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Kata Pengantar
Tahun 2019 ini adalah tahun keempat kegiatan Bakti Nusantara dilaksanakan. Padahal baru tahun lalu, Yayasan Tunas Bakti Nusantara terbentuk dengan
resmi di Hotel Borobudur, Jakarta. Tergolong masih sangat muda, namun Yayasan telah berani melaksanakan kegiatan berskala besar. Jelas, masih banyak kelemahan dan kekurangan yang tentunya bisa diperbaiki Bersama-sama. Hal positifnya dari Yayasan yang saya rasakan adalah kita tetap bergerak dan berbuat nyata,
walaupun dengan segala keterbatasan serta ketiadaan banyak hal. Keterbatasan
personel, dana, tempat, dan banyak hal lain, tidak menghambat kita untuk tetap
membantu warga di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Indonesia.
Satu hal menonjol dari Yayasan ini adalah kepercayaan dari para pengurusnya yang terbentuk sejak lama dan sudah seperti keluarga. Kami berusaha untuk
menanamkan gotong royong dalam Yayasan sebagai dorongan utama kami untuk
bergerak maju, bagaimana kita membawakan gotong royong Nusantara untuk
membantu gotong royong warga lokal yang tetap berjuang demi kelangsungan
dan kemajuan hidup mereka. Yang perlu diingat adalah Yayasan harus terus bergerak, meski seringkali masih harus merangkak maju. Tetapi apakah tahun depan kita
masih merangkak atau sudah bisa berdiri, berlari, bahkan terbang tinggi, semuanya
bergantung pada para pengurus yang sudah seperti keluarga tadi. Tentunya kita
semua mengharapkan adanya banyak perbaikan, agar Yayasan bisa terbang tinggi
di masa depan, yang semoga tidak lama lagi.
Kedepannya, Yayasan ini akan menghadapi lokasi, masyarakat, perilaku,
masalah dan karakteristik yang akan mirip walau lokasi-lokasi yang didatangi bisa
berpuluh-puluh ribu kilometer jaraknya: daerah terisolir yang terbatas dan jauh
dari perkotaan, jauh dari pusat pembangunan dan ditinggalkan. Karena kemiripan karakteristik ini, maka ada baiknya agar kita bisa belajar dengan mengevaluasi
kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan bersama.
Laporan ini selanjutnya akan menjabarkan pula tentang apa saja perbaikan
yang harus dilakukan bersama. Besar harapan saya agar semua masukan dan
pemikiran yang ada, membuat Bakti Nusantara dapat berkarya lebih baik lagi.
dr. Teguh Dwi Nugroho, Sp.B
Direktur Eksekutif
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Executive Summary
Hibah lahan, pembangunan sekolah, penyelenggaraan RS lapangan, hingga peningkatan kapasitas
guru dan tenaga kesehatan menjadi upaya Yayasan
Tunas Bakti Nusantara mendukung pemerataan
serta pembangunan manusia unggul di salah satu
wilayah terluar paling utara Indonesia, sekaligus
menguatkan penanda kedaulatan negara.
Memasuki tahun keempat, Bakti Nusantara melakukan serangkaian kegiatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Kabupaten Natuna,
berpusat di Kampung Tua Segeram serta wilayah sekitarnya, seperti Sedanau, Kelarik, dan Batubi. Sebagai salah satu wilayah paling utara Indonesia, Kampung Tua
Segeram terancam menjadi daerah yang ditinggalkan akibat kurangnya pembangunan dan migrasi masyarakat ke luar daerah. Padahal, wilayah ini adalah simbol
utama kedaulatan Indonesia di tengah Laut Natuna Utara (atau dikenal pula sebagai Laut Cina Selatan).
Kampung Tua Segeram sebagai pusat lokasi kegiatan Bakti Nusantara 2019,
merupakan wilayah paling tertinggal dibanding tiga daerah di sekitarnya. Meski
sebenarnya, kampung ini adalah wilayah pertama di Natuna yang ditinggali
masyarakat Melayu. Statusnya yang masih selevel dusun, bukan desa, membuat
Kampung Tua Segeram memiliki keterbatasan dana maupun akses. Padahal di
kampung ini, ditemukan beberapa situs bersejarah yang menjadi penanda kehadiran warga Melayu pertama tadi.

KOLABORASI BERBAGAI PIHAK UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN BERSAMA
Bakti Nusantara sendiri diadakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menjadi inspirasi dalam membangun sebuah peradaban yang maju
dan berkarakter. Sebelumnya, Bakti Nusantara diadakan di Kabupaten Lombok
Barat pada 2016, Kabupaten Timor Tengah Utara pada 2017, serta Kota
Serang dan Kabupaten Pandeglang pada 2018.
Bakti Nusantara 2019 di Kabupaten Natuna diselenggarakan oleh Yayasan
Tunas Bakti Nusantara, berkolaborasi dengan Kemendikbud, Pemerintah Kabupaten Natuna, TNI, Polri, serta Melayu Raya. Dari sektor swasta, terdapat Wardah,
Bosch Indonesia, Ikastara Pertamina, Andro Mining, Ekasa, hingga Medco E&P
Natuna yang turut membantu kesuksesan acara. Mata acara Bangun Nusantara kali ini mencakup hibah lahan, laptop, buku, dan alat pertukangan kayu, juga
pembangunan sekolah, laboratorium, dan perpustakaan. Adapun Sehat Nusantara menyelenggarakan RS lapangan, pelatihan dokter kecil, donor darah, sunatan
massal, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta operasi bedah minor pada
tumor jinak. Selanjutnya, terdapat pelatihan guru, pelatihan menulis, pendirian

4

l pj b a k t i n u s a n ta r a 2 0 1 9

taman baca masyarakat, kelas inspirasi, dan perkemahan pada Inspirasi Nusantara.
“Saya sangat senang sekaligus bangga, ada anak-anak muda yang begitu bersemangat
memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Anak-anak muda
semacam inilah SUMBER DAYA MANUSIA yang dibutuhkan bangsa dan negara ini agar
dapat meraih kemajuan. Anak muda yang terus berkarya sekaligus meluangkan waktu
dan tenaganya untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan. Semoga ada lebih banyak
lagi Bakti Nusantara - Bakti Nusantara lainnya. Semoga Tuhan memberkati sumpah dan
janji kita, demi jaya Indonesia,” pesan Panglima TNI, Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.IP. TNI Angkatan Udara, sesuai perintah Panglima TNI, memfasilitasi transportasi
udara untuk seluruh relawan menuju/dari Ranai dengan pesawat Hercules dan Fokker
28, juga akomodasi di kompleks Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI), Palang Merah Indonesia (PMI), dan Gerakan Pramuka ikut mengirimkan
para kadernya dalam kegiatan Bakti Nusantara 2019 kali ini. Selain tentu, partisipasi aktif masyarakat yang sejak tahun lalu ikut mempersiapkan dan mengupayakan keberhasilan kegiatan demi kesejahteraan bersama. PGRI bahkan mengirimkan 4 (empat) orang untuk memberikan workshop peningkatan kapasitas guru
di Kampung Tua Segeram dan wilayah sekitarnya. Tercatat sekitar 100 (seratus)
guru SD dan SMP hadir mengikuti pelatihan; yang diharapkan kemudian, dapat
mengimplementasikannya di sekolah masing-masing.
Bupati Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si memberikan apresiasi untuk
para relawan yang ikut hadir, termasuk bantuan laptop dan buku, sehingga dapat
membuka wawasan baru untuk para pendidik serta siswa di Kampung Tua Segeram dan sekitarnya.
“Kami sangat berterima kasih dengan kehadiran kegiatan Bakti Nusantara di Kabupaten Natuna yang melengkapi sekolah dengan pembangunan perpustakaan dan laboratorium. Semoga dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan literasi di Natuna,”
ujar Abdul Hamid Rizal.

PENDIDIKAN SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN
BANGSA
Pada pembukaan rangkaian puncak kegiatan Bakti Nusantara 2019 sekaligus
peresmian SMP N 3 Satu Atap (Satap) Bunguran Barat sebagai kolaborasi Kementerian dan Yayasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof.
Muhadjir Effendy, mengatakan:
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“Kita menyatakan siap untuk memulai penggunaan teknologi informasi di lingkungan
pendidikan, dimulai dari wilayah pinggiran, dengan Kabupaten Natuna sebagai lokasi
peluncuran pertama.”

Selain sektor formal, Bakti Nusantara memberikan pula pelatihan informal,
seperti peningkatan pengetahuan bidang perkebunan dan hidroponik. Diharapkan, masyarakat nantinya dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan mulai menghasilkan lebih banyak. Apalagi, wilayah yang cukup terisolasi, menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

MENERJANG TANTANGAN WILAYAH PERBATASAN
Alam Natuna memang menantang: gunung, perbukitan, tanah berpasir, hingga gambut, menghiasi jalur darat dari satu desa ke desa lain, terlebih ke
Kampung Tua Segeram. Melalui jalur laut, masyarakat pun harus siap menghadapi
gelombang tinggi meski hanya menggunakan pompong (perahu kayu bermesin).
“Inilah hal yang menjadi tantangan Indonesia. Pemerataan pembangunan masih jauh
antara kota dan desa. Kami berharap sedikit bantuan dari kami dan para partner, bisa
membantu dan membangkitkan cita-cita warga serta anak-anak. Sehingga meski mereka
hidup jauh dari hiruk pikuk kota, asa tetap terjaga,” jelas dr. Teguh Dwi Nugroho, SpB,
Direktur Eksekutif Yayasan Tunas Bakti Nusantara.

Secara lebih detail, Bakti Nusantara di Natuna pada 2019 ini mempersembahkan:
•

Hibah lahan seluas 4.250 meter persegi untuk digunakan sebagai
kompleks sekolah

•

1 bangunan sekolah yang merupakan hasil kolaborasi dengan Kemendikbud

•

1 bangunan perpustakaan dan laboratorium komputer untuk melengkapi fasilitas sekolah

•

1 bangunan taman baca masyarakat

•

75 relawan yang aktif ikut andil dalam kegiatan ini, dengan 52 di antaranya hadir di Kampung Tua Segeram selama rangkaian ancara puncak
17-26 September 2019

•

1,2 ton buku (56 dus) dan 28 dus besar pakaian layak pakai

•

Alat pertukangan kayu untuk peningkatan kemampuan produksi furniture warga

•

20 laptop untuk kegiatan pembelajaran di sekolah

•

Peningkatan kapasitas 57 tenaga kesehatan lokal agar semakin mampu
menjadi garda terdepan kesehatan masyarakat perbatasan; peningkatan
kapasitas 82 guru agar semakin inovatif dalam kegiatan pembelajaran;
serta pelatihan perkebunan bagi 21 warga agar mampu memanfaatkan
kondisi lahan yang ada

•
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Kegiatan pramuka yang diikuti oleh 66 siswa SD, SMP, dan SMA, serta
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para anggota Dewan Kerja Cabang
•

Kelas inspirasi yang memberikan motivasi dan kegiatan menggambar
cita-cita di majalah dinding agar dapat menjadi memori masa depan bagi
31 anak-anak dan 30 remaja

•

Kegiatan sunat (5 orang), donor darah (24 orang), dan pelayanan kesehatan (100 orang)

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, S.Sos, M.Si, di sela
rangkaian puncak, kagum dengan para relawan yang datang dari berbagai penjuru
Indonesia.
“Aktivitas seperti ini merupakan wujud nyata gotong royong dan persaudaraan seluruh
warga Indonesia. Para relawan datang dari jauh, serius meningkatkan kesejahteraan
warga Natuna. Kami, seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Natuna, tentu wajib
lebih serius terus meningkatkan kesejahteraan warga,” tutup Wan Siswandi.
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Latar Belakang
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)
Bangun Nusantara. Merupakan kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana umum, pengadaan fasilitas air bersih dan sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pemasangan fasilitas energi
terbarukan.
Sehat Nusantara. Pelayanan kesehatan yang dihadirkan melalui
rumah sakit lapangan – dengan doter, tenaga medis dan obat
obatan, pelayanan operasi katarak gratis dan pelayanan operasi
bibir sumbing gratis, sunatan massal, donor darah, serta memberikan penyuluhan kesehatan dan pengembangan kapasitas tenaga
medis lokal.
Insipirasi Nusantara. 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.
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, hingga pada 2018, Bakti Nusantara memilih Kota
Serang dan Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten sebagai lokasi kegiatan.

Pendahuluan
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Jadwal Kegiatan
Minggu, 22 September 2019
•

Keberangkatan (menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara,
berkumpul pukul 06.00 WIB di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta
Timur untuk menuju Ranai, Kabupaten Natuna)

•

Makan Malam Bersama Bupati Natuna dan Jajaran Muspida Kabupaten Natuna

•

Menginap di Ranai (mess Pemerintah Daerah dan kompleks Batalyon
Komposit 1 / Gardapati)

Senin, 23 September 2019
•

Menuju Desa Segeram (melalui jalan darat / laut, menyesuaikan kondisi
cuaca)

•

Mata Kegiatan:
-

Penyuluhan tentang Gizi (tema utama: pencegahan stunting)

-

Kelas Inspirasi

-

Antologi Cerpen dan Pelatihan Menulis

-

Capacity Building Guru

-

Menginap di Desa Segeram (rumah penduduk)

-

Selasa, 24 September 2019

-

Mata kegiatan:

-

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan (sasaran: bidan, perawat,
dokter)

-

Taman Baca Masyarakat

-

Kemah Perdamaian (menginap)

-

Penyuluhan tentang Parenting

-

Capacity Building Guru

-

Menginap di Desa Segeram (rumah penduduk)

Rabu, 25 September 2019
•

Mata Kegiatan:
-

RS Lapangan dan Sunatan Massal

-

Kemah Perdamaian

-

Capacity Building Guru

-

Upacara Peresmian Bangunan Sekolah, Laboratorium, dan Perpustakaan SMP Negeri 3 Satap oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (didampingi Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati Natuna)

-

Kembali ke Ranai

-

Menginap di Ranai (mess Pemerintah Daerah dan kompleks
Batalyon Komposit 1 / Gardapati)

Kamis, 26 September 2019
•

Keberangkatan (menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara,
perkiraan take off pukul 13.00 WIB menuju Bandara Halim Perdana
Kusuma, Jakarta Timur)
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Bangun Nusantara merupakan salah satu dari tiga program utama kegiatan
Bakti Nusantara. Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan sarana dan
prasarana fisik di wilayah tujuan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Penyediaan kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara membangun fasilitas umum,
pendidikan, atau menyediakan kebutuhan perlengkapan dan atau peralatan.
Dampak yang diharapkan dari Bangun Nusantara adalah memberikan kemudahan
masyarakat melakukan kegiatan baik kegiatan ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Pembangunan yang dilaksanakan berorientasi pada bangunan atau penyediaan fasilitas jangka panjang yang dapat dimanfaatkan secara bersama.
Dalam Bakti Nusantara Natuna 2019, giat Bangun Nusantara melaksanakan
pembangunan gedung perpustakaan dan lab computer beserta 20 buah laptop.
Secara umu, kegiatan yang dirancang berhasil dilaksanakan dengan baik meskipun mengalami beberapa kendala. Berikut adalah penjelasan lengkap giat Bangun
Nusantara di Bakti Nusantara Natuna 2019 ;

Rencana Kegiatan
Bangun Nusantara pada Bakti Nusantara Natuna 2019 membangun gedung
perpustakaan dan laboratorium computer. Selain membangun gedung perpustakaan, tim Bakti Nusantara juga menyediakan berbagai jenis buku baik buku
pelajaran sekolah maupun buku penunjang lain. Untuk melengkapi laboratorium
computer, Bakti Nusantara juga menyediakan computer sebanyak 20 buah.
Pembangunan perpustakaan dilihat sebagai sebuah kebutuhan yang sangat
mendesak bagi SMP Negeri 03 Satap. Perpustakaan berfungsi sebagai sarana
penunjang pendidikan siswa SMP agar memiliki pengetahuan yang lebih baik.
Buku-buku yang diberikan juga merupakan buku-buku terbaru yang ditujukan
untuk menambah pengetahuan siswa dengan informasi serta ilmu terkini. Menjadi
siswa di daerah yang sulit mendapatkan akses informasi, perpustakaan diharapkan menjadi jendela siswa untuk mengetahui dunia yang lebih luas dari sekedar
tempat tinggal mereka. Dalam jangka panjang, Bakti Nusantara akan mendukung
perpustakaan ini dengan terus mengasup buku-buku terbaru secara berkala.
Di era teknologi yang terus berkembang, kemampuan mengoperasikan perangkat digital menjadi hal yang sangat penting bagi siswa. Oleh karena itu pembangunan laboratorium menjadi fokus dalam Bangun Nusantara di tahun ini. Penyediaan laptop bagi siswa juga ditujukan agar siswa dapat mendapatkan pengalaman
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langsung mengoperasikan komputer dan dapat bersaing dengan siswa di wilayah
lain. Selain itu, laptop juga akan membantu pekerjaan pegawai sekolah untuk
mengerjakan administrasi dan tata pengelolaan sekolah.

Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan pembangunan ruang perpustakaan dan laboratorium computer
dilaksanakan selama 9 minggu dengan detail sebagai berikut :
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Periode

Pekerjaan

Progress

Minggu 1
(18 – 21 Juli
2019)

Pemasangan fondasi WC
Ikat besi tiang

100 %
100 %

Minggu 2
(22 – 28 Juli
2019)

Cor tiang
Pembuatan lubang WC
Pemasangan bata
Pemasangan kusen pintu
Pemasangan tiang praktis

100 %
80 %
60 %
20 %
30 %

Minggu 3
(29 Juli – 4
Agustus 2019)

Pembuatan lubang WC
Pemasangan bata
Pemasangan kusen pintu
Pemasangan tiang praktis
Pembuatan rangka atap
Pembuatan sloof atas
Pemasangan lantai

95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
50 %

Minggu 4
(5 – 11 Agustus
2019)

Pembuatan lubang WC
Pembuatan sloof atas
Pemasangan lantai
Pemasangan baja ringan
Pemasangan atap

100 %
100 %
100 %
70 %
40 %

Minggu 5
(12 – 18 Agustus 2019)

Pemasangan baja ringan
Pemasangan atap
Rabat
Plaster dinding

70 %
100 %
70 %
20 %

Minggu 6
(19 – 25 Agustus 2019)

Pemasangan baja ringan
Rabat
Plaster dinding
Pemasangan plafon

100 %
70 %
90 %
100 %

Minggu 7
(26 Agustus –
1 September
2019)

Rabat
Plaster dinding
Pemasangan keramik lantai
Pengecatan dinding dalam
Pemasangan plafon luar
Pengecatan dinding luar
Pemasangan listrik

70 %
95 %
80 %
70 %
90 %
80 %
80%
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Minggu 8
(2 – 8 September 2019)

Rabat
Plaster dinding
Pemasangan keramik lantai
Pengecatan dinding dalam
Pemasangan plafon luar
Pengecatan dinding luar
Pemasangan listrik
Finishing WC
Penyelesaian ruang utama

90 %
100 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Minggu 9
(9 – 15 September 2019)

Rabat
Pemasangan keramik lantai
Pembangunan tower air
Pembangunan rumah genset

100 %
100 %
100 %
100 %

Hasil Capaian
Pembangunan ruang perpustakaan dan laboratorium komputer dapat diselesaikan tepat waktu dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Muhadjir Effendi pada tanggal 15 September 2019. Bangunan yang dibangun
memiliki kualitas yang baik karena bahan bangunan yang digunakan berkualitas
tinggi serta dikerjakan oleh tukang yang memiliki pengalaman baik. Selain bangunan utama, ruang perpustakaan dan laboratorium komputer dilengkapi bangunan pendukung seperti rumah genset dan tower air. Rumah genset dan tower air
dibangun untuk memastikan suplai listrik dan air untuk ruang perpustakaan dan
sekolah secara umum dapat terpenuhi.
Selain bangunan yang baik, Bakti Nusantara juga melengkapi ruang perpustakaan dan laboratorium komputer dengan perabotan kualitas baik. Perabotan
tersebut terdiri dari meja dan kursi serta lemari penyimpanan buku. Perabotan
berasal dari kayu asli Natuna dengan kualitas yang baik untuk menjamin daya
tahan serta nilai estetika.

Faktor Pendukung
•

Pembangunan ruang perpustakaan dan laboratorium komputer diawasi
oleh penanggung jawab yang amanah dan cekatan. Ini membantu panitia Bakti Nusantara yang berada di luar wilayah Segeram untuk tetap
dapat menerima laporan serta menentukan keputusan secara tepat.

•

Adanya transparansi antara panitia dan penanggungjawab juga
membantu panitia Bakti Nusantara untuk mudah melakukan pengecekan dan memudahkan pendistribusian dana karena adanya rasa saling
percaya

•

Bahan bangunan yang mudah didapatkan juga membantu kelancaran
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pembangunan ruang perpustakaan dan laboratorium komputer. Dengan
letak Segeram yang terpencil dan sulit akses, ketersediaan bahan bangunan dari wilayah sekitarnya sangat membantu proses pembangunan.

Faktor Penghambat
•

Kurangnya tukang untuk melakukan pekerjaan menjadi kendala utama
yang terjadi selama pembangunan. Dengan sedikitnya tukang yang
tersedia, seringkali pekerjaan menjadi tertunda sehingga membutuhkan
waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan.

•

Sulitnya akses transportasi juga menghalangi kelancaran pembangunan
gedung. Lokasi Segeram berada pada tingkat terisolir dan hanya beberapa kendaraan yang dapat masuk ke wilayah pembangunan gedung.
Oleh karena itu membutuhkan waktu lebih lama untuk pengangkutan
bahan-bahan bangunan.

22
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Inspirasi Nusantara merupakan salah satu dari tiga program utama kegiatan Bakti Nusantara. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai baik,
meningkatkan kualitas pengembangan diri serta memantik inspirasi masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program IN didesain untuk mengusung dampak
berkelanjutan dan jangka panjang.
Dalam Bakti Nusantara Natuna 2019, kegiatan yang dirancang berhasil dilaksanakan dengan baik meskipun mengalami beberapa kendala. Beberapa kegiatan inspirasi yang dilakukan dalam Bakti Nusantara di Segeram antara lain sebagai berikut ;

Kelas Inspirasi
Kelas Inspirasi merupakan kegiatan untuk memantik inspirasi dan mimpi
siswa. Dalam kegiatan ini, siswa didorong memiliki motivasi dan pola pikir untuk
menjadi seseorang yang sukses baik bagi diri sendiri maupun lingkungannya.
Kegiatan dirancang untuk membangun kepercayaan diri dan keberanian untuk
bercita-cita tanpa memikirkan keterbatasan.

Rencana Kegiatan
Kegiatan

Kelas Inspirasi
Kegiatan kreatif untuk memperkenalkan nilai-nilai dan memotivasi, diantaranya membuat mading cita-cita dan hiasan
kelas.
Lokasi Kampung Tua Segeram yang jauh dari keramaian kota,

Deskripsi dan
Latar Belakang

serta akses dan sinyal yang sulit menyebabkan keterbata-san
siswa/siswi untuk mendapatkan informasi. Hal ini dapat
menurunkan kepercayaan diri siswa, padahal mereka memiliki
potensi yang luar biasa. Kegiatan kelas inspirasi ini bertujuan
untuk membangun pola pikir, sikap dan motivasi siswa-siswi,
membangun kepercayaan diri mereka dan meyakinkan me-reka
untuk berani meraih cita-cita.

Memotivasi peserta untuk terus optimis dan mengembanTujuan

gkan bakat & minat siswa
Meningkatkan kepercayaan diri
Membangun pola pikir dan sikap siswa

i n s p i r a s i n u s a n ta r a
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Fasilitator

Relawan Inspirasi Nusantara

Sasaran

Siswa(i) SD & SMP di Segeram

Hari, Tanggal

Senin, 23 September 2019

Pukul

08.00-12.00 WIB

Lokasi

Ruang Kelas SMP

Mitra Strategis

-

Pelaksanaan Kegiatan
Lokasi

SMP N 3 SATAP Segeram

Waktu

Senin, 23 September 2019, 11.30-14.00 WIB

Peserta

15 anak SD dan 8 anak SMP
Relawan IN dan SN
Aisyah Wulandari

Facilitator dan
PIC

Reimi Bungkang
Yogawati
Fifi Florensia
Musyaffa Fahlevi
Vivi Anggelina
Adik-adik mengekspresikan cita-cita mereka
Membuat mading
Menuliskan cerita dan keinginan

Aktivitas

Menyanyi dan tepuk yel-yel
Kelas motivasi untuk bisa mencapai cita-citanya dan mengunjungi tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya
Membuat hiasan kelas

Hasil Capaian
Kegiatan berjalan lancar, walaupun waktu mundur dari rencana karena
rombongan relawan baru bertolak dari Ranai menuju Segeram pada Senin, 23
September 2019 pagi. Dalam kegiatan kelas inspirasi ini tercipta 3 buah mading
berisi tentang motivasi dan cita-cita serta hiasan kelas dari kertas Krep. Selain itu,
dibagikan pula kartu pos dari luar negeri agar anak-anak lebih bersemangat untuk
melihat dunia yang lebih luas lagi. Anak-anak membuat mading dan hiasan kelas
dengan gembira. Setiap anak memiliki cita-cita yang mulia dan semangat untuk
mewujudkannya.
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Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor Pendukung
•

Lokasi kegiatan IN dan SN yang berdekatan sehingga relawan IN dan SN
dapat saling membantu

Faktor Penghambat
•

Kurangnya pengarahan briefing karena keterbatasan alat komunikasi
dan sinyal.

•

Alat tulis dan perlengkapan mading (spidol, gunting, lakban, glitter, etc)
yang seharusnya untuk pihak sekolah tetapi malah dibawa pulang untuk
anak-anak.

Kemah Perdamaian
Kegiatan Kemah Perdamaian adalah kegiatan rutin dalam setiap pelaksanaan Bakti Nusantara. Kegiatan ini dirancang oleh tim Messenger of Peace
Pramuka Indonesia yang bertujuan untuk menyebarkan semangat perdamaian dan
cinta sesama. Kemah Perdamaian berfokus pada sesi tentang kemanusiaan dan
perdamaian sehingga memberikan nilai yang unik bagi siswa-siswi yang terlibat di
dalamnya. Kegiatan ini didukung penuh oleh tim Kwartir Nasional hingga Kwartir Cabang Pramuka.

Rencana Kegiatan
Kegiatan

Kemah Perdamaian
Kegiatan kemah perdamaian dan permainan
berkelompok. Kegiatan kemah perdamaian ini
merupakan salah satu proyek Kwarnas PRAMUKA
untuk mengkampanyekan nilai-nilai perdamaian
dunia, membantu menyelesaikan konflik di
sekolah dan lingkungan dan membuat solusi atas

Deskripsi dan Latar Belakang

permasalahan yang umum terjadi di sekitar. Tahun
ini merupakan tahun ke-3 Bakti Nusantara bekerja
sama dengan tim Messengers of Peace dari
Kwarnas PRAMUKA untuk melaksanakan kegiatan
kemah perdamaian di daerah 3T. Harapannya,
kegiatan ini dapat memperkenalkan nilai-nilai
PRAMUKA dan perdamaian dunia pada anak-anak, dan mengajak anak-anak untuk menjadi agen
perdamaian di sekolah dan lingkungannya.
Memperkenalkan anak-anak dengan nilai-nilai
PRAMUKA & perdamaian dunia

Tujuan

Menjadi forum diskusi mengenai perdamaian
dunia dan mengajak peserta untuk ikut serta
menyampaikan pesan perdamaian di lingkungan
sekitarnya
i n s p i r a s i n u s a n ta r a
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Fasilitator

Pramuka Kwarnas/Messengers of Peace

Sasaran

80 Siswa(i) SD & SMP

Hari, Tanggal

Selasa-Rabu, 24-25 September 2019

Pukul

08.00-20.00 (menginap) dan 07.00-13.00
Lapangan Sekolah

Lokasi
Mitra Strategis

Pramuka Kwarnas/Messengers of Peace

Pelaksanaan Kegiatan
Lokasi

Lapangan sebelah SMP

Waktu

Sesuai jadwal

Peserta

56 anak dengan rincian : 33 SMA, 8 SMP dan
15 SD
Tim Messenger of Peace dari Kwarnas PRAMUKA
Sri Gusni
Nauli Fitria Dhamayantie

Fasilitator dan PIC

Hamas Alrafsanjani
Bambang Abdul Aziz
Dibantu oleh 10 orang dari Kwarda (Pak Hamidin dan guru SMA)

Aktivitas

Sesuai jadwal

Capaian Kegiatan
Pada kegiatan “Introduce to MoP & What Peace Means to you?” atau perkenalan terhadap Messengers of Peace untuk setiap peserta kemah, anak – anak
siaga tampak sangat tertarik untuk melakukan kebaikan setelah tersebut, begitu
pula dengan anak – anak Penggalang dan Penegak, dalam sesi tersebut ditunjang
dengan pemutaran video bertema kebaikan, kami berharap melalui visual, pesan
damai kami dapat lebih sampaikan. Messengers of Peace memiliki theme song
dan tarian yang memiliki makna yang sangat dalam mengenai perdamaian dan
persatuan, kami mengajarkan peserta kemah arti dan makna dari setiap lirik lagu
dan gerakan tarian yang kita lakukan bersama – sama. Melalui sesi “drawing for
peace” , peserta diminta untuk membuat gambar apa saja, yang menurut persepsi
mereka, hal tersebut berarti damai. Hasil gambar pun beragam, ada yang menggambarkan kehidupan sehari – hari di kampung Segeram, ada yang menggambar
bunga – bunga, mereka semua sangat kreatif dalam menuangkan imajinasinya.
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Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor Pendukung
•

Lokasi kegiatan IN dan SN yang berdekatan sehingga relawan IN dan SN
dapat saling membantu

•

Tim Messengers of Peace PRAMUKA sudah berpengalaman dan dapat
menyesuaikan medan

•

Dukungan dari PRAMUKA Kwarcab Natuna untuk mengundang peserta
kemah

Faktor Penghambat
•

Terjadi switch dan pertukaran dengan peserta yang mengikuti kelas
menulis pada hari Selasa (jadwal pengenalan messenger of peace)

•

Butuh koordinasi terkait penggunaan proyektor dan ruang kelas yang
terbatas

i n s p i r a s i n u s a n ta r a
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Penerbitan Antologi Cerpen
Penerbitan Antologi Cerpen adalah rangkaian program inovatif yang dilaksanakan dalam Bakti Nusantara Natuna 2019. Kegiatan ini serangkai dengan pelatihan menulis yang ditujukan untuk mendorong anak-anak Natuna untuk berkarya
dan menunjukkan potensinya kepada dunia.

Rencana Kegiatan
Kegiatan

Penerbitan Antologi Cerpen
Sejatinya anak-anak Natuna adalah anak-anak
yang kreatif dan mempunyai minat menulis yang
tinggi. Hal ini terbukti dari minat anak-anak untuk
menulis cerpen untuk buku Antologi Cerpen
Senandung Natuna yang diinisiasi oleh Bapak
Muhammad Faisal (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Desa Natuna & Pegiat Literasi Natuna) 8
tahun lalu. Sayangnya, kreativitas anak-anak ini
sulit untuk disalurkan karena kurangnya media
untuk menyalurkannya.

Deskripsi dan
Latar Belakang

Yayasan Tunas Bakti Nusantara bersama Penerbit
Matahari Pagi memutuskan untuk bekerja sama
mengumpulkan naskah cerpen karya anak-anak
Natuna dengan tema ‘Natuna’ untuk kemudian
diterbitkan menjadi sebuah Antologi Cerpen.
Kegiatan terdiri dari:
• Pengumpulan naskah cerpen karya anak-anak
Natuna
• Seleksi
• Proofread, editing, pencetakan buku antologi
cerpen
• Pengumpulan testimoni tokoh
• Launching Buku Antologi Cerpen Karya Anak
Natuna

Editor

Memotivasi anak-anak Natuna untuk berkarya
Meningkatkan kepercayaan diri anak-anak Natuna
Menginspirasi daerah lain untuk membuat program serupa
Penulis/Founder Penerbit Matahari Pagi

Sasaran

Putra-putri daerah Natuna

Tujuan

Hari, Tanggal

Juni-Oktober 2019

Pukul

-

Lokasi
Mitra Strategis
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Pelaksanaan Kegiatan
Lokasi

-

Waktu

-

Peserta

49 anak telah mengumpulkan naskahnya
Pak Aris Munandar (Editor dan Founder Penerbit
Matahari Pagi

Pelaku dan PIC

Pak Faisal (Pegiat Literasi Natuna)
Immaculata Titis (YTBN)
Yuanita Budiman (YTBN)
Pengumpulan naskah cerpen karya anak-anak
Natuna (telah dilakukan)
Seleksi (telah dilakukan)
Proofread, editing, pencetakan buku antologi

Aktivitas

cerpen (sedang dilakukan oleh Pak Aris Munandar)
Pengumpulan testimoni tokoh
Launching Buku Antologi Cerpen Karya Anak
Natuna

Hasil Capaian
Sebanyak 49 naskah telah terkumpul melalui pengumpulan online sebelum
kegiatan puncak Bakti Nusantara dan saat pelatihan menulis di Segeram. Kualitas naskah yang masuk sangat bagus, membuktikan bahwa anak-anak Natuna ini
memang berbakat untuk menulis, hanya perlu dibimbing dan diberikan wadah
untuk berkarya. Saat ini naskah-naskah yang masuk sedang dalam proses editing
oleh Pak Aris Munandar. Setelah editing selesai, draft final buku dan rangkumannya akan disampaikan pada PIC YTBN untuk kemudian dimintakan testimoni
beberapa tokoh. Selanjutnya, draft akan difinalisasi, dicetak dan launching buku
akan dilaksanakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor Pendukung
•

Dukungan penuh dari Pak Aris dan Pak Faisal

•

Pak Aris memiliki perusahaan penerbit, Matahari Pagi, untuk menerbi-
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tkan karya dari anak-anak Natuna
Faktor Penghambat
•

Sinyal yang sulit di Natuna menyebabkan pengumpulan naskah secara
online terhambat, hanya ada 7 naskah yang dikumpul secara online, 42
lainnya merupakan hasil karya anak-anak saat kegiatan Pelatihan Menulis berlangsung selama kegiatan Bakti Nusantara di Segeram

PELATIHAN MENULIS CERPEN
Pelatihan ini merupakan rangkaian inovasi program Inspirasi Nusantara di
tahun ini, Antologi Cerpen. Kegiatan ini memberikan cara dan mindset yang dibutuhkan dalam proses menulis sebuah karya. Dengan bekerjasama dengan pegiat
literasi dan penerbit, kegiatan ini memberikan sebuah inspirasi dan pengetahuan
yang sangat jarang didapatkan di Natuna.

Rencana Kegiatan
Kegiatan

Pelatihan Menulis Cerpen
Seperti telah disampaikan di atas, animo anak-anak Natuna untuk menulis cukup tinggi. Hanya
saja, sarana bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri melalui tulisan masih kurang.
Yayasan Tunas Bakti Nusantara bersama Penerbit
Matahari Pagi bekerja sama untuk memberikan
wadah bagi anak-anak untuk menulis, sekaligus
melatih anak-anak untuk meningkatkan kuali-tas
tulisan mereka. Kegiatan Pelatihan Menulis Cerpen
ini berkaitan dengan kegiatan Penerbitan Antologi
Cerpen pada sub-bab 3.3. Hasil karya anak-anak

Deskripsi dan
Latar Belakang

pada Pelatihan Menulis Cerpen ini akan diseleksi
dan diterbitkan dalam buku Antologi Cerpen.
Rencana awal adalah mengumpulkan semua
naskah sebelum rangkaian puncak kegiatan Bakti
Nusantara, lalu mengundang penulis-penulis yang
telah mengumpulkan naskahnya untuk hadir pada
kegiatan Pelatihan Menulis Cerpen. Sehingga, Pelatihan Menulis Cerpen ini ditujukan untuk memperkaya atau merevisi tulisan yang telah dikumpulkan. Akan tetapi, karena keterbatasan sinyal
yang menyulitkan pengumpulan naskah secara
online, kegiatan ini berubah tujuan menjadi wadah
untuk mengumpulkan naskah sembari anak-anak
belajar teknik penulisan cerpen yang baik.
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Memotivasi anak-anak untuk berkarya Mengajarkan

Tujuan

teknik penulisan cerpen Mengumpulkan naskah
untuk diterbitkan dalam buku Antologi Cerpen

Fasilitator

Penulis/Founder Penerbit Matahari Pagi

Sasaran

30 Siswa(i) dan Umum

Hari, Tanggal

Selasa, 24 September 2019

Pukul

08.00-17.00 WIB

Lokasi

Ruang Kelas SMP

Mitra Strategis

Penerbit Matahari Pagi

Pelaksanaan Kegiatan
Lokasi

Ruang kelas SMP
Selasa, 24 September 2019 (10.30-12.00) untuk
SMA

Waktu

Selasa, 24 September 2019 (13.00-15.00) untuk
SMP
Rabu, 25 September 2019 (10.00-11.30) untuk
SD
SMA : 33

Peserta

SMP : 8
SD : 8 (SDN 3 Gunung Putri)
Pak Aris Munandar

Pelaku dan PIC

Immaculata Titis
Reimi Bungkang
Presentasi tata cara menulis yang baik

Aktivitas

Praktek menulis cerpen
Konsultasi dan membacakan cerpen di depan
Pembagian goodie bag dan seminar kit

Hasil Capaian
Melalui Pelatihan Menulis ini para siswa dapat mengetahui bagaimana cara
menulis kalimat dan paragraf dengan baik dan benar sehingga menjadi suatu
karangan cerpen yang berkesinambungan dan runtut dari awal hingga akhir.
Pada hari pertama, kelas menulis diikuti oleh siswa SMA sejumlah 33 orang
dan siswa SMP sejumlah 8 orang. Namun antusiasme tentang kelas menulis ini
meningkat hingga ke Desa Batubi, sehingga pada hari kedua dilaksanakan kembali
kelas menulis yang diikuti oleh 8 siswa dari SDN 003 Gunung Putri. Adik-adik SD
ini pergi ke lokasi dengan menaiki Hilux bersama para guru yang hendak mengikuti
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pelatihan. Bahkan, adik-adik SD ini telah membuat cerpen dan mempersiapkan
berbagai pertanyaan seputar kepenulisan kepada pak aris dari rumah masing-masing. Sebelumnya, para siswa yang telah menuliskan cerpen sesuai dengan imajinasinya, tidak berani untuk melanjutkan karyanya, maka melalui pelatihan menulis
ini timbul antusiasme dari anak-anak Natuna untuk berani berkarya dan mempublikasikan karya mereka.

Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor Pendukung
•

Dukungan penuh dari Pak Aris dan Pak Faisal

•

Antusiasme anak-anak untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Menulis
Cerpen

Faktor Penghambat
•

Hujan deras membuat molitias untuk menuju lokasi terhambat

•

Kendala transportasi untuk mendatangkan siswa dari Bunguran

•

Awalnya ada kesulitan untuk mengundang peserta karena kesulitan
sinyal di beberapa daerah di Natuna, jarak ke Segeram yang jauh dan
medan menuju kesana yang sulit. Sehingga, terjadi switch dan pertukaran dengan peserta yang mengikuti kelas menulis pada hari Selasa
(jadwal pengenalan pada kegiatan Kemah Perdamaian) untuk menambah peserta kegiatan. Walaupun pada akhirnya diketahui bahwa siswa-siswa di Batubi sangat tertarik dengan kegiatan ini, hingga ada kelas
tambahan pada Rabu pagi untuk mengakomodir keinginan siswa.

•

Butuh koordinasi terkait penggunaan proyektor dan ruang kelas yang
terbatas.

TAMAN BACA MASYARAKAT
Tingkat literasi adalah indikator kualitas dari sebuah peradaban. Dengan
fokus untuk meningkatkan kualitas literasi anak-anak serta masyarakat Segeram,
Bakti Nusantara Natuna 2019 menghadirkan program Taman Baca Masyarakat.
Program ini berhasil mengubah gudang bekas penyimpanan solar menjadi rumah
baca yang lengkap dengan buku. Harapannya, dalam jangka panjang masyarakat
Segeram memiliki budaya membaca yang tinggi.
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Rencana Kegiatan
Kegiatan
Deskripsi
dan
Latar
Belakang
Tujuan

Taman Baca Masyarakat
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya
TBM di Segeram dan kurangnya pengetahuan
warga untuk mengelola TBM.

Meningkatkan literasi di Segeram
Relawan Forum TBM:
Jaenal Mutakin (Kang Zeze)

Fasilitator

Imam Muhammad Agung Fauzy (Ka Imam)
Nur Iman
Dimas Mahendra

Sasaran

Siswa(i) dan masyarakat Segeram

Hari, Tanggal

Selasa, 24 September 2019

Pukul

08.00-17.00

Lokasi
Mitra Strategis

Perpustakaan sekolah (TBM)
Rumah warga (pojok baca)

Forum TBM

Pelaksanaan Kegiatan
Lokasi

Gudang

bekas

penyimpanan

solar

warga

Segeram, Heru
Waktu

Selasa, 24 September 2019
Rabu, 25 September 2019

Peserta

Warga segeram
Relawan TBM:
Jaenal Mutakin (Kang Zeze)
Imam Muhammad Agung Fauzy (Ka Imam)

Facilitator dan PIC

Nur Iman
Dimas Mahendra
YTBN:
Immaculata Titis

i n s p i r a s i n u s a n ta r a
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Pembuatan perpustakaan dan taman baca
Lomba menggambar dan mewarnai
Aktivitas

Melukis dan membuat kerajinan tangan berupa
kipas dan tas kanvas
Peresmian TBM dan pembagian hadiah lomba
untuk anak-anak

Hasil Capaian
Telah diterima buku sebanyak 48 box (1 ton) untuk dibagikan kepada seluruh
TBM di Natuna. Sebelum kegiatan TMB di Natuna ini diadakan roadshow kegiatan literasi bakti nusantara di radio Tazkia 107.2 FM Kuningan kemudian setelah
kegiatan diadakan Talkshow dan sharing pengalaman mengikuti bakti nusantara
di radio Tazkia 107.2 FM Kuningan. Melalui hadirnya Narasumber Literasi, dilaksanakan silaturahmi dengan penggiat literasi dan FTBM di Natuna dan penataan
Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
Dengan hadirnya TMB maka diharapkan adanya peningkatan Minat Baca
Warga Segeram. Melalui lomba menggambar dan mewarnai yang diiringi dengan
kegiatan membaca bersama anak-anak Segeram, dihasilkan berbagai karya dan
hiasan berupa lukisan, kipas, dan tas kanvas. Kegiatan ini juga diharapkan mampu
memupuk kreativitas anak-anak. Pada hari ketiga, dilaksanakan peresmian TBM
Tunas Bakti Segeram Natuna oleh ibu wakil bupati Natuna. Berkolaborasi dengan
PGRI, disampaikan pula sosialisasi mengenai 6 literasi dasar kepada guru, dan
sosialisasi kesehatan,PHBS ,dan sanitasi lingkungan.

Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor Pendukung
•

Dukungan penuh dari relawan TBM

•

Banyaknya donasi buku yang masuk untuk mengisi perpustakaan dan
TBM di Segeram, bahkan bisa dibagikan untuk TBM-TBM lain di Natuna

•

Bantuan dari relawan untuk menyortir buku-buku dan mengkategorikannya sebagai buku dewasa dan anak maupun fiksi dan nonfiksi.

•

bantuan dari berbagai komunitas literasi seluruh Indonesia

Faktor Penghambat
•

Lokasi yang terpisah dengan venue utama dan HT yang terbatas
mengakibatkan kurang koordinasi

•

Katalogisasi buku belum terlaksana dengan baik

•

Beberapa penyumbang buku ingin menyumbangkan buku kepada pak
Faisal dan meminta foto bukti, diantara 48 boxes buku, sehingga menyu-
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litkan proses pencarian.

CAPACITY BUILDING GURU
Pemerataan kualitas guru menjadi ujung tombak pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas guru menjadi poin yang sangat krusial untuk
ditingkatkan khususnya di daerah terluar Indonesia. Oleh karena itu Capacity Building Guru adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya
berkat kerjasama PB PGRI (Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia). Kegiatan ini berfokus pada pengembangan guru dan pembentukan pola
didik yang memanusiakan siswa.

Rencana Kegiatan
Kegiatan

Capacity Building Guru
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kurangnya
kemampuan guru-guru di daerah 3T untuk
menyesuaikan diri dengan kurikulum terbaru & cara
mengajar yang lebih efektif. Selain itu, kondisi di

Deskripsi dan Latar Be-

daerah 3T yang serba terbatas juga dapat

lakang

menurunkan kepercayaan diri para guru, sehingga
mereka perlu motivasi dari rekan-rekan sesama guru
yang tergabung dalam PGRI. Kegiatan beru-pa
pelatihan komprehensif tentang kurikulum, teknik
pengajaran, dll.
Meningkatkan kapasitas guru dengan materi pela-

Tujuan

tihan dari PB PGRI
Memberikan motivasi kepada para guru

Fasilitator

PGRI

Sasaran

100 Guru tingkat SD & SMP

Hari, Tanggal

Senin-Rabu, 24-25 September 2019

Pukul

08.00-17.00 WIB

Lokasi

Ruang Kelas SD

Mitra Strategis

Pengurus Besar PGRI

Pelaksanaan Kegiatan
Lokasi

Ruang Kelas SMP
Selasa, 24 September 2019 (08.30-16.30

Waktu

WIB)
Rabu, 25 September 2019 (10.30 - 13.00
WIB)

i n s p i r a s i n u s a n ta r a
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Peserta

Guru SD : 56 orang
Guru SMP : 29 orang

Pelaku

5 orang fasilitator PGRI ( 3 dari PGRI Pusat
dan 2 dari PGRI Provinsi)
Pembagian goodie bag dan modul pelatihan
Sesi motivasi dan materi:
Materi Umum
•

Kebijakan dan dinamika perkembangan
Kurikulum 2013

•

Penguatan pendidikan karakter

•

Penerapan literasi dalam pembelajaran

•

Manajemen perubahan

•

Pembelajaran di Era Revolusi Industri
4.0

Materi Pokok
•

Analisis SKL, KI, KD, dan IPK

•

Perancangan pembelajaran dan peni-

Aktivitas

laian (PROTA, PROSEM, KKM, SILABUS, dan RPP)
•

Praktek penyusunan instrumen penilaian (HOTS dan penilaian kelas)

•

Bimbingan psiko-edukatif

•

Inspirasi tayangan video pembelajaran

•

Praktek pembelajaran dan penilaian

•

Pengolahan dan penilaian hasil belajar

Penunjang
•

Pre-test dan post-test

•

Pembukaan dan penutupan

Games kekompakan
Pengerjaan Lembar Kerja

Hasil Capaian
Melalui kegiatan Capacity Building Guru, PGRI berkesempatan untuk
menjangkau guru-guru di daerah 3T. begitu pula dengan para guru, banyak dari
mereka yang baru pertama kali mendapatkan pelatihan resmi. guru-guru menyam-
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but dan mengikuti kegiatan dengan sangat antusias. beberapa guru (10 orang)
bahkan hingga menginap dikarenakan perjalanan yang jauh, medan yang sulit, dan
membutuhkan waktu yang lama.

Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor Pendukung
•

Dukungan penuh dari PB PGRI dan Bu Unifah

•

Bantuan dan dukungan dari PGRI daerah Natuna dan Dinas Pendidikan
setempat

Faktor Penghambat
•

Kesulitan untuk menemukan waktu dan durasi yang sesuai untuk pelatihan

•

Kondisi geografis yang menantang

•

Koordinasi masalah transportasi untuk antar-jemput guru masih kurang
lancar

•

Kurangnya panitia dan relawan di lokasi ,kegiatan yang berlangsung
paralel mengakibatkan personil dibagi menjadi empat rangkaian sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal

•

List Daftar hadir dibuat secara manual

•

Kepastian jumlah peserta dan nama peserta yang mendadak (H-1 keberangkatan)

•

Kurangnya jumlah handout/materi dikarenakan pemberian yang mendadak dari fasilitator

SESI PARENTING
Pengasuhan anak sangat berdampak pada pertumbuhan dan kehidupan
manusia di masa depan. Pentingnya pengetahuan tentang pola asuh dan pengembangan karakter anak menjadi fokus dari kegiatan Parenting di Bakti Nusantara
Natuna 2019. Namun dikarenakan adanya kendala yang terjadi, kegiatan ini batal
dilaksanakan.

i n s p i r a s i n u s a n ta r a
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Rencana Kegiatan
Kegiatan
Deskripsi dan Latar Belakang

Sesi Parenting
Sharing mengenai pengasuhan anak, konsep diri
orang tua yang positif, hak & perlindungan anak,
karakter & perilaku anak.
Meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya peran orang tua dalam tumbuh kembang
anak
Membangun kesadaran akan pola pengasuhan yang

Tujuan

lebih positif
Menerapkan komunikasi yang efektif dalam keluarga
Meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai
hak anak, ancaman bahaya fisik dan non-fisik bagi
anak usia dini, serta jenis-jenis kekerasan dan
perlindungan diri anak usia dini

Fasilitator

Ikastara Parenting

Sasaran

Orang tua di Segeram, anak di bawah 18 tahun

Hari, Tanggal

Senin-Rabu, 23-25 September 2019

Pukul

13.00-15.00, 09.00-12.00, dan 09.00-13.00

Lokasi

Ruang Kelas SMP

Mitra Strategis

Ikastara Parenting

Pelaksanaan Kegiatan
Tidak terlaksana karena narasumber dari Ikastara Parenting yang direncanakan hadir ternyata mendadak tidak bisa hadir. Ka Diana sedang hamil 6 bulan,
sehingga perjalanan ke Ranai, kemudian Segeram, dengan medan yang cukup
berat tidak disarankan oleh dokter beliau. Plan B adalah untuk mendatangkan
Annisa Ardi Ayuningtyas (mahasiswi psikologi) sebagai narasumber. Awalnya yang
bersangkutan setuju dan telah melakukan persiapan, tetapi menjelang Hari-H
mendadak tidak bisa hadir. Karena waktu yang sempit dan materi yang dirasa
cukup kompleks, tidak memungkinkan untuk mencari narasumber pengganti.

Hasil Capaian
Tidak ada karena kegiatan batal dilaksanakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor Pendukung
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•

Dukungan dari tim BN untuk mencari narasumber pengganti

Faktor Penghambat
•

Narasumber utama dan narasumber pengganti mendadak tidak dapat
hadir ke lokasi, sehingga kegiatan batal dilaksanakan.

PENYULUHAN PERKEBUNAN
Segeram memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat. Salah satu potensi tersebut adalah tanah subur yang luas. Untuk
memanfaatkan tanah yang subur ini, Bakti Nusantara mengadakan program
penyuluhan perkebunan. Kegiatan bertujuan memberikan pengetahuan masyarakat tentang bercocok tanam.

Rencana Kegiatan
Pelatihan ini terdiri dari kegiatan cara menanam bibit pohon kepada warga
desa Segeram agar dapat memanfaatkan lahan dengan lebih maksimal dan kegiatan pelatihan hidroponik. Pelatihan juga menghadiahkan bibit pohon untuk
mendorong masyarakat menanam.

Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi

Ruang Kelas SMP

Waktu

Senin, 23 September 2019 (19.00-20.30)

Peserta

32 orang warga Segeram terdiri dari 23 Pria dan
9 Wanita

Pelaku

Wahyu Andito (pelatih hidroponik)
Budhi Darma (pelatih penanaman bibit)
•

Pelatihan tentang cara menanam bibit yang
baik dan benar

Aktivitas

•

Cara berkebun dan mengolah lahan perkebunan

•

Pembagian bibit pohon durian
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Hasil Capaian
Dibagikan sejumlah 6 bibit durian matahari, 1 botol EM4 Pertanian dan 1
botol EM4 Peternakan kepada warga Segeram. Selain itu warga juga diberikan
penyuluhan mengenai cara perbanyakan tanaman, sehingga setiap warga memiliki pengetahuan tentang bercocok tanam dengan baik dan benar. Warga Segeram sangat antusias untuk mengikuti penyuluhan tentang pertanian dan perkebunan ini.

Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor Pendukung:
•

Dukungan dari fasilitator yang ahli dalam bidangnya

Faktor Penghambat:
•

Kurang koordinasi dan perencanaan di awal

•

Perlu detail jumlah pohon dan jenis pohon yang dibawa agar sesuai
dengan kebutuhan daerah yang dituju
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Sehat Nusantara merupakan salah
satu dari tiga program utama kegiatan
Bakti Nusantara. Program ini bertujuan
untuk menyediakan layanan kesehatan dan
memberikan edukasi tentang kesehatan
di wilayah Bakti Nusantara. Dampak yang
diharapkan dari program ini adalah untuk
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang dituju.
Dalam Bakti Nusantara Natuna 2019,
kegiatan yang dirancang berhasil dilaksanakan dengan baik meskipun mengalami beberapa kendala. Beberapa kegiatan kesehatan yang dilakukan dalam Bakti
Nusantara di Segeram antara lain sebagai
berikut:

s e h at n u s a n ta r a

49

SEGERAM SEHAT
Segeram Sehat merupakan program edukasi yang menyasar siswa SD 010
Bunguran Barat dan SMP 3 Satap Segeram. Program dibagi menjadi beberapa
bagian edukasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa
dalam menerima informasi kesehatan.

Rencana Kegiatan
Kegiatan

Segeram Sehat
Segeram Sehat merupakan kegiatan edukasi kesehatan pada siswa SD dan SMP, terbagi menjadi 3
fokus subkegiatan:
Edukasi Perilaku Hidup Bersih Sehat untuk kelas
1-3 SD
Berdasarkan observasi di sekitar lokasi, ditemukan
masih adanya perilaku buang air dan buang sampah
sembarangan (di laut), serta kurangnya kesadaran
akan kesehatan dan kebersihan pribadi dan
lingkungan. Pemahaman tentang hal tersebut perlu
diberikan sejak dini, dengan metode yang sesuai
yang mudah diterima dan dipahami oleh anak-anak.
Dokter Kecil untuk kelas 4-6 SD
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

Deskripsi dan

serta membentuk perilaku hidup sehat di masya-

Latar Belakang

rakat, anak usia sekolah merupakan sasaran yang
paling baik karena populasinya menyusun 30% dari
penduduk Indonesia. Anak usia sekolah merupakan generasi penerus yang mampu meneruskan
ilmu kesehatan yang benar ke teman sebaya, orang
tua, maupun anak-anak mereka nantinya.
Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk kelas 7-9
SMP
Kesehatan seksual reproduksi merupakan salah
satu komponen kesehatan yang masih jarang
disinggung, padahal sangat penting terutama bagi
remaja yang mulai mengalami perubahan-perubahan pada dirinya. Indeks pengetahuan tentang
reproduksi remaja di Indonesia yaitu 51,1 (dari
skala 1-100). Pertanyaan dan diskusi tentang seks
masih dianggap tabu. Pendidikan kesehatan
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Edukasi Perilaku Hidup Bersih Sehat untuk kelas
1-3 SD
Meningkatkan literasi kesehatan anak akan anggota
tubuh, personal hygiene, dan kesehatan lingkungan.
Dokter Kecil untuk kelas 4-6 SD
Meningkatkan literasi kesehatan anak akan penan-

Tujuan

ganan pertama terhadap penyakit kesehatan sederhana yang sering ditemukan pada usia sekolah.
Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk kelas 7-9
SMP
Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi remaja serta membangun aspirasi
remaja untuk berkontribusi pada lingkungan sekitar.
Aulia Fitri Rhamadianti (dokter)
Alhaynurika Nevyla Putri (dokter)

Fasilitator

Sagita Mega Sekar Kencana (dokter)
Nogati Chairunnisa (mahasiswa kedokteran) Annisa
Ardi Ayuningtyas (mahasiswa psikologi)

Sasaran

Pelajar SD dan SMP di Segeram dan Sedanau
(total target peserta: 60 siswa)

Hari, Tanggal

Senin, 23 September 2019

Pukul

13.00 - 16.00

Lokasi

Ruang Kelas SMP

Mitra Strategis

-

Target peserta terdiri atas 40 siswa SD dan 20 siswa SMP dari Segeram dan
Sedanau, dan telah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan serta kepala sekolah
dan guru di Sedanau. Peserta dari kegiatan ini sama dengan peserta Kelas Inspirasi
dari Inspirasi Nusantara dan dilaksanakan berurutan dengan kegiatan tersebut.

s e h at n u s a n ta r a
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Pelaksanaan Kegiatan (Lokasi, Waktu, Peserta)
Lokasi

Ruang kelas dan halaman SD 01 Bunguran
Barat, Segeram

Waktu

13.30 - 15.30

Peserta

15 siswa SD dan 8 siswa SMP
Edukasi Perilaku Hidup Bersih Sehat untuk
kelas 1-3 SD
Fifi Florensia (dokter)
Musyaffa Teguh Fahlevi (mahasiswa kedokteran
gigi)
Dokter Kecil untuk kelas 4-6 SD
Sagita Mega Sekar Kencana (dokter)
M. Taufan Fajri (dokter)
Aisyah Sriwulandari
Vivi Anggelia (dokter)

Fasilitator dan PIC
Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk kelas
7-9 SMP
Alhaynurika Nevyla Putri (dokter)
Rully Meilani (dokter)
Reimi Bungkang
Yogawati
Bayu Ardhya
Pascalia Judith
Bima Aria
Melayu Raya
Tim dokumentasi
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Edukasi Perilaku Hidup Bersih Sehat untuk
kelas 1-3 SD
Kegiatan berupa :
Penyampaian cerita dengan media refleksi tentang personal hygiene dan kesehatan
lingkungan
Praktik cuci tangan dan sikat gigi
Cerita singkat dan video mengenali anggota
tubuh
Dokter Kecil untuk kelas 4-6 SD
Kegiatan berupa :
Penyampaian materi dengan media lagu
tentang mimisan, luka bakar ringan, luka lecet
(kelas 4-6).
Aktivitas

Praktik menangani mimisan, luka bakar ringan
dan luka lecet
Pelatihan cuci tangan melalui media tepuk cuci
tangan
Memberikan informasi tentang bagaimana
mencari bantuan kesehatan
Lomba cerdas cermat dengan peserta terbagi
menjadi dua kelompok kecil
Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk kelas 7-9
SMP
Kegiatan berupa :
Pemaparan materi secara interaktif tentang bagian tubuh, pubertas, dan kesehatan reproduksi
Games dan sharing session tentang perlindungan diri, mencari bantuan, dan komunikasi
asertif

Hasil Capaian
Kegiatan ini dapat berjalan lancar walaupun jumlah peserta berbeda dengan
target pencapaian. Kegiatan ini mengajak seluruh anak di dusun Segeram sebanyak
23 murid yang terbagi menjadi 8 siswa SMP dan 15 siswa SD.

Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor Pendukung:
•

Anak-anak Segeram yang aktif dalam mengikuti kegiatan hingga akhir

•

Relawan mempersiapkan media ajar yang tidak monoton, sehingga
dapat menarik perhatian peserta

Faktor Penghambat:
•

Koordinasi dengan sekolah SD dan SMP di daerah Kelarik, Sedanau
dan Batubi yang kurang mendapat dukungan dalam mengajak siswanya
untuk mengikuti kegiatan karena beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu :
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•

Anak-anak sebagai target peserta tidak dapat meninggalkan
rumah/daerahnya bila kegiatan hingga sore hari

•

Jarak antara Segeram dan daerah yang dimaksud cukup sulit untuk
dilalui anak-anak dan butuh pendampingan

•

Minat anak-anak SMP cenderung bermain aktif, sehingga kegiatan
kesehatan reproduksi sempat terhambat dalam pemberian materi

PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA
KESEHATAN (PKTK)
Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pihak penyedia kesehatan di wilayah Natuna. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang tim ahli untuk membagikan ilmu dan pengetahuan
tentang praktik kesehatan yang berstandar baik.

Rencana Kegiatan
Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan (PKTK)
Akses antar fasilitas kesehatan yang cukup jauh
dan sistem rujukan yang sulit dijangkau menuntut

Deskripsi dan Latar Belakang

tenaga kesehatan di perifer agar lebih terampil dalam menangani masalah kegawatan. Peningkatan
edukasi kegawatdaruratan di daerah perifer jarang
dilakukan karena kurangnya tenaga ahli yang menjadi narasumber.

Tujuan

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
tenaga kesehatan perifer
Ratih Puspita (dokter spesialis anak)
Arifian Juari (dokter spesialis obstetri dan gineko-

Fasilitator

logi)
Harry Mahathir Akip (dokter PPDS jantung dan
pembuluh darah)
Darmawati Ayu Indraswari (dokter umum terlatih)

Sasaran

25 tenaga kesehatan (dokter umum/bidan/pe-

Hari, Tanggal

rawat) di Natuna
Senin, 23 September 2019

Pukul

08.00-15.00

Lokasi

Ruang Kelas SMP

Mitra Strategis

RSUD Ranai, IDI Natuna, IBI Natuna, PPNI Natuna

Materi yang diberikan disiapkan oleh pemateri sebelum acara dalam bentuk slide
presentasi dan hand out, berbasis bukti ilmiah terkini. Kegiatan ini mendapat
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sertifikasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Natuna, Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
Natuna, dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Natuna dengan nomor
SK sebagai berikut:
SK IDI No. 060/IDI-WIL/KEPRI/SKP-01/IX/2019
SK IBI No. 27/SKP/PD-IBI/Kepri/VIII/2019
SK PPNI No. 051/DPW.PPNI/SK/K.S/VIII/2019

Pelaksanaan Kegiatan (Lokasi, Waktu, Peserta)
Ruang kelas VIII SMP 03 SATAP Bunguran

Lokasi

Barat, Segeram

Waktu

08.00-15.00
Total 57 tenaga kesehatan dari berbagai keca-

Peserta

matan di Kabupaten Natuna:
19 dokter umum, 20 bidan, 18 perawat
Materi 1
dr. Ratih Puspita, Sp.A
Materi 2
dr. Arifian Juari, Sp.OG(K)
dr. Raissa Liem, Sp.OG
Materi 3

Fasilitator dan PIC

Alvernia Rendra Septiawan
Moderator
dr. Darmawati Ayu Indraswari, M.Si.Med
MC
dr. Vike Poraddwita Yulianti
Pendukung
dr. Vivi Anggelia
Pemaparan Materi

Aktivitas

Diskusi kasus kelompok
Praktik dengan alat peraga

Hasil Capaian
Kegiatan ini memberikan update ilmu dan keterampilan klinis 57 tenaga
kesehatan di Natuna oleh narasumber handal dari tim Yayasan Tunas Bakti Nusantara yaitu dr. Arifian Juari, Sp.OG(K), dr. Ratih Puspita, Sp.A, dr. Raissa Liem, Sp.OG,
dan Alvernia Rendra Septiawan. Materi yang diberikan yaitu :
•

Penanganan kegawatan pada neonatus

•

Penanganan kegawatan pada ibu hamil (Pre-eklampsia dan kegawatan
lain)

•

BLS
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Peserta terdiri dari 19 dokter umum, 20 bidan dan 18 perawat. Peserta yang
diminta maju ke depan di akhir acara, sebagian besar dapat mempraktikkan dan
menjelaskan kembali materi yang diberikan.

Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor pendukung
•

Walaupun jangkauan jarak yang cukup menantang, para peserta dapat
hadir dengan upaya pribadi dan mengikuti kegiatan dari awal hingga
selesai.

•

Bantuan dari IDI, IBI dan PPNI turut mengiringi keberhasilan acara dan
setiap peserta mendapatkan sertifikat profesi masing-masing.

Faktor penghambat
•

Pendaftaran peserta dibuat terbuka oleh panitia, namun pihak IDI, IBI
dan PPNI menyarankan bahwa pendaftaran bersifat birokrasi melalui
IDI, IBI dan PPNI Natuna yang mana peserta akan dipilih dari tiap fasilitas kesehatan di Natuna yang tersebar secara merata

•

Terjadi miskomunikasi dalam pencetakan sertifikat peserta, sehingga
terlambat dicetak dan tidak bisa dibagikan segera setelah acara selesai. Sertifikat diberikan menyusul kepada peserta melalui dr. Monika
(peserta PKTK/istri ketua DPRD Natuna).

•

Ketersediaan proyektor terbatas, sehingga materi lebih banyak disampaikan secara lisan, namun hal ini dapat diatasi dengan baik oleh pemateri.

DONOR DARAH
Kegiatan donor darah bertujuan untuk membantu PMI mengumpulkan darah
untuk kebutuhan di wilayah Natuna. Selain itu donor darah mengedukasi tentang
manfaat serta mengajarkan pentingnya rasa berbagi kepada sesama. Kegiatan ini
terdukung dengan sangat baik oleh PMI Natuna yang terlibat secara aktif untuk
membantu kegiatan serta mengedukasi pendonor.

Rencana Kegiatan
Kegiatan

Donor Darah
Donor darah merupakan hal yang masih terbil-

Deskripsi dan Latar
Belakang

ang jarang di daerah Natuna, menurut paparan
salah seorang anggota PMI Natuna. Oleh karena
itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
kepedulian masyarakat manfaat dan
donor darah
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pentingnya

Tujuan

Menjadi sarana peserta untuk dapat mendonorkan

Fasilitator
Sasaran donor

Aulia Fitri Rhamadianti (dokter)
Warga Segeram dan sekitarnya Panitia dan

Hari, Tanggal

Rabu, 25 September 2019

Pukul

07.00 - 13.00

Lokasi

Ruang kelas SD

Mitra Strategis

PMI Natuna, UPTD RSUD Ranai

darahnya

relawan

Kegiatan yang awalnya hampir ditunda karena pesimisme akan target peserta, dan
tetap dilanjutkan dengan koordinasi PMI Natuna dan RSUD Ranai serta bantuan
Bapak Camat Kelarik, Bapak Camat Sedanau.

Pelaksanaan Kegiatan (Lokasi, Waktu, Peserta)
Lokasi

Ruang kelas SMP IX SMP 03 SATAP Bunguran
Barat, Segeram

Waktu
Peserta

09.00 - 13.00
Warga Segeram dan sekitarnya Panitia dan relawan
Anggota Melayu Raya

Aulia Fitri Rhamadianti (dokter)
Fasilitator dan PIC

Tenaga kesehatan dari UPTD RSUD Ranai dan
PMI Natuna
Pemeriksaan kelayakan donor

Aktivitas

Donor darah
Pemberian makanan untuk pendonor

Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan RS Lapangan. Dengan bantuan
PMI Natuna, diberangkatkan tim dari RSUD Ranai menggunakan hilux menuju
Segeram. Dan dengan antusiasme Melayu Raya dan warga sekitar, peserta donor
darah mencapai 24 orang.

Hasil Capaian
Kegiatan ini mendapatkan pendonor mencapai 24 orang dari target awal
25 orang dengan jumlah kantong darah sebanyak 22 kantong berupa : Golongan
darah O(+) 10 kantong, A(+) 7 kantong, B(+) 5 kantong. Adapun kantong darah
yang dapat dipakai 21 kantong dikarenakan 1 kantong terkena penyakit. Dengan
adanya kegiatan donor darah ini, diharapkan dapat membantu kebutuhan darah di
PMI dan membangun ikatan antara PMI Natuna dengan Kampung Segeram untuk
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kegiatan sosial di kemudian hari.

Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor pendukung
•

Dukungan dari PMI Natuna dan bantuan tenaga serta perlengkapan
donor dari UPTD RSUD Ranai sangat berperan dalam kelancaran acara.

•

Dukungan pendonor dari Melayu Raya membantu dalam pencapaian
target donor yang diminta oleh PMI

Faktor penghambat
Jumlah pendonor yang hampir tidak sesuai target terkendala oleh kesadaran
masyarakat yang masih kurang tentang manfaat donor darah, dan juga terbatasnya jumlah warga yang masuk dalam kriteria pendonor.

GIZI DAY
Program Gizi Day merupakan salah satu inovasi program yang dilakukan di
Bakti Nusantara Natuna 2019. Tujuan besar dari kegiatan ini adalah memberikan
edukasi dan konseling kepada orang tua tentang pencukupan gizi anak. Kegiatan
berjalan dengan lancar dan tujuan awal kegiatan tercapai dengan baik meskipun
pola kegiatan dilakukan dengan sedikit perubahan.

Rencana Kegiatan
Kegiatan

Gizi Day
Gizi Day merupakan kegiatan promosi kesehatan gizi
masyarakat.
Angka kejadian stunting di Indonesia kian bertambah, dan hal ini disebabkan karena asupan gizi

Deskripsi dan Latar Belakang

pada anak yang kurang kualitas serta kuantitasnya.
Pencegahan stunting dapat dimulai dari awal kehamilan yang berlanjut hingga anak mulai mencoba
makanan (MPASI), sehingga dibutuhkan kegiatan
yang dapat meningkatkan pengetahuan masya-rakat
mengenai pengertian gizi yang baik secara kualitas
dan kuantitas.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap

Tujuan

pemilihan gizi yang baik, serta mencegah terja-dinya

Fasilitator

Rully Meilani (dokter)

Sasaran

Ibu-ibu masyarakat Sedanau (50 orang)

Hari, Tanggal

Selasa, 24 September 2019

Pukul

12.00 - 15.00

stunting untuk jangka panjang.
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Lokasi

Ruang kelas SMP

Mitra Strategis

Danone, Puskesmas Sedanau

Pelaksanaan Kegiatan (Lokasi, Waktu, Peserta)
Lokasi

Lokasi kursi tunggu pasien RS lapangan

Waktu

Rabu, 25 September 2019 pukul 08.0013.00

Peserta

Pasien RS lapangan dan warga sekitar
yang sedang berada di sekitar RS
lapangan

Fasilitator dan PIC

Rully Meilani (dokter)

Aktivitas

Penyuluhan kesehatan gizi

Rencana awal program ini adalah kegiatan mandiri yang dilaksanakan secara
khusus. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan kegiatan
RS Lapangan pada Rabu 25 September 2019. Kegiatan dilaksanakan saat dokter
umum melakukan pemeriksaan sembari memberikan edukasi tambahan gizi
kepada pasien/peserta di Lapangan SMP SATAP 03 Bunguran Barat.

Hasil Capaian
Walaupun kegiatan penyuluhan gizi tidak dilakukan dalam kegiatan mandiri,
namun maksud dan tujuan kegiatan berupa edukasi kepada warga terkait nutrisi
yang diperlukan dan yang sebaiknya dihindari dapat diberikan melalui konseling
sembari pemeriksaan dokter umum dalam kegiatan RS Lapangan.

Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor pendukung
•

Waktu yang tersedia cukup fleksibel sehingga memungkinkan perubahan beberapa hal demi terlaksananya kegiatan.

Faktor penghambat
•

Kendala jarak yang cukup sulit dan jauh antar daerah serta warga
Segeram khususnya ibu-ibu yang memiliki kegiatan lain di siang hari
menyebabkan target peserta untuk penyuluhan gizi secara mandiri sulit
terpenuhi.

RUMAH SAKIT LAPANGAN
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Rumah Sakit Lapangan (RS Lapangan) adalah kegiatan rutin yang selalu dihadirkan dalam kegiatan Bakti Nusantara. Tujuan dari kegiatan ini adalah penyediaan layanan kesehatan bebas biaya yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar dengan penanganan dokter dan obat yang baik. Di Bakti Nusantara Natuna
2019, RS Lapangan dilaksanakan dengan lancar dan mampu melayani masyarakat
dengan sangat baik.

Rencana Kegiatan
Kegiatan

Rumah Sakit Lapangan
Akses jalan yang cukup jauh ke fasilitas kesehatan primer menyebabkan keterlambatan diagnosa

Deskripsi dan Latar

penyakit pasien yang berujung pada keterlam-

Belakang

batan penanganan. Terbatasnya sarana dan prasarana di puskesmas pembantu juga turut mengambil andil dalam kesejahteraan pelayanan kesehatan.

Tujuan

Memberikan layanan kesehatan dan pengobatan
gratis

Fasilitator

Dokter spesialis dan dokter umum

Sasaran

Masyarakat Segeram dan Kelarik
(total target peserta: 150 orang)

Hari, Tanggal

Rabu, 25 September 2019

Pukul

08.00 - 13.00

Lokasi

Segeram

Mitra Strategis

Puskesmas Sedanau, Pustu Segeram, Camat
Kelarik

Kegiatan pengobatan gratis direncanakan memiliki pos dokter umum dan pos
pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat berkoordinasi dengan Sekda,
Puskesmas Sedanau yaitu dr. Wan Arie Afriyadi dan Puskesmas Kelarik dr. Yahya
untuk dapat menarik peserta serta memberikan bantuan tenaga Kesehatan pada
hari H pelaksanaan.

Pelaksanaan Kegiatan (Lokasi, Waktu, Peserta)
Lokasi
Waktu

Halaman SMP 03 SATAP Bunguran Barat,
Segeram
08.00 - 13.00
Total 108 pasien, berasal dari:
Warga Segeram

Peserta

Warga Kelarik
Warga Sedanau
Warga Kelarik
Sebagian peserta capacity building guru
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PIC
Aulia Fitri Rhamadianti (dokter)
Registrasi
Samarthya Dhira Septiary
Reimi Bungkang
Pengkajian awal
Sagita Mega Sekar Kencana
Aisyah Wulandari
Pemeriksaan dokter
Raissa Liem
Fasilitator dan PIC

Vivi Anggelia
Fifi Florensia
Rully Meilani
Yahya
Wan Arie Afriyadi
Pengecekan gula darah, kolesterol, asam urat
Alvernia Rendra Septiawan
Farmasi
Darmawati Ayu Indraswari
Alhaynurika Nevyla Putri
Nur Iman
Dimas
Layanan kesehatan, konsultasi, dan pengobatan
gratis:

Aktivitas

Dokter umum
Dokter spesialis obstetri dan ginekologi
Dokter spesialis bedah (di lokasi sunat massal)
Pengangkatan tumor jinak/bedah minor

Hasil Capaian
Kegiatan pengobatan gratis RS Lapangan memiliki jumlah peserta 108 orang
dari target 150 orang. Kegiatan dilaksanakan oleh 9 dokter umum, 1 dokter
Obsgyn, dan panitia BN.

Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor pendukung
•

Kegiatan dapat berjalan lancar berkat bantuan tenaga kesehatan dari
Puskesmas Sedanau dan Kelarik

•

Terdapat bantuan dari Sekda untuk menarik/mengajak masyarakat Sedanau, Batubi dan Kelarik melalui koordinasi dengan Bapak Camat untuk
hadir dalam kegiatan RS Lapangan
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•

Obat-obatan serta beberapa alat kesehatan yang diperlukan mendapat
support dukungan dana dari apotik Rara Farma

•

Terdapat bantuan dari komposit Gardapati dalam men-setting lokasi RS
Lapangan

Faktor penghambat
•

Cuaca hujan yang cukup deras menjadi penghalang warga untuk dapat
menghadiri kegiatan pengobatan gratis

•

Jarak yang cukup sulit dan jauh antara Segeram dengan Kelarik, Batubi
maupun Sedanau menjadi penghambat warga untuk dapat hadir

SUNAT MASSAL
Sunat massal merupakan salah satu kegiatan yang rutin diadakan setiap
tahunnya dalam Bakti Nusantara. Sunat telah menjadi bagian dari pola hidup
sehat bagi masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Segeram dan sekitarnya.
Oleh karena itu sunat massal diadakan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan kualitas yang baik.

Rencana Kegiatan
Kegiatan

Sunat Massal
Kegiatan sunat di daerah perifer membutuhkan

Deskripsi

dan

Belakang

Latar tenaga dan waktu untuk dapat menuju fasilitas
kesehatan serta biaya pelaksanaan, sehingga diadakan kegiatan sunat massal gratis untuk membantu
terpenuhinya keinginan anak-anak untuk sunat

Tujuan

Memberikan pelayanan kesehatan gratis berupa
sunat

Fasilitator

Aulia Fitri Rhamadianti (dokter)
Teguh Dwi Nugoroho (dokter spesialis bedah)

Sasaran

anak-anak Segeram dan sekitar

Hari, Tanggal

Rabu, 25 September 2019

Pukul

08.00 - 13.00

Lokasi

Segeram

Mitra Strategis

Puskesmas Sedanau, Pustu Segeram, Puskesmas
Kelarik

Peserta sunat massal mendaftar melalui bidan Pustu (Puskesmas Pembantu)
Segeram yaitu Ibu Arika sejak sebulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
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Pelaksanaan Kegiatan (Lokasi, Waktu, Peserta)
Lokasi

Pustu Segeram

Waktu

Rabu, 25 September 2019 pukul 08.00-13.00
5 anak dari Segeram untuk sunat

Peserta

3 orang dari peserta RS Lapangan untuk bedah
minor
PIC
Aulia Fitri Rhamadianti (dokter)
Operator
dr. Teguh Dwi Nugroho, Sp.B
dr. Yahya
dr. Andri

Fasilitator dan PIC

dokter komposit Gardapati
Asisten
dr. Taufan Fajri
dr. Vike Poraddwita Yulianti
dr. Ririn Sumantri
Perawat dari Puskesmas Sedanau (2 orang)
Musyaffa Teguh Fahlevi

Aktivitas

Kegiatan sunat
Kegiatan Bedah minor

Hasil Capaian
Tim relawan yang terdiri dari 1 dokter bedah, 6 dokter umum, 2 perawat dan
1 mahasiswa berhasil menyunat lima pasien dari delapan pasien yang mendaftar.
Tiga peserta berhalangan hadir yaitu dari Sedanau dan Selaut. Kegiatan tambahan
yaitu bedah minor juga berhasil dilakukan dengan jumlah peserta tiga orang.
Peserta bedah minor merupakan peserta RS Lapangan yang ingin mendapat
tindakan terkait keluhan yang dialami.
Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor Pendukung :
•

Sunat massal maupun kegiatan bedah minor dapat berhasil dilakukan
dengan bantuan tenaga kesehatan dari Puskesmas Sedanau, Kelarik dan
dokter tentara dari batalyon Komposit 1 Gardapati

•

Terdapat bantuan sterilisasi alat dari bu Arika, bidan Pustu Segeram
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Faktor Penghambat :
•

Cuaca yang cukup panas sehingga operator membutuhkan konsentrasi
lebih dan bantuan portable fan agar dapat tetap fokus

•

Lokasi kegiatan memiliki pencahayaan yang kurang memadai sehingga membutuhkan senter dari smartphone agar lapang pandang operasi
dapat terlihat dengan jelas

•

Persiapan persetujuan informed consent yang hampir terlambat di
tengah kegiatan
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Deskripsi Tugas Media Nusantara
1.

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan publikasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah

2.

Menyiapkan dan mengedit konten publikasi

3.

Menyelenggarakan penyiaran informasi dan promosi kegiatan, pelaksanaan serta hasil kegiatan melalui berbagai macam media massa dan
social media

4.

Mendistribusikan produk-produk untuk publikasi.

5.

Mengevaluasi program publikasi

6.

Melakukan kliping dan evaluasi berita

7.

Mengoordinasikan hubungan dengan media dan narasumber terkait

8.

Merencanakan dan membuat materi publikasi luar ruang dan dalam
ruang

9.

Menyusun konsep dan konten sambutan

10. Mengkoordinasikan pers, termasuk menjaga konsistensi dan kualitas
konten
11. Aktif & bersinergi membantu Tim Wira Nusantara
12. Mengelola social media ( Instagram, FB & Youtube ) dan email
13. Membuat Video Dokumenter ( 7-8 Menit ) dan Highlight Video Instagram ( 1 Menit )
14. Dokumentasi Foto selama kegiatan berlangsung yang berada di Natuna
( Ranai & Segeram )
15. Membuat Konten yang berhubungan dengan Proposal & Social Media
16. Peremajaan Website Baktinusantara.org

Anggota Tim dan Tanggung Jawab Tugas
No

Nama

Domisili

Tugas

1

Assed Lussak

Jakarta

Koordinator, Admin FB, Media Partnership, Media Visit/Cover,

2

Agi Utomo
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3

Naufal

Huda Jogja

Koordinator Dokumentasi ( Foto &

Subiakto

Video ), Koordinator Design Content
Socmed & Proposal

4

Bayu Ardian

Jogja

Designer Content Media, Photographer

5

Yuanita Budiman

Sydney

Content Creator - Campaign

6

Alhaynurika

Jogja

Admin IG, Content Creator for Natuna
Campaign

7

Anyo Enrika

Jakarta

Photographer, Content Creator for
Natuna Campaign

8

Afif

Jogja

Tim Videographer

9

Nadim Enggar

Jogja

Tim Videographer

10

Salakadana

Jogja

Tim Videographer

Laporan Pelaksanaan
Secara
Pelaksanaan
yang

umum,
pekerjaan

dilakukan

oleh

pekerjaan
tim
Tim

Media

dilakukan
Inspirasi

Nusantara
sejak

masa

Nusantara

di

berjalan

lancar.

survey

tempat

Segeram,

Natuna.

BERSINERGI DENGAN TIM WIRA NUSANTARA
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
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•

Pembuatan ucapan terima kasih kepada donatur

•

Pembuatan laman dan konten kitabisa.com “Menerangi Desa Segeram”

l pj b a k t i n u s a n ta r a 2 0 1 9

dan “Bangun Asrama Yaro”.

CAMPAIGN KITABISA.COM
“MENERANGI DESA SEGERAM”
Pada pelaksanaan acara, sejak masa peletakan batu pertama hingga puncak
acara, tim Media Nusantara berupaya meningkatkan awareness publik mengenai
Bakti Nusantara, baik di tingkat almamater, alumni, regional, serta nasional. Hal ini
dilakukan melalui publikasi di media massa dan social media. Hal ini dilakukan agar
pesan utama tersampaikan; yakni tentang inisiatif dan ajakan Bakti Nusantara, juga
bahwa kegiatan ini bersifat terbuka meski diinisiasi oleh Ikatan Alumni SMA Taruna
Nusantara. Salah satunya membuat Campaign Inklusif di platform Kitabisa.com.
Terdapat 2 laman campaign di kitabisa.com yang telah dibuat, yaitu laman
“Menerangi Desa Segeram” untuk BN Natuna 2019 dan “Bangun Asrama Yaro”
untuk BN Nabire 2020. Penyusunan konten campaign didapatkan dari laporan tim
survei yang berangkat untuk masing-masing daerah. Pada awalnya, konsep dan
laman campaign untuk BN Nabire telah terbentuk dan berjalan lebih dulu, namun
kemudian dihentikan sembari menunggu materi campaign untuk BN Natuna. Dari
segi waktu pelaksanaan, campaign untuk BN Natuna selayaknya perlu didahulukan, namun karena keterlambatan bahan konten yang diperlukan dan rencana
program yang belum jelas sampai mendekati waktu pelaksanaan, campaign BN
Natuna sulit untuk dimulai lebih awal.

REAKTIVASI INSTAGRAM BAKTI NUSANTARA
•

Memunculkan kembali awareness kegiatan Bakti Nusantara 2019 ini
dengan mengaktifkan kembali Instagram Bakti Nusantara yang sempat
tidak aktif. 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

•

Membuat konten grafis terkait dengan hari penting dan libur nasional

•

Membuat konten grafis terkait dengan acara Bakti Nusantara 2019

•

Membuat konten poster grafis Wira Nusantara dan Sehat Nusantara

PERESMIAN PERPUSTAKAAN SMP 03 SATAP BUNGURAN
BARAT & PUNCAK ACARA
Rangkaian kegiatan puncak Bakti Nusantara 2019 tahun ini dibagi menjadi 2
waktu, yaitu Peresmian Perpustakaan SMP 03 Satap Bunguran Barat pada tanggal
18 September 2019 - 20 September 2019 dan puncak acara sekaligus penutupan pada tanggal 23 September 2019 - 26 September 2019. Oleh karena itu Tim

m e d i a n u s a n ta r a
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Media Nusantara juga dipisah untuk pengerjaan pengambilan foto dan video. Tim
tetap bekerja menyebarluaskan informasi terkait Bakti Nusantara sebagai jembatan antara selesainya kegiatan dengan persiapan pelaksanaan tahun berikutnya,
terutama yang terkait dengan pre-funding.
Secara ringkas, publikasi eksternal secara massal melalui media massa
maupun social media dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi. Publikasi on the
spot saat publikasi pun menciptakan branding yang baik, terhadap para peserta
yang datang maupun untuk keperluan dokumentasi dan publikasi.
Tim Media Nusantara juga telah menciptakan relasi yang baik dengan media-media utama nasional dan regional, termasuk dengan mereka yang tidak hadir
di lokasi. Secara umum, key message utama kegiatan Bakti Nusantara juga dapat
tersampaikan.
Meski begitu, beberapa hambatan yang dialami oleh Tim Media Nusantara,
antara lain:
•

Terus berubahnya materi utama publikasi, terutama yang berkaitan
dengan sponsporship

•

Terkendala dengan jumlah SDM yang bisa bekerja paruh waktu dan
waktunya bisa lebih fleksibel

•

Terkadang tim media merasa kesulitan untuk mengolah bahasa konten
yang benar-benar menggambarkan kondisi daerah sesungguhnya

•

Volume publikasi sosial media khususnya di Instagram yang belum
maksimal dan kurang

•

Belum aktifnya sosial media lain seperti Twitter & Website

•

Website Bakti Nusantara yang belum aktif, hanya sebagai landing page
saja

Beberapa input yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depannya kemudian:
Anggota tim kembali diseleksi untuk pemetaan potensi dan komitmen
•

Seluruh materi utama publikasi sudah matang setidaknya dua minggu
sebelum publikasi dimulai

•

Perlu mengajukan permohonan informasi berupa poin-poin minimal
yang diperlukan untuk bahan pembuatan konten campaign pada tim
survei

•

Peningkatan volume publikasi ke luar dan dalam anggota Ikastara juga
penciptaan sistem agar tiap anggota dapat turut mempromosikan kegiatan.

•

Mencoba melakukan aktfasi sosial media twitter untuk projek kedepan

•

Membuat aktifitas pada website Bakti Nusantara seperti membuat jurnal
Adapun data angka dan analisis serta kliping berita, dapat disimak pada
appendix ringkasan ini.
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Laporan Keuangan
(terlampir)

Coverage
Facebook
Reach Periode		

: 19 Sept - 10 Okt 2019

Bakti Nusantara		

: 58.371 orang

SMA Taruna Nusantara

: 43.856 orang

Instagram
Reach Periode

: 19 Sept - 10 Okt 2019

Bakti Nusantara : 10921 orang
Media Mainstream
Periode Publikasi : 19 Sept - 10 Okt 2019
Media ikut serta : 4 (kompas, liputan6, vivanews, tempo)
Jumlah Publikasi : Nasional 38, Regional 20
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6
W IRA NUSANTANRA
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Rencana Capaian
Wira Nusantara sebagai salah satu divisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam
mencari sponsor dan donatur untuk kegiatan Bakti Nusantara 2019. Tim ini terdiri dari orang
yaitu
1. Sri Gusni Febriasari – TN 15
2. Alfia Nurul Rahmatika – TN 15
3. Mudhia Salsabila - TN 21
4. Ruli - TN 19
5. Enrika Rahayu (Anyo)- Non Ikastarans (Alumni FKM UI).
Dalam pelaksanaan Bakti Nusantara 2019 ini, target dana yang ingin dicapai oleh Tim
Wira Nusantara adalah sebesar 1 Milyar sesuai dengan RAB Bakti Nusantara 2019. Untuk
mencapai target tersebut beberapa rencana yang disusun adalah sebagai berikut

W IRA NUSANTANRA
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Jobdesc

Recruitments

Teamwork manual

1.a

1.b

1.c

2.a.4

2.a.3

2.a.2

2.a.1

2. a

Timeframe (week)

x x X

x x X

x x X

x x x

x x x

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 10 17 24

8 15 22 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22
April
Mei
Juni
Juli
Agustus

Strategi Pengumpulan
Dana
Sponsorship
Perusahaan BN
Sebelumnya
List Sponsor BN 2016,
x x
2017, 2018
Hubungi CP sponsor 3
x x X
BN terdahulu
Pengiriman E-Proposal
BN 2019 melalui email/
x X x x
wa
Pengiriman Proposal
Cetak BN kepada
x X x x
perusahaan

Team Preparation

I.

II.

Description of
Activities

No

Work Plan: WIRA NUSANTARA
Strategi Pencarian Dana dalam rangka Optimalisasi Giat Bakti Nusantara 2019

Daftar sponsor
BN tahun-tahun
sebeumnya

20%dana

Detail tanggung
jawab tiap strategi
pencarian dana
Terbentuk tim wira
Nusantara
Strategi dan PIC

Expected Results

Sgf

9th
30Week May
18th
Week

1st
Week

31Aug

4-Apr

6th
Week
10th
LEBARAN Week

awal
PUASA

Term 3

Term 2

Term 1

PiC End Date

Start
Date:
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Crowd funding

Conten Creation collab
Media Nusantara

2.d.1

2.d.2

Start Campaign
(pendaftaran dibuka)
2.d.3 Due Date Submission
2.d.4 Pemilihan volunteer
2.d. Pengumuman
5
Volunteer Terpilih

Call for Essay
(Volunteer Campaign)

2.d

2.c.1

Kontak CEO Kitabisa.
com (Alfatih Timur)
Konten Campaign
2.c.2
Kitabisa.com
2.c.3 campaign kitabisa.com
listing BN di NGO
2.c.4
kitabisa.com

2.c

2.b.1 Pencarian Telemarketer
Penyerahan
2.b.2 Proposal BN melalui
telemarketer

2. b Telemarketer

x x

x x
x

x

x x

x x x

x

x x

x
x
x

x x x

x x x

x x x

x x x

Terkumpul 200
pendaftar

2% dana
terkumoul.

Kampanye BN
dalam platform
kitabisa.com

10 % dana
terkumpul.

23% terkumpul
dana melalui
proposal yang
disebar melalui
telemarketer

M

ER

R
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Tournament Fund
Raising (Golf
Tournament)

LINKAJA
kontak LINKAJA utk QR
2.j.1
code yayasan
Konten publikasi QR
2.j.2
Code
Optimalisasi Manfaat
QR Code ke tempat2
2.j.3 usaha Pengurus

2.j

BN Merchandise
Pembuatan
2.i.1
merchandise
Penjualan
2.i.2
merchandise

2. i

2.h

2.g

Malam Penggalangan
Dana
Konsep Malam
2.g.1
Penggalangan Dana
Malam Penggalangan
2.g.2
Dana

OVO QR Code
kontak OVO utk QR
2.f.1
code yayasan
Konten publikasi QR
2.f.2
Code
Optimalisasi Manfaat
OVO QR Code ke
2.f.3 tempat2 usaha
Pengurus Yayasan dan
Event-event Ikastara

2.f

Donasi Alumni TN
2.e.1 List Donatur Potensial
Kontak Donatur
2.e.2
Potensial
2.e.3 F.up Donatur

2.e

x x

x

x

x x x

x x

x x x

x x

x

x x x
x x x

x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x

x x x

x x x
x x x

x x x x

x x x x

x x x x

1%

1%

10%

15%

3%

15% dana
terkumpul

SGF

M

SGF

SGF

Hasil Capaian
Total dana yang terkumpul hingga tanggal 15 Oktober 2019 adalah sebesar
Rp. 997.840.896 (Sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh
ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut.
Sponsor Perusahaan (Sponsor Umum dan Sponsor Ikastara)
Pada pencarian dana Bakti Nusantara 2019, terdapat 15 perusahaan

x x x x

yang memberikan sponsor yaitu Wardah, Andro Mining Corporation,
Bosch Indonesia, Melayu Raya, Ekasa Resources, Ikastara Pertamina, Medco Energi, PT. Central Global, Bank Mandiri, Tour de Pirikan
(TdP). Supreme Energy, Newtronic Solution, PT. Sentral Agung Himalaya,

Samudera Indonesia, dan Hotel Paci ic. Total dana yang

x x x

x x x

x x x

terkum-pul adalah sebesar Rp. 370.005.249 (Tiga ratus tujuh puluh
juta lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

Detail data

sponsor terdapat pada lampiran 1
Crowd Funding (kitabisa.com)
Dana yang dikumpulkan dari kampanye melalui kitabisa.com adalah
Rp. 9.348.537 (Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima
ratus tiga puluh tujuh rupiah).
Donasi Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara)
Partisipasi donasi dari

para alumni SMA Taruna Nusantara adalah

sebanyak 136 orang dari 25 angkatan dengan rincian pada tabel 1

Yayasan dan Eventevent Ikastara

x x x

berikut.
Tabel 1.
Donatur Anggota Ikastara berdasarkan Angkatan
Angkatan

Jumlah Alumni

Angkatan

Jumlah Alumni

1

5

14

6

2

9

15

7

3

9

16

3

4

7

17

1

5

6

18

5

6

5

19

5

7

6

20

2

8

11

21

6

9

8

22

-

10

19

23

-

11

6

24

-

12

2

25

1

13

7

Total

136
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Donasi yang terkumpul dari 136 orang tersebut adalah sebesar
Rp.338.135.961 (tiga ratus tiga puluh delapan juta serratus tiga puluh
lima ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Data donatur anggota
ikastara dapat dilihat pada lampiran 2.
Donasi Non Alumni TN (Non Ikastara)
Donasi yang terkumpul dari Non Anggota ikastara dan pengirim tak
dikenal sebesar Rp 298.709.309 (dua ratus Sembilan puluh delapan
juta tujug ratus Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah). Namun berdasarkan data yang kami peroleh dari ovo dengan total yang sudah masuk
ke dalam rekening adalah sebesar Rp3.171.008, maka pemasukan
donasi non tn dan pengirim tak dikenal menjadi Rp. 295.538.301 (dua
ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus
satu rupiah).
Donasi melalui QR Code OVO Yayasan Tunas Bakti Nusantara
Donasi yang terkumpul melalui QR Code Ovo adalah sebesar
Rp3.171.008 (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan rupiah)
dengan rincian seperti pada tabel 2. berikut.
Tabel 2.
Donasi melalui QR Code OVO Yayasan Tunas Bakti Nusantara
No

Bulan

Jumlah Donasi

1

April

Rp. 192.000

2

Mei

Rp. 973.795

3

Juni

Rp.

4

Juli

Rp. 337.213

5

Agustus

Rp. 1.034.000

6

September

Rp.

535.000

7

Oktober

Rp.

89.000

Total

Rp3.171.008

10.000

Penjualan Barang Layak Pakai
Penjualan barang-barang layak pakai dilakukan di 2 kota yaitu di Semarang bekerjasama dengan Pewaris Bumi dan di Jakarta bekerja sama
dengan Sambel Meledug Indonesia (SMI). Barang-barang layak pakai
ini didapatkan baik dari anggota Ikastara maupun non ikasatara. Hasil
yang didapatkan dari penjualan barang layak pakai ini adalah sebesar
Rp. 6.629.000 (enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
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Donasi Gopay di Go Food Festival (GFF)

Berbarengan dengan kegiatan ifuntivity yang diadakan oleh
salah satu komunitas lari Ikastara GBK di Gofood Festival
GBK, dilakukan pengumpulan buku, barang layak pakai serta
donasi. Terkumpul 1 dus buku, 2 dus dan 1 tas pakaian serta
donasi melalui aplikasi gopay sebesar Rp 357.172 (tiga ratus
lima puluh tujuh ribu serratus tujuh puluh dua rupiah).

Faktor Pendukung , Hambatan dan Tantangan
Pendukung :
1.

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung Wira Nusantara adalah
sebagai berikut.

2.

Dukungan dari Pengurus Ikastara dalam meyebarkan kegiatan Bakti
Nusantara di setiap kegiatan Ikastara

3.

Ketua Yayasan Tunas Bakti Nusantara (Bang Aryo Saloko) yang selalu
memberikan dukungan semangat kepada tim untuk mencapai target

4.

Direktur Eksekutif Yayasan Tunas Bakti Nusantara (Bang Teguh) yang
menjapri seluruh orang yang terdapat di kontak telepon genggamnya
serta masuk ke dalam beberapa grup angkatan-angkatan alumni SMA
Taruna Nusantara dalam pencarian sponsor, donasi dan dukungan untuk
kegiatan Bakti Nusantara 2019.

5.

Kolaborasi dari tim Media Nusantara dalam usaha pencarian sponsor,
donasi, dan dukungan kegiatan Bakti Nusantara.

6.

Work Plan (rencana kerja) tim WN yang telah disusun

7.

#Orangbaik yang telah menjadi sponsor maupun donatur dalam kegiatan Bakti Nusantara selama lebih dari 2 tahun.

Hambatan dan Tantangan :
Hambatan yang dihadapi tim WN Bakti Nusantara 2019 serta menjadi
tantangan untuk tim WN Bakti Nusantara kedepannya antara lain adalah sebagai berikut.
1.

Belum optimalnya komitmen anggota tim wira nusantara untuk
menjalankan working plan (rencana kerja) yang telah dibuat

2.

Belum adanya pembagian tugas yang jelas untuk menjalankan working
plan yang telah dibuat sehingga banyak rencana yang pencarian dukungan yang tidak terlaksana seperti call for essay, malam penggalangan
dana, golf tournament, serta BN merchandise, link aja.

3.

Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak dan juknis) dalam
menurunkan rencana kerja WN yang telah dibuat.

4.

Jumlah personil WN yang sangat terbatas

5.

Data sponsor dan donatur BN yang kurang lengkap pada tahun sebelumnya.
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6.

Belum tersampaikannya secara mendalam mengenai ‘nilai’ yang ingin
dibawa untuk desa Segeram kepada tim WN dan MN sehingga sempat
menyulitkan tim WN dan MN dalam mengemas konten kampanye penggalangan sponsor, donasi maupun dukungan kepada khalayak. Padahal ada banyak hal yang ternyata bisa diangkat untuk dibantu di desa
Segeram ini (hal yang baru tim WN dapatkan menjelang acara dimulai).

Kesimpulan dan Rekomendasi
Tim Wira Nusantara (WN) pada awalnya telah membuat rencana kerja
dalam rangka pencarian dana dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan Bakti
Nusantara 2019, dengan segala pendukung dan hambatan yang dihadapi tim WN
dalam 5 bulan pelaksanaan rencana kerja tersebut, beberapa hal yang dapat kami
rekomendasikan untuk perbaikan tim Wira Nusantara ke depan adalah sebagai
berikut.
•

Perlu adanya strategi yang sangat jelas (cara-caranya, penanggung
jawabnya, kapan harus dilakukan, siapa yang harus dihubungi, siapa saja
yang terlibat, dan lain-lain) untuk mencapai rencana-rencana kerja yang
telah disusun (hal yang belum dilakukan di WN ini). Sebagai contoh;
campaign kita bisa, kita sejauh ini belum membuat strategi bagaimana
caranya agar target pendanaan di kitabisa.com bisa tercapai.

•

Penambahan jumlah personel WN yang memiliki kemauan kuat untuk
melakukan tugas dan tanggung jawab yang ada,

•

Penggalangan dana melalui berbagai strategi masih belum maksimal.
Penggalangan dana banyak dibantu oleh Abang dan Kakak di luar tim
WN tanpa bantuan tim WN. Namun pencarian dana melalui strategi
seperti penjualan barang-barang layak pakai, pengumpulan buku dan
lain-lain harus tetap berjalan dalam rangka gaining awareness. Terimakasih untuk bang Teguh dan Bang Aryo yang membantu dengan menghubungi kontak alumni satu-persatu untuk penggalangan dana hingga
dana terkumpul dengan jumlah yang tidak sedikit.

•

Fundraising YTBN ke depannya:

		

1. Fundraising Level Dewa (F1)

		

2. Fundraising Level Rakyat Jelata (F2)
Untuk F.1 perlu input dari Abang/kakak/adik yang memiliki interest /
idea terkait sponsorship, Benchmark yayasan yg sudah sustain terkait
pendanaan.
Untuk F2, hal2 yang akan kita lakukan dalam tempo secepat2nya/
sedekat ini adalah sebagai berikut.

•

Charity Run Lari untuk Papua bisa dalam bentuk virtual Run maupun
Run Event

•

84

Merchandise, buat kaos dengan kata-kata yang menusuk sisi kemanu-
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siaan namun ringan/segar/milenial
•

Malam Galang Dana (Lelang Barang Preloved barang-barang

artis

dengan mengundang artisnya untuk bernyanyi or performed?*full artis
yg dicari yg memang bisa gratisan interest sosial or memang kita perlu
cari orang/sponsor yg bisa mendukung kedatangan artis ini
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Logistik
Rencana
Pada awalnya perencanaan logistik lebih banyak mengandalkan daftar kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap acara pada hari puncak pelaksanaan Bakti
Nusantara (Sehat Nusantara dan Inspirasi Nusantara). Pada akhirnya, pada bagian
logistik ini akan banyak berbicara mengenai persiapan untuk:
1.

Penanganan logistik sumbangan dari seluruh Indonesia menuju ke
Kampung Segeram

2.

Kebutuhan acara inti (Sehat dan Inspirasi Nusantara)

Penanganan Logistik Sumbangan
Pada Bakti Nusantara 2019 ini, akan dibuka kantong donasi untuk
Kampung Segeram berupa buku, obat, pakaian, hingga alat peraga
materi yang harus dimobilisasi dari tempat pengumpulan ke Kampung
Segeram.
Lokasi pengumpulan dari sumbangan ini awalnya adalah di tempat-tempat yang telah ditentukan di masing-masing kota. Pada saat
menjelang hari pelaksanaan puncak acara, semua barang pada akhirnya
dikumpulkan dalam suatu lokasi pemberangkatan (Rumah Mayor Yoga
Wiwit, Komplek Halim Perdana Kusuma) dengan pertimbangan kemudahan pemindahan barang menuju ke pesawat Hercules yang akan
menjadi metode pemberangkatan relawan pada BN 2019 ini.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan logistik sumbangan
yang dapat menjadi masukan untuk Bakti Nusantara berikutnya adalah
sebagai berikut :
1.

Penentuan lokasi pengumpulan akhir dari logistik. Lokasi ini sebisa
mungkin diusahakan dekat dengan tempat pemberangkatan.

2.

Perlu koordinasi dengan pihak yang menangani perpindahan logistik. Pada tahun ini koordinasi dilakukan bersama dengan pihak TNI
AD (Bang Donny Pramudya) dan pihak TNI AU di Lanud Halim
(Bang Feby Chamudin) dalam rentang waktu seminggu sebelum
pemberangkatan peserta menggunakan pesawat Hercules.

3.

Kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi terdiri dari :
•

Pendataan jumlah volume dan massa dari barang sumbangan.

•

Packing barang-barang tersebut dalam kotak yang layak.
Kargo yang melalui Lanud Halim tidak boleh dipacking
dalam bentuk plastik, minimal menggunakan kotak kardus
yang disegel rapi dan diberikan penanda nama dan lambang.
Untuk barang yang gampang pecah dan tidak boleh dibanting bisa diberikan penanda fragile yang bisa dipersiapkan
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sebelumnya.
•

Pembuatan indeks untuk setiap barang sumbangan

•

Pembuatan manifest barang sumbangan. Berikut adalah
contoh dari manifest yang dibuat untuk pengiriman barang
logistik dari Halim menuju Ranai pada Bakti Nusantara 2019
kali ini:

Sampai di Ranai: Sort, Redistribute, Repackage & Reload

Kategori
Dimensi
Posisi
Sharp Vapor Flame Toxic Shape P
L
T
Mass Remarks 22-Sep-19 23-Sep-19 24-Sep-19 25-Sep-19 26-Sep-19
No
INDEX
Jenis Barang
1
0
0
0 Bundle 150 30 25 20
0 DAAU
1 Alkes Deasy-1 Surgical Equipment
Segeram
2 Al-Qur'an-1 Al-Qur'an
0
0
0
0 Colli
50 30 20
0
0 DAAU
Segeram
3 Al-Qur'an-2 Al-Qur'an
0
0
0
0 Colli
50 30 20
0
0 DAAU
Segeram
4 Al-Qur'an-3 Al-Qur'an
0
0
0
0 Colli
40 40 25
0
0 DAAU
Segeram
5 BN-1
Alat Tulis
0
0
0
0 Colli
40 25 20
0
Segeram
0 DAAU
6 BN-2
Alat Tulis
0
0
0
0 Colli
30 20 20
0
0 DAAU
Segeram
7 Buku-1
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
60 40 40
0
0 DAAU
Buku Bacaan
8 Buku-2
0
0
0
0 Colli
60 40 40
0
0 DAAU
9 Buku-3
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
40 30 15
0
0 DAAU
10 Buku-4
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
40 30 15
0
0 DAAU
11 Buku-5
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
30 20
5
0
0 DAAU
12 Buku-6
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
30 20
5
0
0 DAAU
40 35 30
0
13 Buku-7
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
0 DAAU
14 Buku-8
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
60 40 40
0
0 DAAU
15 Buku-9
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
40 30 25
0
0 DAAU
16 Buku-10
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
20 10 10
0
0 DAAU
17 Buku-11
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
35 25 20
0
0 DAAU
18 Buku-12
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
40 30 15
0
0 DAAU
19 Buku-13
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
40 30 15
0
0 DAAU
20 Buku-14
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
40 30 15
0
0 DAAU
21 Buku-15
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
60 30 20
0
0 DAAU
22 Buku-16
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
30 20 20
0
0 DAAU
23 Buku-17
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
60 40 30
0
0 DAAU
24 Buku-18
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
50 35 25
0
0 DAAU
25 Buku-19
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
25 25 20
0
0 DAAU
26 Buku-20
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
50 35 25
0
0 DAAU
27 Buku-21
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
30 25 25
0
0 DAAU
28 Buku-22
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
15 25 25
0
0 DAAU
29 Buku-23
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
20 15
5
0
0 DAAU
30 Buku-24
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
20 15 10
0
0 DAAU
40 35 25
0 Colli
0
0 DAAU
0
31 Buku-25
Buku Bacaan
0
0
32 Buku-26
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
50 35 20
0
0 DAAU
33 Buku-27
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
20 10
5
0
0 DAAU
34 Buku-28
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
20 10 10
0
0 DAAU
35 Buku-29
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
30 30 20
0
0 DAAU
36 Buku-30
Buku Bacaan
40 40 50
0
0
0
0 Colli
0
0 DAAU
37 Buku-31
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
40 40 40
0
0 DAAU
38 Buku-32
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
30 25 25
0
0 DAAU
39 Buku-33
Buku Bacaan
0
40 40 50
0
0 DAAU
0
0
0 Colli
Buku Bacaan
40 Buku-34
0
0
0
0 Colli
30 20 10
0
0 DAAU
41 Buku-35
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
39 34 33
0
0 DAAU
42 Buku-36
0
0 DAAU
Buku Bacaan
0
40 25 25
0
0
0 Colli
43 Buku-37
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
40 25 25
0
0 DAAU
44 Buku-38
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
40 25 25
0
0 DAAU
45 Buku-39
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
40 25 25
0
0 DAAU
46 Buku-40
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
34 34 34
0
0 DAAU
0
0 DAAU
47 Buku-41
Buku Bacaan
34 34 34
0
0
0
0 Colli
48 Buku-42
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
55 22 20
0
0 DAAU
40 34 34
0
0 DAAU
49 Buku-43
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
50 Buku-44
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
40 25 25
0
0 DAAU
51 Buku-45
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
45 40 25
0
0 DAAU
52 Buku-46
Buku Bacaan
0
40 30 20
0
0 DAAU
0
0
0 Colli
53 Buku-47
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
30 30 20
0
0 DAAU
54 Buku-48
Buku Bacaan
0
0
0
0 Colli
50 25 25
0
0 DAAU
Obat Tablet / Kapsul
0
0
0
0 Colli
50 35 35
0
0 DAAU
Segeram
55 Obat-1
Obat Tablet / Kapsul
0
0
0
0 Colli
45 30 25
0
0 DAAU
Segeram
56 Obat-2
Obat Tablet / Kapsul
0
0
57 Obat-3
0
0 Colli
50 40 30
0
0 DAAU
Segeram
Obat Tablet / Kapsul
0
0
0
0 Colli
40 30 25
58 Obat-4
0
0 DAAU
Segeram
Obat Tablet / Kapsul
0
0
0
0 Colli
40 30 20
0
0 DAAU
59 Obat-5
Segeram
Segeram
0 Fragile DAAU
60 Obat-6
Obat Cair
0
0 Colli
40 30 10
0
0
61 Obat-7
Obat Cair
0
0
0
0 Colli
40 30 10
0 Fragile DAAU
Segeram
0
0 DAAU
Segeram
Obat Tablet / Kapsul
0
0
0 Colli
55 40 15
0
62 Obat-8
63 Laptop-1
Elektronik
0
0
0
0 Colli
40 34 33
0 Fragile DAAU
Segeram
64 Laptop-2
Elektronik
0
0
0
0 Colli
40 34 33
0 Fragile DAAU
Segeram
65 Laptop-3
Elektronik
0
0
0
0 Colli
40 34 33
0 Fragile DAAU
Segeram
66 Laptop-4
Elektronik
0
0
0
0 Colli
40 34 33
0 Fragile DAAU
Segeram
TOTAL
2572 1914 1527
1,000 kg (sudah
7520 cubic mtr
ditimbang DAAU)

4.

Pemindahan barang dari lokasi penitipan ke dalam Lanud Halim
(DAAU Halim). Dalam kegiatan ini, sangat bantuan tenaga fisik dan
juga bantuan transportasi untuk dapat memindahkan barang yang
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jumlahnya tidak sedikit. Pada BN 2019 ini, kegiatan ini dibantu
oleh Bang Donny dengan para anggotanya dengan menggunakan
kendaraan elf TNI Angkatan Darat.
5.

Pada saat pemberangkatan, logistik yang sudah dimasukkan dalam
manifest kargo akan dipersiapkan oleh anggota TNI. Peserta yang
mengikuti pesawat di Lanud Halim membawa sendiri barang
pribadi.

6.

Sesampainya di Ranai atau lokasi tujuan, perlu koordinasi dengan
pihak Lanud tujuan (dalam BN kali ini adalah di Ranai) agar barang
logistik sumbangan ini dapat dipindahkan menuju ke lokasi. Pada
BN 2019 ini perpindahan barang logistik sumbangan menggunakan Hilux yang merupakan bantuan dari Pemda Kabupaten
Natuna.

7.

Saat proses loading dan unloading di tempat tujuan dari kargo
pesawat ke Hilux, sebaiknya perlu adanya person in charge yang
mendata barang-barang sesuai dengan manifest atau checksheet
yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Kebutuhan Acara Inti (Sehat dan Inspirasi Nusantara)
Untuk acara inti (Sehat dan Inspirasi Nusantara) di Segeram, kebutuhan logistik dapat dibagi menjadi kebutuhan yang dipersiapkan di
daerah sebelum pelaksanaan dan kebutuhan yang disiapkan saat pelaksanaan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan logistik kebutuhan acara yang dapat menjadi masukan untuk Bakti Nusantara
berikutnya adalah sebagai berikut :
1.

Koordinasi dengan tim Sehat dan Inspirasi Nusantara untuk mendapatkan gambaran acara dan logistik yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan acara. Untuk kebutuhan ini, sebaiknya sudah dapat dipersiapkan
secara final maksimal sebulan sebelum pelaksanaan acara puncak.

2.

Koordinasi dengan lebih intens dengan panitia daerah sehingga dapat
meminimalisir kebutuhan yang harus dibawa dari pusat (Jakarta)

3.

Beberapa kebutuhan penting yang harus selalu dipersiapkan sebelum
pelaksanaan acara puncak adalah seperti :
•

Kebutuhan air minum
Dalam BN 2019 ini air minum menjadi salah satu hal yang
paling penting yang harus dipersiapkan. Untuk BN berikutnya,
kebutuhan ini akan tetap akan menjadi sangat penting, apalagi jika
daerah yang dituju adalah daerah yang kesulitan air. Kebutuhan air
minum dapat dihitung dari jumlah peserta acara dan jumlah hari
pelaksanaan acara.

•

Pembuatan checklist
Pada BN 2019 ini, kekurangan yang harus diperbaiki adalah
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tidak adanya pembuatan checklist kebutuhan untuk setiap kegiatan pada saat pelaksanaan acara puncak. Pembuatan checklist ini
dimaksudkan untuk mengurangi risiko kehilangan alat/bahan yang
digunakan pada acara.
•

Pembuatan absen dan letter of concern
Untuk BN 2019, ada absen yang dibuat beserta dengan letter
of concern, hanya saja pembuatannya dilakukan dengan tulisan
tangan. Untuk BN berikutnya, absen untuk setiap kegiatan beserta
dengan letter of concern dapat dipersiapkan sebelumnya sebelum
acara puncak dilakukan.

•

Pembuatan layout kegiatan
Layout kegiatan yang ada dalam kegiatan BN 2019 ini dikerjakan sehari sebelum pelaksanaan dan memanfaatkan sumber
daya (meja, kursi, dsb) yang tersedia di Kampung Segeram. Pada
BN berikutnya, pembuatan layout diharapkan dapat dilakukan
jauh sebelum waktu pelaksanaan dengan berdiskusi dengan tim
Sehat dan Inspirasi Nusantara.

•

Kebutuhan rol kabel, proyektor, dan printer
Rol kabel, proyektor dan printer dalam setiap pelaksanaan
BN selalu menjadi kebutuhan yang pokok dalam pelaksanaan
puncak. Pada BN 2019 kali ini, rol kabel diadakan dengan dibeli
dan pada akhir pelaksanaan acara puncak disumbangkan kepada
warga Kampung Segeram. Proyektor dan printer sendiri untuk
pengadaannya dilakukan dengan cara meminjam kepada pemerintah kabupaten dan peserta BN. Untuk BN berikutnya, saran yang
dapat dilakukan adalah membeli rol kabel dengan panjang kabel
yang cukup, proyektor, dan printer yang dapat dijadikan sebagai
aset yayasan, sehingga dalam pelaksanaan acara puncak dapat
digunakan tanpa harus meminjam dan mengembalikan.

•

Kebutuhan Handy Talk (HT)
Handy Talk (HT) merupakan alat komunikasi yang sangat
penting dalam pelaksanaan BN Natuna kali ini, mengingat di
daerah Kampung Segeram tidak memiliki sinyal. Pada BN ini, HT
dipinjam dari Bang Donny adalah sejumlah 10 buah dan digunakan untuk komunikasi antar koordinator lapangan ketika pelaksanaan acara. Untuk BN berikutnya, HT harapannya dapat dibeli
dan menjadi aset dari yayasan, mengingat HT adalah satu-satunya
alat komunikasi yang dapat digunakan saat kondisi lapangan yang
sulit sinyal seperti di Segeram. Selain itu, dalam setiap pelaksanaan acara puncak, perlu ditunjuk satu orang penanggung jawab
HT yang bertugas mengecek jumlah HT setiap hari, mengisi daya
HT setiap malam, dan membagikan HT setiap pagi pada waktu
pelaksanaan acara puncak.
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Transportasi
Rencana
Untuk pelaksanaan BN 2019 ini, kebutuhan transportasi yang digunakan
cukup banyak dikarenakan beberapa faktor seperti lokasi Kampung Segeram yang
cukup terpencil, akses menuju Kampung Segeram yang cukup sulit hingga jumlah
relawan yang mencapai hampir 70 orang.
Untuk menunjang keberlangsungan acara, maka dilakukan persiapan untuk :
•

Perjalanan Jakarta – Ranai – Jakarta

•

Perjalanan Ranai – Segeram – Ranai

•

Perjalanan insidental dan pendukung acara

Perjalanan Jakarta – Ranai – Jakarta
Untuk menunjang perjalanan menuju ke Kampung Segeram,
maka perlu dilakukan perjalanan dahulu menuju ke Ranai yang merupakan ibukota Kabupaten Natuna. Untuk BN 2019 kali ini, sekretariat Yayasan Tunas Bakti Nusantara berhasil meminta dukungan
perpindahan udara dari Mabes TNI menggunakan pesawat Hercules CN yang akan berangkat pada hari Minggu, 22 September 2019
pada pukul 06.00 melalui Landasan Udara Halim, Jakarta menuju ke
Landasan Udara Raden Sadjad, Ranai. Sedangkan untuk kepulangan,
tim relawan dibantu perpindahannya oleh Mabes TNI dengan menggunakan pesawat Fokker yang berangkat pada hari Kamis, 26 September 2019 pada pukul 16.00.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan perpindahan
udara menggunakan pesawat TNI AU yang dapat menjadi masukan
untuk Bakti Nusantara berikutnya adalah sebagai berikut :
1.

Pemberangkatan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara memerlukan persiapan keberangkatan khusus karena Lanud terletak di dalam
kawasan militer terbatas. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah
sebagai berikut :
•

Manifest penumpang/relawan yang berisi nama dan nomor KTP

•

Titik pemberangkatan untuk seluruh penumpang/relawan perlu
ditentukan agar dapat bersama-sama memasuki daerah persiapan
keberangkatan (DAAU)

•

Makan pagi dan minuman sebagai konsumsi pada saat pemberangkatan

2.

Penumpang/relawan perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu
sebelum memasuki pesawat. Dikarenakan pesawat hercules tidak memiliki peredam suara dan juga penghangat, maka sangat disarankan agar
penumpang/relawan mempersiapkan ear plug dan jaket.

3.

Perlu persiapan sebelumnya untuk koordinasi dengan pihak TNI AU di
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setiap lanud untuk mengurusi administrasi kargo dan manifest penumpang. Koordinasi akan banyak membahas mengenai berat maksimal
yang akan dipindahkan pesawat, untuk itu untuk setiap barang bawaan
dan jumlah peserta perlu difinalisasi beberapa hari sebelum pemberangkatan. Untuk kepastian pesawat yang digunakan, tim relawan perlu
menunggu dikeluarkan telegram yang menjadi dasar acuan pesawat
akan dioperasikan.
Selama berada di Ranai, segala mobilisasi relawan didukung dengan menggunakan 2 buah bus berkapasitas masing-masing 30 orang yang didukung oleh
pemerintah Kabupaten Natuna.
1.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan mobilisasi relawan
selama berada melakukan mobilisasi untuk BN berikutnya adalah :

2.

Perlu ditunjuk penanggung jawab absen untuk setiap bus. Pada BN
2019 kali ini, sebenarnya tidak ada penanggung jawab yang ditunjuk, sehingga di setiap mobilisasi tidak dilakukan kegiatan perhitungan
jumlah kelengkapan personil.

3.

Jadwal kegiatan perlu dikomunikasi dengan baik kepada setiap supir bus.
Jadwal kegiatan sendiri berisi waktu, lokasi dan acara.

Perjalanan Ranai – Segeram – Ranai
Untuk perjalanan dan mobilisasi relawan dan logistik dari Ranai
menuju ke Kampung Segeram dan sebaliknya pada BN 2019 kali ini
adalah dengan menggunakan kapal ferry berukuran sedang yang ditempuh dari pelabuhan Binjai. Relawan dan barang logistik harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari Ranai untuk mencapai pelabuhan
Binjai ini dan kemudian menempuh perjalanan sekitar 1 jam perjalanan
laut untuk dapat mencapai Kampung Segeram.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan mobilisasi
relawan dan logistik selama melakukan mobilisasi menuju dan kembali
dari Kampung Segeram adalah :
1.

Perjalanan via laut ini sangat tergantung pada kondisi ketinggian air di pelabuhan. Ketika air ketinggian air cukup, maka
kapal baru dapat berlabuh di dermaga. Dalam mobilisasi,
panitia harus sangat memperhatikan ketinggian air agar kapal
dapat berlabuh dan meninggalkan lokasi.

2.

Koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Natuna,
terutama dengan Dinas Bagian Umum sangat dibutuhkan
untuk memastikan kapal dapat

berlabuh dan beroperasi

dalam memobilisasi relawan.
Perjalanan Insidental dan Pendukung Acara Lainnya
Bakti Nusantara 2019 ini memiliki beberapa kebutuhan transportasi yang tidak direncanakan sebelumnya. Kebutuhan transportasi

94

l pj b a k t i n u s a n ta r a 2 0 1 9

yang dimaksud adalah seperti bantuan transportasi untuk warga di
desa sekitar Kampung Segeram dan transportasi untuk relawan yang
akan menyusul dan pulang mendahului. Untuk kebutuhan transportasi perjalanan-perjalanan insidental ini, pihak panitia BN 2019 dibantu
oleh dukungan transportasi darat dari Dinas Perhubungan Kabupaten
Natuna yang menyediakan beberapa Hilux untuk mendukung perpindahan dari warga desa dan relawan. Selain itu, ada juga bantuan truk
dari Batalion Komposit Gardapati dan kapal dari Dinas Bagian Umum
Kabupaten Natuna yang membantu transportasi warga desa yang
menggunakan jalur laut.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan mobilisasi insidental selama pelaksanaan acara puncak Bakti Nusantara adalah:
1.

Perlunya ditunjuk penanggung jawab transportasi yang bertugas menghubungi pihak-pihak terkait transportasi. Koordinasi
yang intens dengan pihak yang membantu perlu dilakukan
mengingat Kampung Segeram memiliki tantangan berupa
lokasi yang sulit dijangkau dan sulitnya sinyal.

2.

Pembuatan teknis lapangan yang mengatur mengenai rencana
kebutuhan transportasi insidental. Teknis lapangan ini harus
dijabarkan dan dikomunikasikan dengan relawan dan pihak
yang menyediakan bantuan transportasi.

Akomodasi
Rencana
Pada pelaksanaan BN 2019 ini, kebutuhan akomodasi yang dipersiapkan pada acara puncak meliputi akomodasi relawan pada tiga daerah
yaitu Jakarta, Ranai dan Segeram. Akomodasi di Jakarta berada di Mess
Pringgodani, Halim, dipersiapkan oleh panitia sebagai tempat berkumpulnya relawan-relawan pada tanggal 21 September 2019. Sedangkan
di Ranai, relawan tinggal di Batalion Komposit Gardapati pada tanggal
22 dan 25 September 2019. Pada hari pelaksanaan acara puncak di
Kampung Segeram, para relawan tinggal di rumah warga.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan akomodasi selama
pelaksanaan acara puncak Bakti Nusantara adalah :
1.

Jika keberangkatan menggunakan pesawat TNI AU, sangat disarankan agar H-1 sebelum keberangkatan para relawan telah
berkumpul pada satu lokasi. Untuk pelaksanaan BN kali ini, Mess
Pringgodani menjadi lokasi kumpul sebelum keberangkatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan penggunaan
Mess Pringgodani ini adalah sebagai berikut :
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•

Pembuatan surat permohonan mess yang ditujukan kepada pimpinan di Lanud Halim

•

Menyiapkan makan dan minum untuk para relawan pada malam
hari. Sebagai informasi, Mess Pringgodani tidak menyediakan air
minum dan makanan.

•

Menyiapkan pembagian kamar untuk setiap relawan. Kamar di
Mess Pringgodani didesain untuk dapat ditempati oleh 2 orang
untuk setiap kamar.

•

Menyiapkan absen untuk mendata kedatangan relawan.

•

Melakukan koordinasi dengan pihak Batalion Komposit Gardapati
secara rutin. Informasi seperti jumlah peserta (termasuk pembagian jumlah laki-laki dan perempuan), rencana kegiatan dan penggunaan lokasi perlu disampaikan dalam koordinasi.

•

Melakukan pembicaraan dan koordinasi dengan masyarakat
daerah tujuan supaya mendapatkan list rumah yang dapat ditempati. Setelah mendapatkan jumlah rumah, perlu dibuat pembagian
tempat tinggal untuk setiap relawan.
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Posisi Keuangan Budget vs Aktual
Key Points:
•

Jumlah pemasukan (Rp997 juta) melebihi jumlah anggaran yang sudah
ditentukan di awal (Rp907 juta)

•

Porsi terbesar donasi berasal dari Donatur Ikastara sebesar Rp409 juta
dan diikuti oleh Sponsorship yang juga datang dari Ikastara sebesar
Rp192 juta

•

Actual biaya untuk semua kegiatan lebih rendah daripada yang sudah
dibudgetkan

•

Underbudget yang paling signifikan berasal dari biaya operational sebesar 50%

•

Project Natuna-Segeram memiliki surplus sebesar Rp341,1 juta

keuangan
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Laporan Donasi
Key Points:
•

Sumber donasi saat ini masih berasal dari Donatur dan Sponsorship
dengan tambahan channel donasi menggunakan platform Kitabisa

•

Saat ini sumber donasi terbesar masih berasal dari Donatur individu
sebesar 62% dan kemudian sponsorship sebesar 37,1%

•

Baik dari Donatur & Sponsor, sumber terbesar berasal dari Ikastara
sebesar 66% & 52%

•

Saat ini informasi Angkatan donator dari Ikastara belum dapat ditampilkan karena keterbatasan informasi yang dimiliki
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Key Points:
•

Sumber Donasi yang berasal dari individu baik itu Ikastara maupun pihak
luar sejumlah 268 orang memberikan porsi terbanyak

•

Disisi lain dengan jumlah sponsor 13 entity, dapat berkontribusi lebih
dari 50% total kontribusi individual donatur

keuangan

103

Bangun Nusantara
Key Points:
•

Dari total actual biaya bahan dan upah kerja terdapat overbudget dari
RAB yang sudah di susun.

•

Dari total budget pengeluaran untuk BN yang dialokasikan terdapat
under budget sebesar Rp4,7 juta yang sebagian besar disebabkan
karena tidak dijalankannya pembangunan Sarana Air Bersih & Sumber
Sarana Energi Terbarukan

•

Dari Pelaporan BN, semua kegiatan dilaporkan dengan baik dan rapih,
dan dilampirkan dengan Bukti yang lengkap
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Sehat Nusantara
Key Points:
•

Terdapat surplus biaya dari untuk kegiatan SN dibandingkan jumlah RAB
yang sudah direncanakan sebesar Rp13,5juta.

•

Pelatihan Tenaga kesehatan di dalam fasiliatas kesehatan tidak dialokasikan di dalam RAB, tetapi tetap di laksanakan.

•

Dari Pelaporan SN, semua kegiatan dilaporkan dengan baik dan rapih,
dan dilampirkan dengan Bukti yang lengkap

keuangan
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Inspirasi Nusantara
Key Points:
•

Terdapat surplus biaya dari untuk kegiatan IN dibandingkan jumlah RAB
yang sudah direncanakan sebesar Rp5,3juta

•

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan IN masih didalam koridor RAB

•

Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan buku lebih besar dari RAB
disebabkan oleh pembelian buku pelajaran

•

Dari Pelaporan IN, semua pelaporan dilampirkan dengan baik dan rapih,
dan dilampirkan dengan Bukti yang lengkap

•

Saat ini kegiatan Antopologi cerpen masih sedang dalam proses pengerjaan.
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Operasional
Key Points:
•

Konsumsi untuk setiap kegiatan dilapangan di gabungkan didalam
konsumsi yang disiapkan oleh team operasi lapangan untuk relawan
sehingga beberapa pos tidak terdapat realisasinya

•

Biaya transportasi panitia dan relawan yang cukup tinggi dikarenakan
biaya tiket untuk mencapai daerah project yang cukup jauh dan mahal

•

Biaya survey yang di alokasikan masih surplus dari biaya actual.

•

Terdapat banyak biaya yang dilaporkan tanpa nota khususnya untuk
pengeluaran konsumsi (belanja dapur) dan transportasi (solar dan tiket)
disebabkan fasilitas lapangan terkadang tidak memadai, atau tercecer
pada saat kegiatan berlangsung

•

Perlengkapan (logistic) untuk kegiatan secara umum dapat saling melengkapi dari 1 kegiatan dengan kegiatan lainnya sehingga terdapat beberapa post yang tidak memiliki pengeluaran

•

Saat ini untuk pembayaran vendor video dokumentasi belum dibayarkan

•

Perlu di sempurnakan kembali pengalokasian biaya untuk masing-masing kegiatan apakah akan dimasukkan kedalam RAB setiap kegiatan
atau menggunakan alokasi didalam biaya operational secara general

•

Terdapata kelebihan biaya untuk media visit dari yang telah dibudgetkan di awal.

•

Selama kegiatan berlangsung terdapat biaya-biaya apresiasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang membantu jalannya acara dengan justifikasi angka disesuaikan oleh pemberi apresiasi (Panitia)

keuangan
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Key Take Aways
RAB vs Actual
•

Tahun ini sudah cukup improve karena sebelum permintaan dana dikirimkan selalu dicocokkan dengan RAB yang sudah di tentukan

•

Cukup sulit dalam membuat pelaporan finansial dikarenakan kategori
pelaporan dalam LPJ masing-masing kegiatan yang harus disesuaikan
dengan RAB -- sedangkan LPJ yang diserahkan seringkali membuat
kategori-kategori baru

•

RAB untuk konsumsi masing-masing kegiatan sebaiknya dipertimbangkan untuk digabungkan dengan konsumsi panitia dan relawan (dapur
bersama)

Koordinasi dengan Team Daerah
Sudah cukup baik dan lancar dan tidak ada kendala

Administrasi dan Dokumentasi
•

Masih ada bbrp yang belum paham SOP terkait permohonan/pertanggungjawaban dana ke bendahara.

•

Pengeluaran pihak2 yang ada di daerah yang seringkali tidak dilampirkan
dengan nota yang valid

•

Pengumpulan nota asli yang tertunda

Hal-hal yang dapat diperbaiki:
•

Selalu memberikan keterangan yang jelas dalam LPJ sesuai dengan RAB

•

SOP yang sudah dibuat, untuk disosialisakan ke PIC2 terkait.

•

Perbaiki SOP pemakaian dana di lapangan (penggunaan nota, bgmn
kalau tdk ada nota, dll)

•

Dari awal ada pengeluaran, sebaiknya nota asli lgsg diserahkan ke
bendahara (mungkin bisa dilakukan per bulan, sehingga bisa langsung
direkap oleh bendahara)

Donasi:
•

Sumber donasi untuk project berikutnya dapat di focuskan kepada sponsorship karena dengan jumlah yang sedikit, dapat memberikan kontribusi yang besar.

•

Memfokuskan untuk melakukan kampanye strategis untuk menyebarkan link kitabisa

keuangan
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Rekomendasi Umum
Tim Aju dikirimkan lebih banyak dan lebih sering untuk ke lokasi BN. Selama
ini pengiriman tim aju sangat minim pada Bakti Nusantara dari 2017 -2019 bahkan
untuk Nabire juga demikian. Saat BN 2017 di Timor Tengah Utara, hanya satu kali
saja (Bang Andito) yang datang ke Sekon untuk survei lokasi sebelum ditetapkan
SMP N Sekon. Saat BN 2018 di Serang, diserahkan kepada Grup 1 Kopassus, dan
dua kali tim aju (Bang Gandhi – Bang Donny, dan saya) sblm akhirnya diputuskan
di MI Nurut Taqwa. BN 2019 di Natuna, dikirimkan Agung dan saya di saat yang
berbeda dan sendirian saja. Saran saya kedepannya bahwa harus dikirimkan satu
tim aju dan beberapa kali dengan agenda yang sudah ditentukan sebelumnya.
Dikirimkannya tim bukan perorangan. Tim ini harus terdiri dari bangun nusantara,
inspirasi nusantara, sehat nusantara, wira nusantara dan media nusantara, sekitar
lima orang. Lima orang yang datang ini akan lebih mudah untuk merangkumkan
dan menjabarkan kepada pengurus lain tentang apa yang harus dilakuan secara
mendetail ke depannya. Tim aju juga beberapa kali datang, minimal dua kali untuk
mengidentifikasi apa saja yang perlu dibantu di lokal tersebut.
Open recruitment juga daerah. Bukan cuma relawan saja. BN 2019 memberikan banyak terobosan baru dalam Yayasan. Salah satunya adalah Open Recruitment secara online media social terhadap relawan. Walaupun dalam perjalanannya
Open Recruitment kali ini masih sangat perlu perbaikan, terutama dari waktunya
yang sangat mepet dari tanggal kegiatan. Sistem Open Recruitment relawan ini
masih harus diperbaiki dan ditetapkan sejak awal, sehingga saatnya dibuka bisa
langsung dikerjakan dan mengalir dengan baik. Bagaimana sistem ini harus dibahas
tersendiri di Direktorat Bakti Nusantara dan ditetapkan untuk dilaksanakan pada
tahun depan. Selain itu open recruitment menurut saya juga bisa dilakukan tidak
hanya terhadap relawan tetapi terhadap daerah yang kita tuju. BN 2020 kita ke
Nabire, setelah itu kemana? Kita bisa menggunakan medsos dengan maksimal agar
saudara se-Indonesia berlomba – lomba mengidentifikasi dan menganalisa daerah
3T mereka yang perlu dibantu oleh Bakti Nusantara. Kriteria pemilihan daerah
kita tentukan sedetail mungkin untuk dipenuhi oleh orang yang mengusulkan tsb.
Selain itu kita juga bisa menimbang – nimbang tentang kekuatan Bakti Nusantara
di daerah yang diajukan tsb apakah kita ada orang – orang yang akan membantu di
derah tersebut. Penentuan waktu open recruitment daerah tentu saja lebih lama
daripada open recruitment relawan. Daerah bisa dimulai 6 – 8 bulan dan relawan
bisa 1 – 2 bulan sebelum hari H kegiatan.
SOP yang paten. Menurut saya ke depannya Bakti Nusantara harus siap
untuk berkegiatan sebanyak – banyaknya dalam setahun dengan semakin
banyaknya dukungan dan donasi yang akan kita terima. Apabila itu terjadi, maka
dasar dan pedoman berkegiatan kita harus lebih jelas dan mudah dilakukan oleh
orang – orang yang baru namun sefrekuensi dengan kita. Untuk itu dari Direktorat Bakti Nusantara melalui masing – masing koordinatornya, Bangun Nusan-
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tara, Sehat Nusantara dan Insipirasi Nusantara sebaiknya membuat SOP kegiatan
secara mendetail dan baku. Pengalaman kegiatan selama tiga tahun ke belakang
dengan kegiatan yang sama membuat kita lebih terbiasa dengan kegiatan yang
akan kita lakukan ke depannya. Kondisi pengurus kita yang tidak berada dalam
lokasi yang berdekatan dan jarang melakukan rapat juga menjadikan keberadaan
SOP ini lebih terasa penting. SOP ini terdiri dari : timeline (target waktu) yang
dibutuhkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, checklist (target hasil) kebutuhan apa saja (perijinan, barang, orang pemerintah, material, transportasi, logistik,
akomodasi) yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, personel (target
orang) siapa yang harus mengerjakannya. Pembahasan tentang SOP ini harus
dilakukan dengan mendalam pada Direktorat Bakti Nusantara dan menjadi pedoman yang akan selalu diperbaiki sampai akhirnya akan mudah diterapkan, tetapi
bila ini tidak dibuat maka tidak akan ada perbaikan dan kemungkinan mengulang
kesalahan serupa menjadi besar. Pengalaman di 2019, sampai menjelang akhir
kegiatan yaitu H-1, panitia lupa mengirimkan undangan bagi para Forkompimda
untuk datang di upacara penutupan rangkaian BN, apabila ada checklist yang
menjadi pedoman bersama maka kesalahan seperti ini bisa diminimalisir.
Pencatatan yang rapi terhadap donatur, relawan dan pengurus. Pendataan
ini harus lengkap dan mudah diambil untuk digunakan sesuai kebutuhan setiap
waktunya. Memberikan perhatian terhadap para pengurus yang berulang tahun,
melahirkan, dan juga ada kedukaan. Pemberian penghargaan dan tetap menjaga
kontak kepada seluruh yang berpartisipasi ke BN. Memulai mencari donasi dan
dukungan dari yang sudah pernah bergabung bersama BN sebelumnya. Ada
personel khusus sebagai admin untuk kepentingan ini, sebagai pusat data dan
melakukan follow up secara berkesinambungan tentang informasi dari dalam Yayasan keluar.
Tur Bakti Nusantara ke Ikasatar wilayah dan profesi. Hal ini terasa besar
dampaknya pada Bakti Nusantara 2019, tercatat dukungan sangat besar didapatkan dari Ikastara Kepri, Ikastara 65, dan Ikastara Pertamina. Masih banyak lagi
wilayah dan profesi di Ikastara yang akan dengan antusias mendukung kita asal
kita mempersiapkan diri untuk presentasi di saat mereka berkumpul. Tujuan utama
dari presentasi ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan
tentang adanya Bakti Nusantara yang diinisiasi oleh Ikastara. Selain itu juga untuk
meraih lebih banyak lagi dukungan (baik donasi, relawan, link, ide, dll) yang sangat
penting dan membantu perkembangan Yayasan. Tim Bakti Nusantara mempersiapkan powerpoint baku yang bagus untuk selalu didengungkan setiap ada kumpul
Ikastara.
Dampak jangka panjang BN. BN masih belum bisa memberikan dampak
jangka panjang terhadap daerah yang dibantu. Bagaimana bisa kehadiran BN
memberikan dampak yang bukan cuma sekali perbaikan saja tapi sampai perubahan dan perbaikan yang lebih lama. Misal dengan membawa program pemerintahan yang berkesinambungan. Bangun Nusantara untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat masih belum maksimal. Ini akan menjadi tantangan untuk Yaya-
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san untuk selalu memikirkan bukan hanya berkegiatan apa – apa saja tetapi juga
dampak dari kegiatan itu. Kegiatan yang berdampak besarlah yang harus kita
pilih dan usahakan ada. Selain itu sampai saat ini, kunjungan ulang ke tiga lokasi
BN sebelumnya juga belum kita lakukan. Kunjungan untuk mengidentifikasi dan
memperbaiki baik fasilitas maupun kemampuan guru dan murid yang berada
disana.

Inspirasi Nusantara
1.

Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kwarcab (Pramuka), PGRI dan
komunitas literasi setempat perlu dilakukan sejak awal dan berkelanjutan agar setiap pihak mengetahui progress kegiatan dan bantuan apa
saja yang dibutuhkan

2.

Antisipasi cuaca yang kurang mendukung, terutama untuk kegiatan di
luar ruangan seperti kegiatan Kemah Perdamaian

3.

Survey awal diperlukan untuk mengumpulkan data-data detail, terutama data demografis (jumlah warga, jenis kelamin, usia, mata pencaharian, minat, dll.) dan kebutuhan warga sehingga kegiatan dapat dirancang untuk semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan warga

4.

Target jumlah peserta perlu difinalisasi maksimal 1 bulan sampai 3
minggu sebelum kegiatan agar jumlah logistik kegiatan (goodie bags,
sertifikat, seminar kit, souvenir, dll.) dapat disesuaikan

5.

Perlu adanya monitoring secara berkala terhadap Taman Baca Masyarakat, kompetensi guru dan keterampilan perkebunan masyarakat untuk
memastikan kegiatan yang telah dilaksanakan memiliki manfaat yang
berkelanjutan

6.

Perlu tambahan personil untuk mempersiapkan dan menjalankan serta
berkoordinasi dengan semua pihak dalam kegiatan Inspirasi Nusantara.

MOU atau gentle agreement antara YTBN dan Pemda untuk memberikan prioritas pengangkatan kontrak daerah ataupun PNS kepada para guru
yang mengabdikan diri disana. Bakti Nusantara datang memberikan perubahan
besar terhadap bangunan yang sebelumnya tidak layak bahkan tidak ada untuk
kegiatan belajar mengajar, hal yang akan selalu disyukuri oleh masyarakat yang
menerima bantuan dan juga oleh Yayasan. Tetapi untuk para guru yang sudah
mengabdikan diri sejak awal berdirinya Sekolah tersebut masih belum bisa kita
bantu masa depannya. Bagaimana guru di Sekon sudah ada yang keluar, guru di
MI Nurut Taqwa dan juga di Segeram belum mendapatkan kepastian perbaikan
masa depannya walaupun dengan adanya bangunan sekolah yang sudah baik.

rekomendasi

115

Malah yang terjadi adalah sebaliknya di Sekon, dengan adanya bangunan yang
baik maka Pemda menempatkan guru – guru PNS di kabupaten tersebut untuk
menjadi guru di Sekolah yang kita bangun. Dampaknya adalah guru – guru yang
sudah mengabdi sejak awal menjadi tergusur tidak mendapatkan jam mengajar
yang cukup dan akhirnya tersingkirkan. MOU ini menjadi kesepakatan awal yang
tidak mengikat dan menjadi pengingat untuk pimpinan pemda dan dinas terkait
agar lebih memprioritaskan para guru yang sudah mengabdi sejak awal di daerah
tersebut untuk menjadi tenaga kontrak ataupun PNS.

Sehat Nusantara
•

Koordinasi yang baik serta timeline kerja yang pakem menjadi kebutuhan yang belum dapat dilaksanakan dengan baik di tahun ini. Koordinasi dengan tenaga medis setempat seperti Puskesmas, RSUD, IDI
(Ikatan Dokter Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia) serta PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) seharusnya dilakukan secara kontinyu.
Koordinasi termasuk pula pelaporan setiap kemajuan kegiatan sehingga
pihak-pihak terkait dapat mengetahui progress kegiatan dan mengambil langkah alternatif.

•

Berbagai kendala akan sangat mungkin terjadi di luar kendali dan antisipasi panitia, seperti hujan atau jumlah peserta. Oleh karena itu penting
untuk menyediakan alternatif rencana teknis kegiatan dalam setiap
pelaksanaan kegiatan.

•

Untuk memberikan dampak yang besar, setiap kegiatan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah yang dituju. Penyesuaian kegiatan
harus dilandaskan pada riset mendalam serta perkiraan dari panitia akan
manfaat kepada masyarakat dari kegiatan tersebut.

•

Persiapan kegiatan dalam hal sertifikasi dilakukan sebelum hari pelaksanaan. Sertifikasi membutuhkan waktu pemrosesan yang cukup lama
sehingga pengumpulan daftar nama peserta serta pihak yang mendapatkan sertifikat sebaiknya telah didapatkan seminggu sebelum kegiatan.

•

Pentingnya kegiatan Sehat Nusantara memiliki kegiatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kegiatan yang dimaksud contohnya pelatihan
kader kesehatan untuk mengukur tekanan darah, atau kader anak2
karang taruna yang dapat diajarkan mengenai kesehatan reproduksi.
Dengan melaksanakan kegiatan seperti demikian, dampak program
Sehat Nusantara akan berdampak jangka panjang dan berkelanjutan.

•

Perlu adanya modul yang dapat menjadi acuan kegiatan setiap tahunnya.
Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam Sehat Nusantara telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya sehingga modul akan memberikan
kemudahan panitia untuk melaksanakan standarisasi kegiatan.

•
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berhubungan dengan sistem kesehatan yang tidak berjalan semestinya atau belum terbentuk dengan baik. Dengan kekuatan jejaring yang
selama ini terbukti baik, baik dengan organisasi pemerintah, non-pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat, Bakti Nusantara sangat berpotensi membuka jalan untuk memperkuat sistem kesehatan lokal yang
ada sehingga harapannya dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan
kesehatan penduduk setempat secara berkelanjutan.

Media Nusantara
Publikasi masih bisa kita maksimalkan serta dijaga kontinyu dan kreatif. Publikasi dari 2017 sampai saat ini masih menjadi salah satu aspek dari BN
yang menarik untuk bisa dimaksimalkan. Publikasi harusnya menjadi hal utama
kita disaat sekarang ini. Karena lewat publikasi kita bisa mendapatkan banyak
hal yang kita butuhkan misalnya relawan, donasi, partner dan lain sebagainya.
Publikasi lewat medsos (Instagram dan Facebook) masih belum dikelola dengan
rutin penyebaran informasinya. Kita bisa sudah mulai aktif untuk di Natuna
walau sedikit yang didapatkan tapi Nabire terlihat lebih menjanjikan. Ke depan
kita harus kreatif dan bisa mempunyai personel yang secara rutin menyebarkan
informasi tentang Bakti Nusantara. ke depan lewat Direktorat Media Nusantara
mungkin kita bisa maksimalkan peranan Raline Shah untuk publikasi YTBN, dan
juga dicari para influencer lain juga untuk lebih menyebarkan kegiatan – kegiatan
kita. Publikasi ini masih terasa gemas dan sangat menantang untuk secara fokus
dikembangkan bersama.
Booklet kegiatan Bakti Nusantara. Buku panduan hari H untuk para relawan.
Informasi lengkap yang terdiri dari sejarah BN, slogan/ visi – misi/ semangat BN,
kata pengantar Ketua YTBN, kata pengantar Bupati setempat, lokasi kegiatan
beserta denah lokasinya, lokasi menginap dan denahnya, jadwal lengkap kegiatan (waktu, lokasi, subkegiatan, pic kegiatan), do and donts serta tips selama di
tmpt kegiatan, no telepon atau pemegang HT darurat yg harus dihubungi, data
relawan yang terlibat di kegiatan, dan sponsor kegiatan. Booklet ini bisa berupa
hard copy ataupun soft copy yang akan dimiliki oleh masing – masing relawan.
Booklet ini sempat dibuat oleh Alhaynurika Putri tetapi tidak jadi dengan lengkap
karena memang dibuat baru H-3 ditengah harus mempersiapkan banyak lagi
detail kegiatan lain yang juga penting. Booklet tahun ini bisa dijadikan dasar untuk
booklet kedepan dan lebih dirapikan dan diperbaiki agar lebih baik. Selain booklet
yang tidak jadi, rundown acara lengkap untuk kegiatan harian Bakti Nusantara
juga tidak jadi. Semoga ke depan bisa dipersiapkan dan diselesaikan dengan baik.
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Wira Nusantara
Pergerakan donasi dan mencari CSR. Pencarian donasi dan dukungan
sebaiknya dilakukan sejak dini dan tidak mendekati kegiatan baru dimulai. Sejak
tahun ini semua donasi dan dukungan akan ditujukan ke Yayasan, bukan hanya ke
kegiatan. Pergerakan dimulai sejak awal tahun, dan menyasar ke BUMN dan perusahaan besar yang mempunyai potensi besar membantu kita.
Seperti kata Bang Wicahyo Ratomo (TN2), kita menyasar kepada pihak donatur yang memiliki kemampuan besar dan kemauan besar untuk mendukung kita,
dan saya yakin bahwa banyak pihak yang demikian, cuma belum kita temui. Pergerakan donasi ini bisa dipercepat dengan cara menyelesaikan LPJ kegiatan dengan
cepat dan tidak berlarut – larut. Setelah selesai LPJ maka kita bergerak memberikan laporan kepada semua yang sudah mendukung kita dan mencari pihak baru
untuk kita ajak bergerak bersama, dengan meminta pentunjuk dari Abang – Kakak
Ikastara atau pihak yang sudah mendukung kita. Pengalaman di 2017 sampai
2019 pencarian dana baru dimulai sekitar empat bulan sebelum kegiatan berjalan,
yang mana waktu tersebut sudah masuk di quarter ketiga dan keempat dalam
tahun tersebut sehingga dana CSR sudah teralokasikan, maka dengan mencari
dana donasi sejak awal tahun, kemungkinan dibantu akan lebih besar.
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10/3/2019 Natuna Butuh Peningkatan
Kapasitas Kapal dan
Pengelolaan Ikan
10/2/2019 Kisah Kampung Tua yang
Sekarat di Kawasan Terluar
Indonesia
10/1/2019 Kala Natuna Mengingat
Segeram

5 Kompas

7 Kompas

6 Liputan6

3 Kompas

2 Kompas

10/4/2019 Berjauhan dari Keluarga
demi Menjaga Indonesia

Judul

4 Kompas

Tanggal
Publikasi

10/7/2019 Perjuangan Lelaki
Selamatkan Kampungnya
yang Sekarat di Ujung
Indonesia
10/4/2019 Safeguarding Indonesia, Far
from Home
10/4/2019 Berjauhan dari Keluarga
demi Menjaga Indonesia

Nama Media

1 Liputan6

No

Publikasi

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4076111/kisahkampung-tua-yang-sekarat-di-kawasan-terluar-indonesia

https://kompas.id/baca/utama/2019/10/03/natuna-butuhpeningkatan-kapasitas-kapal-dan-pengelolaan-ikan/

https://kompas.id/baca/english/2019/10/04/safeguardingindonesia-far-from-home/
https://bebas.kompas.id/baca/utama/2019/10/04/
berjauhan-demi-menjaga-tapal-batas-nusantara-daridekat/

NASIONAL
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4080320/
perjuangan-lelaki-selamatkan-kampungnya-yang-sekaratdi-ujung-indonesia

Link / Screenshot Berita

Kompas Cetak, JENDELA, Hlm. D

Kompas Cetak, Hlm. 1

Keterangan
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9/26/2019

9/26/2019

19 Liputan6

20 Tempo

9/28/2019

15 Tempo

9/27/2019

9/28/2019

14 Liputan6

18 Obsession
News

9/29/2019

13 Tandaseru.id

9/27/2019

9/29/2019

12 Kompas

17 Liputan6

9/30/2019

11 Kompas

9/27/2019

10/1/2019

10 Liputan6

16 Liputan6

10/1/2019

9 Kompas

https://bebas.kompas.id/baca/utama/2019/10/01/
segeram-menanti-cipratan-wujud-janji-pembangunaninfrastruktur-1
Geram Mencari Segeram di https://bebas.kompas.id/baca/utama/2019/10/01/geramGoogle Maps
mencari-segeram-di-google-maps/
Berbondong-bondong
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4075874/
Tinggalkan Zona Nyaman berbondong-bondong-tinggalkan-zona-nyaman-demidemi Bakti Nusantara
bakti-nusantara
Kala Natuna Kembali
https://kompas.id/baca/utama/2019/09/30/kala-natunaMengingat Segeram
kembali-mengingat-segeram-sebagai-rahimnya/
sebagai Rahimnya
Akses Darat Segeram,
https://youtu.be/ebGXplsskWk
Kompas Video
Natuna, yang
Memprihatinkan
Merangkul Pulau Terluar
http://tandaseru.id/merangkul-pulau-terluar-indonesiaIndonesia Melalui Bakti
melalui-bakti-nusantara-2019/
Nusantara 2019
Bakti Nusantara 2019,
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4073171/baktiKetika Bekas Gudang
nusantara-2019-ketika-bekas-gudang-bensin-disulap-jadiBensin Disulap Jadi Taman taman-bacaan-masyarakat
Bacaan Masyarakat
Kampung Segeram;
https://nasional.tempo.co/read/1253396/kampungNatuna dan Sejarah yang segeram-natuna-dan-sejarah-yang-terlupakan
Terlupakan
Bangun Karakter Remaja
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4072770/
di Pulau Terluar Indonesia bangun-karakter-remaja-di-pulau-terluar-indonesia-lewatLewat Menulis Cerpen
menulis-cerpen
Natuna Siap Ajukan Diri
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4073500/natunaJadi UNESCO Global
siap-ajukan-diri-jadi-unesco-global-geopark
Geopark
Bakti Nusantara Tingkatkan https://www.obsessionnews.com/bakti-nusantaraKapasitas Fisik dan
tingkatkan-kapasitas-fisik-dan-masyarakat-di-kampung-tuaMasyarakat di Kampung
segeram/
Tua Segeram
Menjaga Amanah di Bakti https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4071818/
Nusantara 2019
menjaga-amanah-di-bakti-nusantara-2019
Cerita Berdirinya SMP
https://nasional.tempo.co/read/1252523/ceritaNegeri di Kampung Terluar berdirinya-smp-negeri-di-kampung-terluar-utara-indonesia
Utara Indonesia

10/1/2019 Geram Menuju Segeram

8 Kompas
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33 Antaranews

32 Suara.com

31 Liputan6

30 Liputan6

29 Kompas

28 Kompas

27 Kontan

26 Tempo

25 Kompas

24 Vivanews

23 Vivanews

22 Vivanews

21 Vivanews

9/26/2019 Sashimi Versi Indonesia,
Namanya Calok dari
Kampung Segeram
9/26/2019 Kisah Segeram, Desa
Tertinggal di Natuna yang
Kaya Potensi Wisata
9/26/2019 Tantangan Edukasi Soal
Reproduksi Bagi Anak-anak
Perbatasan Indonesia
9/26/2019 Jalan Panjang Wahyu Pergi
Sekolah dari Kampung
Segeram, Natuna
9/23/2019 Kisah Bahagia Warga
Pelosok Riau Kini Punya
“Sekolah Satu Atap”
9/22/2019 Bakti Nusantara dan
Kemendikbud Gelar
Kegiatan Pembangunan
Natuna
9/21/2019 Mendikbud Buka
Rangkaian Bakti Nusantara
2019 Natuna, Muhadjir
Juga Resmikan Sekolah
9/20/2019 SMP Satu Atap, Asa Siswa
di Daerah Terpencil
9/20/2019 “Sekolah Satu Atap”, Solusi
Pendidikan di Daerah 3T
9/20/2019 Bakti Nusantara 2019
Rangkul Pulau Terluar
Indonesia
9/20/2019 Bakti Nusantara 2019,
Corat-coret Asa di
Kampung Tua Natuna
9/20/2019 Puncak Bakti Nusantara,
Resmikan SMPN 3 Satu
Atap di Natuna
9/19/2019 Mendikbud Apresiasi
Laboratorium Komputer di
Daerah Terpencil Natuna
https://www.suara.com/pressrelease/2019/09/20/160740/
puncak-bakti-nusantara-resmikan-smpn-3-satu-atap-dinatuna
https://m.antaranews.com/amp/berita/1071064/
mendikbud-apresiasi-laboratorium-komputer-di-daerahterpencil-natuna

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4071820/baktinusantara-2019-corat-coret-asa-di-kampung-tua-natuna

https://kompas.id/baca/utama/2019/09/20/smp-satuatap-asa-siswa-di-daerah-terpencil/
https://edukasi.kompas.com/read/2019/09/20/17323951/
sekolah-satu-atap-solusi-pendidikan-di-daerah-3t
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4067402/baktinusantara-2019-rangkul-pulau-terluar-indonesia

https://m.kontan.co.id/news/mendikbud-buka-rangkaianbakti-nusantara-2019-natuna-muhadjir-juga-resmikansekolah

https://m.viva.co.id/amp/gaya-hidup/kuliner/1181249sashimi-versi-indonesia-namanya-calok-dari-kampungsegeram
https://www.viva.co.id/gaya-hidup/travel/1181247-kisahsegeram-desa-tertinggal-di-natuna-yang-kaya-potensiwisata
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1181278tantangan-edukasi-soal-reproduksi-bagi-anak-anakperbatasan-indonesia
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1181246-jalanpanjang-wahyu-pergi-sekolah-dari-kampung-segeramnatuna
https://edukasi.kompas.com/read/2019/09/23/12334761/
kisah-bahagia-warga-pelosok-riau-kini-punya-sekolah-satuatap
https://nasional.tempo.co/read/1251008/bakti-nusantaradan-kemendikbud-gelar-kegiatan-pembangunan-natuna

rekomendasi
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7 Info Nusantara

6 Harian Kepri

5 Lintas Kepri

4 Kepri Pos

3 Harian Kepri

1 Humas
Pemkab
Natuna
2 Batam Today

38 Suara
Merdeka

37 Radaronline

36 Kedainews

35 Asatu.id

34 Antaranews

9/27/2019 Wan Siswandi Buka
Kemah Bakti Nusantara di
Kampung Segeram
9/26/2019 Wabup Natuna Apresiasi
Kegiatan Bakti Nusantara di
Kampung Segeram
9/26/2019 Giat Bakti Nusantara
Berakhir, YTBN Titip Pesan:
Jaga yang Sudah Dibangun
9/26/2019 Penutupan Acara Bakti
Nusantara Segeram
9/26/2019 Ngesti : Segeram Salah Satu
Daerah di Indonesia yang
Perlu Sentuhan Bersama
9/23/2019 YTBN Hibahkan Lahan
untuk Lab SMPN, Nurhayati
Jamu Makan Malam
Relawan
9/22/2019 Himpunan Melayu
Raya Natuna Sambut
Rombongan Yayasan Tunas
Bakti Nusantara

9/19/2019 Mendikbud : Sekolah satu
atap solusi pendidikan di
daerah 3T
9/19/2019 Mendikbud Buka
Rangkaian Puncak Bakti
Nusantara2019
9/19/2019 Mendikbud Buka
Rangkaian Puncak Bakti
Nusantara 2019 Natuna
9/19/2019 Mendikbud Buka
Rangkaian Puncak Bakti
Nusantara 2019
9/19/2019 Mendikbud Buka
Rangkaian Puncak Bakti
Nusantara 2019 Natuna

http://infonusantara.co.id/himpunan-melayu-raya-natunasambut-rombongan-yayasan-tunas-bakti-nusantara/

http://www.hariankepri.com/ytbn-hibahkan-lahan-untuklab-smpn-nurhayati-jamu-makan-malam-relawan/

http://kepripos.co.id/2019/09/26/penutupan-acara-baktinusantara-segeram/
https://lintaskepri.com/ngesti-segeram-salah-satu-daerahdi-indonesia-yang-perlu-sentuhan-bersama.html

http://m.batamtoday.com/berita-137025-Wabup-NatunaApresiasi-Kegiatan-Bakti-Nusantara-di-Kampung-Segeram.
html
http://www.hariankepri.com/giat-bakti-nusantaraberakhir-ytbn-titip-pesan-jaga-yang-sudah-dibangun/

https://www.suaramerdeka.com/news/baca/198672/
mendikbud-buka-rangkaian-puncak-bakti-nusantara-2019natuna
REGIONAL
https://natunakab.go.id/wan-siswandi-buka-kemah-baktinusantara-di-kampung-segeram/

http://radaronline.id/2019/09/19/mendikbud-bukarangkaian-puncak-bakti-nusantara-2019/

https://kedainews.com/kedainusantara/mendikbud-bukarangkaian-puncak-bakti-nusantara-2019-natuna/

https://www.antaranews.com/berita/1071182/
mendikbud--sekolah-satu-atap-solusi-pendidikan-didaerah-3t
http://asatu.id/2019/09/19/mendikbud-buka-rangkaianpuncak-bakti-nusantara-2019/
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20 Lintas Kepri

19 Antaranews

18 Harian Kepri

17 Sijori Kepri

16 RRI Ranai

15 Radar Kepri

14 Medako

13 Kepri News

12 Batam Today

11 Kepri Pos

10 Batam Today

9 Jelajah Kepri

8 Jelajah Kepri

9/22/2019 Danyon Komposit 1/
GP, Sambut Kedatangan
Yayasan Tunas Bakti
Nusantara
9/22/2019 Danyon Komposit 1/
GP, Sambut Kedatangan
Yayasan Tunas Bakti
Nusantara
9/20/2019 Mendikbud Apresiasi
Laboratorium Komputer di
Daerah Terpencil Natuna
9/20/2019 Mendikbud: Masyarakat
Kampung Segeram Perlu
Bersekolah
9/19/2019 Medco E&P Serahkan 500
Buku ke Sekolah Wilayah
Terluar
9/19/2019 Hadir Sekolah Layak
Desa Segeram Natuna,
Pelajar: Terimakasih Bakti
Nusantara
9/19/2019 Medko E&P Serahkan 500
Buku Untuk SMP Negeri 3
Satu Atap Segeram
9/19/2019 Medko E&P Serahkan 500
Buku Untuk SMP Negeri 3
Satu Atap Segeram
9/19/2019 Medco Serahkan 500 Buku
Untuk Sekolah Di Wialyah
Terluar
9/19/2019 Mendikbud Buka
Rangkaian Puncak BN 2019
Natuna
7/19/2019 Yayasan TBN Bangun
Perpustakaan di Natuna,
Peresmian Undang Menteri
7/17/2019 Yayasan Gelar Program
Bakti Nusantara di Natuna
7/16/2019 Babinsa Sedanau dan
Gunung Putri Ikut
Letakkan Batu Pertama
Pembangunan Lab dan
Perpus di Segeram
https://kepri.antaranews.com/berita/57749/yayasan-gelarprogram-bakti-nusantara-di-natuna
https://lintaskepri.com/babinsa-sedanau-dan-gunungputri-ikut-letakkan-batu-pertama-pembangunan-lab-danperpus-di-segeram.html

http://www.hariankepri.com/yayasan-tbn-bangunperpustakaan-di-natuna-peresmian-undang-menteri/

http://m.rri.co.id/ranai/post/berita/722969/daerah/
medco_serahkan_500_buku_untuk_sekolah_di_wialyah_
terluar.html
http://sijorikepri.com/mendikbud-buka-rangkaian-puncakbn-2019-natuna/

https://radarkepri.com/medco-serahkan-500-buku-untuksekolah-di-wilayah-terluar/

https://medako.co.id/medko-ep-serahkan-500-buku-untuksmp-negeri-3-satu-atap-segeram/

https://keprinews.co.id/hot-news/hadir-sekolahlayak-desa-segeram-natuna-terimakasih-baktinusantara/19/09/2019/

http://m.batamtoday.com/berita-136694-Medco-E&PSerahkan-500-Buku-ke-Sekolah-Wilayah-Terluar.html

http://m.batamtoday.com/berita-136714-MendikbudApresiasi-Laboratorium-Komputer-di-Daerah-TerpencilNatuna.html
http://kepripos.co.id/2019/09/20/mendikbud-masyarakatkampung-segeram-perlu-bersekolah/

https://jelajahkepri.com/2019/09/22/danyon-komposit-1gp-sambut-kedatangan-yayasan-tunas-bakti-nusantara/

https://jelajahkepri.com/2019/09/22/danyon-komposit-1gp-sambut-kedatangan-yayasan-tunas-bakti-nusantara/

Foto Kegiatan

Vest Bakti Nusantara

Spanduk Bakti Nusantara

Gala Dinner Bakti Nusantara

Banner Bakti Nusantara

11

12

Kegiatan Segeram Sehat

Kegiatan Peningkatan Kemampuan
Tenaga Kesehatan

Dukungan Pesawat Hercules TNI AU

Kegiatan Kemah Perdamaian

Peresmian Taman Baca Masyarakat

Kegiatan Capacity Building Guru

Inspirasi Nusantara

Kegiatan Bangun Nusantara

13

Data Sponsor Bakti Nusantara 2019
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Daftar Donatur Anggota IKASTARA untuk
Bakti Nusantara 2019
No

Nama

Angkatan

Jumlah

1 Ericka Winda Setiawaty

19

Rp 191.919

2 Samuel

10

Rp 500.000

3 Purnomo Setyo Prakoso

19

Rp 200.000

4 Putra Widyawinaya
5 Patar Sitorus

Rp 1.000.000
2

Rp 500.000

6 Romzyi Prasetyo Darmawan

11

Rp 500.000

7 Widya Hapsari Chaerani

11

Rp 500.000

8 Ardoan Aprian Umboh

10

Rp 2.041.984

9 Carter CM

Rp 500.000

10 Hendar Rasyid

10

Rp 300.000

11 Rafael Aussie Haryono P

10

Rp 2.000.000

12 Hartoni Enrico

13

Rp 250.000

13 Andri Supratman
14 Rudy M Simangunsong

Rp 200.000
5

Rp 1.500.000

15 Fiskha Dewi

13

Rp 200.000

16 Wayan Koko

19

Rp 100.000

17 Listya Aderina

13

Rp 200.000

18 Rangga Prawira Lubis

19

Rp 500.000

19 Reindi Trisetyo Nugroho

10

Rp 1.000.000

20 Hendry Pramudipta Sumasaputra

18

Rp 200.000

5

Rp 500.000

21

Rp 500.000

6

Rp 300.000

12

Rp 500.000

25 Stephanus Nyoo Andhy

5

Rp 500.000

26 Abimanyu Kusumo Putro

17

Rp 850.000

27 Anik Asti

10

Rp 200.000

8

Rp 1.000.000

29 I Gede Agus Pringgana

10

Rp 500.000

30 Fabian Condo

21

Rp 250.000

31 Bintan Pradika

21

Rp 50.000

7

Rp 500.000

33 Rizqi Ayu Mentari

21

Rp 200.000

34 Yudha Kinantan

14

Rp 200.000

21 Boni Nugroho
22 M Rizky Pradana
23 Medi Hariyo Wibowo
24 Rofki Meristika

28 Henry Simon Saragih

32 Riski Hapsari

rekomendasi
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35 Dwi Putra Budhi Setia

21

Rp 100.000

8

Rp 1.000.000

37 Garry Herlambang

10

Rp 500.000

38 Eben Haezer

14

Rp 300.000

7

Rp 1.000.000

40 Gilang Pratama

14

Rp 150.000

41 Akbar Satya W

20

Rp 100.000

3

Rp 500.000

14

Rp 500.000

44 Ferdian Soedomo

4

Rp 1.000.000

45 Agung Sukoco

4

Rp 1.000.000

46 Nur Subekhi

4

Rp 1.000.000

47 Ferli Hidayat

9

Rp 1.000.000

48 Hiras Marnaek Saragi Turnip

3

Rp 2.500.000

49 Ardoan Aprian Umboh

10

Rp 2.041.984

50 Welly Wijayanti

14

Rp 300.000

51 Catur Adi Siswoyo

3

Rp 500.000

52 Wikan Dinar

7

Rp 100.000

53 Aji Wahono

3

Rp 1.000.000

54 Fauzan

4

Rp 500.000

55 Akhmad Sen Sagupta

10

Rp 250.000

56 Brian Winata Adi Saputra

15

Rp 1.000.000

8

Rp 750.000

15

Rp 500.000

8

Rp 500.000

36 Windi Novriani

39 I Wayan Pasek Krisna Yudha

42 Winangku Isparyanto
43 Adrian Damhuri Harahap

57 Nindya Susiarini
58 Arif Heri Nugroho
59 Andrianus Yofy
60 Ikastara Indramayu

130

Rp 1.500.000

61 Ardoan Aprian Umboh

10

Rp 2.041.984

62 Danang

12

Rp 2.013.149

63 Patar Sitorus

2

Rp 1.000.516

64 Tjiang Lexsy Chandra

2

Rp 1.000.000

65 Cosmas Firman

2

Rp 200.000

66 Muhammad Ariatama

2

Rp 500.000

67 Yose Ridha

2

Rp 300.000

68 Muhammad Irsyad Reza

16

Rp 500.000

69 Hatofan Auro Simanjuntak

16

Rp 500.000
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70 Tika Rianna

18

71 Andri Supratman
72 Dwinanda Patria Noryanzha

Rp 700.000
Rp 200.000

18

Rp 500.000

73 Rachmat Susanto

Rp 1.000.000

74 Adi Iskandar Putra

Rp 1.000.000

75 Rizky Dwi Anggoro

18

Rp 500.000

76 Tunjung Dharmalia

13

Rp 350.000

77 Saffrudin

10

Rp 500.000

78 Putri Anggraeni K

20

Rp 150.000

2

Rp 1.000.000

13

Rp 100.000

TBN Gerald Bawole 09
MCM InhouseTrf DARI DEWI
81 ANGGREANI TILUNG

9

Rp 900.009

82 Robert

7

Rp 7.000.000

83 Theodosius Surya Aditama

9

Rp 15.000.000

84 Wakhid

2

Rp 500.000

85 Sarah Dyanggari Akip

19

Rp 110.000

86 Septine Wulandini

14

Rp 2.500.000

3

Rp 1.000.000

10

Rp 26.944.000

89 Dian Akhmad Arifandi

8

Rp 500.000

90 Ardoan Aprian Umboh

10

Rp 2.041.984

91 Sarah

25

Rp 200.000

92 Alfred Siagian

1

Rp 1.000.000

93 Jarot

1

Rp 1.000.000

15

Rp 500.000

95 Windi Novriani

8

Rp 1.500.000

96 Danil Morad

3

Rp 1.000.000

15

Rp 2.000.000

98 Dewi Utami

8

Rp 400.000

99 Dimas AW

21

Rp 500.000

79 Adekson
80 Putri Melati

87 Vebriano Rizaldy
88 M CHALID CHALIF ZAMZAMI

94 Arif Heri Nugroho

97 Brian Winata Adi Saputra

100 Risa Dumastoro
101 Setyaning Kartika
102 Achmad Mardiansyah
103 Aruma Fian Yunus

Rp 1.500.000
18

Rp 1.000.000

7

Rp 1.000.000

10

Rp 1.000.000

rekomendasi
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104 Cahyo Dipo

5

105 Ikastara Singapura

Rp 106.347.254

support biaya perlengkapan
MCM InhouseTrf DARI WAYAN
MAGHA PARITRANAYA
106 DHARMAWAN

10

Rp 4.200.000

107 Wanda Abubakar

6

Rp 2.600.000

108 Adityo

9

Rp 2.051.320

SaranaAir
Sebastian Ary, RESTU
109 RAMADHAN, Hardono

4, 6, 8

Rp 10.000.000

110 Ikastarun
111 Rini

Rp 2.500.000
11

Rp 1.000.000

112 Twino

3

Rp 500.000

Andro Sparandes Emarson
113 Rantung

9

Rp 504.711

114 Hamonangan Nasution

7

Rp 5.000.000

15

Rp 2.020.000

116 Roni Junaidi

6

Rp 3.000.000

117 Heri

9

Rp 5.000.000

118 Toni Sri

6

Rp 1.000.000

119 Boro Windu

3

Rp 500.000

16

Rp 200.000

121 TN8

8

Rp 2.000.000

122 Triatmojo R Setiabudi

1

Rp 1.090.031

115 JJ Siletty

120 Putri Nurmadiyansari

123 Ikastara Bintan
124 Robert Da Costa

Rp 9.000.000
1

125 Ikastara Bintan

Rp 5.000.000
Rp 2.000.000

126 TN8 Polisi

Rp 10.000.000

127 Sepultara

10

Rp 2.500.000

128 Ikhsan Septiansyah

10

Rp 10.000.000

129 Hendra Simarmata

11

Rp 2.000.000

9

Rp 1.000.000

131 Arif Heri Nugroho

15

Rp 500.000

132 Lori Singer

11

Rp 1.000.000

130 Khoirul Cahyadi

132

Rp 2.600.000
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Daftar Donatur Non-Anggota IKASTARA &
Tidak Diketahui untuk Bakti Nusantara 2019

Pengirim

Info Pengirim

Kategori

Jumlah

Muhammad Satya Arrif Z.

Non Ikastara

Rp 100.000

PRMA CR Transfer 10300667788998
5576929001643023

NN

Rp 100.000

Hartoko Kunto Asmoro

Non Ikastara

Rp 750.000

ATMLINK CR Transfer 10300667788998
5264230060380600

NN

Rp 200.000

OVO

NN

Rp 72.000

Rosanti Setiawati

Non Ikastara

Rp 200.000

OVO

NN

Rp 120.000

Dieta Prizylia

Non Ikastara

Rp 500.000

ATMB trf Credt 00011251/5556207059/
ATB-0000000000002

NN

Rp 200.000

Ibnu Ria Indrawan

Non Ikastara

Rp 500.000

ATMB CR Transfer 202020/0381810287/
ATB-0000000000451

NN

Rp 500.000

Dewi Permatasari

Non Ikastara

Rp 500.000

Inggrid Nuryasa

Non Ikastara

Rp 1.000.000

Danang Purnomo

Non Ikastara

Rp 200.000

1030067788998 5264221212944484

NN

Rp 100.000

Irda Meirina

Non Ikastara

Rp 500.000

1030067788998 5264232280161604

NN

Rp 100.000

1030007263698 1030067788998
4837950002141650

NN

Rp 250.000

ATMB trf Credt 00000389 /0000007243/
ATB-0000000000113

NN

Rp 100.000

ATMB CR Transfer 00000552
/0137238378/ATB-0000000000987

NN

Rp 106.010

Jarot Dwi Jaksono

Non Ikastara

Rp 300.000

Sista Raeny

Non Ikastara

Rp 500.000

ATMB trf Credt 00000552 /0137665846/
ATB-0000000000987

NN

Rp 96.999

ATMB trf Credt 00000552 /0138072010/
ATB-0000000000987

NN

Rp 770.786

Nathalia Priskila Mathelda

Non Ikastara

Rp 1.000.000

PRMA CR Transf 1030067788998
5104811021801927

NN

Rp 100.000

rekomendasi
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1270004706188 1030067788998
4617003711121708

NN

Rp 400.000

Imam Suryadi

Non Ikastara

Rp 500.000

PRMA CR Transf 1030067788998
5260512002367397

NN

Rp 300.000

ATMLINK CR Transfer 1030067788998
6013010673891553

NN

Rp 500.000

ATM-MP Cr Tfr 1030067788998
1946340210041898

NN

Rp 300.000

Ery Juniarta Pratama

Non Ikastara

Rp 930.893

PRMA CR Transf 1030067788998
5260516001394971

NN

Rp 300.000

Teguh Priyantoro

Non Ikastara

Rp 100.000

ATMB trf Credt 00780756 /0000028969/
ATB-0000000000002

NN

Rp 200.000

Tri Ambar Nugroho

Non Ikastara

Rp 250.000

Ayi

Non Ikastara

Rp 250.000

Darmawati Ayu Indraswari

Non Ikastara

Rp 2.500.000

1030067788998 5221845032220675

NN

Rp 300.000

PRMA CR Transf 1030067788998
5576929000310701

NN

Rp 200.000

Vera Nurtriana

Non Ikastara

Rp 200.000

1030067788998 5221842032747393

NN

Rp 200.000

PRMA CR Transf 1030067788998
5047101248683244

NN

Rp 14.994

1290004880668 1030067788998
4097663139189337

NN

Rp 50.000

Made Bhawana Wijaya

Non Ikastara

Rp 300.000

Harumi Purwa Prahesty

Non Ikastara

Rp 300.000

1030067788998 5371763020319029

NN

Rp 100.000

1030067788998 1946343020022199

NN

Rp 200.000

Gede Upeksa

Non Ikastara

Rp 250.000

Indira Dharmasasmita

Non Ikastara

Rp 150.000

ATMB trf Credt 00011251 /6045943504/
ATB-0000000000002

NN

Rp 500.000

I Wayan Wahyu Sutrisna

Non Ikastara

Rp 1.000.000

I Gusti Ngurah Agung Bagus Andika

Non Ikastara

Rp 200.000

John Freddy

Non Ikastara

Rp 250.000
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Yenny Kendarini

Non Ikastara

Rp 3.000.000

PRMA CR Transf 1030067788998
6019002584072518

NN

Rp 1.000.000

Semara

Non Ikastara

Rp 300.000

Ni Luh KD Maya Savitri

Non Ikastara

Rp 165.000

ATMB trf Credt 00000129 /0063723799/
ATB-0000000000129

NN

Rp 1.000.000

Sang Bagus Ketut Dwiadnyana

Non Ikastara

Rp 200.000

PRMA CR Transf 1030067788998
6019001726264611

NN

Rp 1.000.000

Maysianawati

Non Ikastara

Rp 300.000

Putu Ayu Elvina

Non Ikastara

Rp 500.000

PRMA CR Transf 1030067788998
5307952015196505

NN

Rp 300.000

Nurochmah Ishiyama

Non Ikastara

Rp 50.000

Ika Chadyasari

Non Ikastara

Rp 50.000

ATMB trf Credt DCSDB001 /0106213625/ NN
ATB-0000000000213

Rp 80.000

Elmira Anastasia

Non Ikastara

Rp 1.000.000

Prayogo

Non Ikastara

Rp 2.000.000

Rosa Inneke

Non Ikastara

Rp 500.000

ATMB trf Credt 00000552 /0157936001/
ATB-0000000000987

NN

Rp 37.698

Dedi Cahyono

Non Ikastara

Rp 10.000.000

Evi Lopung

Non Ikastara

Rp 100.000

ATMB CR Transfer 00000552
/0162253976/ATB-0000000000987

NN

Rp 309.515

Yenny Kendarini

Non Ikastara

Rp 3.000.000

Alders

Non Ikastara

Rp 500.000

Lani Widiajanti Handojo

Non Ikastara

Rp 1.000.126

Dina Sophia Margina

Non Ikastara

Rp 500.000

Elmira Anastasia

Non Ikastara

Rp 1.000.000

Archy

Non Ikastara

Rp 150.000

PRMA CR Transf 10300667788998
5047101121564046

NN

Rp 500.000

ATMB trf Credt 00000552/0166755913/
ATB-0000000000987

NN

Rp 34.000
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Donasi GFF

NN

Rp 357.172

Fishbowl SMI

Non Ikastara

Rp 110.000

NN

NN

Rp 3.000.000

I Gede Surya Dinata

Non Ikastara

Rp 500.000

1030067788998 5371763020319029

NN

Rp 100.000

Anak Agung Gede Upeksha

Non Ikastara

Rp 250.000

1290004880668 1030067788998
4097663139189337

NN

Rp 50.000

Andras Setyorini

Non Ikastara

Rp 200.000

I Wayan Wahyu Sutrisna

Non Ikastara

Rp 2.000.000

Ni Luh KD Maya Savitri

Non Ikastara

Rp 200.000

Made Rudy

Non Ikastara

Rp 1.500.000

I Gusti Ayu Trisna Windiani

Non Ikastara

Rp 3.000.000

PRMA CR Transf 1030067788998
5576928179686864

NN

Rp 1.710.000

Hardjianto Hadiwidjojo

Non Ikastara

Rp 200.000

Elvida Christi Imelda Tahiya

Non Ikastara

Rp 2.000.000

ATMB trf Credt 00000552 /0172784724/
ATB-0000000000987

NN

Rp 100.000

Feliciana Tjuwita

Non Ikastara

Rp 200.000

1030067788998 5264222453589020

NN

Rp 2.041.984

PRMA CR Transf 1030067788998
5379412008833237

NN

Rp 100.000

1190006993644 1030067788998
4097663103325016

NN

Rp 1.000.000

SUPREME ENERGY MUARA LABOH

Non Ikastara

Rp 10.000.000

Adi Chandra

Non Ikastara

Rp 1.000.000

ATMB trf Credt 00000552 /0175658585/
ATB-0000000000987

NN

Rp 500.000

1570005961033
ATM-MP SA IssDes XMD 1030067788998
4097663115360985

NN

Rp 2.000.000

Elmira Anastasia

Non Ikastara

Rp 1.000.000

PRMA CR Transf 1030067788998
6019002664618701

NN

Rp 1.000.000

Dayu

Non Ikastara

Rp 100.000

Yenny Kendarini

Non Ikastara

Rp 3.000.000
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PRMA CR Transf 1030067788998
6019004505172773

NN

Rp 3.600.000

ATMB trf Credt 00000552 /0180303129/
ATB-0000000000987

NN

Rp 35.000

NN

NN

Rp 3.000.000

Setor tunai

NN

Rp 6.000.000

Setor tunai

NN

Rp 10.000.000

PRMA CR Transf 1030067788998
5898759999999999

NN

Rp 100.000

ATMB trf Credt 00000552/0186566946/
ATB-00000000987

NN

Rp 500.000

Fenty Lia Martin Budi Utami

Non Ikastara

Rp 500.000

David Ali Hamzah

Non Ikastara

Rp 1.000.000

Meireza Endipatwijaya

Non Ikastara

Rp 50.000.000

PRMA CR Transf 1030067788998
6019004525989305

NN

Rp 5.000.000

Randy

Non Ikastara

Rp 50.000.000

PRMA CR Transf 1030067788998
6019001000000001

NN

Rp 5.141.132

Royalti buku Pratiwi Utami untuk BN2019
SA OB SA No Book DARI PRATIWI UTAMI

Non Ikastara

Rp 250.000

Salman Subakat

Non Ikastara

Rp 50.000.000

ATMB trf Credt 60170100 /0000297046/ NN
ATB-0000000000011

Rp 1.000.000

Elmira Anastasia

Non Ikastara

Rp 1.000.000

PRMA CR Transf 1030067788998
5307951000842255

NN

Rp 87.000

ATM-MP Cr Tfr 1030067788998
5371762280296075

NN

Rp 1.000.000

CENTRAL GLOBAL - 022
Trf Inw CN CIMB NIAGA PURWAKARTA-

NN

Rp 25.000.000

ATMB trf Credt 00000552 /0197337571/
ATB-0000000000987

NN

Rp 39.000

ATMB trf Credt 00000552 /0198595346/
ATB-0000000000987

NN

Rp 50.000

rekomendasi
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