LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

BAKTI NUSANTARA 2020
NABIRE, PAPUA
SERTA

YAYASAN TUNAS BAKTI NUSANTARA
TAHUN KEGIATAN 2020

Anak-anak dalam baju khas Papua saat peresmian
Asrama Yaro (Helen Ariany Centre & Honai Chista).

K ata P e n g antar
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tunas Bakti
Nusantara masih diberi kesempatan untuk berkontribusi bagi
bangsa. Dengan terus membawa visi sebagai Garda Terdepan
menjaga semangat gotong royong pada generasi penerus
bangsa sebagai modal besar menuju Indonesia yang adil,
makmur,
dan
sejahtera,
kami
senantiasa
mendukung
pembangunan pada wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar
Indonesia.
Pandemi Coronavirus Disease-19 (COVID-19) yang melanda
dunia adalah suatu hal yang tidak terduga dan berdampak pada
kehidupan banyak orang. Namun, kondisi tersebut tidak
menyurutkan semangat kami untuk menyelesaikan proyek
Nabire yang telah dimulai di awal tahun 2020, serta terus
mencari peluang untuk dapat lebih banyak berkontribusi pada
masyarakat.
Laporan ini berisi tentang dokumentasi dan rangkuman
kegiatan kami selama 2020. Selain proyek utama di Nabire,
terdapat beberapa kegiatan baik yang selaras dengan programprogram bakti nusantara maupun bersifat bantuan bagi
masyarakat terdampak COVID-19 sebagai wujud komitmen kami
untuk selalu memberi dampak positif di berbagai keadaan.
Semoga yang kami usahakan di tahun 2020 dapat menjadi
penyemangat untuk terus berkontribusi di tahun-tahun dan
proyek-proyek berikutnya.
Salam Nusantara!
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Samb u t a n Ketua Y ayasan Tunas
B akt i N u s antara
Ada rasa bangga bisa kembali menuliskan kata-kata di sini.
Walau begitu, kata-kata tidak akan mampu menggambarkan
semua persistensi dan determinasi atas perjuangan yang sudah
dilakukan untuk siswa-siswa SDN Muko bisa mempunyai tempat
berteduh, tempat membersihkan badan, serta tempat makan
yang lebih layak dan sehat untuk mereka. Sesuatu yang seperti
sudah menjadi hal yang biasa ada di perkotaan, tetapi
sayangnya tidak begitu di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan
terdepan) Indonesia.
Peresmian diselesaikan dalam satu hari saja, tetapi sudah
memakan waktu lebih dari dua tahun sejak persiapan
pembangunan. Sesuatu yang tidak mudah, tetapi kami semua
mau untuk melakukannya. Berusaha aktif dan peduli untuk
berkolaborasi serta berkoordinasi dengan segala pihak untuk
memberikan solusi dengan cepat dan tepat terhadap sesuatu
yang bisa diperbaiki di masyarakat.
Perjuangan yang selalu memberikan kami semua berkat
melimpah dan kebahagiaan di akhir kegiatan dengan melihat
senyum lebar dan wajah suka cita dari masyarakat yang
terbantu. Puji Tuhan ini adalah tahun kelima kegembiraan
Yayasan Tunas Bakti Nusantara. Lima tahun di lima daerah di
Indonesia: Lombok Barat, Timor Tengah Utara, Serang, Natuna,
dan Nabire di tahun ini.
Tahun 2020 adalah tahun yang sulit untuk kita semua. Tahun
dengan pandemi Covid-19 membuat dunia berhenti bergerak,
memberi waktu yang sulit untuk memikirkan hal selain
pandemi. Tetapi di tahun ini juga, kami melihat betapa rentan
dan butuh bantuannya saudara-saudara kita yang masih sangat
terbatas di daerah 3T tersebut. Segala fokus kita jangan
dihabiskan hanya untuk pandemi ini saja tetapi untuk hal-hal
lain yang terimbas dari pandemi ini.
Ekonomi mengalami perburukan yang luar biasa, pendidikan
mengalami perubahan yang seketika, dan kesehatan mengalami
perubahan yang tidak terduga.
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Semua perubahan dan tantangan di tahun ini membuat
pergerakan Yayasan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya di
hari peresmian Nabire; hal yang sudah didiskusikan mendalam
dan mengutamakan kebaikan untuk semua pihak. Walau begitu,
kami berupaya menyelesaikan apa yang sudah kami rencanakan
untuk Nabire dengan sebaik-baiknya.
Yayasan
Tunas
Bakti
Nusantara
terus
berusaha
mengembangkan diri dan mendengarkan kebutuhan dari
daerah 3T Indonesia, termasuk di tahun pandemi ini. Dengan
bangga di tahun ini kami menyelenggarakan sesuatu yang baru:
Guru Nusantara dan Sembako Nusantara. Dua kegiatan yang
berbeda dengan kegiatan Bakti Nusantara ini akan dilakukan
secara terus menerus di tempat yang sudah didatangi oleh
Yayasan Tunas Bakti Nusantara sebelumnya. Kegiatan ini
berusaha menjaga hubungan dan tetap peduli, demi perbaikan
di daerah-daerah tersebut. Tentunya sedikit kegiatan yang
dilakukan Yayasan akan menjadi benih kebaikan yang akan kita
pelihara dan perjuangkan, agar bisa menjadi besar dan
memberikan banyak manfaat bagi Indonesia.
Saya tidak akan pernah bosan untuk membuka Yayasan ini
seluas-luasnya bagi siapa saja yang mau bergabung. Kami
percaya bahwa tidak ada manusia super yang bisa segalanya;
tetapi ada manusia biasa yang bisa sesuatu yang dikuasainya,
bersatu dengan banyak manusia lain dengan kebisaan yang
berbeda, kemudian menghasilkan manfaat yang luar biasa.
Pintu keterlibatan ini akan selalu kami buka, saran masukan
dan juga bantuan akan selalu kami terima dengan suka cita,
demi manfaat yang bisa lebih banyak lagi kita berikan ke
bangsa dan negara kita tercinta ini. Salam Nusantara!

Salam Nusantara!

dr. Teguh Dwi Nugroho, Sp.B
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Exec u t i v e Summary
B a k ti Nusantar a 2 0 2 0 N a b i r e :
Asrama
Yaro
untuk
Dukungan
Pendidikan
Berkualitas Bagi Anak-Anak Asli Papua (Distrik
Yaro, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua)
Pembangunan kompleks asrama baru SDN Muko di Distrik
Yaro, Kabupaten Nabire yang mencakup asrama putra dan
putri, ruang makan dan dapur, serta kamar mandi
berupaya memfasilitasi anak-anak suku pedalaman agar
lebih nyaman bersekolah jauh dari rumah.
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sepanjang Tahun 2020
tidak menyurutkan semangat Bakti Nusantara berkontribusi
terhadap pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia
di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Sebagai wilayah di pulau
paling
timur
Indonesia,
harus
diakui
bahwa
Papua
membutuhkan akselerasi pembangunan agar kesejahteraan
warganya dapat setara dengan daerah-daerah lain.
Salah satu kunci utama dari kesejahteraan tentunya adalah
pendidikan yang memadai. Terutama bagi anak-anak sebagai
generasi penerus, pendidikan adalah kunci kemajuan diri,
keluarga, dan masyarakat. Semangat inilah yang mendasari
Bakti Nusantara untuk terus berkontribusi bagi kemajuan
pendidikan, juga kesehatan, wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan
terdepan) Indonesia.

ASRAMA UNTUK ANAK-ANAK SUKU PEDALAMAN
PAPUA
Anak-anak suku pedalaman Papua yang bersekolah di SDN
Muko Tanah Merah, Distrik Yaro, Nabire dapat tersenyum ceria
ketika akhirnya dapat merasakan asrama baru. Kompleks
asrama yang mencakup asrama putra dan putri, ruang makan
dan dapur, serta kamar mandi ini merupakan hasil kolaborasi
Yayasan Tunas Bakti Nusantara (Bakti Nusantara) dengan Bosch
Indonesia dan AFC Life Science.
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Asrama
lama SD Negeri Muko Tanah Merah

Asrama baru hasil kolaborasi
Yayasan Tunas Bakti Nusantara dengan
Bosch Indonesia & AFC Life Science

Keberadaan kompleks asrama baru yang turut didukung oleh
Pemerintah
Kabupaten
Nabire
dan
Kodim
1705/Paniai
diharapkan semakin memfasilitasi anak-anak pedalaman yang
selama ini perlu menempuh hampir 5 (lima) jam perjalanan
hanya untuk bersekolah. Asrama lama yang diinisasi oleh para
guru, dirasa sudah saatnya ditingkatkan kelayakan serta
kapasitasnya agar anak-anak tadi dapat semakin fokus dan
bersemangat bersekolah.
Kolaborasi Bakti Nusantara dengan Bosch Indonesia dan AFC
Life
Science
merupakan
salah
satu
implementasi
visi
pemerataan kualitas sumber daya manusia untuk kemajuan
Indonesia. Termasuk pembangunan asrama, Bakti Nusantara
2020 Nabire dengan dukungan para sponsor dan donatur
mengadakan:
1. Pembangunan asrama putra dan putri, ruang makan dan
dapur, serta kamar mandi
2. Meja dan kursi makan untuk kapasitas 48 orang
3. Kitchen set yang melengkapi dapur bersih
4. Ranjang 3 set, almari 6 set, meja belajar 2 buah, kursi
belajar 12 buah; untuk 12 orang siswa putri
5. Ranjang 12 set, almari 18 set; untuk 36 orang siswa putra
6. Kasur, bantal, guling, dan 2 set sprei untuk orang siswa
7. Woodworking workshop (pelatihan kerajinan kayu) bagi 100
orang warga
8. Sembako bagi 110 pendidik serta masyarakat sekitar sekolah
guna mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19
9. Sembako bagi 54 guru dan tenaga honorer dalam rangka
perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia
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Bupati Nabire, Isaias Dow, di awal pembangunan asrama
mengatakan, “Kegiatan Bakti Nusantara selaras dengan salah
satu misi Pemerintah Kabupaten Nabire, yakni meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang sehat, berilmu, berbudaya,
dan berdaya saing. Dengan asrama yang layak dan memadai,
serta kebutuhan pokok yang terus terpenuhi, anak-anak dapat
belajar secara optimal sehingga kelak tumbuh menjadi manusia
berdaya, sehingga mampu ikut andil memajukan Papua,
khususnya Nabire.”
Kompleks asrama yang diresmikan pada hari ini (15/8), terdiri
dari 5 bangunan utama. Bangunan pertama adalah asrama
putra yang dibangun bersama Bosch Indonesia dengan nama
Honai
Chista
yang
diambil
dari
nama
seorang
dewi
pengetahuan Persia. Adapun tiga bangunan lain, yakni asrama
putri, ruang makan dan dapur, serta kamar mandi yang
merupakan hasil kolaborasi dengan AFC Life Science yang
diberi nama Helen Ariany Centre.
Selain pembangunan asrama beserta isi kelengkapannya, anakanak SDN Muko juga mendapatkan bantuan biaya hidup dari
Bosch Indonesia selama 5 (lima) tahun sebagai upaya lain
membantu kelancaran proses pendidikan mereka.

AGUSTHINA TAIHUTTU: INSPIRASI DAN PAHLAWAN
PENDIDIKAN BAGI ANAK PAPUA
Sebelum adanya asrama baru, anak-anak pedalaman Papua
yang bersekolah di SD Negeri Muko Tanah Merah tinggal di
asrama darurat yang merupakan dapur rumah kepala sekolah,
Agusthina Taihuttu. Beliau adalah pahlawan yang sudah
mendidik dan mengasuh anak-anak karena tanpa adanya
asrama darurat tadi, anak-anak harus menembus hutan selama
berjam-jam hanya untuk bersekolah. Agusthina pun secara
pribadi membiayai kebutuhan sehari-hari anak didiknya selama
bersekolah. Untuk mendapatkan tambahan biaya, Agusthina
bersama anak-anak kemudian menanam singkong dan mencari
batu di sungai untuk dijual.
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Agusthina Taihuttu (tengah) bersama para
guru SD Negeri Muko Tanah Merah

Agusthina berjuang dengan ikhlas dan tangguh karena anakanak pedalaman Papua tadi adalah generasi pertama keluarga
yang mengenyam pendidikan formal, bahkan sebagian besar
mereka tidak dapat berbahasa Indonesia ketika pertama kali
sekolah. Jika tidak mendapatkan pendidikan formal, anak-anak
ini tidak akan bisa melepaskan dirinya dari kemiskinan
struktural serta memperbaiki kondisi keluarga. Fakta inilah
yang membuat Agusthina memantapkan hati, tetap bertahan di
SD Negeri Muko Tanah Merah selama bertahun-tahun untuk
memberikan pendidikan yang layak bagi mereka.
“Kami sangat senang dan terharu dengan bantuan
yang digalang oleh Bakti Nusantara. Saya tidak
pernah menyangka sebelumnya bahwa niat saya
mendidik dan mengasuh anak-anak Papua ternyata
mampu menggerakkan hati orang-orang yang sangat
jauh dari saya. Semoga asrama ini bisa menjadi
penyemangat anak-anak untuk menggapai cita-cita
lebih besar lagi. Saya percaya anak-anak ini bisa
memajukan Papua nantinya dan membuat Indonesia
bangga,” ujar Agusthina Taihuttu, Kepala SD
Negeri Muko Tanah Merah.
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DUKUNG PEMERATAAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DAERAH 3T INDONESIA
“Sejak tahun 2016 Bakti Nusantara dilaksanakan,
kami berangkat dari cerita masyarakat di wilayah
yang kami bantu. Ceritanya memiliki narasi yang
sama, seseorang atau kelompok berjuang dengan
penuh keikhlasan untuk membangun wilayahnya,
meskipun terbentur keterbatasan. Cerita inilah yang
menggerakkan Bakti Nusantara mengajak banyak
pihak
lain
untuk
bersama-sama
membantu,
mendobrak keterbatasan akses pendidikan maupun
kesehatan, agar setiap rakyat Indonesia dapat
merasakan kesejahteraan di manapun mereka
berada,” kata Assed Lussak, Direktur Eksekutif
Yayasan Tunas Bakti Nusantara.
Bakti Nusantara sendiri adalah gerakan yang dilandasi oleh
semangat kepedulian, kemanusiaan, persaudaraan, dan gotong
royong untuk mendorong pembangunan di wilayah tertinggal,
terluar, dan terdepan (3T) Indonesia. Diprakarsai oleh Yayasan
Tunas Bakti Nusantara dan diinisiasi oleh Ikatan Alumni SMA
Taruna Nusantara, Bakti Nusantara selalu bekerja sama dengan
pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, PGRI, serta berbagai
sponsor dan donatur.
Bakti
Nusantara
memiliki
3
(tiga)
misi
utama,
yaitu
kesejahteraan
(Bangun
Nusantara),
kesehatan
(Sehat
Nusantara), dan pendidikan (Inspirasi Nusantara). Kegiatan ini
telah 5 (lima) kali dilaksanakan, secara berturut-turut:
Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (2016);
Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (2017),
Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang, Banten (2018);
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (2019); serta Kabupaten
Nabire, Papua (2020).
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Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire (tengah) bersama
Dandim 1705/Paniai (empat dari kanan) dan
Sekretaris Panitia Lokal Bakti Nusantara (tiga dari kanan)
meresmikan Honai Chista dan Helen Ariany Centre

Dandim 1705/Paniai, Letkol Inf. Benny Wahyudi,
pada saat peresmian asrama mengapresiasi bantuan
yang datang dari berbagai penjuru Indonesia,
“Aktivitas seperti ini merupakan wujud nyata gotong
royong dan persaudaraan seluruh masyarakat.
Bantuan dan dukungan datang dari lokasi yang
berbeda, masyarakat yang berbeda, stakeholders
serta orang-orang baik yang berbeda. Satu hal yang
sama, semangat gotong royong membangun dan
memajukan daerah dalam bingkai ke-Indonesia-an.
Keberadaan asrama, juga dukungan operasional
lain, menjadikan anak-anak kita, generasi penerus
Nabire, mempunyai bekal untuk meningkatkan
kapasitas dirinya, serta nantinya, kesejahteraan
keluarga dan masyarakat.”
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1

PEND A H U L U A N

Bab 1
Pendahuluan
Yayasan Tunas Bakti pada tahun 2020 membagi kegiatannya
dalam dua klaster besar: kegiatan utama berupa Bakti
Nusantara Ke-5 yang diselenggarakan di Nabire; serta beberapa
kegiatan sepanjang tahun yang baru pertama kali dilakukan.
Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, Yayasan ingin
mendukung pemerataan dan pembangunan manusia unggul di
3T
(terluar,
terdepan,
tertinggal)
Indonesia,
sekaligus
menguatkan penanda kedaulatan negara.

Bakti Nusantara
Bakti Nusantara adalah gerakan yang dilandasi oleh semangat
kepedulian, kemanusiaan, persaudaraan dan gotong royong,
untuk mendorong pembangunan di tepi luar Indonesia. Tujuan
program ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
dan menjadi inspirasi dalam membangun sebuah peradaban
yang maju, beradab, dan berkarakter. Diselenggarakan oleh
Yayasan Tunas Bakti Nusantara, kegiatan Bakti Nusantara
memiliki tiga misi utama, yaitu:
1. Bangun Nusantara (Kesejahteraan)
2. Sehat Nusantara (Kesehatan)
3. Inspirasi Nusantara (Pendidikan)
Kegiatan Bakti Nusantara pertama kali dilaksanakan di Desa Aik
Mual, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
pada 2016. Selanjutnya pada 2017, Provinsi Nusa Tenggara
Timur terpilih sebagai lokasi sasaran. Desa Sekon, sebagai
fokus, merupakan sebuah desa kecil di wilayah Kecamatan
Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Bakti Nusantara
selanjutnya memilih Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang di
Provinsi Banten sebagai lokasi kegiatan pada 2018. Bakti
Nusantara pada 2019 memilih Kampung Segeram di Kabupaten
Natuna, kemudian Kampung Muko Tanah Merah di Kecamatan
Yaro, Kabupaten Nabire pada 2020.
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Bangun Nusantara merupakan kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana umum, pengadaan fasilitas air bersih dan
sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pemasangan fasilitas
energi terbarukan. Pada 2020, Bakti Nusantara berfokus pada
pembangunan asrama bagi para siswa SD Negeri Muko yang
selama ini perlu menempuh 5 (lima) jam perjalanan menembus
hutan untuk bersekolah.
Sehat Nusantara memiliki konsep pelayanan kesehatan yang
dihadirkan melalui rumah sakit lapangan, dengan dokter,
tenaga medis dan obat obatan, pelayanan/operasi gratis,
sunatan massal, donor darah, serta memberikan penyuluhan
kesehatan dan pengembangan kapasitas tenaga medis lokal.
Pada tahun 2020 yang sedang dilanda pandemi global Covid-19,
program ini dilaksanakan secara terbatas dengan memberikan
penyuluhan gizi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
melalui media promosi kesehatan, antara lain poster, buku. Di
samping itu, upaya pemantauan gizi juga dilakukan dengan
pemberian alat pengukur tinggi dan berat badan.
Inspirasi Nusantara menjadi kegiatan edukatif yang bertujuan
membangun pola pikir, sikap, dan tekad generasi penerus
bangsa untuk berani meraih cita-cita menuju Indonesia yang
maju dan berkarakter dengan melestarikan nilai cinta tanah air,
budaya
gotong
royong,
semangat
kekeluargaan
dan
kebersamaan sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi dari
para pejuang dan pendiri bangsa. Kali ini, Inspirasi Nusantara
menyelenggarakan pelatihan keterampilan woodworking agar
masyarakat Nabire mampu mandiri dalam berusaha dengan
karya khas tersendiri.
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Kegiatan Sepanjang Tahun
Yayasan Tunas Bakti Nusantara untuk pertama kalinya setelah
lima tahun berkegiatan mulai menyelenggarakan kegiatan
sepanjang tahun di luar kegiatan utama. Hal ini didasarkan
pada pemikiran untuk terus mengkativasi semangat daerahdaerah sasaran Bakti Nusantara sebelumnya, sekaligus
menggerakkan para champion lokal. Beberapa kegiatan yang
dilakukan, antara lain:
1. Sembako Nusantara sebagai upaya membantu masyarakat
yang
terdampak
pandemi
Covid-19.
Banyak
pihak
memandang tahun 2020 menjadi masa perekonomian
terberat
selama
enam
dekade
terakhir.
Pandemi
mengakibatkan roda perekonomian terhenti, perbatasan
antar wilayah ditutup, yang pada akhirnya berdampak pada
pemutusan hubungan kerja serta terhentinya pemasukan.
Melalui program Sembako Nusantara, Yayasan berupaya
meringankan beban masyarakat di wilayah 3T Indonesia,
setidaknya di sisi kebutuhan pokok keluarga.
2. Guru Nusantara menjadi upaya lain Yayasan untuk secara
khusus membantu guru-guru honorer yang di luar masa
pandemi
pun,
kurang
mendapatkan
perhatian
dan
dukungan pemerintah maupun pihak-pihak lain. Melalui
program ini, para guru honorer mendapatkan insentif
setiap bulan yang diharapkan meningkatkan motivasi serta
fokus mereka dalam mengajar.
3. Bantuan Handphone & Pulsa bertujuan membantu para
guru dalam proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang
terpaksa dilakukan akibat penutupan sekolah untuk
kegiatan tatap muka sehubungan dengan adanya pandemi
Covid-19.
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2

KEGIATAN UTAMA:
BANGUN NUSANTARAHELEN ARIANY CENTRE &
HONAI CHISTA

Bab 2
Kegiatan Utama: Bangun NusantaraAsrama Yaro (Helen Ariany Centre & Honai
Chista)
Bakti Nusantara 2020 mengambil tempat pelaksanaan di Distrik
Yaro, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Berkolaborasi dengan
Bosch Indonesia dan AFC Life Science, Bangun Nusantara
sebagai mata kegiatan utama Bakti Nusantara, merupakan
salah satu implementasi visi pemerataan kualitas sumber daya
manusia untuk kemajuan Indonesia. Program ini bertujuan
untuk menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana fisik di
wilayah tujuan untuk mendukung kehidupan masyarakat
dengan cara membangun fasilitas umum, pendidikan, atau
menyediakan kebutuhan perlengkapan dan atau peralatan.
Bangun
Nusantara
diharapkan
mampu
memudahkan
masyarakat melakukan kegiatan, baik ekonomi, kesehatan,
maupun
pendidikan.
Pembangunan
yang
dilaksanakan
berorientasi pada bangunan atau penyediaan fasilitas jangka
panjang yang dapat dimanfaatkan secara bersama.
Yayasan Tunas Bakti Nusantara pada Bakti Nusantara 2020
kemudian melakukan pembangunan kompleks asrama baru SDN
Muko di Distrik Yaro, Kabupaten Nabire yang mencakup asrama
putra dan putri, ruang makan dan dapur, serta kamar mandi.
Anak-anak suku pedalaman Papua yang bersekolah di SDN
Muko Tanah Merah, Distrik Yaro, Nabire dapat tersenyum ceria
ketika akhirnya dapat merasakan asrama baru.
Keberadaan kompleks asrama baru yang turut didukung oleh
Pemerintah
Kabupaten
Nabire
dan
Kodim
1705/Paniai
diharapkan semakin memfasilitasi anak-anak pedalaman yang
selama ini perlu menempuh hampir 5 (lima) jam perjalanan
hanya untuk bersekolah. Asrama lama yang diinisasi oleh para
guru, dirasa sudah saatnya ditingkatkan kelayakan serta
kapasitasnya agar anak-anak tadi dapat semakin fokus dan
bersemangat bersekolah.
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Pembangunan Asrama SD Negeri Muko
Kompleks asrama yang diresmikan pada 15 Agustus 2020 terdiri
dari 5 (lima) bangunan utama. Bangunan pertama adalah
asrama putra yang dibangun bersama Bosch Indonesia dengan
nama Honai Chista yang diambil dari nama seorang dewi
pengetahuan Persia. Adapun tiga bangunan lain, yakni asrama
putri, ruang makan dan dapur, serta kamar mandi yang
merupakan hasil kolaborasi dengan AFC Life Science yang diberi
nama Helen Ariany Center. Melengkapi asrama ini, terdapat
meja dan kursi belajar, kasur, bantal, guling, hingga kitchen set
serta meja dan kursi makan. Selain pembangunan asrama
beserta isi kelengkapannya, anak-anak SDN Muko juga
mendapatkan bantuan biaya hidup selama 5 (lima) tahun dari
Bosch Indonesia sebagai upaya lain membantu kelancaran
proses pendidikan mereka.
“Sejalan dengan komitmen Bosch yang hadir untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kami
meyakini ketersediaan wisma tinggal yang layak dan
memadai akan membantu anak-anak mendapatkan
kehidupan dan masa depan yang lebih baik.
Karenanya,
kami
merasa
terhormat
dapat
berkontribusi mewujudkan kediaman bagi anak-anak
pedalaman di Papua -yang tidak hanya nyaman,
tetapi
juga
menghadirkan
kemudahan
akses
terhadap sarana prasarana pendidikan,” ujar Toto
Suharto, Managing Director, PT Robert Bosch
Automotive.
Sebelum adanya asrama baru, anak-anak pedalaman Papua
yang bersekolah di SD Negeri Muko Tanah Merah tinggal di
asrama darurat yang merupakan dapur rumah kepala sekolah,
Agusthina Taihuttu. Beliau adalah pahlawan yang sudah
mendidik dan mengasuh anak-anak karena tanpa adanya
asrama darurat tadi, anak-anak harus menembus hutan selama
berjam-jam hanya untuk bersekolah. Agusthina pun secara
pribadi membiayai kebutuhan sehari-hari anak didiknya selama
bersekolah. Untuk mendapatkan tambahan biaya, Agusthina
bersama anak-anak kemudian menanam singkong dan mencari
batu di sungai untuk dijual.
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Pembangunan berlangsung selama 5 (lima) bulan, dimulai dari
bulan Februari sampai dengan Juli 2020. Pembangunan
dikerjakan oleh tenaga lokal yang terlatih dengan desain dan
teknis perencanaan yang dikerjakan oleh Tim Bangun
Nusantara. Anggota Tim Bangun Nusantara secara berkala
melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan
asrama. Pembelian material dilakukan pada toko bangunan
yang memiliki jarak terdekat dari lokasi pembangunan. Hal ini
tentunya dilaksanakan dengan alasan efisiensi biaya angkut
mengingat diperlukan waktu kurang lebih satu jam dari pusat
kota Nabire untuk menuju lokasi pembangunan. Hal tersebut
juga menjadi tantangan bagi tim Bangun Nusantara yang
berada
di
Nabire
dalam
melaksanakan
pengawasan
pembangunan.
Selama jalannya proses pembangunan asrama, Tim Bangun
Nusantara secara intensif melakukan pendekatan sosialkultural dengan warga sekitar lokasi pembangunan. Hal ini
menjadi krusial mendukung kelancaran pembangunan asrama,
baik dari sisi jalannya proses pembangunan maupun proses
penyimpanan material bangunan. Pada akhirnya, tim Bangun
Nusantara
dapat
merampungkan
pembangunan
dengan
spesifikasi dan rentang waktu yang telah ditentukan.
Pembangunan asrama mendapati 2 (dua) faktor hambatan
utama, yakni kondisi sosial-kultural masarakat sekitar dalam
bekerja sama, serta diperlukannya waktu tempuh kurang lebih
1 (satu) jam dari pusat kota Nabire untuk menuju lokasi
pembangunan.
Pada saat akan dimulainya pembangunan, terdapat beberapa
warga sekitar lokasi pembangunan yang melakukan klaim
terhadap pohon yang berada di lokasi pembangunan dan
meminta ganti rugi atas ditebangnya pohon tersebut untuk
pembangunan. Meski sebelumnya, telah terjadi kesepakatan
bahwa lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan telah
bebas secara adat.

24

Tim Bangun Nusantara juga beberapa kali mengalami
kehilangan material. Saat ditelusuri, material tersebut ternyata
digunakan warga sekitar untuk pembangunan. Tak jarang,
terdapat pula pihak-pihak yang secara terang-terangan
meminta material. Meskipun mengetahui kelompok-kelompok
yang mengambil material tadi, Tim Bangun Nusantara memilih
untuk menghindari konfrontasi langsung.
Hal kedua yang menjadi tantangan Tim Bangun Nusantara
adalah jarak antara Nabire di mana tim berdomisili dengan
Muko Tanah Merah sebagai lokasi pembangunan. Jarak ini
memberikan tantangan pengawasan serta proses pembelian
dan transportasi material. Pembelian material akhirnya
dilakukan pada toko bangunan yang memiliki jarak terdekat
dengan lokasi pembangunan.
Dandim 1705/Paniai, Letkol Inf. Benny Wahyudi,
pada saat peresmian asrama mengapresiasi bantuan
yang datang dari berbagai penjuru Indonesia,
“Aktivitas seperti ini merupakan wujud nyata gotong
royong dan persaudaraan seluruh masyarakat.
Bantuan dan dukungan datang dari lokasi yang
berbeda, masyarakat yang berbeda, stakeholders
serta orang-orang baik yang berbeda. Satu hal yang
sama, semangat gotong royong membangun dan
memajukan daerah dalam bingkai ke-Indonesia-an.
Keberadaan asrama, juga dukungan operasional
lain, menjadikan anak-anak kita, generasi penerus
Nabire, mempunyai bekal untuk meningkatkan
kapasitas dirinya, serta nantinya, kesejahteraan
keluarga dan masyarakat.”
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Asrama lama SD Negeri Muko Tanah Merah
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Gotong Royong Menginspirasi dan
Menyehatkan
“Kegiatan Bakti Nusantara selaras dengan salah satu
misi
Pemerintah
Kabupaten
Nabire,
yakni
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
sehat, berilmu, berbudaya, dan berdaya saing.
Dengan asrama yang layak dan memadai, serta
kebutuhan pokok yang terus terpenuhi, anak-anak
dapat belajar secara optimal sehingga kelak tumbuh
menjadi manusia berdaya, sehingga mampu ikut
andil memajukan Papua, khususnya Nabire,” ujar
Bupati Nabire, Isaias Dow dalam sambutannya.
Bersamaan dengan Bangun Nusantara, dilaksanakan juga
kegiatan woodworking workshop (pelatihan kerajinan kayu)
bagi masyarakat sekitar yang menjadi mata kegiatan Inspirasi
Nusantara. Kegiatan ini berupaya memberdayakan masyarakat
untuk meningkatkan kemampuan kriya mereka sehingga dapat
menjadi sumber pemasukan. Selain itu, karya woodworking
yang
dipasarkan,
diharapkan
menjadi
sarana
promosi
kebudayaan Papua, khususnyam Nabire dan sekitarnya.
Ke depan, program woodworking workshop direncanakan untuk
diperluas ke daerah-daerah lain di Papua, seperti Sorong.
Bekerja sama erat dengan beberapa markas Tentara Nasional
Indonesia (TNI), kegiatan pemberdayaan ini diupayakan lebih
terlaksana long-lasting di saat Yayasan maupun trainer tidak
lagi berada di daerah sasaran.
Inspirasi Nusantara pun menggalang pengumpulan buku dan
alat tulis untuk disalurkan. Sebanyak 1.051 buku dan 502 alat
tulis, serta uang tunai lebih dari 50 (lima puluh) juta Rupiah,
untuk SD Negeri Muko serta Komunitas Nabire Membaca
terkumpul melalui penggalangan yang dipusatkan di Jakarta
dan Yogyakarta. Menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara,
lagi-lagi akibat keterbatasan sarana logistik akibat pandemi
Covid-19, buku serta alat tulis yang telah disortir dan masih
layak digunakan, diharapkan mampu meningkatkan kualitas
literasi dan mendukung percepatan peningkatan pengetahuan
masyarakat Nabire.
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Melengkapi Bangun Nusantara dan Inspirasi Nusantara, Sehat
Nusantara pun hadir dalam upaya meningkatkan kualitas
Kesehatan
masyarakat.
Berbeda
dengan
tahun-tahun
sebelumnya yang menghadirkan rumah sakit lapangan skala
besar, operasi ringan, donor darah, hingga pembagian obat dan
vitamin; Sehat Nusantara pada 2020 ini
diselenggarakan melalui pembuatan buku edukasi gizi bagi ibu
dan anak. Pandemi Covid-19 yang menutup banyak akses
logistik serta fokus donator dan sponsor yang lebih mengarah
pada
penanganan
pandemi
menjadi
hambatan
utama
diadakannya kegiatan Sehat Nusantara skala besar.
Meski begitu, pencetakan buku edukasi tentang gizi, sejalan
dengan konsep keberlanjutan yang selalu diusung oleh Bakti
Nusantara. Sebanyak 6 (enam) eksemplar buku dicetak untuk
kemudian didistribusikan bagi ibu-ibu di Kabupaten Nabire dan
sekitarnya. Keberadaan buku ini dalam fungsinya sebagai
guideline
standar
gizi
sehari-hari,
mampu
mendukung
perbaikan kesehatan serta kesejahteraan keluarga. Maka
termasuk pembangunan asrama, Bakti Nusantara 2020 Nabire
dengan dukungan para sponsor dan donatur mengadakan:
1. Pembangunan asrama putra dan putri, ruang makan dan
dapur, serta kamar mandi
2. Meja dan kursi makan untuk kapasitas 48 orang
3. Kitchen set yang melengkapi dapur bersih
4. Ranjang 3 set, almari 6 set, meja belajar 2 buah, kursi
belajar 12 buah; untuk 12 orang siswa putri
5. Ranjang 12 set, almari 18 set; untuk 36 orang siswa putra
6. Kasur, bantal, guling, dan 2 set sprei untuk 48 orang siswa
7. Woodworking workshop (pelatihan kerajinan kayu) bagi 100
orang warga
8. Sebanyak 1.051 buku dan 502 alat tulis untuk SD Negeri
Muko serta Komunitas Nabire Membaca
9. Notebook edukasi gizi dan kesehatan sebanyak 6 (enam)
eksemplar.
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3

SEMBAKO NUSANTARA,
GURU NUSANTARA,
BANTUAN HANDPHONE
& PULSA

Bab 3
Sembako Nusantara, Guru Nusantara,
Bantuan Handphone & Pulsa
Sembako Nusantara
Melalui Peduli Bersama Daerah Tertinggal, terkumpul 400
sembako untuk keluarga sahabat Nusantara di daerah
tertinggal di Indonesia yaitu di Desa Aik Mual, Desa Sekon,
Desa Pasir Panjang, Kampung Segeram, & Distrik Yaro yang
dilaksanakan dari tanggal 8-19 Mei 2020. Total dana yang
terkumpul selama 11 hari adalah sebesar Rp74.102.420,00.

No

Timeline Kegiatan

1.

Pengumpulan Dana

2.

Penyaluran Sembako

Jadwal Pelaksanaan Sembako Nusantara
Minggu
Minggu11Mei
Mei

Minggu 2 Mei

Guru Nusantara
Guru
Nusantara
adalah
program
yang
mengupayakan
peningkatan kualitas kehidupan dan kompetensi para guru di
wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal Indonesia. Program ini
menjadi upaya lain Yayasan untuk secara khusus membantu
guru-guru honorer yang di luar masa pandemi pun, kurang
mendapatkan perhatian dan dukungan
pemerintah maupun pihak-pihak lain.
Melalui program ini, para guru honorer mendapatkan insentif
setiap bulan yang diharapkan meningkatkan motivasi serta
fokus mereka dalam mengajar. Selain pemberian insentif, para
guru juga dibuatkan grup Whatsapp sebagai wadah untuk
memberikan kompetensi yang diberikan oleh PGRI.
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No

Timeline Kegiatan

1.

Pengumpulan data
kriteria guru

2.

Campaign guru
nusantara bersama Tim
Media & Wira Nusantara

3.

Pemberian insentif
kepada guru

4.

Pembuatan grup
Whatsapp guru tiap
daerah

Jadwal Pelaksanaan Guru Nusantara
Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Dana Insentif
No

Nama
Sekolah

Jumlah
Guru
Dibantu

Jumlah
Bantuan

Pemberian
per Bulan

Total 6 bulan

2 Guru

Pak Firman
Rp500.000
& Pak Heru
Rp250.000

Rp750.000

Rp4.500.000

15 Guru

Rp200.000

Rp3.000.000

Rp18.000.000

1.

SMPN 3 Satap
Segeram

2.

MI Nurut
Taqwa,
Pandeglang

3.

SMPN Sekon,
Timor Tengah
Utara

3 Guru

Rp250.000

Rp750.000

Rp4.500.000

4.

MI & Mts Aik
Mual

5 Guru

Rp200.000

Rp1.000.000

Rp6.500.000

Rp5.500.000

Rp33.000.000

Total Keselurahan

25 Guru
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Berikut ini adalah screenshot grup Whatsapp Guru Nusantara
(Pandeglang, Aik Mual, dan Sekon), webinar PGRI, serta foto-foto
saat penyerahan insentif:
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Bantuan Handphone & Pulsa
Program ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Telkomsel
melalui Yayasan Tunas Bakti Nusantara untuk membantu para
guru dalam proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang terpaksa
dilakukan akibat penutupan sekolah untuk kegiatan tatap muka
sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19.
Donasi
Lokasi

Pandeglang

Aik Mual

Sekon

TBM Jogja

Jenis

Jumlah

Harga
(Rupiah)

Total
(Rupiah)

Hp

10

1.300.000

13.000.000

Kartu Telkomsel

10

100.000

1.000.000

Logistik

1

200.000

200.000

Banner

1

150.000

150.000

Hp

6

1.200.000

7.200.000

Kartu Telkomsel

10

50.000

500.000

Kuota Telkomsel

10 x 3

100.000

3.000.000

Logistik

1

200.000

200.000

Banner

1

150.0000

150.000

Hp

5

1.250.000

6.250.000

Kartu Telkomsel

12

20.000

240.000

Kuota Telkomsel

12 x 3

100.000

3.600.000

Logistik

1

529.000

529.000

Banner

1

205.0000

205.000

Laptop

2

4.000.000

8.000.000

Total Penyaluran

44.224.000

Total Donasi

50.547.397

Sisa Donasi

6.323.397
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Berikut ini adalah foto-foto
handphone dan pulsa:
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saat

penyerahan

bantuan

4

I NSPI R A S I

NUSA N T A R A

Bab 4
Inspirasi Nusantara
Memorandum of Understanding antara
Yayasan Tunas Bakti Nusantara dan Forum
Taman Baca Masyarakat
Pada Minggu, 29 November 2020 Yayasan Tunas Bakti
Nusantara menandatangani MoU dengan Forum Taman Bacaan
Masyarakat untuk pelatihan dan pengembangan taman bacaan
masyarakat, perpustakaan, dan kegiatan literasi. MoU ini
ditandatangani oleh Ketua Yayasan TBN dan Ketua FTBM. Acara
penandatangan MoU ini dihadiri oleh 4 relawan YTBN dan 7
relawan FTBM. Penandatanganan MoU ini akan ditindaklanjuti
dengan penyelarasan program kerja FTBM dengan program
kerja YTBN khususnya bidang Literasi (Inspirasi Nusantara)
untuk periode 2021-2025.
FTBM merupakan perkumpulan 5000+ pegiat literasi dari 177
kota/kabupaten di 34 provinsi Indonesia. Para pegiat yang
berasal dari berbagai latar belakang dengan berbagai skala
taman bacaan masyarakat, patut dicontoh dan didukunguntuk
terus meningkatkan literasi aksara, budaya, ilmu pengetahuan,
keuangan, lingkungan, juga nasionalisme.

Workshop Virtual Peningkatan Kompetensi
Guru Kerjasama dengan Pengurus Besar PGRI
Workshop peningkatan kompetensi guru adalah kegiatan rutin
yang diadakan YTBN bersama Pengurus Besar PGRI setiap
tahunnya
sejak
2017.
Kegiatan
ini
bertujuan
untuk
memfasilitasi guru-guru di daerah 3T dengan pelatihan
komprehensif guna meningkatkan kompetensi dan kualitas
pengajaran guru. Disebabkan kondisi pandemi Covid-19, pada
tahun 2020 pelatihan ini diadakan secara online dengan
peserta guru-guru dari lokasi BN sebelumnya dan sekitarnya.
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Pelatihan telah dilaksanakan dengan detail sebagai berikut:
Judul Pelatihan :

Workshop Virtual Peningkatan Kompetensi
Guru
“Kreativitas
dan
Dedikasi
Guru
Menuju Indonesia Maju”

Waktu

:

Sabtu, 5,12, dan 19 Desember 2020

Tempat

:

Denzipur 12 Nabire, Papua untuk
peserta dari SD dan SMP Muko
Kediaman masing-masing bagi peserta
lain

Peserta

:

Guru di daerah 3T (NTB, NTT, Pandeglang
Banten, Natuna Kepulauan Riau, dan
Nabire Papua Barat)

Jadwal Acara

:

No

Hari/ Tanggal

Waktu (WIB)

Acara

1.

Sabtu/

07.30-08.00

Peserta masuk ke ruang zoom

08.00-08.05

Acara Pembukaan (MC:
Amara, M.Pd)

08.05-08.15

Menyanyikan lagu Indonesia
Raya dilanjutkan Mars PGRI

08,15-08.20

Pengantar Ketua PB PGRI Dra.
Dian Machsunah, M.Pd.

08.20-08.30

Laporan ketua panitia
Yayasan Bhakti Nusantara

08.30-09.30

Sambutan Ketua Umum
Pengurus Besar PGRI
sekaligus membuka kegiatan
workshop

09.30-09.35

Do'a/Penutup

05 Desember
2020

Ket.
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No

Hari/ Tanggal

Waktu (WIB)

Acara

09.35-09.40

Persiapan materi

09.40-10.20

Materi I

Ket.
Bumper
dari PGRI
Untuk
Indonesia

Manajemen Perubahan Guru
Menghadapi Era destrupsi
Oleh Dr. Jejen Musfah, MA,
Drs. Mustafa Kemal, M.Pd.
10.20-11.50

Materi II
Guru Abad 21 dan
Pembelajaran berbasis
Teknologi Informasi oleh
Wijaya Winarja, M.Pd.
Moderator Sri Suparmi, M.Pd.

11.50-12.50

Ishoma

12.50-14.20

Materi III
Analisis dan Pemetaan
penyederhanaan Kurikulum
era covid-19 dan pasca covid19 Oleh H. Supyanto, M.Pd.

14.20-15.40

Merencanakan dan
Melaksanakan Pembelajaran
yang PAIKEM oleh Dudung
Abdul Qodir, M.P.d.
Moderator Sumardyansyah P,
M.Pd.
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Lagu-lagu
PGRI

No

Hari/ Tanggal

Waktu (WIB)

2.

Sabtu/ 12

07.30-08.00

Peserta memasuki ruang
zoom

08.00-09.30

Perencanaan dan
Pelaksanaan Evaluasi
Pembelajaran Oleh Insanul
Kamil, M.Pd.

Desember
2020

Acara

Ket.

Moderator: Christina
Wulandari, M.Pd
09.30-11.00

Assesment Nasional Dudi
Wahyudi, M.Pd.
Moderator: Yantuti

11.00-12.30

Menulis itu Menyenangkan
Oleh Catur Nurrohman
Oktavian, M.Pd., Unro, M.Pd.

12.30-13.30

Ishoma

13.30-14.30

Diskusi kelompok ,menyusun,
merencanakan, dan
melaksanakan pembelajaran
Tim kreativ APKS

3.

Sabtu/ 19
Desember
2020

14.30-15.15

Penutupan

08.00-15.30

Tugas mandiri membuat RPP
dan video pelaksanaan
pembelajaran (setelah selesai
membuat RPP dan video
pembelajaran diupload untuk
mendapatkan E-Sertifikat)
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Berikut ini adalah foto-foto saat pelaksanaan
Workshop Virtual Peningkatan Kompetensi Guru:
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kegiatan

Ketua Yayasan Tunas Bakti Nusantara bersama dengan
Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat menandatangani
MoU untuk pelatihan dan pengembangan taman bacaan
masyarakat, perpustakaan, dan kegiatan literasi.

5

PUBL I K A S I

NUSA N T A R A

Bab 5
Publikasi Nusantara
Buku “Sewindu Menantimu di Natuna”
Buku ini merupakan kelanjutan kerja literasi yang digagas oleh
Muhammad Faisal, pegiat literasi Natuna. Buku sebelumnya,
Senandung Rindu Natuna terbit tahun 2011 yang berisi 20
cerpen.
Buku kali ini, oleh Muhammad Faisal sebagai penggagas,
dinamai Sewindu Menunggumu di Natuna. Buku ini bukan
hanya menampilkan lebih banyak cerita, melainkan juga
menyuguhkan lebih banyak ide/gagasan baik yang tersurat
maupun yang tersirat dalam cerita-ceritanya dan dalam
prosesnya.
Yayasan Bakti Nusantara mendukung penuh terbitnya buku ini,
mulai dari penyelenggaraan sayembara, pelatihan kepenulisan,
hingga proses penerbitan. Melalui Inspirasi Nusantara yang
merupakan kegiatan edukatif yang bertujuan membangun pola
pikir, sikap, dan tekad generasi penerus bangsa untuk berani
meraih cita-cita menuju Indonesia yang maju dan berkarakter
dengan melestarikan cinta tanah air, budaya gotong-royong,
semangat kekeluargaan dan kebersamaan sebagai warisan
budaya yang bernilai tinggi dari para pejuang dan pendiri
bangsa.
Pada pelatihan kepenulisan tersebut, Yayasan Bakti Nusantara
menggandeng Matahari Pagi. Matahari pagi sendiri mengusung
konsep kepenulisan #writingforintegrity, merupakan konsep
memfasilitasi kebutuhan pembentukan konsep diri dan ekspresi
yang berlandaskan penguatan integritas sebagai jati dirinya.
Buku ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:
1. Karya Anak Natuna, berisi cerpen terpilih dari Sayembara
Cerpen Karya Anak Natuna yang bercerita tentang keariifan
lokal, kuliner, wisata, daan budaya Natuna.
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2. Menuju Segeram, berisi 35 fragmen cerita dari peserta
pelatihan kepenulisan. Para penulis ditantang untuk
mengimajinasikan sepasang pelajar yang berangkat ke
Segeram untuk mengikuti kegiatan Bakti Nusantara.
3. Buku 7 Jagoan Segeram, suatu cerita dari 7 perspektif anakanak Segeram tentang keseruan yang mereka rasakan ketika
menyambut kedatangan kakak-kakak Bakti Nusantara.
4. Asal-Usul Kampung Segeram dan cerita lainnya, berisi 2
cerita asal-usul Kampung Segeram versi Jodi (anak Kampung
Segeram) dan versi Ibu Ngesti Yuni Suprapti (Wakil Bupati
Natuna) yang diambil dari tuturan beliau waktu bercerita
kepada anak-anak pada peresmian TBM Kampung Segeram.
Cerita asal-usul Kampung Segeram juga dilengkapi dan
diperkaya literatur lainnya. Cerita lainnya berlatar belakang
mimpi dari salah seorang relawan Bakti Nusantara yang
ternyata mimpi itu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi
bertahun-tahun sebelumnya di Kampung Segeram. Cerita ini
menyajikan kearifan lokal Kampung Segeram.
Buku ini ingin bercerita bagaimana cita-cita sebagai imajinasi
dari
anak
negeri
dapat
semakin
diperteguh
dengan
menuliskannya.
Buku ini akan dicetak pertama kali sebanyak 250 eksemplar
untuk dibagikan kepada penulis, stakeholders dan beberapa
TBM. Spesifikasi buku ini adalah sebagai berikut:
Ukuran A5
Kertas bookpaper 72 gr
Jilid ivory 260 gr
Finishing plastik wrap
Bonus pembatas buku
Buku ini telah dicetak terbatas sebanyak 6 eksemplar untuk
proses permohonan testimoni pada beberapa tokoh. Setelah
itu, proses cetak akan segera dimulai.
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Cover buku Sewindu Menantimu di Natuna:
Tanpa testimoni

Dengan testimoni
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Edukasi Gizi dan Kesehatan
Pada tahun 2020, rencana program awal berupa penguatan
posyandu, pelaksanaan pengobatan gratis, dan pembentukan
‘ Asrama Yaro Sehat’ tidak dapat dilaksanakan dikarenakan
pandemi global Covid-19. Akan tetapi program edukasi gizi
kepada anak-anak di Asrama Yaro tetap dapat dilaksanakan
dengan
beberapa
modifikasi.
Sebelumnya,
dilakukan
komunikasi dengan Ibu Agusthina selaku kepala sekolah, untuk
mengetahui permasalahan kesehatan yang sering ditemui
disana dan bagaimana konsumsi makanan sehari-hari anakanak asrama.
Edukasi gizi terhadap anak-anak Yaro dilakukan melalui
pemberian buku-buku dan juga poster yang dapat membantu
anak-anak di asrama Yaro agar dapat mengetahui pengertian
gizi seimbang, kriteria makanan yang boleh dan tidak boleh
dimakan dan juga alat ukur tinggi dan berat badan guna
mengetahui status gizi anak-anak di asrama Yaro.
Selain itu, Yayasan Tunas Bakti Nusantara juga memberikan
masukan terhadap konsumsi makanan sehari-hari agar dapat
memenuhi nutrisi yang dibutuhkan anak-anak asrama selama
lima tahun ke depan dengan bantuan dana dari Bosch.
Selain edukasi gizi, donasi buku yang diberikan berupa bukubuku mengenai tata cara mencuci tangan yang baik, menjaga
kebersihan toilet, dan cara batuk yang baik sebagai sarana
edukasi di era pandemi Covid-19 serta buku pendidikan yang
didapat dari bantuan GirlUp Universitas Gadjah Mada dan
masyarakat Indonesia yang peduli dengan anak-anak di
pedalaman.
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Berikut ini adalah cover buku yang dicetak untuk anak-anak
Asrama Yaro:
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6
MEDI A

NUSA N T A R A

Bab 6
Media Nusantara
Kegiatan dan Program Kerja
Media Nusantara merupakan divisi yang memiliki tugas dan
tanggung jawab dalam mencari sponsor dan donatur, terutama
untuk kegiatan Bakti Nusantara 2020. Untuk pelaksanaan Bakti
Nusantara 2020 ini, Media Nusantara akan bekerja dan
bersinergi dengan berbagai pihak/ stakeholder terkait. Tim
Media Nusantara merancang dan melakukan berbagai program
kerja sebagai berikut:
1. Bersinergi dengan Tim Wira Nusantara terkait dengan
penggalangan dana
Pada masa jauh sebelum pelaksanaan Hari-H, Tim Media
Nusantara aktif membantu dan bersinergi dengan Tim Wira
Nusantara untuk membuat program kerja yang bertujuan
untuk menggalang dana. Bentuk keterlibatan tim Media
Nusantara dalam penggalangan dana antara lain berupa:
Pembuatan desain media dan konten campaign, baik
cetak maupun digital
Publikasi
sebelum,
saat,
dan
sesudah
kegiatan
penggalangan dana yang dilakukan tim Wira Nusantara
maupun relawan lain (Bazaar untuk Natuna, Garage Sale,
jersey Ikastarun, dll.) melalui Instagram dan Whatsapp
Group
2. Mengelola sosial media YTBN (Instagram, FB & Youtube)
Meningkatkan awareness kegiatan Bakti Nusantara 2020 ini
dengan mengaktifkan kembali Instagram Bakti Nusantara.
Beberapa hal yang sudah Tim Media Nusantara update
terkait aktifasi Instagram:
Membuat konten dengan format feed & stories khusus di
platform instagram
Membuat konten testimoni para relawan Bakti Nusantara
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Membuat konten testimoni para relawan Bakti Nusantara
Membuat konten grafis terkait dengan acara Bakti
Nusantara 2020
Membuat konten poster grafis program Wira Nusantara
3. Membuat Video Dokumenter (3-4 Menit) dan Highlight
Video Instagram (1 Menit)
4. Membuat Live IG TV seminggu sekali dengan beberapa
narasumber terpilih
Sebuah program rutin yang diinisiai oleh Bakti Nusantara
untuk memberikan sharing seputar pengalaman narasumber
Bakti Nusantara.

No

Tanggal Live
IGTV

Narasumber

Topik Bahasan

1.

15 Juli

Teguh Dwi
Nugroho

Karena Bisa Berbagi kepada
Sesama Adalah Sebuah
Kebahagiaan

2.

22 Juli

Agung Wicaksono

Making the Time to Help
Others

3.

29 Juli

Alhaynurika
Nevyla Putri

Reaching the Vulnerable

4.

5 Agustus

Jaenal Mutakin

Jauh Pemandangan, Luas
Pengalaman

5.

12 Agustus

Samarthya Dhira
Septiary

Newver Think Twice to Do
Good

6.

19 Agustus

Aditya Wibisono

Papua, Pantang Putus Asa

7.

26 Agustus

Dudung Abdul
Qadir

Guru Tangguh, Indonesia
Maju

8.

9 September

Yuanita Budiman

Belajar dari Perjalanan,
Belajar dari Kehidupan

9.

16 September

RatihPuspita

BN, Mimpi yang Menjadi
Nyata

57

No

Tanggal Live
IGTV

10.

23 September

Immaculata Titis
Winiati

Membuka Ruang-Ruang
Keterbatasan

11.

3 Oktober

Revie Noprijayanti

Perjalanan Penuh Inspirasi

12.

7 Oktober

Wisda Kusuma

Lebih Baik Menyalakan Lilin
Kecil daripada Mengutuk
Kegelapan

13.

14 Oktober

Erwin Samuel
Ramlie

TheMost Fulfilling
Volunteering Experience

44.

21 Oktober

Fifi Florensia

Mestakung (Semesta
Mendukung)

15.

28 Oktober

Kevin Kegan
Kusuma

Lebih Baik Menyesal Karena
Gagal daripada Menyesal
Karena Tidak Mencoba

16.

15 November

Venny Indri
Christiyanti

An Unforgettable Lifetime
Experience

17.

18 November

Vike Poraddwita

Pelajaran dalam Perjalanan

18.

2 Desember

Mauritz Meta

Menghubungkan Orang
Baik untuk Memberikan Arti
dan Menabur Kebaikan
Melalui Kontribusi Nyata

Narasumber

Topik Bahasan

5. Membuat Video Dokumenter (3-4 Menit) dan Highlight
Video Instagram (1 Menit)
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7
WIRA

NUSA N T A R A

Bab 7
Wira Nusantara
Kegiatan dan Produk
Wira Nusantara merupakan divisi yang memiliki tugas dan
tanggung jawab dalam mencari sponsor dan donatur, terutama
untuk kegiatan Bakti Nusantara 2020. Untuk pelaksanaan Bakti
Nusantara 2020 ini, target dana yang ingin dicapai adalah
sebesar Rp2.064.827.000,00 sesuai dengan RAB awal Bakti
Nusantara 2020. Untuk mencapai target tersebut, tim Wira
merancang dan melakukan berbagai program kerja sebagai
berikut:
1. Sponsor Perusahaan (Sponsor Umum dan Sponsor
Ikastara)
Pencarian dana dengan target yang besar dilakukan dengan
memberikan
proposal
sponsorship
kepada
berbagai
perusahaan
baik
perushaan
secara
umum
maupun
perusahaan dari jejaring Ikastara. Perusahaan yang disasar
pada tahun 2020 ini adalah perusahaan yang telah menjadi
sponsor pada kegiatan 2019 serta perusahaan baru yang
belum pernah diajak kerja sama sebelumnya.
2. Crowdfunding (kitabisa.com)
Crowdfunding merupakan metode penggalangan dana yang
sudah tidak asing lagi dan cukup efektif, platform yang
digunakan
adalah
kitabisa.com.
Campaign
#bangunasramayaro ini tidak hanya bertujuan untuk
mengumpulkan
dana,
melainkan
juga
untuk
gaining
awareness masyarakat dari berbagai kalangan status sosial
dan
ekonomi.
Melalui
platform
ini,
kami
mencoba
menyebarkan semangat gotong royong kepada semua orang
untuk turut serta mulai dari sekecil apapun yang mereka
punya. Donatur dapat berkontribusi mulai dari Rp10.000,00.

62

3. Open Donation – Bundling Pouch
Melalui program ini, tim Wira membuka kesempatan kepada
donator
untuk
mendapatkan
exclusive
pouch
setiap
berdonasi
minimal
Rp300.000,00.
Program
ini
juga
merupakan salah satu strategi dalam “cek ombak” dan survei
pasar untuk program kerja Wira Nusantara selanjutnya.
4. Penjualan Official Merchandise
Program
ini
merupakan
salah
satu
realisasi
dari
rekomendasi laporan kegiatan Wira Nusantara pada tahun
2019. Di tahun 2020 ini, tim Wira menjual official
merchandise Yayasan berupa kaos.
5. Kampanye “Segelas untuk Yaro”
Program ini juga merupakan program terbaru dari Wira
Nusantara di tahun 2020 dan juga hasil kerja sama dengan
Media Nusantara. Memanfaatkan tren ‘ ngopi’ di kalangan
anak muda, kami mengajak berbagai kedai kopi untuk
berpartisipasi dalam pendanaan kegiatan Bakti Nusantara,
khususnya campaign #bangunasramayaro di Nabire, Papua.
Untuk setiap gelas kopi yang dijual oleh kedai kopi yang
berpartisipasi, ada sekian rupiah (Rp1.000,00 sampai
Rp2.000,00) yang didonasikan kepada Yayasan. Pihak
Yayasan kemudian akan membantu promosi kedai kopi
tersebut di berbagai media sosial Yayasan dan memberikan
apresiasi berupa merchandise jika keuntungan yang
didonasikan mencapai nilai tertentu.
6. Partnership dan Kolaborasi
Kolaborasi
dengan
berbagai
partner
juga
dilakukan
sepanjang tahun 2020 ini. Tim Wira membuka diri untuk
menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak
dalam menyebarluaskan semangat Yayasan khususnya
kampanye
#bangunasramayaro.
Partnership
yang
diharapkan baik yang menghasilkan donasi uang maupun
barang, juga kolaborasi kegiatan.
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Capaian
Selama masa kampanye dan penggalangan dana, tim Wira
Nusantara berhasil menggaet sejumlah sponsor dan donatur,
sebagai berikut:

1. Sponsor Perusahaan dan Donasi Anggota
Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara)

Ikatan

a. Sponsor Perusahaan
Berikut ini besaran donasi yang diberikan oleh beberapa
perusahaan yang menjadi sponsor program YTBN tahun 2020.

No

Nama Perusahaan

Kategori

Nominal (Rp)

1.

Emerald

AFC Life Science

850.000.000

2.

Diamond

Bosch Indonesia

500.000.000

3.

Silver

Zipmex

54.000.000

4.

Silver

Girlup UGM (uang, buku, dan ATK)

50.000.000

b. Donasi Anggota Alumni SMA Taruna Nusantara
(Ikastara)
Berikut ini besaran donasi yang diberikan oleh anggota
Ikastara di berbagai campaign dan program YTBN sepanjang
tahun 2020; pembangunan Asrama Yaro, penjualan official
merchandise, Guru Nusantara, dan Sembako Ramadhan.

No

Kategori

1.

Ikastara

87,728,613

2.

Ikastara Singapura dan Kep.Riau

16.407.220

Total
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Nominal (Rp)

104.135.833

2. Crowd Funding (kitabisa.com)
Per 27 Desember 2020 dana
yang berhasil dikumpulkan dari
kampanye #bangunasramayaro
di platform kitabisa.com adalah
sebesar Rp243.112.466,00.
Dana tersebut seluruhnya sudah
dicairkan untuk pembangunan
dan acara peresmian Asrama
SDN 1 Muko Yaro.
Selain itu, capaian non material yang didapat melalui
crowd funding ini, antara lain:
Terdapat 11 (sebelas) orang yang berinisiasi menjadi
fundraiser pada campaign ini.
Sebanyak 1674 donatur, baik umum maupun anggota
Ikastara, berpartisipasi melalui platform ini.

3. Open Donation bundling Pouch Merchandise
Dana yang berhasil dikumpulkan selama masa open donation
ini adalah sebesar Rp39.223.140,00. Namun, total tersebut
bukan donasi bersih yang didapatkan karena belum dikurangi
biaya operasional seperti biaya pembelian pouch, cetak
appreciation letter, packaging dan ongkos kirim ke alamat
masing-masing donatur.
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Berikut adalah nama-nama dornatur
Donation bundling Pouch Merchandise.

No
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Nama

dari

program

No

Open

Nama

1.

Elisabeth Citra Utami Tedja

23.

Ni Made Laba Dwikarini

2.

Icha Visca

24.

Pujut Purnama

3.

Nur Annisa Rahmah

25.

Raissa Liem

4.

Surya (Lombok)

26.

Robert Da Costa

5.

Andrianus Yofy

27.

Victor (TN 8) & Marfel (TN12)

6.

Cory Manurung

28.

Windi Novriani

7.

dr Felicia Tjuwita

29.

dr. Trisna (5 pouch)

8.

Melia Pramadhona

30.

Munggang

9.

Rizky Cahyo Nugroho

31.

Asian Edward Sagala

10. Sayed Musadiq

32.

Dyah Tunjungsari

11. Septian Hermawan Saputra

33.

Dyah Tunjungsari (10 pouch)

12. Dewi Utami Putri

34.

Adekson

13. Arsen

35.

Moch Zein

14. Bambang Prayoga

36.

Anonim

15. Bang Boro

37.

Arief Bachtiar

16. Benedictus Hery M

38.

Dimas Eko Prasetyo

17. Dhevy Puswiartika

29.

Felisia Kartika Ludiro

18. Drg Erlina

40.

I Gusti Agung Ayu Putu A.D

19. Fajar Sakti Prasetyawan

41.

Marisa Perwitasari

20. Fany

42.

Nindya Susiarini

21. Hafif Assaf (2 pouch)

43.

Andrea Noviani

22. I Gusti Ayu Putu Eka Pratiwi

44.

Anggun Daru Moyo

No

Nama

No

Nama

45. Anonim

52.

unidentified donator

46. Bambang Edi (Pak Bes)

53.

unidentified donator

47. Ria Pravitasari

54.

unidentified donator

48. Chicio Mikael

55.

unidentified donator

49. Senop Amos

56.

unidentified donator

50. Yulia Restu Dolix

57.

unidentified donator

51.

unidentified donator

4. Penjualan Official Merchandise
Sepanjang tahun 2020, tim Wira Nusantara berhasil melakukan
3 (tiga) kali penjualan dengan jenis merchandise yang berbeda,
bekerja sama dengan tim Media Nusantara.

a. Merchandise Kaos Batch 1
Official merchandise yang pertama diluncurkan berupa kaos
seharga Rp150.000,00 dengan 2 (dua) jenis desain yang bisa
dipilih; merupakan hasil karya Tim Media Nusantara. Batch 1
berhasil
mengumpulkan
keuntungan
bersih
sebesar
Rp6.000.000,00 dengan pihak-pihak yang berpartisipasi adalah
sebagai berikut.

No

Nama

No

Nama

1.

Metha Feriska F

5.

Triatmojo Setiabudi

2.

Kikie

6.

Ketut Widya

3.

Fredy Budhi D

7.

Dhevy Puswiartika

4.

Danil Morad

8.

Emmanuel Mareffcita Siagian
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No
9.

Nama
Nitya Rahayu

No

Nama

24.

Akhmad ZaYnuddin

10. Hendry Pramudipta

25.

Chalid Zamzami

11. Rahmad Rusdianto

26.

Sifa Fauzia

12. Toto Suharto

27.

Erwin Samuel Ramli

13.

28.

Darmawan M

14. Diah Vedaswari

29.

Indra Aditiya K

15. Thya

30.

Dhira

16. Evie Saddiyah

31.

Danurani Dyah Pertiwi

17. Andrea

32.

dr. Deasy Ayuningtyas

18. Rohmah Pujihastuti

33.

Ni Made Laba Dwikarini

19. Lulut Handoyo

34.

Sagita Mega Sekar Kencana

20. Elni Verawati

35.

Fifi Florensia

21. Asnida Riani

36.

Maasa Sunreza M

22. Nurman

37.

Aulia Fitri Rhamadianti

Jenny indah haryanti

23. Tiara Ratnaning Pamungkas

b. Merchandise Kaos Batch 2
Melihat animo terhadap merchandise kaos, tim Wira Nusantara
kembali
membuka
pre-order
Batch
2
yang
berhasil
mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp20.430.000,00
dengan nama-nama pembeli sebagai berikut.
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No

Nama

No

Nama

1.

Metha Feriska F

3.

Fredy Budhi D

2.

Kikie

4.

Danil Morad

No

Nama

No

Nama

5.

Triatmojo Setiabudi

30.

Ika Ludiro

6.

Ketut Widya

31.

Vanessa

7.

Dhevy Puswiartika

32.

Yusuf

8.

Emmanuel Mareffcita Siagian

33.

Agung Semara 317

9.

Toni Kusworo

34.

Rudinato Ruben

10. Pujut Purnama

35.

Nanang Soelistiyo

11. Arman Adi Wibowo

36.

Vistia Margaretha Lubis

12. Devi

37.

Munggang Hendro Purnanto

13. Supeni

38.

Harry

14. Unang

39.

Aisyah Sriwulandari

15. Agus Adi (BBraun)

40.

Diah Ratnasari

16. Robby Saunoah

41.

Eny Wahyuni

17. I Gusti Putu Hery Sikesa

42.

Nugroho Setyo Utomo

18. Giovani F Odo

43.

Ibu Mina

19. Putu Dewi Pramusita

44.

Corina

20. Elvira Irene Tjahyadi

45.

Lolo

21. Giok In

46.

Renny

22. Zam

47.

Heleny

23. Wayan wahyu Sutrisna

48.

Puppha

24

49.

Hilman

25. Sigid Eko Nugroho

50.

Maria

26. Zaidan Ferro Althaf Faried

51.

Elly

27. Dwiyathi Utami

52.

Effendi

28. Eri Kamlasi

53.

Susi

29. Abdul Khamid

54.
.

Mayang

Ellen
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No

Nama

No

Nama

55. Emillia

64.

Ibu Mina

56. Titin

65.

Melly

57. Lusie

66.

Nuraini

58. Susilawati

67.

I Made Sinarbawa

59. Dina

68.

Reimi Bungkang

60. Anna

69.

Reki Lumme

61. Tuti

70.

Reido Yacob

62. Shanty

71.

Oki Lumme Felix

63. Hariyono Suprapto

c. Merchandise Multifunction Journal Book
Pada
masa
pandemi
COVID-19,
Yayasan
menyadari
kemampuan orang untuk berdonasi mungkin semakin
terbatas. Tim Wira Nusantara selanjutnya mencari bentuk
merchandise lain yang mungkin banyak orang butuhkan dalam
melalui masa pandemi.
Akhirnya, diputuskan untuk mencoba menjual buku jurnal
yang tidak biasa dan tentunya memiliki karakter khas YTBN.
Buku jurnal multifungsi bercorak kain batik seharga
Rp200.000,00 pun dipilih berhasil dikumpulkan keuntungan
bersih sebesar Rp4.521.000,00. Mereka yang berpartisipasi
dengan membeli merchandise multifunction journal book
adalah sebagai berikut.

No
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Nama

No

Nama

1.

Utri Kularia

4.

Mohammad Irfan Saleh

2.

Yuanita

5.

Vicky Teguh Perwira

3.

Andito

6.

Husnawati

No

Nama

No

Nama

7.

Ratih Puspita

19.

dr. Rully

8.

M. Arsyi

20.

Scovani

9.

Aulia Biben

21.

Maya Suyuthi

10. Hery Sofiaji

22.

Novia Ayu Laraswati

11. Yenny Kendarini

23.

Nadhira

12. Puput

24.

Riski Hapsari

13. Jessica Amanda

25.

Cahyantari

14. Purnami Hardiyanto

26.

Octalira Safitrie

15. Bona Erich

27.

Erdiajeng Mukti

16. Dhevy Puswiartika

28.

Diana

17. Henny Setiawan

29.

Dhamayanti

18. Shinta Maryke

30.

Adhitya

5. Kampanye “Segelas untuk Yaro”
Adalah kampanye penggalangan dana melalui kerjasama antara
Yayasan Bina Nusantara dengan coffee-shop & roastery di
berbagai daerah. Kampanye ini ingin menjadikan donasi
sebagai bagian dari gaya hidup dan memungkinkan siapa saja
untuk berkontribusi dalam kebaikan, semudah membeli
secangkir
kopi.
Kampanye
ini
menjadi
bagian
dari
penggalangan dana untuk pembangunan asrama di Yaro dan
mendukung program Bakti Nusantara kedepannya. Berikut
daftar nama coffee shop yang telah membantu dalam
kampanye “segelas untuk Yaro”.

No

Nama Coffee Shop

No

Nama Coffee Shop

1.

Signatura Coffee Shop

4.

Kemari Coffee Shop

2.

Kopi Djitoe

5.

Kopi Cendana

3.

Niche.Will (Kombucha)

6.

Jogjamu
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6. Partnership dan Kolaborasi
Kolaborasi yang berhasil dijalin dengan berbagai partner,
terjadi baik dari ajakan Tim Wira Nusantara, maupun inisiasi
partner yang me-reach out YTBN di media sosial. Organisasi dan
lembaga yang turut berkolaborasi adalah:

a. BTS ARMY Indonesia
Sebuah komunitas fans dari salah satu group band K-POP.
Perwakilan komunitas mengetahui kegiatan YTBN dari campaign
di kitabisa.com dan menghubungi contact person Wira
Nusantara terkait inisiasi galang donasi dari komunitas BTS
ARMY Indonesia. Donasi yang berhasil dikumpulkan sebesar
Rp4.313.500,00.

b. Noisewhore
Noisewhore melalui program Tip Jar melakukan open donation
yang hasil donasinya akan disumbangkan ke tiga organisasi,
salah satunya adalah YTBN. Noisewhore sendiri adalah salah
satu promotor musik yang ada di Indonesia. Donasi yang
berhasil dikumpulkan sebesar Rp1.590.750,00.

c. Marel Socks
Marel Socks melalui program melakukan open donation yang
hasil donasinya akan disumbangkan ke tiga organisasi, salah
satunya adalah YTBN. Marel Socks sendiri adalah salah satu
brand kaos kaki yang ada di Indonesia. Donasi yang berhasil
dikumpulkan sebesar 1.000 pasang kaos kaki.

d. Attaris
Attaris merupakan konveksi yang menjadi vendor penyedia kaos
merchandise. Attaris memberikan potongan sebesar 5% pada
harga kaos yang dipesan.
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Faktor Pendukung, Hambatan dan Tantangan
Beberapa hal menjadi faktor pendukung penggalangan dana
yang diadakan oleh Tim Wira Nusantara, antara lain:
a. Isu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Papua
merupakan isu yang cukup seksi untuk diangkat, sehingga
banyak orang yang tergerak untuk berkontribusi dalam
berbagai bentuk sumbangan.
b. Adanya tambahan SDM yang didapatkan dari open
recruitment relawan Wira Nusantara yang membantu teknis
pelaksanaan program kerja Wira Nusantara.
c. Dukungan dari seluruh pengurus YTBN baik dalam
memberikan link sponsor dan menyebarluaskan ‘ dagangan’
tim Wira Nusantara ke jejaring para pengurus, baik melalui
broadcasting message maupun social media.
d. Dukungan selebriti dalam mempromosikan program open
donation bundling pouch.
e. Kreativitas dan inovasi relawan Wira dalam menciptakan
terobosan baru dan mencari alternatif penggalangan dana
di masa pandemi COVID-19.
Di sisi lain, beberapa hambatan dan tantangan yang muncul
sepanjang kegiatan penggalangan dana untuk Bakti Nusantara
maupun Yayasan, yakni:
a. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun
(Maret 2020) membuat beberapa rencana kerja Wira
Nusantara tidak bisa dijalankan, seperti event penggalangan
dana, lelang merchandise artis, garage sale dll. Selain itu,
penyebaran proposal untuk mencari sponsorship juga
terkendala mengingat banyak perusahaan yang mengalami
krisis akibat pandemi.
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b. Pandemi COVID-19 juga sepertinya berpengaruh terhadap
koordinasi dan komunikasi antar relawan. Pada proses open
recruitment relawan Wira Nusantara didapatkan 7 (tujuh)
sumber daya manusia tambahan, namun dalam prosesnya
hanya 3 (tiga) orang yang bisa membantu pelaksanaan
program. Hal tersebut mungkin karena belum bisa dilakukan
pertemuan tatap muka yang menjelaskan YTBN, sehingga
belum adanya kesamaan frekuensi pembicaraan dan
pemikiran antar relawan.
c. Tidak adanya sumber daya manusian di dalam Tim Wira
Nusantara yang memiliki kemampuan desain sehingga
segala keperluan desain masih mengandalkan Tim Media
Nusantara yang terkadang juga memiliki kesibukan lain,
sehingga membutuhkan waktu agak lama dan menyebabkan
keterlambatan produksi/kampanye.
Program kerja yang dilakukan Tim Wira Nusantara di tahun
2020 ini lebih beragam dibanding tahun sebelumnya. Beberapa
program inovasi yang dilakukan lebih menyasar kepada
crowdfunding dengan tujuan selain mendapatkan donasi, YTBN
juga bisa lebih menyebarkan semangat gotong royong
membangun daerah 3T di Indonesia. Sasaran sponsor berupa
perusahaan besar juga tetap dijalankan dengan bantuan dan
dukungan baik pengurus YTBN maupun anggota Ikastara.
Adanya SDM tambahan diakui sangat membantu teknis
pelaksanaan program. Namun, belum semua relawan dapat
berkomitmen untuk berkontibusi dengan optimal. Selain itu,
komunikasi dan koordinasi dengan divisi lain juga perlu
ditingkatkan, misalnya dengan Divisi Media Nusantara dalam
program kerja penjualan official merchandise.
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8

KEUAN G A N

Bab 8
Keuangan
Laporan Keuangan
Per 27 Desember 2020
RAB
Total Donasi

Actual

Under/(Over)

2.103.703.430

BEGINNING BALANCE
1 Januari 2020

257.379.619,08

Donatur
3rd party
Ikastara
NN

118.431.065
104.135.833
80.982.157

Sponsorship
3rd party

1.299.662.290
243.112.466

Other- KitaBisa

Budget Expenditures

3.270.210.408

1.713.631.296

1.556.579.112

BANGUN NUSANTARA

2.007.240.908

1.332.964.000

674.276.908

INSPIRASI NUSANTARA

307.462.500

70.464.375

236.998.125

SEHAT NUSANTARA

444.140.000

335.000

443.805.000

GURU NUSANTARA

33.000.000

45.500.000

(12.500.000)

SEMBAKO NUSANTARA

54.317.000

54.404.000

(87.000)

WIRA NUSANTARA

33.800.000

49.364.460

(15.564.460)

298.950.000

47.190.766

251.759.234

91.300.000

113.408.695

22.108.695

MEDIA NUSANTARA
OPERASIONAL UMUM
Surplus/(Defisit)
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390.072.134

Faktor Pendukung dan Penghambat
Beberapa faktor mendukung sisi keuangan Yayasan Tunas Bakti
Nusantara pada tahun 2020 ini, terutama dalam memperlancar
cashflow:
a. Porsi terbesar donasi berasal dari sponsorship sebesar
Rp1,2 Miliar dan dibayarkan penuh di awal sehingga dapat
membantu kelancaran pembangunan asrama SD Negeri
Muko beserta fasilitasnya.
b. Keuangan pada tahun 2020 memiliki surplus sebesar Rp390
juta.

Adapun faktor penghambat dalam kegiatan tahun 2020 ini
adalah biaya aktual untuk mayoritas kegiatan lebih rendah dari
yang sudah dianggarkan karena kegiatan-kegiatan tersebut
tidak dapat diselenggarakan akibat pandemi COVID-19.
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9

PENU T U P

Bab 9
Penutup
Usul dan Rekomendasi
Dari pengalaman Tim Bangun Nusantara yang berada di lokasi
pembangunan, terdapat hal yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam proses assessment penentuan lokasi
sasaran Bakti Nusantara di tahun berikutnya, terutama terkait
dengan karakteristik sosial-kultural warga yang berada di
sekitar titik sasaran.
Tim Bangun Nusantara perlu lebih intensif melaksanakan
penggalangan melalui pendekatan sosial-kultural dengan warga
sekitar lokasi pembangunan pada saat tahap perencanaan. Hal
ini menjadi krusial dalam rangka lancarnya pembangunan, baik
dari sisi jalannya proses pembangunan maupun proses
penyimpanan material bangunan. Karakter warga masyarakat
sekitar titik sasaran dan adanya potensi konflik sosial yang
rawan terjadi wajib untuk didalami.
Sebagai Yayasan yang telah memiliki pondasi yang kuat baik
secara networking dan finansial, Bakti Nusantara perlu tetap
berkolaborasi dengan pemerintah setempat dalam setiap
kegiatannya. Sekecil apapun perhatian pemerintah daerah, hal
tersebut akan memudahkan jalannya kegiatan Bakti Nusantara.
Terhadap matriks dukungan pemerintah setempat, patut
didalami pula, sejauh mana komitmen yang akan diberikan oleh
pemerintah setempat.
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Tim Wira Nusantara sebagai divisi penggalangan dana selanjutnya
juga memberikan rekomendasi, antara lain:
a. Penjualan official merchandise merupakan salah satu
program kerja yang cukup menghasilkan. Ke depan, sistem
pemesanan kegiatan ini dapat menggunakan sistem yang
lebih canggih/otomatis, misalnya dengan bantuan website
khusus penjualan merchandise atau via marketplace,
meninggalkan sistem manual yang dikelola oleh 1 (satu)
orang contact person.
b. Meningkatkan penyebaran informasi setiap program kerja ke
berbagai kalangan, sehingga orang yang berdonasi, baik
langsung maupun dengan membeli merchandise, tidak
hanya “itu-itu” saja.
c. Memperluas networking sehingga bisa menjalin kolaborasi
dan kerja sama dengan partner yang lebih banyak lagi.
d. Mengingat masa pandemi COVID-19 yang sepertinya belum
akan berakhir dalam waktu dekat, disarankan untuk mulai
memikirkan strategi pencarian dana di masa pandemi untuk
program Bakti Nusantara selanjutnya.
e. Meningkatkan koordinasi, memperbaiki komunikasi kepada
semua pihak, baik internal relawan Wira Nusantara maupun
antardivisi.
Lokasi kegiatan Bakti Nusantara di Papua sebagai isu utama
yang diangkat, cukup menarik perhatian publik. Namun hal
tersebut tidak akan berdampak signifikan jika kita tidak bisa
menyampaikan pesan dengan baik.
Pesan/nilai yang disampaikan perlu disesuaikan dengan
karakteristik sponsor dan donatur yang ingin disasar agar lebih
in-line dan menggugah mereka untuk berkontribusi. Oleh
karena itu, penting bagi Tim Wira Nusantara untuk memahami
betul value dari isu dan program YTBN yang diangkat.
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Kata Penutup
Kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan telah berkembang dari
waktu ke waktu. Hingga tahun 2019, Yayasan hanya
menyelenggarakan Bakti Nusantara sebagai kegiatan utama. Di
tahun 2020 ini, Yayasan untuk pertama kalinya memisahkan
kegiatan yang bersifat "sekali selesai" berupa Bakti Nusantara
2020 Nabire; dengan "berjalan sepanjang tahun" yang
mencakup sembako nusantara, bantuan HP dan pulsa,
pelatihan guru, serta pemberian insentif bagi guru honorer.
Berkembangnya cakupan kerja, bersamaan dengan pandemi
Covid-19, memberikan beberapa dampak signifikan terhadap
operasional Yayasan. Tiga dampak utama yang sangat
mempengaruhi adalah (1) jumlah sumber daya manusia aktif
yang aktif ber-volunteer; (2) terbatasnya pergerakan relawan
menuju dan berkegiatan di daerah sasaran, serta (3) kenaikan
donasi dan sponsor melalui berbagai channel yang diupayakan.
Menyeimbangkan ketiga dampak di atas, di satu sisi mendukung
keberlangsungan Yayasan dan di sisi lain, menghambat
pergerakan;
maka
menghadapi
tahun-tahun
mendatang,
Yayasan perlu lebih berfokus (1) mengumpulkan sebanyak
mungkin relawan yang setidaknya mampu meluangkan waktu
dan tenaga untuk setahun ke depan, serta (2) memperbaiki
sistem operasional agar Yayasan tetap dapat berjalan siapapun
pengurus dan/atau relawan yang terlibat.
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Lampiran
Sertifikat Apresiasi Dandim untuk Yayasan
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Publikasi
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Tanggal
Publikasi

No

Media Outlet

Link/Screenshot

1.

Tribunnews

14 Januari
2020

https://www.tribunnews.com/sele
b/2020/01/14/raline-shah-lewat
yayasannya-salurkan-bantuan
untuk-bangun-asrama-di-papua

2.

Kompas

14 Januari
2020

https://www.kompas.com/hype/re
ad/2020/01/14/144749266/raline
shah-bangun-asrama-untuk-anakanak-di-pedalaman-papua

3.

Republika

14 Januari
2020

https://republika.co.id/berita/q43j
8e414/kunjungi-anak-sd-yang
butuh-bantuan-raline-akan-ke
nabire

4.

Berita Satu

14 Januari
2020

https://www.beritasatu.com/uthan
-rachim/photo/30280/bakti
nusantara-nabire-project

5.

Republika

14 Januari
2020

https://www.republika.co.id/berita
/senggang/blitz/20/01/14/q43h4o4
14-raline-shah-berencana-bangunasrama-untuk-siswa-nabire

6.

Tempo

14 Januari
2020

https://foto.tempo.co/read/77566/
raline-shah-salurkan-donasiuntuk-pelajar-di-pelosok-papua

7.

Agro Farm

14 Januari
2020

https://www.agrofarm.co.id/2020/
01/bangun-pendidikan-di-papuabosch-salurkan-donasi-rp-631juta/

8.

Kompas

15 Januari
2020

https://www.kompas.com/hype/re
ad/2020/01/15/085400366/ralineshah-dan-aksi-sosial-untuk-anakanak-di-papua?page=all

9.

Medcom

16 Januari
2020

https://www.medcom.id/rona/kelu
arga/4ba59JZb-pengabdianseorang-dokter-demi-kesetaraanpendidikan-di-papua

No

Media Outlet

Tanggal
Publikasi

10. Tribun
Pontianak

16 Januari
2020

11. Indonesia
Tatler

16 Januari
2020

Link/Screenshot

12. Tabloid Nyata 19 Januari
2020
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No
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Media Outlet

Tanggal
Publikasi

Link/Screenshot

13. Investor

3 Maret
2020

https://investor.id/lifestyle/bosch
yayasan-tunas-bakti-nusantara
resmikan-pembangunan-asrama
di-nabire

14. Brilio

5 Maret
2020

https://www.brilio.net/selebritis/t
etap-cantik-natural-ini-7-potretraline-shah-mengajar-di-papua200305k.html

15. Tempo

30 Maret
2020

https://seleb.tempo.co/read/1325
440/raline-shah-kagetberpapasan-dengan-hiu-paus

16.

15 Agustus
2020

https://properti.kompas.com/read
/2020/08/15/182858221/baktinusantara-resmikan-asramasekolah-anak-pedalaman-papua

17. Media
Indonesia

15 Agustus
2020

https://m.mediaindonesia.com/re
ad/detail/336954-asrama-yasrountuk-masa-depan-anak-anakpapua-diresmikan

18. Marketing

15 Agustus
2020

https://marketing.co.id/bakti
nusantara-resmikan-asrama-yaropapua/

19. Koin24

15 Agustus
2020

https://koin24.co.id/asrama-sdnegeri-muko-tanah-merah-nabirediresmikan/

20. Laras Post

15 Agustus
2020

https://www.laraspostonline.com/
2020/08/bangunan-asrama-siswadan-siswi-sd.html

Dhara Pos
21. Papua

15 Agustus
2020

https://www.dharapospapua.com/
2020/08/dandim-1705pnforkopimda-resmikan.html

22. Papua Jaya

15 Agustus
2020

https://papuajaya.com/dandim1705-pn-bersama-forkopimdaresmikan-asrama-sd-negeri-mukotanah-merah-kabupaten-nabire/

Kompas

No

Media Outlet

Tanggal
Publikasi

Link/Screenshot

23. Radar Online

16 Agustus
2020

https://www.radaronline.id/2020/
08/16/peresmian-bangunanasrama-siswa-siswi-sd-negerimuko-tanah-merah-nabire/

24. SWA

17 Agustus
2020

https://swa.co.id/swa/csrcorner/asrama-yaro-untuk-masadepan-anak-anak-papua

25. Liputan6

17 Agustus
2020

https://www.liputan6.com/lifestyl
e/read/4330515/peresmianasrama-yaro-untuk-masa-depananak-anak-papua

26. Marketeers

18 Agustus
2020

https://www.marketeers.com/kola
borasi-bakti-nusantara-boschdan-afc-life-science-dukungpendidikan-anak-di-nabire/

27.

18 Agustus
2020

https://www.tribunnews.com/regi
onal/2020/08/18/punya-asramalayak-anak-anak-suku-pedalamannabire-kini-tak-perlu-jalan-kaki-5jam-ke-sekolah

28. Merdeka

18 Agustus
2020

https://www.merdeka.com/peristi
wa/asrama-baru-untuk-anak-anaksuku-pedalaman-di-nabirepapua.html

29. Tempo

19 Agustus
2020

https://inforial.tempo.co/read/100
3480/bosch-indonesia-resmikanasrama-yaro-papua

Tribunnews
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Para perwakilan stakeholders
meletakkan batu pertama pembangunan
Asrama Yaro (Helen Ariany Centre &
Honai Chista).

Bangunan Honai Chista (asrama putra)
persembahan Bosch Indonesia.

Para siswa bersama-sama menyantap sarapan di
ruang makan baru yang menjadi bagian dari Helen
Ariany Centre persembahan AFC Life Science.

Meski mobilitas terbatasi akibat pandemi Covid-19, bukubuku hasil sumbangan masyarakat seluruh Indonesia
sampai di Nabire untuk para siswa dan TBM sekitar atas
bantuan transportasi dari TNI Angkatan Udara.

