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ISI PRESENTASI 

 Kelompok rentan sebagai fokus penelitian SMERU 

 Keterlibatan kelompok rentan dalam proses penelitian 

 Refleksi: Keberhasilan dan tantangan pelibatan kelompok rentan 

dalam menuju proses produksi IPTEKIN yang inklusif dan 

berkelanjutan 
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Kelompok Rentan dalam penelitian SMERU: Siapa saja 

mereka? 

PROJECT 

PENELITIAN  

      Pemuda 

Lansia 

Penyandang disabilitas 

Kelompok miskin 

Kelompok hampir miskin  

Anak-anak 
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Keterlibatan Kelompok Rentan dalam Proses Penelitian 

Perencanaan dan Pembuatan 
Research Design 1 

Pelaksanaan: Pengumpulan Data 2 

Penulisan Laporan  3 

Diseminasi 4 
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Bagaimana strategi SMERU dalam  melibatkan Kelompok 

Rentan? 

FOKUS 
PENELITIAN  

IDENTIFIKASI 
AWAL 

LISTING dan 
PENTARGETAN 

PENGUMPULAN 

DATA 

ANALISIS, 
PELAPORAN dan 

DISEMINASI 

• Menjadikan 

kelompok rentan 

sebagai fokus 

penelitian  

• Pentargetan dan 

pelibatan secara 

sadar sejak 

pembuatan 

research design 

• Identifikasi awal 

kelompok rentan 

berdasarkan: lokasi, 

sebaran tempat 

tinggal, tipe 

penghidupan, jenis 

kelamin, umur, 

tipe-tipe 

kerentanan 

• Menyusun daftar 

kelompok rentan 

yang akan terlibat 

dalam studi (peserta 

FGD, narasumber 

wawancara 

mendalam) 

• Menyebarkan 

undangan secara 

langsung, atau 

melalui kepala desa 

• Memastikan 

undangan hadir 

dalam FGD dan 

wawancara 

• Mengelola 

FGD/wawancara agar 

kelompok rentan 

‘berani’ menyuarakan 

pendapatnya 

• Menghilangkan bias, 

leading dan stigma 

selama pengumpulan 

data   

• Masih harus 

mengembangkan 

strategi untuk 

tahap ini  
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Pengalaman Penelitian SMERU 

Kelompok Rentan:  

masyarakat terdampak 

berdasarkan jenis 

pekerjaan, PKRT, anak-

anak 

 

Metode: Wawancara 

Mendalam dan FGD 

Kelompok Rentan: 

masyarakat terdampak 

krisis iklim, 

penyandang disabilitas 

 

 

Metode: Wawancara 

Mendalam dan FGD 

Kelompok Rentan: 

masyarakat terdampak di 

wilayah perkotaan dan 

perdesaan 

 

 

Metode: Wawancara 

Mendalam secara online 

Kelompok Rentan: 
kelompok terdampak 

Covid-19, keluarga yang 
mengalami rawan 

pangan, penyandang 
disabilitas, keluarga 

dengan pekerja anak, 
keluarga dengan PKRT 

 
Metode: Wawancara 

mendalam secara online  

Dampak Sosial-
Ekonomi Krisis 

Keuangan Global  

GEDSI di sektor Air 
Bersih dan Sanitasi 

Ketangguhan Sosial-

Budaya Masyarakat 

terhadap Pandemi  

Covid-19 

 

Studi Dampak Sosial-
Ekonomi Pandemi 

Covid-19  
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Refleksi: Pelibatan Kelompok Rentan dalam Proses 

Penelitian 
Tahap Perencanaan  

- Perencanaan 

dilakukan oleh 

peneliti 

- Hampir tidak ada 

keterlibatan 

kelompok rentan 

Tahap Pelaksanaan: 

Pengumpulan Data 

- Pengumpulan data 

dilakukan oleh 

peneliti 

- Kelompok rentan 

terlibat sebagai 

responden/informa

n dalam survey, 

FGD, wawancara 

mendalam 

Tahap Diseminasi 

- Diseminasi hasil 

penelitian lebih 

sering ditujukan 

kepada pemangku 

kepentingan 

(pemerintah, 

lembaga pendanaan, 

NGO, dll) 

- Pelibatan kelompok 

rentan masih 

minim/terbatas 

 

 

Tahap Analisis 

Penulisan Laporan  

- Analisis dan 

Penulisan laporan 

umumnya dilakukan 

oleh peneliti 

- Dalam teknik PPA 

kelompok rentan 

terlibat dalam proses 

analisis awal (mis: 

identifikasi 

kerentanan, sebab-

akibat kemiskinan, 

dll)  
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Menuju IPTEKIN yang Inklusif dan Berkelanjutan:  

Tantangan ke Depan  

1 
Merancang proses penelitian agar kelompok rentan dapat terlibat dan 

menerima manfaat dari proses penelitian 

2 
Memberikan ruang lebih besar bagi penerapan pendekatan  kualitatif dan 

partisipatoris dalam produksi ilmu pengetahuan untuk menjamin keterlibatan 

kelompok rentan secara lebih aktif dalam proses penelitian 

3 
Mendorong pemangku kepentingan agar membuat kebijakan yang berpihak 

pada kelompok rentan mengacu pada data dan bukti nyata di lapangan. 

4 
Membangun empati dan sensitifitas peneliti ketika berhadapan dengan 

kelompok rentan agar suara mereka dapat terdengar dengan baik (tanpa stigma 

dan bias) 



Terima Kasih 


