
ANALISIS 
PENGHIDUPAN 
BERKELANJUTAN



6 Tahapan Kunci dalam Proyek
Mata Pencaharian Berkelanjutan
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PEREKRUTAN TIM

PENGATURAN 
TUJUAN

IDENTIFIKASI & MELAKUKAN TINDAKAN

MEWAWANCARAI 
RUMAH TANGGA

RUMH TANGGA, ANALISIS KEKUATAN DAN 
KONTEKS 

PEMETAAN KONTEKS LOKAL

Temuan dipresentasikan ke pemangku
kepentingan, umpan balik, analisis temuan, buat
keputusan, rencanakan tindakan, lakukan tindakan

Merekam dan menangkap informasi, analisis data rumah
tangga

Mewawancarai proses, skill, Open and Closed 
Questions

Ada dua proses pengumpulan informasi yang berbeda dalam proyek Mata 
Pencaharian:
1) Mengumpulkan informasi tentang aset dan strategi mata pencaharian individu
dan rumah tangga; 2) Memetakan informasi ini ke dalam kebijakan, institusi dan 
praktik yang ada yang berdampak pada rumah tangga tersebut.

Proyek Mata Pencaharian dapat dilakukan oleh tim yang sudah ada sebelumnya
(misalnya kelompok penduduk atau organisasi masyarakat) atau tim dapat direkrut
secara khusus untuk berbagai tugas

Penetapan tujuan yang jelas sejak awal



Tools Penghidupan Berkelanjutan
Menggambar Rumah Tangga

OK /Not OK Timeline

Mengelola Roda

Wawancara Terstruktur

Alat Strategi Mata Pencaharian

Pemetaan Aset Publik

Alat Pemetaan Komunitas
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Garis Kekuatan dan Pengaruh

Pentagon Aset

Tangga Mata Pencaharian

Latihan Kesadaran Gender

Memverifikasi Temuan

Analisis Pohon Masalah

Mengidentifikasi solusi mata pencaharian
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Tujuan :

Untuk mendokumentasikan dan mengilustrasikan
pergerakan orang di dalam dan di sekitar rumah
tangga. Juga menyediakan pemecah kebekuan (ice 
breaker) yang baik untuk memulai wawancara
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Tujuan :

Untuk menilai dampak peristiwa kehidupan
terhadap mata pencaharian rumah tangga
dari waktu ke waktu (baik dampak
langsung maupun jangka panjang).
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Tujuan :

Untuk mendokumentasikan bagaimana dan 
kapan pendapatan dan sumber daya masuk
dan keluar dari rumah tangga, untuk menilai
keberlanjutan strategi mata pencaharian yang 
digunakan selama seminggu, sebulan atau
setahun.
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Tujuan :

Untuk melengkapi informasi yang telah
dikumpulkan melalui latihan, dan untuk
mengeksplorasi isu-isu spesifik secara lebih
mendalam.



“
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Untuk memungkinkan para peserta merenungkan
(dan peneliti mendokumentasikan) kekuatan strategi 
mata pencaharian mereka saat ini, dan hambatan
yang mereka hadapi dalam memperbaiki situasi.



“
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Untuk memetakan aset publik yang berdampak
pada rumah tangga atau komunitas, untuk
mengetahui bagaimana orang menggunakan
(atau tidak menggunakan) layanan lokal dan 
organisasi masyarakat.



“
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Untuk memetakan apa yang sudah Anda 
ketahui tentang kemungkinan kebijakan, 
institusi, dan praktik yang mungkin relevan
dengan komunitas tempat Anda bekerja.



“
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Post-it note, kertas flipchart dan spidol. 
Tujuan alat: Untuk mengetahui apa yang 
masyarakat lokal lihat sebagai
kebijakan, institusi dan praktik yang 
relevan yang mempengaruhi mata
pencaharian mereka dan bagaimana
mereka memahami kekuasaan
bekerja di komunitas mereka.



Untuk mulai menganalisis wawancara dan latihan
rumah tangga, menggali informasi tentang masing-
masing dari lima aset dan mendokumentasikannya
secara sistematis. Ini dapat digunakan dengan
sekelompok peneliti sejawat atau oleh seorang
peneliti tunggal.
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Melanjutkan analisis wawancara, membuat penilaian
tentang kekuatan dan kelemahan strategi mata
pencaharian rumah tangga dan kemudian
mempertimbangkan di mana mereka harus
ditempatkan pada tangga mata pencaharian.
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Untuk meningkatkan kesadaran tentang
isu-isu gender dan perbedaan
pengalaman laki-laki dan perempuan, 
khususnya dalam hubungan untuk
masalah sumber daya dan kekuasaan.

Pertanyaan untuk ditanyakan
Setelah cerita dibagikan, tarik keluar
perbedaannya
antara pria dan wanita dalam cerita
dan pekerjaan
melalui pertanyaan berikut:
• Hambatan seperti apa yang dihadapi
pria dan wanita?
• Siapa yang memiliki aset?
• Siapa yang memiliki apa (properti, 
kendaraan, dll.)?
• Siapa yang membuat keputusan?
• Siapa yang untung dan siapa yang 
rugi?
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Untuk memberikan umpan balik temuan penelitian
kepada kelompok pemangku kepentingan dan peserta
lokal yang lebih luas, dan untuk memberikan
kesempatan kepada kelompok yang lebih luas ini untuk
berkomentar dan mengajukan pertanyaan, sebelum
penelitian diselesaikan. Ini juga merupakan tahap
pertama dalam membangun dukungan untuk
kemungkinan tindakan sebagai tanggapan.
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Untuk memecah masalah untuk lebih memahami kemungkinan
penyebab dan efek, dan kemudian untuk mengidentifikasi solusi
yang mungkin.

Pertanyaan untuk ditanyakan
• Apakah pohon itu mewakili
kenyataan?
• Apa itu ekonomi, politik dan sosial
budaya?
dimensi masalah?
• Penyebab dan konsekuensi mana 
yang membaik, dan yang semakin
parah? Mana yang paling serius? Dan 
yang paling mendesak?
• Penyebab dan konsekuensi apa yang 
mudah ditangani? Solusi apa yang 
mungkin dapat memperbaiki situasi?
• Bagaimana perubahan kebijakan
dapat membantu mengatasi suatu
penyebab atau
konsekuensi, atau membuat solusi?
• Kriteria apa yang penting bagi kita
dalam memikirkan jalan ke depan?
• Keputusan apa yang telah kita buat, 
dan tindakan apa yang telah kita
lakukan
kami setuju?
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Tampilkan Bagan Pentagon Aset (Alat 
9) dan garis Kekuatan & Pengaruh
(Alat 8)



Thanks
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