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Dewasa ini pendidikan di Indonesia mengalami krisis kompetensi siswa, diperparah 

saat pandemi Covid 19 yang membuat hilangnya pembelajaran (learning loss) dan 

meningkatnya kesenjangan pembelajaran, sehingga menuntut pemerintah untuk 

melakukan sebuah perubahan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan 

perubahan sistematik. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

mengeluarkan sejumlah kebijakan salah satunya Keputusan Nomor 56 tahun 2022 Tentang 

Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Dalam keputusan 

tersebut, terdapat pembaruan kurikulum yakni kurikulum merdeka belajar. 

Kurikulum merdeka belajar berfokus pada materi esensial dan pengembangan 

kompetensi peserta didik sesuai dengan fasenya. Salah satu kelebihan kurikulum merdeka 

belajar adalah fleksibilitas. Fleksibel dalam situasi siswa sehingga tidak memacu siswa 

untuk menghabiskan materi. Kurikulum merdeka membuktikan bahwa, bersekolah tidak 

otomatis belajar, belajar tidak harus di sekolah. Belajar bebas di mana saja. 

Satu di antara satuan pendidikan non formal yang menerapkan “belajar dimana saja, 

kapan saja” yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Miftahun Najah. PKBM 

Miftahun Najah terletak di Kecamatan Kalibaru. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber 

daya alam yang luar biasa. Kecamatan Kalibaru merupakan penghasil kopi robusta terbesar 

dan terbaik di Kabupaten Banyuwangi. Berada di kaki Gunung Raung dengan elevansi 

wilayah kurang lebih 300-400 m dpl, memiliki rata-rata curah hujan berkisar antara 1850 

sampai 1900 mm. Pada tahun 2021 terdapat lahan seluas 2.475,8 hektar perkebunan kopi 

rakyat dengan jumlah produksi sebanyak 2.639 ton. Namun, realita yang dijumpai saat ini 

adalah masyarakat tidak dapat memaksimalkan potensi yang ada. Masyarakat Kalibaru 

masih menggunakan konsep konvensional dalam bertani kopi mulai dari proses 

penanaman, perawatan, panen hingga pasca panen masih menggunakan cara tradisional 

sehingga hasil panen yang diperoleh kurang maksimal. 

Mayoritas mata pencaharian warga belajar PKBM Miftahun Najah adalah sebagai 

petani kopi dan buruh. Melihat potensi yang dimiliki Kecamatan kalibaru, PKBM Miftahun 

Najah berusaha menyadarkan masyarakat khususnya warga belajar sadar akan potensi yang 

dimiliki. Salah satu cara yakni dengan melakukan program inovasi untuk warga belajar 

PKBM Miftahun Najah yang dikenal dengan Laboratorium Alam “Bengkel Kopi”, dimana 

warga belajar akan belajar langsung ke kebun kopi PKBM Miftahun Najah. Tidak hanya 

mengamati, warga belajar juga akan melakukan praktikum secara mandiri di kebun kopi 

PKBM Miftahun Najah. Tujuan dari program tersebut adalah memberikan edukasi dan 

keterampilan kepada warga belajar terkait perawatan dan teknik tanam modern. Sehingga 

nantinya ilmu yang mereka peroleh saat melakukan kegiatan Laboratorium Alam “Bengkel 

Kopi” dapat mereka implementasikan dan praktikkan ke kebun mereka sendiri. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri atas petani kopi dan warga 

belajar. Pembahasan yang disampaikan mengenai cara merawat tanaman kopi meliputi 

pembersihan gulma, pembersihan tunas yang tidak berkualitas, pemangkasan ranting kopi, 

pemangkasan produksi, pemangkasan batang tunggal, pemangkasan batang ganda, 



pemilihan dan pemberian pupuk serta pembersihan lingkungan sekitar tumbuhan kopi; 

pemilihan varietas kopi yang berkualitas meliputi penentuan grade kualitas pada biji kopi; 

teknik memperbanyak tanaman dengan cara stek atau okulasi; dan teknik memanen kopi 

yang benar, biji kopi yang dipetik yakni biji kopi merah pilihan (red cherry) karena 

memiliki kadar air yang relatif sedikit. 

Pada Bulan April tahun 2022 PKBM Miftahun Najah memberanikan diri untuk 

mengikuti ajang bergengsi dari program Kabupaten Banyuwangi yakni Jagoan Tani. 

Jagoan Tani merupakan bagian dari program unggulan yang diharapkan mampu 

melahirkan petani-petani muda yang kreatif, inovatif, dan adaptif. PKBM Miftahun Najah 

mengangkat Laboratorium Alam “Bengkel Kopi” untuk berpartisipasi pada ajang tersebut 

sebagai bentuk kebangkitan generasi muda dibidang pertanian. Acara ini diikuti oleh 200 

tim terpilih yang kemudian dilakukan beberapa tahapan hingga Laboratorium Alam 

“Bengkel Kopi” lolos 30 tim terpilih. 

Pada Bulan Mei 2022 PKBM Miftahun Najah Kembali mengikuti ajang Festival 

Merdeka Belajar, tema yang kami angkat yakni Laboratorium Alam “Bengkel Kopi”. 

Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 sekolah terpilih. Dengan mengangkat tema tersebut 

membawa PKBM Miftahun Najah sebagai Juara 1 Festival Merdeka Belajar. 

Dampak dari program ini sangat luar biasa, warga belajar sangat antusias terkait 

program Laboratorium Alam “Bengkel Kopi” khususnya warga belajar yang memiliki 

kebun kopi. Warga belajar langsung dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh ke 

kebun milik mereka sendiri. Selain itu, warga belajar lebih mengenal teknik panen yang 

benar sehingga menghasilkan biji kopi yang berkualitas dengan nilai jual yang tinggi. 

Dampak dari banyaknya biji kopi berkualitas juga dapat menyejahterakan petani itu 

sendiri. Warga belajar dapat memperbanyak tumbuhan kopi dengan teknik yang lebih 

tepat, dari teknik okulasi yang dikerjakan dengan cara yang kurang tepat menjadi 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Dari program ini lahirlah produk kopi Zafir Coffee sebagai produk unggulan 

lembaga, produk ini hasil olahan dari warga belajar PKBM Miftahun Najah. Ini sebagai 

bentuk melatih keterampilan wirausaha warga belajar kami. Biji kopi yang diproses berasal 

dari kebun warga belajar yang di petik merah serta seluruh proses pengolahan di produk 

ini dikerjakan oleh warga belajar, mulai dari penyortiran, penjemuran, dan pengemasan. 

  







  





 
  



  





 


