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MODUL I  

FILOSOFI DAN KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 

 

A. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat 

 

Pembangunan di era kekinian sudah bergerak ke arah perspektif people 

centered development di mana masyarakat menjadi fokus dan aktor utama 

dalam pembangunan. Perspektif ini dalam implementasinya menggunakan 

pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat 

ini digunakan karena sumber masalah kemiskinan, ketimpangan, 

ketidakadilan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan masyarakat 

(Soetomo, 2011). Dalam konteks ke-Indonesia-an, kemiskinan, ketimpangan 

dan ketidakadilan yang berujung krisis di masa lampau disebabkan oleh 

adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang mengedepankan growth 

paradigm sebagai strateginya. Strategi yang didasari pada pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi ini memberikan implikasi pada berbagai bidang 

pembangunan yang cenderung eksploitatif dan extract resources yang 

mengejar devisa setinggi-tingginya tanpa memperhatikan kerugian fisik, sosial 

dan budaya masyarakat yang tidak ternilai harganya. Akibatnya masyarakat 

menjadi termarjinalkan yang berujuang pada kemiskinan, ketika akses 

terhadap sumberdaya agraria dan tanah dibatasi (Sutaryono, 2008a).  

Dalam konteks keagrariaan-pertanahan, ketidakberdayaan masyarakat 

juga sangat dirasakan. Bahkan hingga saat ini, ketimpangan penguasaan dan 

pemilikan tanah yang disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap 

sumberdaya agraria juga masih terjadi. Di samping itu, keterbatasan terhadap 

informasi terkait pelayanan pertanahan dan keagrariaan juga masih sangat 

dirasakan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan 
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masyarakat di bidang agraria-pertanahan, Sutaryono (2012) menulis artikel 

dengan judul “Mendorong Masyarakat Melek Agraria”. “Melek Agraria” 

dalam konteks ini dimaksudkan sebagai sebuah kesadaran bersama mengenai 

pentingnya persoalan keagrariaan- termasuk pertanahan- sebagai sumber 

kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Pada dasarnya, kesadaran bersama 

pentingnya persoalan keagrariaan, secara konstitusional telah terwujud dalam 

Pasal 33 (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, ruang angkasa 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kesadaran 

konstitusional tersebut diimplementasikan hingga terbitnya Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang 

lebih dikenal dengan UUPA (Sutaryono, 2012). Kondisi melek agraria 

sebagaimana di atas menjadi titik masuk untuk pemberdayaan masyarakat di 

bidang agraria-pertanahan.  

Secara kelembagaan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 

2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diikuti dengan 

munculnya Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor 

Pertanahan, memunculkan babak baru dalam pengelolaan dan pelayanan 

pertanahan. Berdasarkan perpres tersebut fungsi BPN RI semakin luas dan 

semakin kuat, terutama berkaitan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan 

sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pendayagunaan sumberdaya 

agraria/pertanahan dan pemberdayaan masyarakat (Sutaryono, 2008b).  

Dalam konteks pengendalian pertanahan dan pemberdayaan 

masyarakat, kebijakan ini tampaknya merupakan upaya untuk membumikan 

agenda pengendalian dan pemberdayaan. Pada peraturan perundang-undangan 

sebelumnya, institusi pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat 

hanya sampai pada tingkat direktorat, sedangkan berdasarkan Perpres 10/2006 
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sudah sampai pada level sub seksi di jajaran kantor pertanahan. Dapat 

dipastikan bahwa keberadaan struktur yang ada pada tingkat pusat 

(direktorat), cenderung tidak mengakar dan belum memberikan tingkat 

implementasi secara riil. Atau malah baru pada taraf diskursus tentang 

konseptualisasi terminologi, mengingat masih miskinnya informasi dan 

agenda kerja mengenai pengendalian pertanahan dan pemberdayaan 

masyarakat selama ini. Nah, keberadaan sub seksi pengendalian pertanahan 

dan pemberdayaan masyarakat di kantor pertanahan dapat dimaknai sebagai 

upaya untuk membumikan agenda pengendalian dan pemberdayaan sebagai 

salah satu strategi baru dalam pembangunan pertanahan. 

Dalam konteks kekinian, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 

20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional telah  ditindaklanjuti 

dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 38 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN dan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 

38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan 

Kantor Pertanahan. Dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)  yang 

baru sebagaimana di atas, tugas pokok dan fungsi pemberdayaan masyarakat 

tetap dipertahankan, hanya nomenklaturnya menjadi pemberdayaan hak tanah 

masyarakat. Pergeseran terminologi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan 

masyarakat di bidang pertanahan belum mendapatkan tempat yang 

proporsional dan dipahami oleh masyarakat luas, utamanya Sumber Daya 

Manusia pada Kementerian ATR/BPN. Pemberdayaan masyarakat dengan 

pemberdayaan hak tanah masyarakat adalah hal yang berbeda. Oleh karena 

itu, pemahaman terkait aspek filosofis dan konsep pemberdayaan masyarakat 

menjadi hal yang urgent untuk dikedepankan.  

Pemberdayaan Masyarakat saat ini telah menjadi pendekatan utama 

dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang berada dan 
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melibatkan masyarakat. Secara filosofis, pendekatan pemberdayaan 

masyarakat adalah pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai 

fokus-nya. Masyarakat, mulai dari tingkat komunitas terbawah diberikan 

peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan, mulai dari proses 

pengambilan keputusan, perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. 

Termasuk dalam kegiatan di atas adalah identifikasi masalah, identifikasi 

kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan 

evaluasi serta menikmati hasil pembangunan (Soetomo, 2011). 

Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini muncul dan berkembang 

sebagai bentuk respon atas kebijakan pembangunan di masa lalu yang hanya 

menempatkan masyarakat sebagai obyek belaka. Pada hal disadari betul 

bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berikut kebutuhannya, 

masyarakatlah yang paling tahu. Oleh karena itu, apabila masyarakat tidak 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau diberikan kewenangan dalam 

perencanaan program pembangunan, maka program pembangunan yang 

dilaksanakan bisa jadi tidak tepat sasaran atau program pembangunan tersebut 

bukanlah program yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

Pendekatan pemberdayaan ini tumbuh dan berkembang seturut dengan 

bergesernya berbagai paradigma yang lebih mengutamakan kebersamaan dan 

partisipasi masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut antara lain pergeseran 

sentralisasi menjadi desentralisasi, top down menjadi bottom up, 

ketergantungan menjadi keberlanjutan, social exclusion menjadi sosial 

inclusion dan improvement menjadi transformation (Soetomo, 2011). 

Pergeseran tersebut pada dasarnya diorientasikan untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan ketidakadilan dan ketimpangan serta digunakan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarkata. Dalam hal ini Sjahrir (1986) 

menyebutkan bahwa ada 4 (empat) alternatif strategi dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar, yakni: (1) perubahan struktural yang meliputi redistribusi 



 

5 

 

modal produktif. Dalam hal ini, bentuk pemberdayaannya dapat berupa 

redistribusi tanah melalui land reform; (2) perubahan kebijakan dalam 

kerangka makro sembari meningkatkan partisipasi masyarakat; (3) 

penanganan sektoral untuk memperbaiki kehidupan masyarakat melalui 

berbagai pelayanan sosial; dan (4) pendekatan paket pelayanan kebutuhan 

dasar bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan 

rendah (Soetomo, 2011). 

Apabila proses-proses pemberdayaan dapat dijalankan dengan baik, 

maka pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakatpun aakan dapat 

dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa filsosofi pemberdayaan benar-benar 

mampu memandirikan dan kebutuhan dasar masyarakat untuk hidup dapat 

benar-benar direalisasikan. 

  

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

 

Pemberdayaan (empowerment) adalah  kata benda, sedangkan action-

nya adalah kata kerja yaitu memberdayakan atau empowering. Kalau ditilik 

lebih jauh lagi, pemberdayaan atau lebih tepatnya disebut sebagai 

empowerment merupakan konsep yang lahir dari perkembangan pemikiran 

dan budaya barat. Konsep ini sejalan dengan depowerment terhadap 

pemikiran-pemikiran mistifikasi keagamaan yang telah berkembang menjadi 

sebuah mitos yang membelenggu pemikiran-pemikiran rasionalisitik.  

Substansi dari konsep empowerment adalah emansipasi dan liberalisasi serta 

penguasaan terhadap segala kekuasaan dan penguasaan
1
. Emansipasi dan 

liberalisasi manusia ini ditujukan pada upaya depowerment terhadap 

totalitarianisme keagamaan pada waktu itu. Implikasi dari adanya emansipasi 

dan liberalisasi ini adalah sesuatu yang disebut sebagai pembebasan yakni 

                                                           
1
 Pranarka & Moeljarto, dalam Prijono & Pranarka, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan 

Implementasi 1996:47 
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pembebasan manusia dari sebuah kungkungan kekuasaan yang melingkupinya 

melalui proses empowerment of the powerless. 

Dalam konteks pembangunan, konsep pemberdayaan memiliki 

perspektif lebih luas. Pearse dan Stiefel (1979)
2
 menyatakan bahwa 

menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan dan 

peningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan 

partisipatif. Paul (1987) seorang pemikir lain menyatakan bahwa 

pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of 

power), sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok 

yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-

hasil pembangunan. 

Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya 

mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi 

tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di 

segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan 

keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung 

jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Dalam konteks ini, 

pemberdayaan masyarakat dapat dipersamakan dengan proses pengembangan 

masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat dalam mendefinisikan 

dan memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi 

dirinya (Najiyat, dkk, 2005).  

Pada tataran impelementasi, konsep pemberdayaan sering pula 

dipersamakan artinya dengan community development  (pengembangan 

komunitas/masyarakat). Dalam hal ini, di kalangan organisasi masyarakat sipil 

ataupun NGO sering menggunakan terminologi CD dalam memberikan 

pendampingan atau penguatan masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik yang 

berhubungan dengan pembangunan fisik maupun non fisik.  

                                                           
2
 Ibid, 1996:63. Baca pada bab Pemberdayaan (Empowerment)  
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 Dalam aras praksis, pemberdayaan masyarakat sering dirancukan 

dengan pendekatan partisipatif. Sebagai contoh, pembangunan yang 

melibatkan masyarakat sering disebut dengan pendekatan partisipatif. Dalam 

pendekatan ini masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek pembangunan 

belaka tetapi dijadikan sebagai subyek yang ikut menentukan keberhasilan 

sebuah program pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat diberi 

kewenangan dan otoritas untuk merencanakan dan menentukan pilihan-pilihan 

secara aktif dalam proses yang dijalankan termasuk terlibat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil. 

 Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yakni: (1) 

proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau 

mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada 

masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Proses ini ditujukan untuk 

membangun kemandirian baik individu maupun kolektif yang biasanya 

dilakukan melalui organisasi; (2) Proses menstimulasi, mendorong atau 

memotivasi individu atau kolektif agar mempunyai kemampuan atau 

keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui 

proses dialog
3
.  

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat 

dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu 

untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 

Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan 

masyarakat
4
. Ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 

memampukan dan memandirikan dengan mendorong, memotivasi dan 

membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih 

berdaya guna dan berhasil guna. Dasar dari upaya ini adalah dengan mengakui 

dan memberikan hak-hak masyarakat untuk ikut mengelola, mengawasi, 

                                                           
3
 Ibid, 1996:57 

4
 Ginanjar, 1996:144 
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bertanggungjawab serta ikut menikmati keberadaan sumberdaya agraria di 

sekelilingnya. 

Menurut Kartasasmita
5
, memberdayakan masyarakat dapat dilakukan 

dengan tiga cara yang meliputi: (1) Menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (enabling); (2) 

memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). 

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif dalam peningkatan taraf 

pendidikan, derajat kesehatan serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan 

ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. 

Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik 

fisik seperti jaringan jalan, irigasi, listrik maupun sosial seperti fasilitas 

pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketersediaan lembaga-lembaga 

pendanaan, pelatihan dan pemasaran hasil produksi; (3) memberdayakan 

mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, bukan membuat 

masyarakat manjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian 

karena pada dasarnya setiap apa yang dimiliki harus dihasilkan atas usaha dan 

jerih payahnya sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.  

 

C. Bentuk dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 

 

Bentuk-bentuk umum pemberdayaan masyarakat yang dikenal di 

Indonesia dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program 

dan kegiatan, koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, pendampingan 

masyarakat hingga pada penguatan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini, 

Pearse & Stiefel (1979) mengemukakan bentuk-bentuk pemberdayaan ke 

dalam perspektif yang lebih luas, yakni: 

                                                           
5
 Ibid, 1996:159-160 
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1. menghormati kebhinekaan, dalam konteks masyarakat yang plural 

penghormatan terhadap perbedaan dan kebhinekaan adalah prasyarat 

penting yang harus dipenuhi dan ini merupakan bentuk pemberdayaan yang 

paling mendasar;  

2. menghormati kekhasan lokal, merupakan bagian dari penghargaan dan 

penguatan local wisdom maupun local knowledge; 

3. dekonsentrasi kekuatan, adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai 

urusan dari pihak atau institusi yang mempunyai kewenangan kepada 

anggota masyarakat atau kelompok masyarakat; 

4. peningkatan kemandirian, merupakan upaya-upaya untuk menumbuhkan 

kekuatan dan kemampuan diri atau masyarakat. 

(Pearse & Stiefel, 1979);  

5. peningkatan ruang interaksi, merupakan salah satu upaya untuk 

memberikan ruang curah gagasan atau penyampaian aspirasi dari 

masyarakat kepada lembaga atau institusi yang mempunyai otoritas dalam 

kegiatan yang dilaksanakan;  

6. penyediaan akses, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

peningkatan ruang interaksi dimana keduanya merupakan media untuk 

memperluas ruang interaksi dan akses bagi masyarakat. 

Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengelolaan 

pertanahan, secara detail akan dibahas dalam modul-modul selanjutnya. 

Sebagai gambaran awal, tabel berikut menunjukkan adanya bentuk-bentuk 

pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan berikut program-programnya. 

 

Tabel 1. Bentuk dan Program Pemberdayaan di Bidang Pertanahan 

No Bentuk Pemberdayaan Program 

1.  Inventarisasi Potensi 

& Pengumpulan Data 

1. Inventarisasi Hak Atas Tanah 

2. Inventarisasi Tanah Kritis & Terlantar 

3. Inventarisasi Konflik Pertanahan 

4. Inventarisasi Pokmas 
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5. Inventarisasi LSM di bidang Pertanahan/agraria 

6. Inventarisasi berbagai kerjasama dengan institusi 

eksternal 

7. Inventarisasi lokasi penyuluhan pertanahan 

2.  Asistensi 1. Pembentukan Pokmas 

2. Sosialisasi Penyadaran tentang Tertib Pertanahan 

3. Perluasan Informasi & Ruang Interaksi antara BPN 

& Masyarakat 

4. Pelatihan Administrasi Pertanahan bagi Aparat 

Desa  

3.  Fasilitasi dalam 

rangka penguatan 

penguasaan tanah 

1. Penguatan Hak Atas Tanah 

2. Memfasilitasi Percepatan Pendaftaran tanah 

3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa  

4. Memfasilitasi perbaikan administrasi pertanahan di 

Desa 

4.  Melaksanakan 

pembinaan partisipasi 

masyarakat, lembaga 

masyarakat, mitra 

kerja teknis dalam 

pengelolaan 

pertanahan 

1. Penyediaan Klinik Konsultasi Pertanahan 

2. Peningkatan Kualitas & Kuantitas Tenaga 

Penyuluh  

3. Peningkatan intensitas Penyuluhan & Sosialisasi 

Pertanahan 

5.  Melakukan kerjasama 

pemberdayaan dengan 

pemerintah 

kabupaten/kota, 

lembaga keuangan 

dan dunia usaha 

1. Penyediaan media informasi pertanahan: 

mekanisme pengurusan, pembeayaan, jangka 

waktu, dsb. 

2. Peningkatan akses masyarakat terhadap dunia 

usaha 

6.  Bimbingan dan 

pelaksanaan 

kerjasama 

pemberdayaan 

1. Bimbingan Pokmas dalam pengendalian 

pertanahan 

2. Penguatan kelembagaan kerjasama 

 Sumber: Sutaryono, 2008 

 

Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana di atas dapat 

diterapkan pada berbagai agenda, kegiatan dan program yang menempatkan 

masyarakat sebagai bagian dari subyek pembangunan, utamanya berkenaan 

dengan pemberdayaan bidang pertanahan. Penerapan terhadap berbagai 

agenda, kegiatan dan program pembangunan membutuhkan pendekatan 
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tertentu agar dapat berhasil guna dan berdaya guna. Berbagai pendekatan 

pemberdayaan masyarakat dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Pendekatan kesejahteraan (The Welfare Approach) adalah membantu 

memberikan bantuan kepada komunitas tertentu, seperti bantuan kepada 

korban bencana alam pada kawasan tertentu. 

2. Pendekatan pembangunan (the Development Approach) adalah pendekatan 

yang memfokuskan perhatian pembangunan pada peningkatan kemandirian 

dan kemampuan masyarakat. 

3. Pendekatan pemberdayaan (the Empowerment Approach) adalah 

pendekatan yang memfokuskan pada permasalahan kemiskinan sebagai 

dampak dari proses politik. Pada pendekatan ini lebih berusaha untuk 

melakukan pemberdayaan atau pelatihan kepada rakyat untuk mengatasi 

permasalahan kesenjangan ekonomi tersebut dengan memanfaatkan 

kemampuan dan potensi yang ada pada komunitas tersebut. 

4. Pendekatan defisit (Deficit Based Approach) adalah pendekatan yang 

berfokus pada permasalahan yang ada pada komunitas tersebut dan 

menyediakan fasilitas solusi bagi permasalahan tersebut. 

5. Pendekatan kemampuan (Strength Based Approach) adalah pendekatan 

yang terpusat pada potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh komunitas, 

individu, atau masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih 

baik. 

 

RANGKUMAN 

 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang berorientasi untuk 

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang 

tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 

Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan 
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masyarakat. Agenda ini lahir sebagai bentuk respon atas terjadinya ketidakadilan dan 

ketimpangan yang disebabkan adanya proses-proses pembangunan yang tidak 

melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat esensinya adalah 

pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, mulai pada saat 

pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan 

evaluasi serta menikmati hasil-hasil pembangunan.  

Berbagai bentuk dan program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan 

dalam setiap penyelenggaraan pembangunan sepanjang memenuhi salah satu 

persyaratan, yakni memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau 

kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya atau mendorong dan 

memotivasi individu atau kolektif agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan 

untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.  

 

EVALUASI 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat dan apa 

urgensinya diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara! 

2. Berikan contoh bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang pernah anda 

jumpai dalam pembangunan dan jelaskan! 

3. Sebutkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang 

pertanahan. Jelaskan apa manfaat masing-masing bentuk terhadap pembangunan 

di bidang pertanahan! 
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