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Abstrak: Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 
memberikan pendampingan pengelolaan program pendidikan nonformal yang 
diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  berbasis 
kewirausahaan; dan  menciptakan lembaga PKBM yang mandiri melalui program  
kewirausahaan sesuai dengan potensi setiap lembaga. Metode yang digunakan 
adalah penyampaian materi, konsultasi, kunjungan lapangan, dan membangun 
komitmen bersama, serta evaluasi program. Hasil yang diperoleh dari kegiatan 
pengabdian masyarakat ini adalah kemampuan manajerial pengelola PKBM dalam 
penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan melibatkan masyarakat sebagai 
upaya menguatkan kelembagaan PKBM. Keberhasilan program pendidikan 
nonformal yang dipadukan dengan kewirausahaan dapat dilihat dari kondisi 
berdaya atau keberdayaan masyarakat sebagai warga belajar dengan terwujudnya 
embrio kewirausahaan.  
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Abstract: The purpose of this community service activity is to provide assistance in 
managing non-formal education programs organized by the Community-based 
Community Learning Activity Center (PKBM); and creating independent PKBM 
institutions through entrepreneurship programs in accordance with the potential 
of each institution. The method used is the delivery of material, consultation, field 
visits, and building joint commitments, as well as program evaluations. The results 
obtained from these community service activities are the managerial ability of 
PKBM managers in organizing non-formal education by involving the community 
as an effort to strengthen the PKBM institutions. The success of non-formal 
education programs that are integrated with entrepreneurship can be seen from 
the condition of empowerment or community empowerment as learning citizens 
with the realization of the entrepreneurial embryo. 
 
Keywords: entrepreneurship, non-formal education, PKBM,  

 
PENDAHULUAN 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu lembaga  
yang menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pendidikan nonformal dan 
informal. PKBM dalam istilah internasional dengan Community Learning Centre 
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(CLC) yang diluncurkan merupakan bentuk kesepakatan Asia-Pasific Programme 
of  Education  for  All (APPEAL) yang diprakarsai oleh UNESCO pada tahun 
1998 (Kasaju, 2008:2). UNESCO mendefinisikan CLC adalah lembaga 
pendidikan lokal di luar sistem pendidikan formal, biasanya diatur dan 
dikelola oleh masyarakat setempat untuk menyediakan berbagai kesempatan 
belajar. Prinsip penyelenggaraan PKBM/CLC adalah dari, oleh dan untuk 
masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat merupakan kunci utama 
keberadaan dan keberlangsungan PKBM/CLC. Tujuan PKBM/CLC untuk 
menyebarluaskan program-program pembangunan Sumberdaya Manusia 
(SDM) dengan memberikan kesempatan untuk belajar sepanjang hayat bagi 
semua orang di masyarakat setempat. Berbagai layanan pendidikan diluar 
system persekolahan (formal) dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, 
pelayanan informasi dan sumber daya, pemberdayaan masyarakat, 
memperkuat jariangan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam 
mewujudkan sumberdaya manusia yang baik. Batasan tentang CLC sebagai 
entitas (lembaga) berbasis masyarakat untuk mewujudkan inisiatif masyarakat 
yang berkelanjutan berfokus pengentasan buta huruf dan pendidikan 
berkelanjutan dalam mendukung Education For All (EFA). Adapun kegiatan 
yang diselenggarakan meliputi; keterampilan hidup (life skills) untuk anak-
anak sekolah putus sekolah, para pemuda, perempuan, dan yang kurang 
beruntung dan miskin di pedesaan. Program yang dapat dikelola oleh PKBM 
meliputi; pendidikan Keaksaraan, pendidikan kesetaraan, PAUD, kepemudaan, 
majelis ta’lim, kursus. 

Kabupaten Malang mempunyai PKBM sejumlah 40 lembaga yang 
mempunyai program PNF. PKBM dengan berbagai program PNF dan 
kewirausahaan social memberikan daya dukung bagi pelaksanaan PKBM dan 
perkembangannya. Namun demikian 40 PKBM di kabupaten Malang masih 
bersifat on-off. Hal ini tergantung oleh dana dari pemerintah. Melihat kondisi 
dan kelembagaan PKBM, memberikan peluang untuk memberikan 
pendampingan manajerial kepada PKBM agar mandiri dan dapat memberikan 
layanan pendidikan nonformal dengan baik. Pendampingan pengelolaan 
(manajemen) program berbasis kewirausaan dilakukanuntuk memberikan 
penguatan dan pemberdayaan sebagai upaya menciptakan kemandirian 
lembaga PKBM.  
 

METODE 
Metode yang digunakan dalam program pendampingan pengembangan Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berbasis Kewirausahaan di Kabupaten 
Malang adalah dengan penyampaian materi, konsultasi, kunjungan lapangan, 
dan membangun komitmen bersama, serta evaluasi perogram. Lebih rinci 
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tahapan kegiatan mencakup kegiatan koordinasi dengan tim, penyampaian 
materi yaitu untuk menyampaikan secara teori tentang penyelenggaraan 
lembaga PKBM dan penyelenggaraan program PNF, Pelaksanaan FGD yaitu 
untuk mengakomodasi dan menggali informasi berbagai permasalahan yang 
dihadapi alami dan di rasakan oleh pengelola PKBM, konsultasi, , kunjungan 
lapang, membangun komitmen dan pelatihan kewirausahaan (teknik promosi, 
rintisan usaha, dan pendampingan) yang terlibat dalam kegiatan meliputi 
pejabat dari  PNF di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Pamong 
Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 
Masyarakat (BPPAUD-DIKMAS) Jawa Timur, serta akademisi pendidikan luar 
sekolah Universitas Negeri Surabaya. 
 

HASIL & PEMBAHASAN 
Identifikasi kebutuhan, masalah, dan potensi 
Pelatihan diikuti oleh 30 orang perwakilan PKBM kabupaten Malang. 
Penyampaian materi tentang identifikasi kebutuhan, masalah dan potensi 
lingkungan yang dapat dijadikan sebagai modal dalam pengembangan 
wawasan,  materi juga  untuk memunculkan kepekaan lembaga PKBM 
terhadap kebutuhan belajar masyarakat sekitar. Kebutuhan belajar merupakan 
dasar penyusunan program PNF yang akan diselenggarakan oleh PKBM. 
Menemukan kebutuhan belajar yang sesuai dengan kondisi social dan ekonomi 
masyarakat menjadi suatu perkara yang amat penting. Demikian halnya 
dengan masalah yang terjadi di masyarakat, perlu penanganan melalui aspek 
pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat. Sehingga program PNF 
mampu memberi solusi bagi permasalahan masyarakat. Adapaun potensi 
lingkungan dimana PKBM berada merupakan modal yang tidak bisa 
dipisahkan dari keberadaan PKBM.  
Tujuan berikutnya adalah PKBM memahami potensi yang dimiliki sebagai 
modal pengembangan lembaga yang berbasis pada masyarakat. Potensi 
lingkungan yang dimiliki PKBM dapat dijadikan modal dan mendorong untuk 
melakukan pengembangan.  
Antusiasme peserta beragam, karena latar belakang lembaga PKBM berbeda-
beda. Lembaga PKBM  ada yang sudah memiliki usaha kewirausahaan atau 
embrio kewirausahaan yang sedang dijalankan. Lembaga ini sangat antusias 
dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. 
  
Pengelolaan PKBM berbasis kewirausahaan. 
Pengelolaan PKBM dalam usaha mengembangan lembaga berbasis 
kewirausahaan diperlukan kerjasama dengan lembaga dan masyarakat. Prinsip 
pengelolaan PKBM yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga program 
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PNF harus dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat, dan 
harus mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat. Alur pengelolaan 
sebagaimana pada gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Alur Proses Pengelolaan PKBM 

Berdasarkan analisis lapangan, kondisi tempat PKBM masih belum baik. PKBM 
di kabupaten Malang masih menggunakan kantor yang bekerjasama dengan 
sekolah (formal). Hal ini ditengarai penyelenggara PKBM berasal dari 
kepedulian guru terhadap kondisi masyarakat sekitar yang dapat ’disentuh’ 
dengan program-program PNF. Sehingga keberadaan PKBM merupakan 
kepedulian guru dan pada akhirnya berkantor di sekolah dimana guru 
mengajar. Program PNF yang banyak diselenggaraan adalah pendidikan 
kesetaraan. Semua PKBM menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan 
baik paket B maupun C.  
Penyelenggaraan program PNF yang masih menggunakan sekolah sebagai 
kantor dan tidak mempunyai bukti  perjanjian kerjasama. Demikian halnya 
PKBM yang berada dalam pengelolaan pondok pesantren yang cenderung 
tidak terurus dengan baik atau profesioal. Kondisi ini terjadi karena program 
pendidikan kesetaraan paket B atau C di pondok pesantren ini ‘hanya’ menjadi 
lembaga ‘stempel’ bahwa lulusan pondok pesantren juga memiliki kemampuan 
setara dengan formal. Selain itu, bahwa pengelolaan PKBM ‘menyatu’ dengan 
pondok pesantren yang tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan. Pondok 
pesantren yang ‘tertutup’ artinya hanya beraktifitas dalam pondok saja, dan 
tidak berbaur dengan masyarakat menjadikan lembaga PKBM tidak dikenal 
oleh masyarakat sekitar. Sehingga layanan program PNF hanya pada santri 
yang ada di pondok pesantren saja. 
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 Lembaga PKBM yang telah memiliki kantor secara mandiri 
kondisinya juga kurang baik yaitu menggunakan rumah ukuran kecil dan 
sarana prsarana kurang memadahi. Kondisi ini menjadi pijakan awal dalam 
mengembangkan PKBM yang berbasis pada kewirausahaan, selain untuk 
memberikan manfaat kepada masyarakat, juga berfungsi untuk mem’branding’ 
lembaga PKBM menjadi baik. 
 Lingkungan sekitar PKBM ditemui banyak potensi yang dapat 
dimanfaatkan sebagai modal berwirausaha. Hal ini perlu diangkat menjadi 
tema yang dapat dikembangkan dengan melalui program PNF di PKBM. 
Sebagai contoh bagi PKBM yang berada di Malang selatan mempunyai potensi 
lingkungan pesisir yang sangat potensial. Tema-tema kewirausahaan yang 
dapat dikembangkan adalah segala macam olahan makanan yang berbahan 
pokok ikan laut, seperti; usaha krupuk ikan laut, nugget, ikan presto, abon ikan 
laut, ikan asin, rumah makan, kerajinan cangkang kerang. Adapun 
pemanfaatan kondisi alam agar menjadi wirausaha adalah seperti taman 
wisata, desa wisata laut, budidaya ikan, tempat outbond dan sebagainya.  
 Bagi PKBM yang berada didaerah perkotaan (pusat kota) dapat 
mengembangkan kewirausahaan yang berorientasi pada perdagangan atau 
ekonomi kreatif. Sedangkan PKBM yang berada didaerah pedesaan yang 
masyarakat mayoritas berprofesi petani adalah dengan menggunakan usaha-
usaha pertanian dan peternakan yang bisa dibuat ‘simbiosis mutualisme’ antara 
sawah dan ternak (pertanian dan peternakan).  
 Kewirausahaan berupa bendirinya usaha yang dijalankan oleh 
PKBM. Sebagian besar PKBM mempunyai usaha yang dijalankan dengan 
berbagai varian usaha dan kondisi usaha. Artinya bahwa usaha yang dapat 
mendatangkan uang telah pernah di lakukan PKBM. Hanya saja varian usaha 
tidak atau belum berkaitan dengan PKBM dan program PNF, sehingga usaha 
terlepas dari konteks PNF. Pemetaan jenis kewirausahaan perlu dilakukan 
untuk mendapatkan gambaran tentang jenis kewirausahaan yang dilaksanakan 
di PKBM. 

Gambar 2. usaha pembuatan dupa oleh peserta didik paket B 
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Berorientasi pada pendidikan kesetaraan  
 Pendidikan kesetaraan paket B dan C masih menjadi primadona 
program di PKBM. Padahal banyak program PNF yang dapat dikembangkan 
dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat sekarang maupun masa depan. 
Pendidikan kesetaraan memang merupakan kebutuhan bagi warga Malang, 
dimana terdapat banyak kawasan industry berkembang. Oleh karena itu 
diperlukan SDM yang minimal lulusan SMU sederajat. Bagi warga masyarakat 
yang belum memiliki ijazah SMU sederajat memilih mengikuti Kesetaraan 
paket C karena mudah dan fleksible dalam waktu, sehingga dapat diatur dan 
tidak mengganggu pekerjaan. 
 Kabupaten Malang banyak yang belum lulusan SMU sederajat 
sehingga mengikuti  paket C, disebabkan pengaruh lingkungan yang tidak 
baik, kondisi ekonomi orang tua, ikut melaut mencari nafkah dalam rangkan 
bertahan hidup. Kenakalan remaja sebagai dampak kapitalisasi dan liberalisasi 
kehidupan ini menjadi dominan mempengaruhi perilaku anak untuk tidak 
sekolah. 
 Jenis program PNF yang dapat dikembangkan berdasarkan 
kebutuhan masyarakat dapat diselenggarakan dengan baik apabila pemetaan 
kebutuhan sudah dilakukan. Kebutuhan untuk berwirausaha, memanfaatkan 
lingkungan sekitar yang dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan. Program 
pelatihan keterampilan praktis juga menjadi kebutuhan yang sangat baik pada 
masyarakat perkotaan Malang seperti; budidaya strawberry, produksi dupa, 
service handphone, merajut, desain grafis, sablon cetak, dan sebagainya. 
Program praktis ini merupakan pengembangan program pelatihan yang dapat 
diselenggarakan oleh PKBM. 
 PKBM yang berada pada masyarakat Malang bagian selatan lebih 
banyak berprofesi sebagai nelayan dan perkebunan. Nelayan masih bersifat 
tradisional yang belum menggunakan teknik modern. Sehingga dampaknya 
belum seperti yang diharapakan yang memberi kesejahteraan lebih bagi 
masyarakat. PKBM dapat mengembangkan program PNF yang berorientasi 
pada bidang perkebunan dan nelayan.  
1. Peran PKBM dalam memberikan layanan pendidikan nonformal 
Berdasarkan analisis dapat disimpulkan peran PKBM dalam pendidikan 
nonformal meliputi;  
a) Memberikan nilai tambah dalam bentuk vocational skills.  
Program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh PKBM dengan 
mengacu pada kebutuhan masyarakat sekarang maupun yang akan datang 
merupakan bentuk inisiasi yang dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat. 
Program pendidikan nonformal yang terintegrasi dengan kewirausahaan 
budidaya strawberry, pembuatan tusuk sate, produksi dupa, kerupuk samiler 
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dengan berbagai macam rasa, mampu memberikan pengaruh yang cukup baik. 
Program-program tersebut merupakan hasil kreatifitas yang mampu 
membangkitkan masyarakat untuk turut serta dalam program pendidikan 
nonformal yang diselenggarakan PKBM dan mendapatkan tambahan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan serta peningkatan ekonomi keluarga. 
b) Fasilitasi 
PKBM sebagai suatu kelembagaan, menjadi wadah dalam melaksanakan 
aktifitas masyarakat dalam bidang pendidikan non formal. Sarana dan 
prasarana PKBM sangat menunjang pelaksanaan program pendidikan 
nonformal dengan sederhana, namun cukup membantu. Pemberdayaan warga 
belajar pendidikan nonformal telah diwadahi oleh PKBM dengan 
menambahnya dengan keterampilan. Sehingga dengan peran PKBM sebagai 
fasilitator dalam pemberdayaan warga belajar pendidikan nonformal dapat 
terwujud. Semua PKBM telah berperan aktif dalam meleksanakan program 
pemberdayaan WB pendidikan nonformal dengan menggunakan fasilitas yang 
disediakan oleh PKBM. 
c) Motivasi 
Masyarakat sebagai sasaran program pendidikan nonformal dalam rangka 
pemberdayaan mempunyai keunikan masing-masing. Kondisi masyarakat 
dengan berbagai latar belakang itu mempunyai motivasi berbeda pula. 
Pertemuan dalam program pendidikan nonformal yang diselenggarakan 
menjadi ajang saling memberikan motivasi sesama WB. Motivasi multi arah, 
yaitu dari instruktur/tutor kepada warga belajar, dari warga belajar kepada 
warga belajar lainnya, dari warga belajar kepada instruktur/tutor. Sehingga 
saling menguatkan. Demikian juga pada pelaksanaan kewirausahaan, dengan 
memberikan pinjaman tanpa bunga, kerjasama usaha peternakan, maupun 
perikanan menjadi motivasi tersendiri bagi WB.  
Strategi penguatan kelembagaan PKBM melalui program kewirasahaan dalam 
memberikan layanan kepada warga belajar pendidikan nonformal. Program 
pendidikan nonformal yang telah diselenggarakan dengan melibatkan 
masyarakat sebagai upaya menguatkan kelembagaan PKBM dapat 
diwujudkan. Keberhasilan program pendidikan nonformal yang dipadukan 
dengan kewirausahaan dapat dilihat dari kondisi berdaya atau ”keberdayaan” 
masyarakat sebagai warga belajar.  
Posisi dan peran yang strategis dalam menumbuhkembangkan partisipasi 
masyarakat dalam program pendidikan nonformal (A, B, C) hendaknya 
mendapatkan support yang bersar. Support ini kepada PKBM dalam bentuk 
apapun, terutama partisipasi masyarakat dalam mengikuti program-program 
pemberdayaan masyarakat yang diselengarakan. Demikian halnya dengan 
dana bagi berkembangnya program-program pendidikan nonformal dan 
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informal, maka program kewirausahaan sebagai upaya pemberdayaan WB 
pendidikan nonformal perlu dikembangkan oleh PKBM. Sehingga 
memungkinkan dengan adanya kewirausahaan, PKBM memiliki unit-unit 
usaha yang bisa menopang kehidupan dan kesejahteraan PKBM serta 
keberdayaan WB pendidikan nonformal.  
PKBM sebagai lembaga penyelenggara program pemberdayaan masyarakat 
sangat dibutuhkan keberadaanya di tengah-tengah masyarakat. Kebutuhan 
masyarakat akan pendidikan muncul secara alamiah yang bersifat kondrati. 
Hanya saja dalam pelaksanaan pemenuhannya sangat tergantung dengan 
kesempatan, dana, waktu dan sebagainya. Sehingga kebutuhan akan 
pendidikan sebagai kebutuhan “dasar” kadang-kadang tidak terpenuhi pada 
pendidikan sekolah. 
Keberadaan PKBM sebagai penyelengara program pendidikan nonformal baik 
berfungsi suplement, complement dan substitution untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat melalui kewirausahan. Oleh karena itu PKBM sebagai lembaga 
penyelenggara program pemberdayaan harus dikelola secara professional. 
 Sebagai bentuk profesionalisme dalam pengelolaan program pendidikan 
nonformaldi PKBM adalah dengan mengikuti aturan dan syarat yang 
dibutuhkan. Sehingga terjadi pemberdayaan PKBM dalam memberikan 
layanan pendidikan non formal dan informal bagi masyarakat. Tahap-tahap 
pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Rukminto Adi, Isbandi 
(2003:260) sebagai berikut. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tahap Persiapan 

2. Tahap Pengkajian 
(assessment) 

3. Tahap Perencanaan 
alternative program 
atau kegiatan 

4. Tahap pelaksanaan 
program atau kegiatan 

5. Tahap evaluasi program 
pelaksanaan 

6. Tahap Terminasi 
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Gambar 3. Tahapan Penguatan Kelembagaan 

 
 
Rencana kegiatan selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dan membangun 
komitmen lanjutan pengembangan PKBM berbasis kewirausahaan sesuai 
dengan potensi lembaga.  Membangun komitmen dengan pengelola PKBM 
untuk melaksanakan dan mengembangkan potensi lingkungan sebagai sumber 
penguatan lembaga. Komitmen mengelola PKBM berbasis wirausaha 
dimaksudkan untuk menanamkan jiwa mengubah kondisi PKBM sekarang 
menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan evaluasi kegiatan PKM dilakukan dengan 
wawancara memberikan gambaran peserta pendampingan PKBM mau dan 
bersemangat melakukan perubahan pengelolaan yang menekankan pada 
kearifan lokal, potensi lokal. Kewirausahaan dikembangkan untuk menguatkan 
PKBM dalam memberikan layanan kepada masyarakat melalui program PNF. 

 
SIMPULAN 

PKBM yang didampingi rata-rata masih belum memiliki fasilitas ruang kerja 
yang permanen, demikian pula yang bekerja sama dengan pesantren juga 
kurang efektif dan kurang fungsional, potensi pengembangan kewirausahaan 
bagi warga wajar cukup memadai sehingga dengan pengembangan program 
ini akan sangat membantu dalam penguatan baik bagi lembaga penyenggara 
maupun warga belajar yang ada. Semanagat PKBM untuk didampingi secara 
kontinyu menjadi harapan warga belajarmau dan kuatnya indicator semangat 
melakukan perubahan pengelolaan dengan penekanan kepada  potensi lokal.  
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