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SAMBUTAN 
PUAN MAHARANI 
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita karunia dan rahmat sehingga dapat melaksanakan 

salah satu tugas penting dan mulia dari perwujudan komitmen Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan pulau

pulau terpencil, terluar, dan tertinggal melalui kegiatan Ekspedisi Bhakti Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tahun 2016 

dengan baik. 

Kegiatan Ekspedisi Bhakti PMK 2016 ini diselenggarakan sebagai bagian pendukung dari pelaksanaan kegiatan Ekspedisi NKRI. 

Tahun 2016 ini, tim ekspedisi telah mengunjungi sebanyak 4 (empat) pulau, dan telah melaksanakan berbagai kegiatan bersama 

masyarakat setempat dengan semangat gotong royong. 

Ekspedisi Bhakti PMK 2016 ini terselenggara atas kerjasama dan gotong royong berbagai pihak, TNI-AL, 14 Kementerian/Lembaga 

negara, 2 perguruan tinggi, 10 wakil dari dunia usaha, dan 5 lembaga swadaya masyarakat/lembaga keagamaan, yang telah 

berpartisipasi dan melakukan berbagai kegiatan untuk memberdayakan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. 

Pelaksanaan kegiatan Ekspedisi Bhakti PMK bersinergi dengan Empat Agenda Strategis Pemerintah yaitu menghadirkan negara 

untuk melindungi segenap bangsa, membangun Indonesia dari pinggiran, melakukan revolusi karakter bangsa dan memperteguh ke

Bhinekaan bangsa Indonesia. 

Melalui kegiatan Ekspedisi Bhakti PMK, diharapkan masyarakat yang berada di wilayah 3T dapat disentuh melalui program-program 

pemberdayaan, yang akan memberikan dorongan dan bekal didalam membangun wilayahnya. 



Ekspedisi ini bukan hanya sekedar rnengantarkan bantuan tetapr JUga rnernbawa hati yang peduli, 

rnenurnbuhkan asa bagi saudara dan ternan-ternan kita yang berada jauh di rnata, tapi sangat dekat di hati 

kita sebagai sesarna anak bangsa yang sangat rnencintai negeri ini. 

Atas kepedulian, dukungan, dan bantuan sernua pihak yang terlibat dalarn pelaksanaan Ekspedisi Bhakti 

PMK 2016 ini karni rnenyarnpaikan penghargaan tertinggi dan terirnakasih yang sebesar-besarnya. 

Sernoga Allah SWT. rneridhoi upaya kita dalarn rnewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonorni dan 

berkepribadian dalarn kebudayaan 

Wassalamu'a/aikum Wr Wb. 

Jakarta, Oktober 2016 

Menteri Koordinator Bidang Pernbangunan Manusia dan Kebudayaan 

PUAN MAHARANI 



SAMBUTAN 
I NYOMAN SHUIDA 
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, DAN KAWASAN 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahi Robbil'alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas ijinNya, kegiatan Ekspedisi Bhakti Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (PMK) ke VI tahun 2016 yang berlangsung dari tanggal 30 April sampai dengan 28 Mei 2016 telah berjalan dengan 

selamat, lancar, sukses, dan dirasakan manfaatnya terutama oleh saudara-saudara kita di Pulau Bajo Pulau, Kabupaten Bima Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, Pulau Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, Pulau Metakus dan Selaru di Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat Provinsi Maluku, dan juga di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. 

Ekspedisi Bhakti PMK tahun 2016 merupakan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Di tahun-tahun 

sebelumnya, ekspedisi ini masih mengusung nama Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara (Bhakesra). Kegiatan ekspedisi ini diisi dengan 

berbagai kegiatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan aneka kegiatan dan pemberian 

bantuan, mendorong pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia melalui kajian dan kerjasama yang lebih intensif dengan 

pemangku kepentingan di pulau-pulau. Hasil kajian diharapkan dapat memberi input yang jelas untuk pembangunan yang lebih baik 

di pulau-pulau lokasi Ekspedisi Bhakti PMK. Selain itu juga dilakukan pelatihan yang lebih komprehensif, khususnya dalam penerapan 

teknologi tepat guna. 

Dalam Ekspedisi Bhakti PMK 2016 ini, jumlah bantuan yang disalurkan mencapai 8,8 milyar lebih yang berasal dari berbagai 

kementerian dan lembaga, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi, serta dari berbagai organisasi kemasyarakatan, pemuda, 

dan keagamaan. 

Dengan selesainya seluruh kegiatan Ekspedisi Bhakti PMK 2016 yang dimulai dari persiapan, pelepasan, pelayaran, pelayanan 

masyarakat, penyambutan, pemberian apresiasi sampai dihasilkannya buku laporan ini, kami menyampaikan penghargaan dan 



ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat, baik dalam 

bentuk bantuan maupun dukungan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Pada Ekspedisi kali ini, seruan untuk melakukan revolusi mental juga digaungkan. Penerapan nilai-nilai 

Revolusi Mental melalui Kegiatan Ekspedisi Bhakti PMK 2016 diikuti oleh pemuda-pemudi Indonesia, generasi 

penerus bangsa, yang akan semakin mengenali, memahami dan mengerti bahwa betapa luasnya dan 

beragamnya wilayah Indonesia yang mengandung kekayaan budaya dan alam yang luar biasa banyaknya. 

Semoga generasi muda kita semakin menyadari pentingnya semangat untuk mencintai Tanah Airnya dan membangun kepribadian 

bangsa Indonesia di tengah-tengah arus globalisasi. ' 

Kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan Ekspedisi Bhakti PMK ini memiliki kekurangan dalam penyelenggaraannya, untuk itu 

kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. 

Semoga Allah SWT meridhoi dan memberi kekuatan kepada kita untuk lebih meningkatkan pembangunan man usia dan memakmurkan 

bangsa Indonesia secara lebih merata. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, Oktober 2016 

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, 
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Sambutan Menteri Kaardinatar Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan 

Sambutan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan 

Kawasan 

Pendahuluan 

Pelepasan Tim Ekspedisi Bhakti PMK 2016 

Pulau Baja Pula, Kabupaten Bima 



Pulau Wetar, Kab. Maluku Barat Daya 
f 

Pulau Matakus, Kab. Maluku Tenggara Barat 

Pulau Selaru, Kab. Maluku Tenggara Barat 

Kaimana, Kab. Kaimana, Papua Barat 

Penyambutan Tim Ekspedisi Bhakti PMK 2016 
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kspedisi Bhakti Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Bhakti PMK) 2016 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Kementerian Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia 

didukung oleh TNI Angkatan Laut, berbagai 

timur Pulau Sumatera dan sisi barat pulau 

Kalimantan. Sedangan pada pelayarannya 

keduanya, tim ekspedisi mengunjungi pulau

pulau terpencil, terluar dan tertinggal yang 

berada di sisi bar at Pulau Sumatera. Pad a tahun 

2012, ekspedisi Bhakesra melanjutkan misi 

Kementerian dan Lembaga, perguruan tinggi, mulianya dengan mengunjungi pulau-pulau 

perbankan, Corporate Social Responsibility terpencil, terluar dan tertinggal yang banyak 

(CSR) dari dunia usaha, dan organisasi tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

masyarakat, kepemudaan serta keagamaan. Pada tahun 20 12 ini juga merupakan awal dari 

kegiatan EKspedisi Bhakesra yang mendukung 

Kegiatan Ekspedisi ini pertama kali di- kegiatan Sail Nusantara, yang mana pad a tahun 

laksanakan pada tahun 2011 dan terus secara 20 12 merupakan Sail Morotai. Di tahun 2013, 

rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Sejak ekspedisi Bhakesra kembali dilaksanakan 

pelaksanaan tahun 2011 hingga tahun 20 15, dalam dua periode pelayaran, periode pertama 

ekspedisi bernama Ekspedisi Bhakti Kesra tim ekspedisi mendatangi pulau-pulau yang 

Nusantara, atau yang lebih dikenal dengan belum pernah dikunjungi oleh tim, yang ada di 

Ekspedisi Bhakesra. Pad a tahun 20 11 Ekspedisi sisi barat Pulau Sumatera. Sedangkan pad a 

Bhakesra dilaksanakan dalam dua periode pelayaran keduanya tim ekspedisi Bhakesra 

perjalanan. Perjalanan pertama mengunjungi mendatangi pulau-pulau yang ada di Provinsi 

pulau-pulau kecil yang tersebar di s1s1 Nusa Tenggara Timur. Ekspedisi ini juga 
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mendukung kegiatan Sail Komodo. Tahun 20 14 Ekspedisi 

Bhakesra mengunjungi pulau-pulau di perairan Maluku 

hingga Papua Barat untuk mendukung Sail Raja Ampat. 

Kemudian pada tahun 20 15, Ekspedisi Bhakesra kelima 

dilaksanakan dengan mendatangi saudara sebangsa dan 

setanah air yang tinggal di pulau-pulau sekitar Sulawesi 

Tenggara dan Sulawesi Tengah. Kegiatan ini menjadi bag ian 

dari kegiatan Sail Tomini. 

Pada Tahun 20 16, Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara 

berubah nama menjadi Ekspedisi Bhakti Pembangunan 



Manusia dan Kebudayaan (PMK). Hal ini selaras dengan dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

perubahan nomenklatur kementerian yang semula bernama 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Sejak pelaksanaan Ekspedisi pertama kali di tahun 2011 

menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan hingga kini pelaksanaan keenam di tahun 20 16, Tim 

Manusia dan Kebudayaan. Kegiatan ekspedisi ini juga Ekspedisi telah mengunjungi sebanyak total 39 pulau-pulau 

dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan Ekspedisi yang terpencil, terluar, dan tertinggal yang tersebar di seluruh 

NKRI di Papua Barat dengan puncak acaranya dilaksanakan 

di Kaimana. Ekspedisi Bhakti PMK 20 16 merupakan bentuk 

nyata dari salah satu agenda prioritas pemerintah yang 

wilayah Indonesia. 

Maksud dan Tuj a Pelaksa aa 

tertuang dalam Nawa Cita Kabinet kerja, yaitu membangun 
Ekspedisi Bhakti PMK 20 16 diselenggarakan dengan maksud 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 
untuk membantu menstimulasi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil, terluar dan 

tertinggal melalui berbagai macam kegiatan. 

Tujuan Ekspedisi Bhakti PMK adalah: 

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan 

pokok melalui pasar murah dan bantuan program. 

2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan dan pendidikan. 

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan 

prasana. 

4. Memberikan pelatihan, keterampilan dan sosialisasi. 
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permasalahan dan solusi 

·tU,h:oiloll+• PMK 20 16 dilaksanakan selama 29 hari dari 

Mei 2016, lama waktu pelaksanaan tersebut dihitung sej 

berlayar meninggalkan Teluk Jakarta untuk mengunjungi '"'""""'""':•�� 

timur Indonesia, hingga akhirnya kembali merapat ke Jakarta 

!'l";''I'-'IJ:Ciu yang menjadi lokasi kegiatan adalah: 

Bajo Pulau di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku 

k· M�:Italt<us dan Pulau Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara 

Maluku, dan 

Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat set•aallt: :t1 
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Jenis Kegia an 

Kegiatan Ekspedisi Bhakti PMK merupakan kegiatan terpadu dari 

berbagai pihak dan berbagai kalangan. Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Man usia dan Kebudayaan melakukan koordinasi 

dengan berbagai Kementerian dan Lembaga, CSR dari Dunia Usaha, 

perbankan, berbagai Organisasi (Kemasyarakatan, Keagamaan, dan 

Kepemudaan), Perguruan Tinggi, Asosiasi pedagang dan pihak-pihak 

lain yang mempunyai semangat dan keperdulian yang sama untuk 

masyarakat di pulau-pulau kecil. Berbagai pihak yang berpartisipasi 

dan mendukung kegiatan ini menyumbangkan kontribusi dalam 

bentuk dan jenis yang bermacam-macam. Bermacam kegiatan yang 

diselenggarakan dalam Ekspedisi ini adalah: 

• Bantuan sosial: pemberian gratis perbaikan infrastruktur 

(rumah tidak layak huni, masjid, tandon dan saluran air, 

pencacah sampah), pelayanan kesehatan (obat-obatan dan KB), 

pembagian kebutuhan sosial (alat sekolah, kacamata, sembako 

dan sebagainya), 

• Pasar murah: yang menjual barang kebutuhan sehari-hari 

masyarakat pulau dengan harga yang relatif murah. Kegiatan ini 

dimotori oleh para pedagang yang terhimpun dalam Asosisasi 

Pedagang. 

• Pelatihan keterampilan, pengobatan gratis, sosialisasi/ 

penyuluhan program-program pembangunan nasional: 

Ekspedisi Bhakti PMK 



Penyuluhan dan pelatihan diberikan kepada 

masyarakat dengan berbagai tema, diantaranya: 

(a) pelatihan/penyuluhan preventif kesehatan dan 

kesehatan lingkungan; (b) pelatihan teknologi 

tepat guna; (c) pelatihan pertanian dan pengolahan 

produk pertanian; (d) pelatihan pengelolaan limbah, 

(e) menggunaan kompor biomassa, (f) demontrasi 

keterampilan, dll. 

• Sosialisasi Revolusi Mental: Semangat revolusi 

mental yang diusung oleh pemerintah digaungkan 

hingga ke pulau-pulau terluar lokasi kegiatan 

ekspedisi. Semangat ini salah satunya bertujuan 

agar Indonesia mampu menJaga kekayaan 

budaya dan jati diri bangsa, dengan semangat . 

gotong royong, integritas, dan kerja keras demi 

mewujudkan bangsa yang lebih kuat. 

• Penukaran uang tidak layak beredar karena 

kondisinya (rusak, kotor, lusuh) dilaksanakan 

oleh tim dari Bank Indonesia. Selain menyediakan 

uang baru untuk ditukar dengan uang yang sudah 

tidak layak edar, Bank Indonesia juga melakukan 

penyuluhan tentang bagaimana mengenali uang 

asli dan uang palsu dalam kegiatan sosialisasi 

CIKUR (Ciri Keaslian Uang Rupiah). 

• Kajian dan Penelitian yang mendalam di pulau-



pulau yang dikunjungi untuk mengetahui potensi 

yang dimiliki dan permasalahan yang ada, untuk 

kemudian memberikan alternatif solusinya. Hasil 

penelitian menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti 

oleh pemerintah daerah dan pusat, maupun pihak

pihak lain yang ingin investasi untuk pengembangan 

usaha di daerah. Penelitian ini dilakukan oleh Tim dari 

Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, yang juga 

melibatkan perguruan tinggi setempat. 

• Open Ship. Tim ekspedisi Bhakti PMK yang datang 

dengan kendaraan kapal perang TN I AL KRI Banda 

Aceh 593 sudah pasti menarik perhatian masyarakat 

,....- ........ 

mnnMilW18 
'llll111ftU 

e �..:. 

di pulau-pulau yang dikunjungi. TNI AL mempersilahkan 

masyarakat yang ingin naik dan melihat-lihat kemegahan 

kapal yang diproduksi oleh anak bangsa Indonesia dalam 

kegiatan open ship. Masyarakat dan pejabat daerah 

terlihat sangat antusias dan tidak menyia-nyiakan 

kesempatan yang langka ini. 

• Hiburan, dilakukan dengan kegiatan kesenian 

bersama masyarakat, dengan menghadirkan kelompok 

musik serta joget bersama antara peserta ekspedisi 

dengan masyarakat setempat. 



�·-
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Kegiatan Ekspedisi Bhakti PMK 2016 ini terselenggara 

berkat kemitraan dan koordinasi yang baik antara 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan bersama dengan berbagai instansi. Mitra 

Ekspedisi ini berasal dari berbagai elemen bang sa, baik dari 

TNI Kementerian dan Lembaga negara, Lembaga Swadaya I 
• • 

Masyarakat, Lembaga kemanusiaan, berbagai orgamsas1, 

hingga organisasi kepemudaan dan keagamaan. Secara 

lengkap, mitra pendukung Ekspedisi Bhakti PMK 20 16 

adalah: 

1. TNI ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA 

2. KEMENTERIAN PERKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

3. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN 

4. KEMENTERIAN SOSIAL 

5. KEMENTERIAN AGAMA 

6. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

7. BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA 

NASIONAL (BKKBN) 
8. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) 
9. BANK INDONESIA 

10. PT. PERT AM INA 
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11. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)Tbk 

12. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

13. UNIVERSITAS PADJAJARAN 

14. UbJIYERSITAS GAJAH MADA 

15. IPB PETROM�T AGROTECH 

1 6. PERPUSTAKAAN NASIONAL 

17. PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI 

18. PT. CASIO INDONESIA 

19. PT. DIMENSI JA�A NUSANTARA --�--.......----

20. PT. GLOBAL SYSTECH MEDICA 

21. PT. WAHANA PANDUGRAHA 

22. PT. TOWER BERSAMA INFRASTUCTURE TBK 

23. CV. LAMBANG CITRA MANDIRI 

24. PT . IBM Indonesia 

25. GERAKAN PRAMUKA 

26. VAYASAN PONDOK KASIH 

27. RUMAH ZAKAT 

28. IKAL BPPT 
-......;;:;;;;,;�_,..;:,., 

p 
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Peserta Ekspedisi Bhakti PMK 2016 

Peserta yang ikut berlayar dalam Ekspedisi Bhakti PMK 20 1 6 merupakan perwakilan dari instansi/mitra 

pendukung Ekspedisi ini. Jumlah total peserta yang menjalankan kegiatan ini sebanyak TNI AL 11 0 orang 

dan dari instansi sebanyak 1 39 orang, yang terdiri dari: 

1. ABK KRI Banda Aceh 593 : 1 10 orang 14. IBM 6 orang 

2. Kemenko PMK 25 orang 15. Asosiasi Pedagang 7 orang 

3. Kementerian PU & PERA 5 orang 16. Pemusik 5 orang 

4. Kementerian Sosial 1 orang 17. lndosiar 3 orang 

5. Bank Indonesia 21 orang 18. SCTV Peduli 2 orang 

6. Perpustakaan Nasional 1 orang 19. PT. Global Systech Medika 1 orang 

7. Universitas Padjajaran 15 orang 20. PT. Wahana Pandu Graha Resort 1 orang 

8. Universitas Gadjah Mada 3 orang 21. Gerakan Pramuka 5 orang 

9. PT. Dimensi Jasa Nusantara 1 orang 22. I PB Petro mat Agrotech 2 orang 

10. PT. Casio 1 orang 23. Baznas 3 orang 
1 1. Rumah Zakat 4 orang 24. IKAL BPPT 4 orang 
12. Monik/TBIG 8 orang 25. Asia 87 Foundation 5 orang 
13. Lembaga Dakwah Islam Indonesia: 3 orang 26. Pondok Kasih 7 orang 

Ekspedisi Bhakti PMK 1 5  



1 KEMENKO PMK 

2 KEMENTERIAN PUPR 

3 KEMENTERIAN LINGKUN
GAN HIDUP DAN KEHUTAN 
AN 

4 KEMENTERIAN SOSIAL 

5 B K K B N 

s I H 

Tempat sampah 

Hidran Umum 2000 L 

Pondasi HU 2000 L 

Pipa PVC berbagai ukuran 

Mobil Tangki Air Kap. 4000 L 

Bin Sampah 

Leaflet dan booklet 

Pelatihan dan penelitian hasil hutan (gaharu 
dan madu ) 

Bantuan bibit pohon 

Bantuan peralatan produktif berupa tempat 
sampah 

3 unit Motor 

1. Buletin BKKBN 

2. Poster: 

a. Poster Implant 

b. PPKS 

e. Poster 4 terlalu 

f. Poster Siklus kehid an 

. Poster Andai Karni ikut KB 

h. Poster KB Pria 

i. Poster kami teta Sl 

3. Leaflet: 

b. Ayo ber KB jgn lupa deteksi Dini Kanker 
Leher Rahim 
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9,780,000 

1,447,100,020 

PM 

18,909,966 



NO INSTANSI JENIS BANT UAN JUMLAH TOTAL (RP) 

c. Kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan 
anak 

d. UPPKS 

e. 8 langkah peningkatan penghasilan kelu
a a 

f. MKJP 

. Vasektomi 

h. Rumor dan fakta vasektomi 

i. Pentin IUD 

j .  Tanyakan dokter.bidan jika memerlukan 
penjelasan lebih lanjut 

k. Pahami dan 

a 

a. Seluk beluk kondom 

d. 8 langkah peningkatan penghasilan kelu
ar a 

e. Mempersiapkan remaja melewati 5 transi
sis kehidu 

f. Membangun kualitas remaja di tinjau dari 
berba i dimensi 

k UPPKS 

c. Buku seri materi PPKS 

d. Buku Pedoman pengll PPKS 

e. Buku pedoman pengll PPKS kecamatan 
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NO INSTANSI JENIS BANTUAN JUMLAH TOTAL (RP) 

f. Kalender 

g. Stiker 

h. CD senam keluarga tiga generasi 

6 BADAN INFORMASI GEO- Peta NKRI skala 1: 5.000.000 22,750,000 
SPASIAL ( BIG ) Peta RBI skala 1: 25.000 48 NLP @ 5 lembar 

Peta RBI skala 1 : 250.000 2 NLP@ 5 lembar 

Peta LPI skala 1 : 250.000 1 NLP @ 5 lembar 

Peta LLN skala 1 : 500.000 1 NIP @ 5 lembar 

7 PERT AM INA Kornet Super Qurban Sapi 785,1 00,000 

8 BANK INDONESIA 1 .Penukaran Uang Tidak Layak Edar PM 

2.Edukasi Publik, Survey dan Bantuan Sosial 

9 BANK BRI Lampu Anti Serangga 37,500,300 

10 BANK BNI GENSET 

Selimut 

11 BANK MANDIRI Uber listrik matahari 35,100,000 

12 PERPUSTAKAAN NASIONAL Buku 250 judul @ 2 eksemplar 1 52,000,000 

13 UNIVERSITAS PADJAJARAN Buku 1 21,600,000 

Angklung 

Pakaian 

Alat sablon 

Sepatu 

14 IPB PETROMAT AGROTECH Kompor Biomasa Teknologi Terkini 15,760,000 

15 BAZNAS 1. Pelayanan kesehatan preventif dan kuratif 
bagi 900 penerima manfaat 

2. Tenaga medis dan paramedis ( 4 orang) 

3. Paket kesehatan 300 buah 

4. 1 mobil ( 2 paramedik, 1 dokter ) 
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NO INSTANSI JENIS BANTUAN JUMLAH TOTAL (RP) 
16 PT. CASIO INDONESIA Keyboard 52,000,000 

Calculator 

Kaos 

17 PT. DIMENSI JASA NUSAN- Alat olahraga 22,000,000 
TARA Perlengkapan sholat 

To a 

18 
PT. GLOBAL SYSTECH 

Alat Kesehatan 
MEDICA 16,000,000 

19 PT. WAHANA PANDUGRAHA kreatif1tas anak (seni dan kriya) 24,000,000 

Rak plastik 4 susun berisi alat 

20 PT. TOWER BERSAMA IN- 1 (satu) Unit Mobil Klinik untuk melayani PM 
FRASTUCTURE TBK penerima manfaat 

21 PT. INDOSIAR VISUAL tas sekolah PM 
MANDIRI buku tulis 

buku gambar 

pensil warna 

minyak telon 

minyak kayu putih 

balsem 

norit 

tas sekolah 

mobil wahana edukasi keliling +set audio 
visual + buku 

22 NUTRICIA Bebelac 3 200 g PM 

Bebelac complete vanila 8000 gr 

23 IBM INDONESIA Personal computer ( PC ) 50,000,000 

Bantuan sosial ( baju, pakaian olah raga dll ) 

24 PUNDI AMAL SCTV 
Tas Sekolah (isi buku gambar dan pensil war-
na) 75,000,000 
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NO INSTANSI JENIS BANTUAN JUMLAH TOTAL (RP) 

25 IKAL BPPT Survey masalah dan Potensi Dara 1 ,763,000,000 

Kompor Biomas UB 03- 1 

Pelatihan Operasi Kompor biomassa 

Pelatihan Sistem Miixfarming EPP 

Benih Tanaman energi dan pakan 

Benih Tanaman energi, pangan, pakan 

Sosialiisasi Teknologi EBT dan TPST-RSL 

26 ASIA 87 FOUNDATION Alquran dan terjemahan 131,001,000 

Perlengkapan Sekolah 

Peralatan Olah raga 

27 RUMAH ZAKAT Kornet Super Qurban Kambing 2,387,275,000 

Kornet Super Qurban Sapi 

Al'quran 

lqro 

Tas Sekolah 

Tempat Minum 

Tempat Makan 

Buku Tulis 

Mukenah 

28 �AYASAN PONDOK KASIH Pelayanan Mobil Pintar 1 ,659,000,000 

Panggung Boneka 

Pembagian Kotak Samaritan 

Kursi Roda 

29 LAMBANG CITRA MANDIRI lfas Pinguin Paket Pendidikan YBM BRI PM 
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30 LEMBAGA DAKWAH ISLAM 
INDONESIA 

-

31 YAYASAN BAITUL MAAL BRI 
(YBM) 

32 PRAMUKA 

- - '\JENIS BANTUAN 

Perlengkapan sekolah 

Jilbab 

Pakaian Anak Putra Dan Putri 

lfausyiah di Mesdjid/ majelis taklim setempat 

Pelatihan metode tilatawati 

Speaker Toa 1 030 B 

karpet masjid 

Lampu Anti Serangga 

Peralatan sounds system 

Bendera Sako 

Pakian Anak Putra dan Putri 

Baju Pramuka Penggalang Sako 

Badge Sako 

lfas Sako 

PIN 

Kaos Sako 

Buku Tulis 

JUMLAH TOTAL KESELURUHAN 

JUMLAH TOTAL ( R P) 

PM 

PM 

PM 

8, 789,776,292 







-

nes1a 
T I g a an Laut Republik berteknologi canggih, yang dibuat di dalam negeri oleh 

PT. PAL Indonesia di Surabaya. Teknologi yang digunakan 

merupakan kerjasama alih teknologi dari Korea Selatan. 

Angkatan Laut Tentara Nasional lndonesia selalu mendukung 

kegiatan ekspedisi ini di setiap tahun penyelenggaraan. Sejak Kapal TNI AL digunakan untuk mengantar Tim Ekspedisi 

tahun 2011, TNI AL memberikan dukungan transportasi dan beragam barang yang akan diberikan di pulau-pulau 

berupa kapal TNI KRI Banda Aceh dengan nomor lambung lokasi kegiatan ekspedisi. Selain kapal perang, TNI AL juga 

593, dengan dua unit Landing Craft Utility(LCU) bersamanya. memberikan dukungan tenaga dari prajurit-prajurit terlatih, 

Kecuali pada pelaksanaan Ekspedisi tahun 2014 memakai yang mengoperasikan kapal dan membantu pelaksanaan 

KRI Banjarmasin 592. KRI Banda Aceh dan KRI Banjarmasin ekspedisi secara umum, dari awal keberangkatan hingga 

merupakan kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD) selesainya ekspedisi. 
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K

egiatan Ekspedisi Bhakti Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (PMK) tahun 20 16 

dimulai dengan didahului sebuah upacara 

pelepasan yang dilaksanakan di atas kapal perang 

KRI Banda Aceh 593, yang berada di Dermaga J ICT 

Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Upacara 

pelepasan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian 

Koordinator Bidag Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, Bapak Y.B Satya Sananugraha. 

Upacara pelepasan ini dihadiri oleh para pejabat 

tinggi dari lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 

Kementerian dan Lembaga lain yang berpartisipasi, 

dan TNI Angkatan Laut. 

Setelah upacara pelepasan, Sekretaris Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayan beserta para pejabat lainnya 

melakukan peninjauan KRI Banda Aceh 593 yang 

akan mengantarkan tim ekspedisi bersama seluruh 

bantuan yang sudah berada di dalam kapal menuju 

pulau-pulau tujuan kegiatan ekspedisi. 
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W

aktu tempuh ekspedisi Bhakti PMK 201 6 

selama 29 hari bukanlah waktu yang 

singkat. Sebagian besar waktu tersebut 

dihabiskan di atas laut dalam perjalanan kapal 

yang bergerak. Kejenuhan dan kebosanan sangat 

mungkin menghinggapi para peserta ekspedisi. 

Untuk itu, berbagai macam kegiatan dilakukan 

demi tetap menjaga semangat dan kekompakan 

tim. 

Diawal perjalanan, tim yang berasal dari 

berbagai isntitusi yang berbeda-beda dibuat 

menjadi saling mengenal satu sama lain, baik 

dari sesama peserta maupun dengan anggota 

TNI AL yang bertugas di KRI Banda Aceh 593. 

Peserta kemudian juga diperkenalkan ke seluruh 

bagian kapal serta dilatih hal-hal yang dianggap 

perlu. Seperti misalnya pelatihan bila terjadi hal

hal yang tidak diinginkan dan harus melakukan 
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evakuasi darurat. 

Selain itu, berbagai kegiatan lain juga dilaksanakan di atas kapal 

seperti: sholat berjamaah bagi yang muslim, peringatan lsra' 

Mi'raj, kultum, bermacam perlombaan, team building, olahraga, 

ajang kreatif1tas, hiburan dengan bernyanyi dan berjoget bersama, 

dan lain sebagainya. Variasi kegiatan ini sangat bermanfaat untuk 

menghilangkan kejenuhan yang ada dan juga mampu membangun 

kedekatan antara sesama para peserta dan juga dengan kru KRI 

Banda Aceh 593. 

Prajurit TNI-AL yang sangat terlatih berbaur dengan tim ekspedisi 

dan saling bahu membahu didalam menjalankan misi ekspedisi 

ini. Pertemanan yang terjalin dari kegiatan Bhakti PMK 20 16 ini 

diharapkan mampu terus terjalin walaupun kegiatan Ekspedisi 

Bhakti PMK telah selesai dilaksanakan. 
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K

apal KRI Banda Aceh 593 yang membawa Tim 

Ekspedisi Bhakti PMK 2016 tiba di Kabupaten Bima 

pada tanggal 3 Mei 2016, dan kegiatan ekspedisi 

Bhakti PMK dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Mei 2016. 

Kedatangan tim ekspedisi disambut meriah oleh belasan 

kapal-kapal nelayan yang kemudian mengiringi KRI Banda 

Aceh untuk merapat ke pelabuhan di Teluk Sape Bima. 

Penyambutan dilanjutkan di darat dengan berbagai sajian 

kesenian tradisional berupa taria-tarian daerah setempat. 

Pulau Bajo Pulo berada di bawah administrasi Kabupaten 

Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

untuk kemudian disalurkan ke lokasi target yaitu desa Bajo 

Pulo dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Sape. Bantuan 

dari kementerian terkait yaitu dari Kementerian Pekejaan 

Umum dan Peru mahan Rakyat (PUPR) berupa 20 (dua puluh) 

unit peralatan untuk penyediaan air bersih. Sedangkan dari 

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah 

bak sampah terpilah. Kegiatan-kegiatan lainnya yang 

dilaksanakan di Pulau Bajo Pulo yaitu: 

• Layanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan dilaksanakan 

di dua lokasi yaitu di Bajo Pulau yang melayani 150 orang/ 

paket kesehatan dan di sekitar Dermaga Pelabuhan Sape 

yang melayani 298 orang (dari target 250 orang) . 
Serah terima bantuan dilakukan secara simbolis dari Tim 

Ekspedisi Bhakti PMK kepada Pemerintah Kabupaten Bima • Layanan pendidikan dalam bentuk permaman dan 



pemberian pakaian, tas dan sepatu untuk anak sekolah, 

pemberian buku untuk perpustakaan desa. Selain itu 

juga dilaksanakan panggung boneka, dongeng dan aneka 

permainan (termasuk flying fox). 

• Layanan Kunjungan (open ship) ke KRI Banda Aceh. Dimulai 

sesaat setelah kapal lego jangkar sampai dengan sore hari 

menjelang keberangkatan menuju Wetar. KRI Banda Aceh 

menurunkan LCU dan LCT untuk melayani masyarakat yang 

jumlahnya sang at banyak. Antusiasme masyarakat sayangnya 

tidak dibarengi dengan perilaku tertib sehingga Tim Ekspedisi 

mengalami kesulitan dalam mengatur masyarakat, baik yang 

dari Baja Pulau maupun yang dari pelabuhan Sape. 

Layanan Penukaran Uang. Penukaran uang dilaksanakan di 

Dusun Baja Barat di halaman Pustu. 

• Penyuluhan dan pelatihan 

keterampilan (tentang kesehatan, mata 

uang rupiah, teknologi tepat guna). 

Penyuluhan tentang teknologi tepat 

guna mencakup penggunaan kompor 

biomassa, lampu hemat energy, lampu 

tenaga surya, budi daya lebah dan 

teknik sablon. Sedangkan penyuluhan 

kesehatan mencakup keluarga 

berencana dan pencegahan penyakit. 



Selain itu terkait dengan peningkatan sadar budaya 

Indonesia juga dilakukan pelatihan dan pemberian 

angklung. 

• Pasar murah dilaksanakan di halaman rumah 

penduduk dan barang yang dijual adalah peralatan 

rumah tangga dan pakaian. 

• Pembagian hadiah untuk anak-anak berupa goodie 

bag dan tas serta peralatan sekolah. Pembagian 

hadiah/bingkisan dilakukan di KRI Banda Aceh 

yaitu di deck helikopter. Sedangkan untuk tas dan 

perlengkapan sekolah dilaksanakan di Bajo Pulau dan 

di pelabuhan Sape dan ada yang dibagikan langsung 

ke pesantren di kecamatan Wera. 



• Malam gembira bersama masyarakat. Kegiatan 

hiburan ini dilaksanakan di pelabuhan Sape dan acara 

meliputi sambutan, berbagai atraksi dan pagelaran 

musik yang menampilkan aneka alat musik tradisional 

Bima yang dipadu dengan alat musik modern serta 

menyanyi - menari bersama dan group pemusik dari 

Tim Ekspedisi PMK berkolaborasi dengan pemusik 

setempat. Di kegiatan ini, Tim Ekspedisi dan anggota 

TNI AL membaur bersama masyarakat setempat, 

menghilangkan perbedaan dan menyatukan 

kebersamaan sebagai putra dan putri bangsa 

Indonesia. 
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T

im Ekspedisi Bhakti PMK 20 16 melaksanakan 

kegiatan di Pulau Wetar tepatnya di Desa llwaki 

Kecamatan Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya 

Provinsi Maluku, pada tanggal 8 dan 9 Mei 20 16. Serah 

terima bantuan secara simbolis dari Tim Ekspedisi Bhakti 

PMK kepada Pemerintah Kecamatan Wetar dan Kecamatan 

Wetar Utara, untuk kemudian disalurkan ke beberapa desa 

yang ada di wilayah kecamatan tersebut. 

Pelaksanaan kegaitan Ekspedisi Bhakti PMK di Pulau Wetar 

menemui beberapa kendala, terutama karena buruknya 

akses komunikasi yang ada di pulau tersebut sehingga � 
- . 

koordinasi dengan berbagai pihak sui it dilakukan. "'·..t .. · ... -...:.: · 
... � · ; � ./ . . 
• __.:.+-\� :- ., • 

Pulau Wetar meskipun merupakan pulau terbesar di lini 

terdepan (di pinggiran) wilayah NKRI, seakan menjadi 

pulau yang terpinggirkan. Keterisolasiannya sangat 

memprihatinkan dan memerlukan perhatian yang serius 

dari Pemerintah Pusat. Kekayaan alamnya yang dibuktikan 

dengan adanya tambang emas dan tambang batu bara 

seakan tidak berdampak banyak kepada kesejahteraan 

masyarakatnya. Harga kebutuhan pokok yang dipasok dari 

dalam negeri Indonesia sangat mahal, tiga kali lipat dari 

harga kebutuhan pokok dari Timor Leste. Sehingga baik 

untuk sarana komunikasi dan juga kebutuhan bahan pokok, 

masyarakat lebih terbantu dari Timor Leste. Ketergantungan 



ini harus dihilangkan agar harga diri sebagai bangsa Indonesia 

dapat dibangun dan masyarakat Pulau Wetar sebagai warga 

negara Indonesia dapat merasakan manfaat dan fasilitas dari 

negaranya. 

Pulau Wetar, khususnya kecamatan Wetar, yang terletak di selatan, 

memiliki potensi pariwisata yang cukup besar karena pulau Wetar 

memiliki beberapa pantai berpasir putih yang sangat indah dan 

bersih . Meskipun terdapat tebing/palung laut yang sangat dalam, 

sampai dengan sekitar 100 meter dari pantai llwaki terlihat jelas 

keberadaan terumbu karang yang sangat indah. 



Kehadiran Tim Ekspedisi Bhakti PMK 20 16 disambut gembira oleh masyarakat Pulau Wetar. Hal 

ini dikarenakan, hampir tidak pernah mereka mend a pat kunjungan serupa dari pemerintah pusat 

ataupun masyarakat yang berasal dari lbukota Jakarta. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan 

oleh Tim Ekspedisi diikuti dengan semangat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: 
• Layanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan dilaksanakan di Desa llwaki dan melayani 170 orang. 

Layanan kesehatan dilakukan juga pada hari kedua karena masyarakat dari desa tetangga ingin 

mend a pat layanan kesehatan bagi diri dan anak-anaknya. Jumlah layanan pad a hari ke dua ini mencapai 

60 orang dan kepada anak-anak yang datang diberikan biskuit sebagai hadiah. 

• Layanan Pendidikan. Diselenggarakan dalam bentuk permainan dan pemberian pakaian, sepatu, tas dan 

perlengkapan sekolah untuk anak sekolah. Layanan pendidikan lainnya mencakup dongeng, pengenalan 

musik tradisional angklung, panggung boneka dan aneka permainan (termasuk flying fox). 

• Layanan Penukaran Uang yang sudah tidak layak edar. Layanan ini dilaksanakan di area Balai Desa 

llwaki, Wetar. Kebutuhan Masyarakat penduduk Desa llwaki, Pulau Wetar dan sekitarnya akan uang 

rupiah dengan kondisi ftsik yang masih baik dapat terpenuhi dengan adanya layanan penukaran 

uang rupiah (uang rupiah rusak/cacat, lusuh, dan pecahan kecil) dari segi jumlah nominal 

yang cukup, jenis pecahan yang sesuai (tahun emisi) dan dalam kondisi yang layak edar. 

• Berbagai macam penyuluhan dan pelatihan keterampilan (tentang mata uang rupiah, 

teknologi tepat guna dan kesehatan). Penyuluhan tentang teknologi tepat guna 

mencakup penggunaan kompor biomassa, penggunaan internet, lampu hemat 

energi, lampu tenaga surya, lampu anti serangga, dan sablon). Sedangkan 

penyuluhan kesehatan mencakup keluarga berencana dan pencegahan 

penyakit (antara lain dengan praktek cuci tangan). Selain itu juga 

dilakukan pelatihan penggunaan internet di Balai Desa llwaki. 





• Pasar murah dilaksanakan di halaman Balai Desa Wetar dan selain menjual 

barang dagangan, pedagang juga melakukan survey kecil mengenai peluang 

untuk membuka usaha di Wetar. 

• Pembagian hadiah untuk anak-anak berupa bingkisan, tas serta peralatan 

sekolah dilaksanakan di beberapa sekolah. 

• Kegiatan kesenian seperti: menari, menyanyi, dan tampilan permainan 

angklung (hasil pelatihan) dilakukan bersama masyarakat. Meskipun tidak 

disiapkan secara khusus kegiatan ini dapat berlangsung meriah. 

Kedatangan Tim Ekspedisi Bhakti PMK 2016 berhasil membuat masyarakat di 

Pulau Wetar merasakan bahwa mereka diperhatikan oleh pemerintah pusat, 

oleh saudara sebangsa dan setanah air. Hal ini wujud bahwa negara hadir 

untuk masyarakatnya, hingga ke tempat-tempat yang terluar dan terpencil. 

Diharapkan setelah selesainya kegiatan ini, pemerintah pusat akan lebih 

memperhatikan lagi kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di Pulau 

Wetar dan pulau-pulau lainnya yang berada di daerah terpencil, terluar dan 

tertinggal. 
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K

egiatan Ekspedisi Bhakti PMK 20 16 selanjutnya mengenai Pengelolaan Sumberdaya Pulau Kecil Untuk 

diselenggarakan di Pulau Matakus pada tanggal Ekowisata Bahari Berbasis Kesesuaian Dan Daya Dukung 

11 Mei 20 16. Pulau Matakus merupakan pulau (Studi Kasus Pulau Matakus, Kabupaten Maluku Tenggara 

yang berada di bawah administrasi Kabupaten Maluku Barat, Provinsi Maluku. Disampaikan bahwa berdasarkan 

Tenggara Barat yang beribukota di Saumlaki, Provinsi hasil analisis Sistem lnformasi Geograf1s, Pulau Matakus 

Maluku. Pulau Matakus merupakan pulau kecil yang indah terdiri dari zona inti seluas 97,76 ha, zona pemanfaatan 

dan memiliki potensi wisata yang menjanjikan. Selain langsung 542,64 ha. zona penyangga 249,84 ha. Panjang 

pantai pasir putih, perairan sekitar pulau ini juga memiliki 

banyak wilayah terumbu karang yang memiliki kekayaan 

dan keindahan bawah laut yang menyegarkan mata. 

Menu rut hasil laporan hasil penelitian Salvin us Solarbesain 

pantai yang sangat sesuai untuk wisata pantai adalah 

5. 738 m, sedangkan luas areal yang sang at sesuai untuk 

kegiatan wisata selam 33,58 ha, wisata snorkeling 82,49 ha 

dan olahraga perairan 760,76 ha. Berdasarkan EFA, daya 

dukung Pulau Matakus rata-rata per tahun 7. 168 orang. 



Kesadaran masyarakat untuk mengembangkan 

pulaunya sebagai daerah wisata sudah ada, hal ini 

dapat dilihat dari kebersihan pantai yang dijaga 

dengan baik dan adanya usaha skala rumah 

tangga untuk wisatawan seperti kelapa muda, 

selendang/kain tenun dan snack. Namun perlu 

ada peningkatan kapabilitas masyarakatnya 

agar lebih mampu mengembangkan ekowisata. 

Dukungan kebijakan dan aksi nyata dari 

pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 

menjadi kunci utama untuk promosi tempat 

wisata dan juga untuk pemenuhan sarana 

penunjang kegiatan pariwisata. 
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Tim ekspedisi Bhakti PMK 2016 mengadakan kegiatan atau sekitar 27% dari luas kecamatan Selaru. Sementara 

di Pulau Selaru pada tanggal 12 Mei 20 16. Pulau Selaru itu, Werain merupakan desa dengan luas terkecil yaitu 

adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di perairan 82,63 km2 atau sekitar 10% dari luas kecamatan Selaru. 

Laut Arafura pada koordinat 08° 11' 02" Lintang Selatan 

dan 130° 57' 43" Bujur Timur. Pulau Selaru berbatasan 

lang sung dengan benua Australia yang berada tidak jauh 

di sebelah selatan pulau. Pulau Selaru berada di sebelah 

selatan dari Pulau Yamdena, dimana ibukota Kabupaten 

yaitu Saumlaki. 

Luas total pulau ini adalah 3.667,86 km2 yang meliputi luas 

daratan sebesar 353.87 km2 dan luas laut untuk wilayah 

kelola Kabupaten (0-4 mil) sebesar 1.0 15,51 km2 dan 

luas wilayah kelola Provinsi (4-12 mil) sebesar 2.298,48 

km2. Gugusan Pulau Selaru memiliki 5 pulau kecil yaitu P. 

Selaru, P. Ariama, P. Batarkusu, P. Adanar, dan P. Nuyanat, 

dengan pulau Selaru sebagai pulau terbesar. 

Pulau Selaru merupakan satu kecamatan tersendiri dari 

1 0 kecamatan yang ada di Maluku Tenggara Barat dan 

terdiri dari tujuh desa: Adaut, Namtabung, Kandar, Lingat, 

Werain, Fursuy, dan Eliasa. Desa Ad aut merupakan lbukota Dari tujuh desa yang ada, hanya Ad aut yang tergolong 

kecamatan Selaru. Desa-desa di Selaru terletak di pesisir maju, sedangkan enam desa lainnya masih tertinggal. 

pantai. Adaut merupakan desa yang terluas, 223,09 km2 Lahan daratan pesisir Pulau Selaru terdiri dari hutan 
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pnmer, 

sekunder, 

hutan 

hut an 

pantai, semak dan 

alang-alang, belukar, 

ladang/tegalan, kebun 

campuran, tanah kosong dan 

pemukiman. Luas pemukiman 

di Pulau Selaru 4,2103 km2, 

semak 4,84 km2, lahan kosong 4,80 

km2, dan lain-lain (kebun campuran, 

ladang, tegalan dan hutan). Pantai 

berbatu mencakup pantai tebing terjal, 

platform pantai, dan bongkahan batu karang 

juga merupakan lahan kosong yang tidak 

dimanfaatkan. 

Kedatangan Tim disambut oleh Camat Selaru dan 

Kepala Desa Adaut beserta jajarannya. Tim Ekspedisi 

Bhakti PMK langsung melaksanakan berbagai kegiatan 

yang sudah dijadwalkan. 

Pelayanan bagi anak sekolah dilakasanakan langsung di empat 

Sekolah Dasar, sedangkan pelayanan kesehatan dilaksanakan di 



Puskesmas dengan melibatkan seluruh tenaga medis yang ada di desa Ad aut. 

Layanan lainnya seperti penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan di 

sekitar kantor Camat dan Balai Desa. Sedangkan acara penyambutan 

dan sosialisasi Revolusi Mental dilaksanakan di Balai Desa Adaut. 

Kegiatan sosialisasi nilai-nilai revolusi mental menghadirkan Staf 

Ahli Menke PMK Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan 

Ekonomi Kreatif, Gunarso Djoko Santoso, Ak. MM. sebagai 

narasumber. 

Ketiadaan survey pendahuluan mengenai situasi dan 

kondisi masyarakat (terutama mengenai sosial 

budaya) mengakibatkan minimnya data dan 

informasi yang akurat mengenai pulau Selaru 

sehingga sulit menentukan jumlah dan target 

lokasi yang pasti untuk bantuan yang akan 

dibagikan. Seharusnya kegiatan Ekspedisi 

diawali dengan survey lapangan 

sehingga Tim Ekspedisi PMK baik 

dari Kemenko PMK maupun dari 

TNI-AL dapat memperoleh data 

yang akurat dan menyusun 

perencanaan yang matang. 
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K

aimana merupakan tujuan akhir dari kegiatan PMK 20 16 di Kaimana dipimpin langsung oleh Deputi 

Ekspedisi Bhakti PMK tahun 20 16. KRI Banda Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan 

Aceh 593 tiba dan lego jangkar di areal pelabuhan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

Kaimana pad a Sabtu sore hari pukul 18.00 WIT, tanggal 14 dan kebudayaan, Bapak I Nyoma Shu ida. 

Mei 20 16. Tim akan turun ke daratan dan melaksanakan 

berbagai kegiatan puncak di Kaimana pad a hari Minggu 15 

Mei 20 16. Acara penyambutan dan penyerahan bantuan 

secara simbolis akan dilaksanakan di areal pelabuhan 

Kaimana pada siang hari Minggu pukui 13.00 WIT. Beberapa 

kegiatan Bhakti PMK, seperti kegiatan pemberian bantuan 

dan layanan, tidak dapat dilakukan pada hari Minggu 

dan Senin, hal ini disebabkan oleh karena hari tersebut 

adalah hari libur buat masyarakat di Kaimana. Oleh karena 

itu, seluruh bantuan sementara akan disimpan terlebih 

dahulu di gudang milik Pemerintah Kabupaten Kaimana 

atau institusi masing-masing. Barang bantuan tersebut 

kemudian akan di serahkan secara simbolis pada hari 

Selasa. 

Untuk mengisi waktu yang ada, anggota tim Ekspedisi 

memanfaatkannya dengan melakukan pematangan 

persiapan dan melakukan survey ke lokasi-lokasi yang 

akan dijadikan tempat kegiatan masing-masing instansi. 

Persiapan dan pelaksanaan kegiatan Ekspedisi Bhakti 

Acara puncak kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis 

tanggal 20 Mei 20 16 di Stadion Triton Kaimana. Acara 

puncak ini bertepatan dengan peringatan hari kebangkitan 

nasional, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, lbu Puan 

Maharani. Kedatangan ibu Menko PMK di Kaimana 

disambut dengan berbagai kegiatan kesenian dan budaya 

serta adat istiadat setempat. Deretan penari tradisional 

menyambut Menko PMK dan juga dilaksanakan upacara 

bakar batu bersama sebagai wujud syukurdan kebahagiaan 

warga Kaimana. 

Kedatangan Menko PMK menjadi daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat Kaimana. Penyambutan meriah dilakukan oleh 

anak-anak sekolah hingga masyarakat umum lainnya. 
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Fes iva Bill a a K i -a 

Puncak kegiatan Ekspedisi Bhakti PMK 2016 di Kaimana diisi 

dengan berbagai macam kegiatan. Selain kegiatan-kegiatan yang 

juga dilakukan di pulau-pulau yang dikunjungi sebelumnya, seperti 

pasar murah, bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, sosialisai 

revolusi mental, di Kaimana dilaksakan juga kegiatan Festival 

Budaya Kaimana. Festival Budaya ini terdiri dari kegiatan pameran 

hasil-hasil kerajinan masyarakat Kaimana, Pawai kebudayaan 

nasional, serta pertunjukkan kesenian daerah. 

Selain itu, dilakukan juga sosialisasi revolusi mental melalui 

penerapan revolusi mental yang meliputi Indonesia Bersih dan 

Indonesia Terti b. Pelaksanaan penerapan nilai-nilai Indonesia Bersih 

diwujudkan melalui pembentukan Kampung Bersih dan penerapan 

nilai-nilai Indonesia Tertib diwujudkan melalui pembuatan akte 

kelahiran, akte nikah, dan KTP. Seluruh anggota tim Ekspedisi 

berpartisipasi membantu mensukseskan seluruh kegiatan ini. 

Dalam rangka pembentukan Kampung Bersih dan Kampung 

KB, Pemerintah Kabupaten Kaimana telah merancang Surat 

Keputusan (SK) Bupati agar tujuan pembentukan Kampung Bersih 

dan Kampung KB terwujud. SK ditujukan untuk dilaksanakannya 

koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan melakukan 

pendampingan yang intensif. Pembentukan Kampung Bersih 

dilaksanakan di Marsi, salah satu upaya mewujudkannya adalah 
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dengan pembangunan jalan raya menuju Teluk 

Triton yang akan diselesaikan dalam dua tahun 

ke depan. Dengan adanya jalan tersebut akses 

menuju Teluk Triton menjadi mudah sehingga 

dapat menjadi Kawasan Wisata yang mudah 

dijangkau dengan moda transportasi darat, tidak 

harus dengan kapal/boat yang biayanya relatif 

sangat mahal. 

Tertib administrasi melalui pembuatan akte 

kelahiran, akte nikah dan KTP, pemerintah 

daerah Kabupaten Kaimana merencanakan akan 

menyelesaikan sekitar 1 400 akte dan KTP yang 

diselesaikan pada awal bulan Agustus 201 6. 
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R 

ombongan Tim Ekspedisi Bhakti Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (PMK) tahun 20 16 

bertolak dari pelabuhan Kaimana di Papua Barat 

untuk menuju pelabuhan Kolinlamil di Tanjung Priok 

Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016. 

KRI Banda Aceh harus merapat ke pangkalan TNI AL 

di  Makassar untuk melakukan pengisian bahan bakar, 

air bersih dan juga kebutuhan log istik lainnya. Setelah 

menempuh pelayaran selama kurang lebih 4 hari ,  KRI 

Banda Aceh 593 merapat di pelabuhan Kolinlamil pada hari Sabtu tanggal 

28 Mei 2016. 

Kedatangan KRI Banda Aceh yang membawa rombongan Tim Ekspedisi 

Bhakti PMK 2016 sudah dinantikan oleh Sekretaris Kemenko PMK dan 

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan juga dari 

TNI Angkatan laut. Selain itu, sanak saudara dan keluarga dari anggota 

tim ekspedisi juga menunggu dan turut menyambut kepulangan keluarga 

mereka yang menjadi bag ian dari t im ekspedisi. Upacara 

penyambutan dipimpin oleh Deputi Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat, Desa, dan Kawasan Bapak I Nyoman Shuida. 

Banyak suka dan duka yang telah dilalui bersama-sama 

dalam pelaksanaan keg iatan Ekspedisi Bhakti PMK ini .  

Perjalanan yang panjang, yang membutuhkan waktu hampir 

satu bulan lamanya, dengan kondisi cuaca dan ombak yang 



cukup besar tentunya membuat Ieiah setiap anggota tim ekspedisi. 

Namun, kebersamaan dan pertemanan yang telah terjalin selama 

pelaksanaan, serta perasaan yang luar biasa kala bertemu dengan 

saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang hidup di pulau 

pulau yang terpencil, terluar, dan tertinggal, mampu memperkuat 

hati dan menghilangkan segala letih yang diakibatkan oleh 

perjalanan panjang tadi. 

Pesona alam yang luar biasa yang 

disuguhkan oleh lanskap yang membentuk  

pulau-pulau di wilayah timur Indonesia, 

seolah menjadi hiburan tersendiri yang 

mampu melepaskan stress dan kejenuhan 

anggota Tim Ekspedisi Bhakti PMK 2016. 

Banyak hal yang harus ditindak lanjuti dari 

kegiatan Ekspedisi Bhakti PMK ini. Agar 

pemerataan pembangunan, peningkatan 

layanan dasar serta fasilitas umum yang 

menjadi hak dasar setiap warga negara Indonesia, 

dapat dipenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah 

pusat maupun daerah, di wilayah dan pulau-pulau 

terpencil, terluar, dan tertinggal yang ban yak tersebar 

di gugusan pulau-pulau yang membentuk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
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