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Participatory Rural
Appraisal (PRA)
Sebuah pendekatan dengan yang mengajak
masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam
proses pembangunan dan pengembangan
sebuah kegiatan. Metode PRA ini lahir karna
adanya kritik dari masyarakat dimana masyarakat
hanya berperan sebagai objek bukan subjek dari
sebuah kegiatan

2

membuat rencana terkait
kegiatan yang dapat
meningkatkan pembangunan
desa

3

melibatkan masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam
bentuk tindakan nyata dalam
pembangunan desa

Tujuan Participatory
Rural Appraisal (PRA)

1

meningkatkan dan
menganalisis pengetahuan
masyarakat desa tentang
kondisi dan kehidupan desa

RASA HORMAT
Peneliti berperan sebagai pendengar
dan pelajar, menghormati kemampuan
analisis dan intelektual lokal
LOKALISASI
Penggunaan kreatifitas dan
penyajian material lokal
KENIKMATAN
Hasil dari kegiatan yang selesai dapat
meningkatkan kesenangan. Penekanan adalah
tidak lagi pada “cepat” tetapi ada proses
KETERBUKAAN
Peningkatan kepekaan, melalui
perhatian untuk berproses

Manfaat Kajian PRA
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PENGUATAN
Penguatan pengetahuan
mengenai profil, potensi dan
masalah yang ada di desa

Wawancara informan
kunci dan masyarakat

TAHAP 1

Pengumpulan data
sekunder

TAHAP 3

TAHAP 4

Pemetaan dan
pemodelan partisipatif

Forum Group
Discussion (FGD)

TAHAP 5
Transek walk

TAHAP 6

Membuat timeline

TAHAP 7

Evaluasi Kegiatan

Tahapan Participatory
Rural Appraisal (PRA)

TAHAP 2

1. Pengumpulan Data
Sekunder
Keberadaan data-data sekunder
sangatlah penting karena dapat
berfungsi sebagai bkal pengetahuan
dan referensi sebelum melakukan
pemetaan sosial.

3. Forum Group Discussion
(FGD)
FGD dapat dilakukan untuk membahas
mengenai Analisa potensi kondisi desa
yaitu menyepakati sesuatu terkait apa
yang menjadi kekuatan desa untuk siap
dipromosikan kepada pihak luar
sebagai keunggulan desa tersebut.

2. Wawancara informan
kunci
Wawancara terhadap informaninforman kunci seperti tokoh
masyarakat, aparatur pemerintah, dan
organisasi masyarakat setempat dapat
memberi jawabat yang mendalam dan
representative mengenai kondisi sosial
yang ada.

4. Pemetaan dan
pemodelan partisipatif
Dalam pelaksanaan studi pemetaan
sosial, harus melibatkan partisipasi
secara aktif dari masyarakat setempat
dalam prosesnya. Model partisipatif
dimaksudkan agar hasil pemetaan sosial
yang lakukan dapat sesuai dengan
kondisi senyatanya yang ada disana.

5. Transek Walk

6. Pembuatan Timeline

Berkeliling bermasyarakat dapat
mengembangkat usaha sosial dan
berkomunikasi dengan masyarakat
setempat. Dalam hal ini dapat
diidentifikasi langsung zona, teknologi
local dan memetakan langsung
sumberdaya yang ada.

Pembuatan timeline ini menjadi
penting, karena dapat memanfaatkan
waktu dan pengaruhnya terhadap
masalah dari kegiatan-kegiatan yang
direncanakan untuk keberlangsungan
usaha sosial.

7. Evaluasi Kegiatan
Tahapan penting yang harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,
berkembang dan majunya sebuah Desa
tergantung bagaimana kerja sama yang
dibangun Antara Pemerintah Desa dan
masyarakat secara keseluruhan.

SURVEI UKM (Cek Excel)

•
•
•
•
•

Nama Pemilik
Jenis Usaha
Kode
Koordinat
Alamat

•
•
•
•
•

Dusun
RT
RW
Kapasitas Usaha Produksi
Ruang Produksi

•
•
•
•

Peralatan
Alat Yang dimiliki
NIB
PIRT

MARKING GPS

GPS pada Smartphone
2
4

Aplikasi yang digunakan :
GPS Essentials
Hanya tersedia untuk perangkat
berbasis Android
Gambar 1. Aplikasi GPS Essentials
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Gambar 2. Tampilan Home

MARKING GPS

Pengaturan / Setting
Mengatur GPS readout

●

GPS Update interval

Perangkat akan memperbarui posisi
koordinat secepat mungkin
●

GPS Tracking Update interval

Perangkat akan merekam jalur tracking
secepat mungkin

Gambar 1. Pengaturan GPS
readout

Gambar 2. Pengaturan GPS
update menjadi Fastest

Gambar 3. Pengaturan
tracking update menjadi
Fastest

MARKING GPS

Gambar 1. Pengaturan GPS
readout

Gambar 2. Pengaturan GPS
update menjadi Fastest

Gambar 3. Pengaturan
tracking update menjadi
Fastest

Gambar 4. Pengaturan Unit

Gambar 5. Position datum

Gambar 6. Position format

Pengaturan Sistem Koordinat
●

Mengatur perangkat
kedalam system koordinat
tertentu(UTM) dengan
datum (WGS 1984)dan
satuan tertentu(meter)
agar dapat diolahdi
perangkat GIS

MARKING GPS

Pengaturan Dashboard

●

Menampilkan indicator dan parameter
sesuai dengan keperluan, setidaknya
ada tampilan Akurasi,Posisi
koordinat,dan date/time

Gambar 1. Tampilan
Dashboard dan icon untuk
menambah parameter

Gambar 2. Tampilan
untuk menambah
parameter Accuracy

Gambar 3. Tampilan
untuk menambah
parameter Position

MARKING GPS

Tampilan Menu Satellites
●

Pada saat awal dibuka, koordinat lokasi belum terdefinisi (Gambar
1). Tunggu beberapa saat kemudian hingga akan muncul koordinat
lokasi (Gambar 2).
○

Koordinat yang muncul adalah : 49: Zona UTM

○

X= 682068

○

Y= 9128835

○

δ = Akurasi horizontal; pastikan nilai ini dibawah 10 meter
atau lebih baik dibawah 5 meter untuk kemudian baru
dapat di catat koordinatnya.

Gambar 1. Posisi belum
terdefinisi

Gambar 2. Posisi koordinat
sudah terdefinisi dengan
baik.

MARKING GPS

Memberikan tanda/Marking
●
●

●

●

Tap tanda + untuk membuat /marking
titik lokasi survey
Isikan keterangan berupa nama dan
jenis usaha/ potensi. Pastikan menekan
tombol create setelah koordinat
terdefinisi dengan akurasi kurang
dari 10 meter.
Lokasi survey telah ditandai.

Masukkan koordinat X dan Y ini
kedalam Sheet tabel yang sudah
disiapkan
○

X = 682067

○

Y= 9128832
Gambar 1. Tampilan
Waypoint.

Gambar 2.

Gambar 3.
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