INFO

Peran Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Dalam Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian
Masyarakat di Desa Tangkasi, Mantehage Kabupaten Minahasa
Utara dan Desa Haasi Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro

Foto bersama Direktur Politeknik KP Bitung dengan para peserta dan tim pelatih pada kegiatan
pengabdian masyarakat di Desa Haasi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Sitaro

Politeknik Kelautan dan Perikanan
Bitung, sebagai salah satu institusi
pendidikan tinggi mempunyai tiga misi
utama yang tidak bisa ditinggalkan. Tiga
misi
tersebut
adalah
pendidikan
pengajaran, penelitian serta pengabdian
kepada masyarakat. Ketiga hal tersebut
disebut sebagai tri dharma perguruan
tinggi. Kegiatan pengabdian masyarakat
bagi Politeknik Kelautan dan Perikanan
Bitung merupakan komponen tak
terpisahkan
sehingga
penyelenggaraannya
pun
selalu
dilaksanakan
dengan
penuh
perencanaan yang matang. Pelaksanaan
kegiatan Pengabdian Masyarakat terbagi
menjadi 2 kelompok besar, kegiatan
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Pengabdian masyarakat pada semester
pertama dan pada semester kedua.
Pada semester pertama, salah
satu kegiatan pengabdian masyarakat
yang
telah
dilakukan
adalah
pengabdian masyarakat di Pulau
Mantehage, Desa Tangkasi, Kabupaten
Minahasa
Utara.
Kegiatan
ini
dilaksanakan pada tanggal 1 Maret
2018 dengan peserta sebanyak 30
orang.
Kegiatan
Pengabdian
Masyarakat di Tagulandang ini dihadiri
langsung oleh Plh Direktur Politeknik
KP Bitung. Pada sambutan pembukaan
kegiatan, Plh Direktur Politeknik
Kelautan
dan
Perikanan
secara
langsung
menyampaikan
bahwa
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INFO
pengabdian masyarakat adalah salah
satu upaya institusi berperan serta aktif
pada peningkatan masyarakat dengan
meningkatkan skill dan pengetahuan,
selain
itu
Plh
Direktur
juga
menyampaikan
bahwa
peningkatan
kesejahteraan merupakan salah satu
misi kementerian kelautan dan perikanan
sehingga
kegiatan
pengabdian
masyarakat ini merupakan kegiatan yang
tepat dalam memenuhi misi tersebut.

Kabupaten
Kepulauan
Siau
Tagulandang Biaro pada tanggal 12
April 2018. Kegiatan ini diikuti Oleh 30
Peserta.
Dalam
kegiatan
ini
dilaksanakanpelatihan
bidang
Penangkapan ikan dengan merangkai
Alat Penangkapan Ikan Jaring insang,
bidang pengolahan dengan membuat
produk olahan berupa nugget, dan kaki
naga
serta
kegiatan
konservasi
lingkungan
dengan
melaksanakan
penanaman mangrove.

Pelatihan pembuatan alat penangkapan ikan
jaring insang (gillnet)

Foto bersama Drirektur Politeknik KP Bitung
dengan masyarakat dan TND AD, selepas
melaksanakan konservasi lingkungan dengan
menanam mangrove.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat
di Mantehage ini diikuti oleh 30 orang
peserta yang terdiri dari para nelayan
setempat dan ibu-ibu nelayan. Dalam
kegiatan ini dilaksanakan pelatihan
bidang Mekanisasi Perikanan berupa
perawatan
dan
perbaikan
mesin
katinting, bidang Pengolahan Produk
Perikanan
melaksanakan
pelatihan
berupa pembuatan nugget, dan kaki
naga dan bidang Penangkapan Ikan
melaksan akan pelatihan dan sosialisasi
mengenaikeselamatan dasar di laut.
Para
peserta
demikian
antusias
mengikuti kegiatan. Diakhir kegiatan
masing-masing
perwakilan
peserta
pelatihan tiap bidang menyampaikan
bahwa kegiatan pengabdian masyarakat
ini sangat bermanfaat dan berharap
kegiatan serupa bisa terlaksana di
waktu-waktu mendatang.
Kegiatan pengabdian masyarakat
berikutnya terlaksana di Tagulandang,
tepatnya di Desa Haasi, Tagulandang
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Kegiatan di Haasi ini dihadiri
langsung oleh Direktur Politeknik KP
Bitung Ir. Adi Suseno, M.Si. Dalam
sambutan
Direktur,
beliau
menyampaikan bahwa kegiatan ini
merupakan wujud nyata Poltek KP
Bitung
dalam
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat nelayan.
Setelah kegiatan ini diharapkan akan
ada pusat pusat wira usaha yang
berada di desa Haasi, Tagulandang,
Kabupaten
Kepulauan
Siau
Tagulandang
Biaro.
Terbentuknya
pusat kewirausahaan merupakan tanda
bagus bagi kemandirian ekonomi
masyarakat, khususnya masyarakat
pesisir.
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