
Asesmen adalah tahap pertama dalam siklus program. Fokus tahap ini adalah menemukenali 
persoalan dalam komunitas dan penyebabnya, konteks, relasi-relasi yang ada, serta menggali 
opsi-opsi untuk merespons persoalan tersebut. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk 
proses tersebut, salah satunya adalah etnografi. 

Kekuatan dari metode etnografi adalah melakukan ekplorasi secara detil, belajar kebudayaan dari 
komunitas dalam dunia dan bahasa mereka sendiri. Kita belajar untuk melakukan observasi, 
wawancara serta dokumentasi lapangan. Kita juga belajar menganalisa dan mensintesakan 
temuan-temuan dan informasi-informasi yang beragam sebelum menuangkannya ke dalam 
tulisan. 

Tujuan pelatihan 

Training  ini akan mengajak partisipan untuk belajar merasakan penggunaan metode etnografi  
secara lebih “user friendly” dalam waktu yang singkat dengan menyenangkan. Melalui tema yang 
disepakati, peserta akan diajak untuk:

❖ Menggali permasalahan-permasalahan yang mereka temui hingga akar-akar permasalahannya, 
dengan  beragam cara ;

❖ Mengekplorasi gagasan solusi baik yang sudah ada maupun yang mungkin dikembangkan, 
termasuk melakukan ekplorasi untuk mengoperasionalisasikan gagasan solusinya;

❖ Mengejawantahkan gagasan solusinya melalui penyusunan semacam prototipe desain 
program.

Pelatihan
Etnografi untuk Asesmen Program

12 – 15 November 2019



Lokasi dan Waktu pelatihan

Pelatihan dilakukan di Desa Jatimulyo yang sekaligus 
menjadi ‘lapangan’, tanggal  12-15 November 2019. 
Jatimulyo, salah satu desa di Kecamatan Girimulyo, Kulon 
Progo, DIY berpenduduk sekitar 9.000 jiwa yang sebagian 
besar bekerja sebagai petani dengan hasil utama cengkih, 
kelapa, gula merah, kakao, dan tebu. Terletak di kawasan 
pegunungan karst Menoreh (pada ketinggian 700 mdpl), 
Jatimulyo kaya dengan  potensi wisata berupa goa alam dan 
air terjun sebagai sumber pendapatan komunitas sejak 5 
tahun terakhir. Jatimulyo juga menjadi desa konservasi 
burung dengan tidak kurang 100 jenis burung yang 
dilindungi dengan Perdes.

Titik kumpul keberangkatan adalah kantor CIRCLE 
Indonesia, Selasa 12 November jam 09.00 WIB.
CIRCLE Indonesia
Jl Wijaya Kusuma no. 111, 
Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman
Yogyakarta 55284
Telp/faks. 0274-623896 – 081327567116

Peserta kembali dari Jatimulyo tanggal 16 
November, jam 09.00 WIB menuju kantor CIRCLE 
Indonesia.

Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4

Asesmen dalam
Siklus Program 

Pengantar: Observasi
dan Wawancara.

Menentukan tema
dan rencana
pengumpulan data 

Pengumpulan data 
lapangan

Menuangkan Data 
Lapangan dalam
tulisan/visual

Eksplorasi 
Permasalahan dan 
pemetaan aktor

Eksplorasi Gagasan & 
Solusi

Menyusun prototipe
solusi untuk desain
program

Presentasi prototipe
solusi untuk desain
program 

Jadwal 



Fasilitator

❖Transpiosa Riomanda, antropolog dengan banyak pengalaman melakukan
asesmen dan memfasilitasi berbagai komunitas dengan pendekatan etnografi.

❖Wahyu W. Basjir, berlatar belakang panjang dalam kerja-kerja NGO, memiliki
keahlian dalam pengembangan program dengan pendekatan partisipatif dan adult 
learning, banyak berperan sebagai eksternal evaluator untuk program-program NGO.

❖Ima Susilowati, memiliki banyak pengalaman dalam Monitoring & Evaluasi program, 
penggunaan metode-metode partisipatif, dan analisis gender 

Waktu dan Cara Pendaftaran

❖ Silahkan kirim email pernyataan minat disertai data nama, asal organisasi, nomor telepon 
yang bisa dihubungi, kirim ke alamat office@circleindonesia.or.id  atau ke 
reina.major@circleindonesia.or.id 

❖ Pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengisi form pendaftaran yang tersedia di 
www.circleindonesia.or.id

❖ CIRCLE Indonesia akan melakukan konfirmasi tentang ketersediaan seat dan mengirimkan 
invoice biaya pendaftaran bila seat masih tersedia untuk Anda 

❖ Melakukan pembayaran paling lambat 5 hari kerja setelah invoice dikirimkan oleh CIRCLE 
Indonesia dan melakukan konfirmasi pembayaran

❖ Informasi dan pendaftaran bisa dilakukan setiap hari kerja melalui telepon di nomor 0274-
623896 atau +62 81327567116, atau melalui email di atas, dengan contact person Reina 
Asmedi 

Penutupan 
Pendaftaran

Batas Waktu Early Bird Biaya Early Bird  Biaya Normal  

2 November 19 2 September 19 5.500.000 6.500.000 

Biaya pelatihan

• Biaya tersebut sudah mencakup penginapan, makan, snack, peket pelatihan selama di 
lapangan/desa

• Transportasi menuju ke dan kembali dari lapangan/desa.
• Material pelatihan, dokumentasi dan sertifikat.


