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PENGANTAR
a. Nama MK : Pemberdayaan Masyarakat

b. Jumlah SKS : 3 (2+1)sks

c. Dosen Pengasuh    : - Martina, SP, MSi  dan 
- Hafni Zahara, S.P, M.Si

d. Semester : VI(2015/2016)

e. Hari Pertemuan/Jam : Selasa

f. Tempat pertemuan : FP C

g. Status Mata Kuliah : Pilihan

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

• Beberapa kelemahan dari model-model pembangunan
(development) klasik sejak dasawarsa tahun 70-an telah dilengkapi
dengan model pembangunan alternatif yang diberi label 
pemberdayaan (empowerment).

• Ide dasar pemberdayaan adalah menempatkan manusia sebagai
subyek dalam dunianya sendiri.

• Pemberdayaan Masyarakat diartikan sebagai upaya membantu
masyarakat untuk mengembangkan kemampuan sendiri sehingga
bebas dan mampu untuk mengatur masalah dan mengambil
keputusan secara mandiri.

• Proses pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kewenangan
(authority), aksebilitas terhadap sumberdaya dan lingkungan yang 
kondusif agar masyarakat dapat menjadi mandiri (berdaya).

• Pemberdayaan masyarakat dalam agribisnis 
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
pertanian

Tujuan

• Agar Mahasiswa yang mengikuti kuliah
pemberdayaan masyarakat memahami
Konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip, strategi, 
proses/tahap-tahapan dan fasilitasi
pemberdayaan masyarakat, serta mampu
melakukan kajian model pemberdayaan
masyarakat pada umumnya dan dalam
agribisnis pada khususnya.
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Kompetensi

• Mahasiswa dapat mengetahui, memahami
dan mengaplikasikan teori pemberdayaan
masyarakat sehingga dapat diterapkan dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengembangan agribisnis di Indonesia. 

Kriteria Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

• Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan 
oleh dosen (PJ dan anggota)dengan cara 
memberi quiz, ujian, dan tugas yang bobot 
penilaiannya ditentukan oleh dosen. 
Mahasiswa dianggap berhasil jika telah 
mendapat nilai sekurangkurangnya C. Apabila 
pada ujian tengah semester dan ujian 
semester tidak hadir tanpa pemberitahuan 
sampai pada saat ujian berlangsung, maka 
tidak ada ujian susulan.

Rencana Penilaian

• Ujian Tengah Semester (UTS) 25 %

• Ujian Akhir Semester (UAS) 35 %

• Tugas Terstruktur 10 %

• Kuis 10 %

• Praktikum 20%

Perkuliahan  yang diberikan 
mencakup :

• Pengertian dan arti penting pengembangan masyarakat, 
• Pemberdayaan sebagai model alternatif pengembangan masyarakat

dalam agribisnis, 
• Pengertian dan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat, 
• Menyusun rencana kegiatan bersama masyarakat, 
• Mengelola program-program pemberdayaan masyarakat, 
• Peran dan tugas fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat, 
• Pengembangan diri fasilitator, 
• Melaksanakan kegiatan fasilitasi/pendampingan kelompok dalam

rangka pengembangan agribisnis (aspek sosial budaya, 
agroekosistem, ekonomi),

• Monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemberdayaan
masyarakat dalam agribisnis. 
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