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LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, yang 

dalam hal ini manusia berhak mendapatkannya dan diharapkan mampu 

berkembang didalamnya. Selain itu, peranan Pendidikan sangat besar dalam 

mempersiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

handal. Kualitas Pendidikan merupakan salah satu indikator tingkat 

kesejahteraan masyarakat pada suatu negara, karena melalui Pendidikan 

yang berkualitas akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas 

yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara efektif dan efisien. 

Sehingga dengan adanya SDM yang berkualitas, maka produktivitas 

masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya diharapkan mampu 

meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) hadir menjadi wadah 

belajar bagi warga yang ingin melanjutkan pendidikan, dan meningkatkan 

potensi keterampilan. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sendiri 

merupakan satuan lembaga pendidikan nonformal, dimana sebagai tempat 

pembelajaran dan sumber informasi yang berorientasi pada pemberdayaan 

potensi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Adapun berbagai 

macam latar belakang para warga belajar masuk ke PKBM, diantaranya 

adalah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor keluarga. Tentu para warga 

belajar harus diberi bekal knowledge dan soft skill untuk melanjutkan dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki serta bisa menjadi titik tumpu dalam 

menghadapi realita persaingan pekerjaan. 

PKBM Aliza Karangrejo Banyuwangi lahir pada bulan Maret tahun 2010. 

PKBM Aliza berdiri didasari oleh sebuah fakta dan realita bahwa masyarakat 

Karangrejo yang notabene adalah masyarakat pinggir pantai, memiliki taraf 

pendidikan yang rendah, Putus sekolah, bahkan tIdak sekolah sudah menjadi 

budaya yang mengakar pada masyarakat Kelurahan Karangrejo. Sekitar 80% 

mayarakat Kelurahan Karangrejo adalah masyarakat dengan taraf ekonomi 

menengah kebawah, tentu hal ini menjadi sebab mengapa banyak 

masyarakat Karangrejo memiliki tingkat pendidikan rendah. 

Berdasarkan hal tersebut, disamping knowledge keterampilan juga 

sangat dibutuhkan. Adanya pandemi covid-19 pun menambah sebab 

memperkaya diri dalam pengetahuan dan keterampilan, karena dampak dari 

pandemi cukup nyata adanya baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan lain 

sebagainya. PKBM Aliza Karangrejo Banyuwangi hadir sebagai wadah dan 

memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan 

knowledge dan keterampilan, guna memunculkan warga belajar unggul. 

Dalam hal ini, PKBM Aliza membuat terobosan inovasi yaitu Serawung 

(Semangat Literasi Wujudkan UMKM Unggul) guna memunculkan warga 

belajar yang unggul dan memiliki keterampilan. Kegiatan ini berisikan 

berbagai bekal kemampuan dan keterampilan yang diperuntukkan bagi warga 

belajar melalui berbagai kegiatan 

 

 



BENTUK KEGIATAN 

1. Pembuatan Masker 

Ketika situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini, maka salah barang yang 

sangat dibutuhkan adalah Masker. Masker menjadi kebutuhan primer di era pandemi 

karna masyarakat Indonesia mulai menghadapi kehidupan new normal. Masker pun 

bisa menjadi ladang usaha bagi siapa saja yang berkenan untuk membuat dengan baik, 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

PKBM Aliza melakukan inovasi ini karena beriringan dan berkaitan langsung dengan 

upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus covid-19. Pembuatan 

masker ini juga menjadi upaya peningkatan keterampilan warga belajar yang bisa 

dimanfaatkan di masa depan baik saat maupun setelah menempuh proses pendidikan 

di PKBM Aliza. 

1. Pemberdayaan Tanaman Hidroponik (Rumah Literasi) 

Zaman semakin  modern, potensi ladang semakin berkurang karna padatnya gedung 

yang dibangun, negara kita semakin kurang hijau (kurang banyak tanaman). Hal ini tentu 

menjadi problematika yang harus dihadapi. Warga belajar bisa berperan melalui pendidikan 

IPA terkait tanaman, dan pastinya di praktekkan dalam kehidupan. 

2. Pemberdayaan Tanaman Hidroponik (Rumah Literasi) 

Zaman semakin modern, potensi ladang semakin berkurang karna padatnya 

gedung yang dibangun, negara kita semakin kurang hijau (kurang banyak tanaman). 

Hal ini tentu menjadi problematika yang harus dihadapi. Warga belajar bisa berperan 

melalui pendidikan IPA terkait tanaman, dan pastinya di praktekan dalam kehidupan, 

salah satunya adalah dengan memberdayakan tanaman hidroponik. Selain menjadi 

upaya bersama dalam penghijauan, ini juga bisa menjadi salah satu sektor usaha yang 

bisa dimanfaatkan oleh warga belajar kelak. Usaha dibidang seperti ini tentu akan 

banyak diminati, akan tetpi dibutuhkan bekal berupa teori di dalam kelas dan praktek 

di luar kelas. 

3. Roasting Kopi (Grup Pemuda Etalase) 

Kopi merupakan salah satu sumber daya alam yang saat ini sangat sekali digeluti 

oleh masyarakat Indonesia, utamanya pemuda-pemudi yang saat ini memiliki cafe 

atau kios kopi. Semakin ke belakang, semakin banyak usahawan yang 

membudidayakan kopi. Hal ini juga pasti bisa di implementasikan lewat pelatihan 

bisnis, karna diketahui bahwa bisnis kopi ini cukup menggiurkan, maka PKBM Aliza 

memiliki inovasi berdasar lapangan, para warga belajar diajak mempelajari kopi 

melalui pendidikan dan praktek pembuatan biji kopi menjadi bubuk kopi hingga 

menjadi kopi yang sudah siap konsumsi. 
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