Cara-1, seorang calon pendamping 
masyarakat  (petugas lapangan) akan melakukan orientasi dan penyesuaian diri pada 
ritme kehidupan di masyarakat dan mengembangkan proses yang lebih fleksibel. 
Petugas lapangan bisa menyelenggarakan pertemuan pada waktu-waktu luang 
masyarakat sehingga lebih bisa menghindari cara-cara yang memobilisasi dan menyita 
waktu dibandingkan dengan Cara-2. Sedangkan, pada Cara-2, proses dan agenda 
cenderung menjadi terpatok pada waktu sehingga biasanya lembaga meminta 
masyarakat untuk menyediakan waktu secara khusus untuk mengikuti kegiatan ini. 
Agar waktu masyarakat tidak tersita dan juga proses kajian bisa menjangkau khalayak 
yang lebih luas/beragam, diskusi metode/teknik PRA biasanya dilakukan dengan 
kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Meskipun demikian, Cara-1 jelas lebih 
fleksibel dan tidak terpatok pada waktu ketimbang pada Cara-2.  
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Perbedaan lainnya, pada Cara-1 cenderung lebih informal dan melebur, sedangkan 
pada Cara-2 cenderung menjadi kegiatan khusus yang membutuhkan pembentukan 
kepanitiaan lokal. Apalagi bila lembaga melakukan kegiatan ini cukup besar dan 
membentuk Tim PRA yang jumlahnya besar5, yaitu dengan melibatkan sejumlah 
mitra (termasuk personil dari lembaga donor), biasanya diperlukan pengaturan 
logistik baik bagi Tim PRA maupun bagi masyarakat peserta pertemuan-pertemuan. 
Dengan demikian, lembaga menyediakan biaya khusus untuk kegiatan PRA 
penjajakan kebutuhan ini. Pada kegiatan ini, Tim PRA, biasanya tidur di rumah-
rumah penduduk. Penjajakan kebutuhan pada cara-2 lebih mudah menimbulkan 
salahtafsir masyarakat. Masyarakat jadi cenderung menganggap bahwa penjajakan 
kebutuhan merupakan kegiatan untuk menjaring „jenis-jenis bantuan‟ yang akan 
diberikan proyek/program.  Munculnya harapan seperti itu, bisa menjadi 
kontraproduktif terhadap pengembangan proses partisipasi yang diharapkan 
meskipun masih bisa diatasi. Karena itu cara-1 lebih ideal untuk mendukung proses 
partisipasi dan memunculkan kegiatan yang berasal dari inisiatif masyarakat sendiri. 

LSM yang mengembangkan Cara-1 biasanya memiliki kebijakan untuk menempatkan 
seorang pendamping di komunitas dampingannya, sehingga proses pengembangan 
hubungan agar seorang pendamping diterima oleh masyarakat, merupakan proses 
yang penting. Modus seperti ini, akan sulit diterapkan oleh LSM yang berorientasi 
pada pengembangan wilayah dampingan (dalam arti perluasan) karena seorang 
pendamping diharapkan akan memiliki wilayah kerja yang seluas-luasnya. Modus 
seperti ini hanya akan cocok untuk LSM yang berorientasi pada pengembangan model 
program partisipatif dengan mencoba mengembangkan perluasan pada dampak 
program, bukan pada perluasan wilayah program. Artinya, suatu komunitas 
dampingan yang berhasil dengan baik, diharapkan bisa mendorong masyarakat lain 
yang berhubungan dengan masyarakat dampingan, untuk menerapkan atau bahkan 
mereplikasi kegiatan yang telah dibuktikan bermanfaat/berhasil. Untuk itu, LSM 
perlu merespon berkembangnya masyarakat-masyarakat dampingan baru yang muncul 
karena inisiatif mereka sendiri, misalnya dengan mekanisme konsultansi dan/atau 
pendampingan berkala (pendamping tidak menetap). 

Sebagai pertanyaan penutup: Kapan dan berapa kali penjajakan kebutuhan seharusnya dilakukan 
dalam pengembangan program di suatu komunitas? Penjajakan kebutuhan kebanyakan dilakukan 
1x di awal program, tetapi sebenarnya perlu dilakukan secara bertahap dalam spiral daur program, 
yaitu di titik-titik krusial ketika program di suatu komunitas perlu meredefinisi persoalan dan 
kebutuhan yang akan ditanganinya. 

                                                             
5
 Di KPMNT,  kegiatan seperti ini seringkali dimanfaatkan sebagai bagian dari pelatihan untuk sehingga Tim PRA biasanya 

berjumlah sekitar 10 – 13 orang (kalau peserta pelatihan 25 orang, biasanya dibagi menjadi 2 tim yang akan melakukan 

kegiatan di 2 desa berbeda). Lembaga yang menjadi tuan rumah, menyediakan desa lokasi penerapan PRA yang memang 

akan dijadikan masyarakat dampingan. Jadi, hasil PRA yang diselenggarakan sebagai bagian dari pelatihan ini, akan 

ditindaklanjuti menjadi program. 

 


