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LENSA TARUNA 

Pengabdian masyarakat adalah salah 

satu dari 3 pilar tridharma perguruan tinggi. 

Dalam kaitan dengan hal tersebut Politeknik 

Kelautan dan Perikanan Bitung mengadakan 

kegiatan pengabdian masyarakat dengan 

konsep bersih pantai dimana kegiatan tersebut 

merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka 

world ocean day dan coral triangle day. 

Kegiatan pengabdian masyarakat 

dengan konsep bersih pantai ini dilaksanakan 

secara sinergi oleh seluruh civitas akademika 

Politeknik KP Bitung, termasuk taruna 

didalamnya dengan pihak pihak lainnya 

seperti masyarakat sekitar dan instansi lainnya 

yang berada di sekitar kampus Politeknik KP 

Bitung dan sekitar lokasi dimana dilaksanakan 

kegiatan pembersihan pantai.  

Dalam kegiatan ini, tidak kurang dari 

400 personel yang turut ambil bagian dalam 

kegiatan ini. Dalam pelaksanaan, kegiatan 

bersih pantai ini di fokuskan di 2 area yaitu 

darat dan laut. Tim darat terbagi menjadi 3 

lokasi yaitu lokasi Markas Komando Polisi 

Perairan Polda Sulut, Lokasi Kampus 

Politeknik KP Bitung dan Lokasi Pelabuhan 

Perikanan Samudera Bitung. Untuk tim laut 

terbagi menjadi 3 armada yaitu KM 

Katamaran dengan lokasi pembersihan di 

Direktur Politeknik KP Bitung, Perwakilan CTI dan Taruna Politeknik KP Bitung saat 

melaksanakan kegiatan bersih pantai di perairan selat lembeh, Kota Bitung, Sulawesi Utara.. 
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sekitar pantai Politeknik KP Bitung, perahu 

karet dan perahu pakura dengan lokasi 

pembersihan di sekitar karang di pulau Serena 

serta Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 

dan KM Coelacanth dengan area pembersihan 

perairan selat Lembeh yang belum tercover 

oleh kedua armada sebelumnya. 

Kegiatan pembersihan pantai dari 

plastik ini dimulai pada pukul 15.30 sampai 

dengan pukul 17.30. pada kegiatan bersih 

pantai ini turut dihadiri oleh Bp Tony M 

Arman selaku perwakilan dari Regional 

Secretariat Coral Triangle Initiative (CTI).  

Kegiatan pembersihan pantai 

dilaksanakan serentak baik tim yang 

membersihkan wilayah darat maupun tim 

yang membersihkan wilayah laut (perairan). 

Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 

2 jam. Dengan melakukan pembersihan pada 

waktu yang bersamaan dengan coverage area 

berlainan yang telah dibagi bagi sebelumnya 

menjadikan kegiatan bersih pantai ini lebih 

maksimak pelaksanaannya.  

Dalam kesempatan terpisah pihak 

Secretariat Regional CTI sangat 

mengapresiasi kegiatan bersih pantai ini. 

Harapannya Kegiatan ini menjadi momentum 

yang tepat untuk mengiklankan gerakan eco-

green dalam menjaga kelestarian lingkungan 

terutama lingkungan perairan laut.  

Dalam kegiatan bersih pantai ini juga 

dilaksanakan kegiatan penyerahan bantuan 

berupa dana maupun sembako kepada Anak 

anak panti asuhan Al Muhtadien, Hidayatullah 

Kota Bitung.  Diakhir acara, dilaksanakan 

kegiatan buka puasa bersama dan sholat 

maghrib berjamaah bagi yang Muslim. 

 

 

Penyerahan Bantuan oleh Diretur Politeknik 

Kelautan dan Perikanan Bitung kepada 

Ponpes Al Muhtadien, Hidayatullah Kota 

Bitung. 

Direktur Politeknik KP Bitung didampingi 

ketua panitia Pengabdian Masyarakat dan 

Perwakilan CTI melakukan wawancara 

dengan wartawan terkait dengan kegiatan 

bersih pantai yang dilakukan. 

 
Tim taruna yang bertugas membersihkan 

karang sekitar pulau Lembeh berfoto 

bersama seusai melakukan pembersihan 

sampah plastik 
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