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LULUSAN POLITEKNIK KP BITUNG AKAN DIREKRUT  
KE LUAR NEGERI 

 

 
 

 
 
 
 

Politeknik Kelautan dan Perikanan 
Bitung sebagai perguruan tinggi kedinasan 
dibawah Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 
mempunyai tugas menciptakan sumber daya 
manusia kelautan dan perikanan yang 
kompeten dan berdaya saing global, 
melakukan terobosan baru dengan menggait 
perusahaan perikanan terkemuka di tanah 
air, yaitu PT. Azrigah Sejahtera Jakarta  
melakukan kerja sama dibidang tenaga kerja 
perikanan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) 
baik kapal asing maupun kapal perikanan 
dalam Negeri. 

Penanda tanganan perjanjian kerja 
sama antara Politeknik Kelautan dan 
Perikanan Bitung dengan PT. Azrigah 
Sejahtera Jakarta dilakukan di Balai Taruna 
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 
pada tanggal 2/8/1016, dan dilanjutkan 
kegiatan Kuliah Umum bertajuk ”Globalisasi 
Pelaut Kapal Perikanan” yang langsung 

disampaikan oleh Direktur PT. Azrigah 
Sejahtera Jakarta Bapak Irwan Iriawan, 
M.Mar.Eng, didampingi pembantu Direktur I 
Raman Simanjuntak, A.Pi, SE, M.Si dan 
Pembantu Direktur III Heru Santoso, S.Pi, 
M.Si. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuliah umum Globalisasi Pelaut Kapal Perikanan oleh 
Direktur PT. Azrigah Sejahtera Jakarta Irwan Iriawan, 
M.Mar.Eng 

Penanda tanganan perjanjian kerja sama antara Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dengan  PT. Azrigah 
Sejahtera Jakarta di Balai Taruna Politeknik kelautan dan Perikanan Bitung. 
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Ini merupakan peluang bagi 
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 
khususnya para taruna program studi Teknik 
Penangkapan Ikan (TPI) dan Mekanisasi 
Perikanan (MP) setelah menyelesaikan 
studinya bisa langsung bekerja di kapal 
perikanan asing dan kapal perikanan  dalam 
Negeri melalui PT. Azirgah Sejahtera Jakarta 
setelah melalui seleksi administrasi, bahasa 
inggris (bagi kapal asing) dan kompetensi 
tentunya,. ini juga menguntungkan bagi 
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 
sehingga tingkat serapan lulusan menjadi 
meningkat. 

Menurut Irwan disampaikan pada 
saat kuliah umum bahwa dia akan merekrut 
tenaga kerja dari lulusan Politeknik KP 
Bitung melalui Perusahaan yang dipimpinnya 
untuk ditempatnya di kapal perikanan 
khususnya di Negara Australia, “kami akan 
merekrut tenaga kerja dari lulusan Politeknik 
KP Bitung yang berkompeten dan memenuhi 
syarat tentunya, untuk ditempatkan di kapal 
perikanan luar negeri khususnya di Australia” 
imbuhnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekrutmen tenaga kerja ini 

dituangkan dalam perjanjian kerjasama 
antara Politeknik KP Bitung dengan PT. 
Azrigah Sejahtera yang telah ditanda tangani 
oleh kedua belah pihak, dengan tujuan untuk 
melaksanakan rekruitmen tenaga kerja yang 
berasal dari lulusan Politeknik KP Bitung 
untuk bekerja di kapal perikanan. 

Heru Santoso, mengatakan saat 
sambutan mewakili Direktur Politeknik KP 
Bitung “kami sangat bangga dengan adanya 
kerja sama ini sehingga lulusan Politeknik 
KP Bitung dapat langgsung diserap baik 
yang baru lulus maupun yang sudah lulus 

duluan, dan kita manfaatkan kesempatan ini 
dengan sebaik-baiknya” tegasnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dosen dan taruna saat mengikuti kliah umum sebagai 

bekal menjadi tenaga kerja kapal perikanan  

Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang 
diwakili oleh Pembantu Direktur III Heru Santoso, S..Pi, 
M.Si saat memberikan sambutan. 

Praktek penangkapan tuna dengan menggunakan alat 

tangkap Long line di laut Maluku. 

Alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang 
sudah menjadi tenaga kerja dikapal perikanan dalam 
negeri. 


