
Disampaikan pada Pelatihan ACCESS 18 Februari 2020



• Sebuah skema tentang interaksi antar faktor dalam rangka
memecahkan masalah

• Sebuah upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap
tentang:

a. Situasi sosial

b. Hubungan struktural

c. Kultural

d. Historis

sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang
dihadapi



Untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan bagi
korban masalah untuk menentukan strategi yang akan
dicapai.

Secara pragmatis, sangat ditentukan oleh tujuan perubahan
yang akan dicapai oleh korban.



a. Identifikasi dan pemahaman masalah secara lebih seksama; melihat
akar masalah dan ranting masalah.

b. Mendalami potensi (kekuatan-kelemahan-peluang-tantangan) yang 
ada dalam komunitas.

c. Membangun ukuran dengan lebih baik untuk kelompok yang 
dirugikan. 

d. Membangun prediksi berupa tindakan-tindakan sebagai upaya untuk
mengubah.  
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Bertanya apa yang sudah & belum diketahui komunitas sasaran. 

Mengumpulkan data tentang komunitas dengan mewawancarai anggotanya. 

Data dikelompokkan menurut bidang sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya. 

Masing-masing bidang memiliki beberapa masalah. Perlu disusun prioritas masalah di dalam masing-masing 

bidang. 

Diantara ketiga bidang tersebut mana yang paling mendesak ? atau mana yang paling berpengaruh terhadap 

kehidupan komunitas. 



 Sebagai alat untuk menggali informasi untuk mencari,menggali dan
menemukan akar persoalan.

 Sebagai alat untuk mencari sumber-sumber informasi tentang relasi
kuasa ; aktor, agen, pendukung dan hambatannya

 Dapat digunakan untuk memberi kesaksian atas proses, peran
pelaku dan relasi kuasa dalam praksis advokasi.

 Menawarkan sejumlah prediksi dengan menggelar fakta untuk
dijadikan dasar pembentukan aksi/strategi yang dapat dilakukan
oleh masyarakat korban

 Oleh karena itu, ansos merupakan kegiatan sepanjang masa dalam
kerja-kerja advokasi.



Analisis sosial dapat dijadikan indikator untuk
mengelompokkan gerakan sosial yg dilakukan oleh
masyarakat, apakah gerakan dilakukan secara sadar-
rasional atau hanya bersumber pada dorongan emosional.



 Dapat menggunakan metode penelitian yg partisipatif, dengan prinsip :

- partisipatif /pelibatan berbagai pihak untuk mencari kebenaran

- menggunakan konsep perubahan struktur dan relasi-relasi kekuatan yg dianggap
problematis oleh masyarakat.

- penelisikan sejarah. Argumentasi sejarah sangat penting untuk memberikan
gambaran keyakinan serta ideologi yang berkontribusi terjadinya konflik

- persoalan sosial jangan dianggap sesuatu yg given. Persoalan sosial merupakan
hasil dari proses tertentu yang dibentuk oleh kekuatan tertentu dan dalam
kepentingan tertentu

- metode kerangka berfikir yg dipakai dalam ansos harus sensitif dengan
instrumen kekuasaan---wujudnya bisa macam-macam misalnya justifikasi ilmiah, 
dll, sebagai alat rekayasa.

- harus dilakukan secara terus menerus



 Rapid Assesment Procedure (RAP)

 Participatory Rural Appraisal (PRA)

 Participatory Appraisal Learning Method (PAML)

 Participatory Assesment Learning end Education (PAME)

 Rapid Rural Appraisal (RRA)

 Metode ini dikritik oleh Chambers (Mikkelsen 2003:75) bahwa; 
hanya membawa orang luar untuk belajar dengan biaya yg sangat
efesien dan pedekatan ini tidak memungkinkan orang desa
mengungkapkan dan menganalisis keadaan secara optimal untuk
perubahan yang mereka kehendaki





Rapid Rural Appraisal (RRA). Disebut rapid karena bisa
dilakukan dengan cepat. Pendekatan ini berbasis pada
penyediaan data melalui model kuesioner. Dalam garis
besarnya, data diambil dari basis, yaitu satuan
masyarakat yang akan diamati, dengan jalan
wawancara. Artinya, ada kesadaran dari masyarakat
selaku pihak yang diambil datanya.



Participatory Rural Appraisal (PRA). Disebut participatory
karena baik pengambil data maupun masyarakat
dilibatkan secara partisipatif. Istilah lain untuk PRA ini
adalah live-in atau di beberapa kelompok disebut interaksi
partisipatif. Pendekatan ini berbasis pada penyediaan data
melalui metode tinggal bersama dengan masyarakat. Dalam
garis besarnya, data tidak diambil melalui kuesioner. Data
didapatkan dari pengalaman hidup bersama dengan
masyarakatnya.



 Realita yang dialami kemudian ditempatkan dalam sebuah 
kerangka berpikir sederhana : fenomena apa disebabkan (atau 
menyebabkan) fenomena lainnya apa. Misalnya : “masyarakat 
sekitar perkebunan sawit tidak sejahtera” disebabkan karena 
“tidak memiliki tanah atau alat produksi”, atau “tidak memiliki 
tanah atau alat produksi” disebabkan karena “perampasan 
lahan”, dst. Proses ini disebut dengan MAM atau Mencari Akar 
Masalah. Umumnya, MAM dilakukan dalam tiga kategori : 
ekonomi – politik dan budaya. Semuanya dalam perspektif 
sejarah. “Akar” yang didapatkan seringkali tidak bersifat 
tunggal melainkan saling terkait antar bidang.

 Pertanyaan utama dalam analisis sosial adalah : Siapa yang 
diuntungkan – siapa yang dirugikan. Pertanyaan ini dilontarkan 
seiring dengan proses MAM.

 Sampai pada tahap ini, bisa dihasilkan sebuah “thesis” 
sederhana tentang “Mengapa Realita ini Terjadi” dari sudut 
pandang si pengamat.



Refleksi Sosial dilakukan dengan jalan membandingkan
“thesis” hasil dari proses Analisis Sosial dengan pandangan
dari pihak non-pengamat (biasanya disebut narasumber),
baik berdasarkan refleksinya ataupun pengalaman, ataupun
studi sistematik tentang masalah yang ada dalam analogi itu.
Teori-teori ekonomi klasik, makro ataupun mikro seringkali
membantu memperjelas masalah ini. Bahkan, dalam
kebanyakan refleksi sosial, teori analisis kelas-nya Marx juga
sering dipakai untuk memperjelas kontradiksi yang terjadi.

Refleksi sosial ini diharapkan membantu memperkaya
“thesis” yang dihasilkan.



Analisis dan Refleksi Sosial secara sinergis diharapkan
membantu merumuskan keprihatinan (concern) atas realita
yang dialami oleh subyek pelaku analisis sosial. Keprihatinan
ini, pada tahap ini, berdasar atau bersumber pada
kesangsian mengenai tata-laku atau sistem sosial yang
hidup di sekitar realita itu. Secara konkrit, keprihatinan ini
“ditempatkan” sebagai sebuah alasan atau desakan untuk
melakukan sebuah tindakan perbaikan realita.

Dengan kata lain, keprihatinan yang dibangun dengan cara
ini bisa menjadi inspirasi akan adanya sebuah tindakan (aksi)
untuk memperbaiki realitas.



Kerangka Analisis

Konteks Politik –
Struktur dan proses-proses 
politik, ekonomi, budaya, 
tekanan institusi, perubahan-
perubahan yang berlangsung, 
dll.      

Bukti – kredibilitas, 

pendekatan dan metode 
penelitian, kesederhanaan 
pesan, cara memaket hasil 
riset, dll.  

Pengaruh 
eksternal   
Pengaruh sosial-
ekonomi, budaya, 
kebijakan, dll.  

Hubungan antara 

kebijakan dan komunitas 
penelitian– jaringan, relasi, 
kompetisi, wacana, 
pengetahuan, dll.  



CARA MEMPRAKSISKAN KERANGKA 

• Lingkungan eksternal: Siapa aktor2 kunci? Apa
agenda mereka, Bagaimana mereka
mempengaruhi konteks politik?  

• Konteks politik: Apakah ada kepentingan politik
dalam perubahan yang berlangsung? adakah
ruang untuk melakukan terobosan? Bagaimana
kita mengatasi persoalan? 

• Bukti: Apakah ada? Apakah relevan? Apakah bisa
digunakan secara praktis? Apakah konsepnya
sesuatu yang baru atau familiar? Apakah perlu di 
kemas ulang?  

• Keterkaitan: Siapa yang menjadi individu kunci? 
Adakah jaringan yang bisa digunakan? Sebaik apa
informasi disebar? Apa medianya? Bagaimana
kampanyenya? 



Kerangka Praktis

Pengaruh Eksternal Konteks politik

Bukti
Hubungan 

Kampanye, 

Lobby  

Politik dan 

pembuatan 

kebijakan  

Media, 

Advokasi,  

Jaringan

Riset, 

pembelajaran 

dan 

pemikiran   

Pertukaran

informasi & 

validasi

Analisis kebijakan 

dan riset  



APA YANG PERLU DILAKUKAN? 
Apa yang perlu 

diketahui

Apa yang perlu 

dilakukan  

Bagaimana 

melakukan

Konteks politik:

Bukti

Keterkaitan

• Siapa penentu kebijakan?
• Adakah kebutuhan utk

gagasan2 tertentu
• Bgm proses kebijakan? 

• Apa teori terkini? 
• Apa temuan kita?
• Sejauhmana 

perbedaannya?

• Siapa stakeholder?
• Jaringan yang ada? 
• Siapa penghubung? 

Siapa juru bicara?  

• Pahami penentu kebijakan
• Identifikasi kawan-lawan
• Siapkan alternatif kebijakan . 
• Cari peluang-peluang utk

memasukan usulan

• Buka kontak dan
komunikasi dg mereka

• Siapkan/cari media atau
even-even utk terjadinya
komunikasi intensif

• Bangun kredibilitas
• Siapkan solusi praktis
• Bangun legitimasi .
• Berikan pilihan2 yang jelas
• Gunakan penjelasan yang 

mudah dipahami .

• Bangun reputasi
• Riset aksi
• Berkomunikasi

dengan baik

• Pahami pihak lain
• Bekerja melalui jaringan 

yg ada  .
• Bangun koalisi 
. 

• Bangun kemitraan 
• Identifikasi orang-

orang kunci utk 
dikontak  

• Manfaatkan kontak2 
informal  



Outcome Mapping
• Fokus pada perubahan perilaku
• Bagaimana program memfasilitasi perubahan
• Mengakui kompleksitas pembangunan
• Terlihat lebih logis daripada hubungan sebab-

akibat
• Menempatkan sasaran program dalam

sasaran pengembangan yang lebih luas
• Mendorong inovasi dan pengambilan risiko

yang diperlukan
• Semua staf dan mitra dilibatkan secara

menyeluruh



Strategi Komunikasi

• Identifikasi audiens

• Identifikasi pesan

• Promosi

• Evaluasi dampak dan

mengubah seperlunya

• Strategi yang jelas

– Interaktif

–Berbagai format

How?

Who
?

What?
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