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LATAR BELAKANG 

 

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Banyuwangi pada tahun 

2020 adalah 70,62. Angka ini masih lebih rendang jika dibandingkan dengan rata-

rata angka IPM provinsi Jawa Timur yaitu 71,71. Angka IPM ini berkaitan dengan 

4 hal, yaitu: 1) Angka harapan hidup; 2) Angka melek huruf; 3) Rata-rata lama 

sekolah; dan 4) Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan. Hal ini tentunya 

menjadi PR besar bagi pemerintah daerah untuk terus meningkat angka IPM 

dengan berbagai terobosannya. 

Kami PKBM Miftahun Najah adalah lembaga pendidikan nonformal yang 

juga ingin berpartisipasi untuk meningkatkan IPM di kabupaten Banyuwangi 

melalui pendidikan nonformal, yaitu peningkatan rata-rata lama sekolah. Dalam 

konteks ini, lembaga pendidikan nonformal sangat vital dan menjadi ujung tombak 

peningkatan rata-rata lama sekolah karena mayoritas mereka yang belum 

menuntaskan wajib belajar 12 tahun adalah mereka yang sudah bukan usia 

sekolah. 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020, angka 

rata-rata lama sekolah adalah 7,16. Ini berarti, jika dirata-rata masyarakat 

banyuwangi hanya mengenyam pendidikan setara dengan tingkat SMP kelas VII 

semester ganjil. Ini cukup miris jika dikaitkan dengan perkembangan kabupaten 

Banyuwangi dengan segala inovasi dan pariwisatanya. 

Tindakan persuasif untuk mengajak masyarakat yang belum tuntas wajib 

belajar 12 tahun tidaklah mudah. Praktinya di lapangan, persuasif yang kami 

lakukan sering kali mendapatkan penolakan dengan asumsi mereka sudah tidak 

mau bersekolah lagi, mereka sudah tidak berminat dengan ijazah, dan lebih 

mementingkan pekerjaan atau kesibukannya sehari-hari. Meski konsep merdeka 

belajar yang sudah diterapkan di pendidikan nonformal disampaikan, mereka 

sering merasa enggan dengan berbagai alasan. 

Berdasarkan uraian di atas, upaya yang sudah kami lakukan untuk 

melakukan tindakan persuasif dan terbukti efektif adalah dengan melakukan 

program “TIRAKAT” (Program Tokoh Inspirasi Pendidikan Masyarakat). Program 

ini adalah upaya untuk memberikan tindakan persuasi dan penyadaran kepada 

masyarakat untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kapasitas keilmuan dan keterampilan mereka sebagai bekal untuk 

kemandirian mereka. Selain itu, ijazah yang nantinya diterima merupakan bukti 

kongkret peningkatan angka rata-rata lama sekolah. 

Masyarakat pada umumnya, khususnya kultur di pedesaan lebih melihat 

siapa yang memberikan himbauan atau siapa yang membuat program. Dengan 

bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk memberikan informasi dan 

melakukan persuasif untuk ikut dalam program kesetaraan, ini terbukti efektif 

untuk membujuk masyarakat. Tokoh masyarakat ini yang nantinya akan menjadi 

duta pendidikan nonformal di masyarakat. Selain itu, tokoh masyarakat ini juda 

dilibatkan dalam kegian belajar-mengajar atau program lainnya.



TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM 

 

Dokumentasi Keterangan 

 
 

 

Jajaran Pengurus dan 

dan Tutor PKBM 

Miftahun Najah 

  
Melibatkan Korwilker 

satdik dalam 

melakukan pendataan 

warga belajar baru 

 Melibatkan Pengasuh 

Ponpes Putri Al 

Istiqomah Kec. 

Kalibaru Manis 



 

Melibatkan Pengasuh 

Ponpes Rumah 

Tahfidz Kec. Kalibaru 

Manis 

 
 

 

 
Melibatkan pemerintah 

desa di Kecamatan 

Kalibaru 



 

Melibatkan tokoh 

kepemudaan dan 

pegiat literasi 

 

Bekerjasama dengan 

AKES RUSTIDA 

Krikilan Glenmore 

 

Bekerja sama dengan 

Kepala desa 

Margomulyo, Kepala 

TPQ Miftahul Ulum, 

dan Ketua Ranting 

Muslimat Margomulyo 







 


