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Sejenak Bersama Direktur
Politeknik KP Bitung
Dr. Bambang Suprakto, A.Pi,
S.Pi, M.Si

Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Dr. Bambang
Suprakto, A.Pi, S.Pi, MT saat foto di ruang kerjanya.

Hari masih pagi ketika Tim Matric
menyambangi ruang kerja Direktur Politeknik
Kelautan dan Perikanan Bitung Bapak
Dr. Bambang Suprakto, A.Pi, S.Pi, MT,
seorang akademisi yang lahir di Juana,
Kabupaten Pati 2 Juni 1963. Pertemuan dipagi
hari dilaksanakan ditengah kesibukan sebagai
Direktur dan juga Dosen Politeknik Kelautan
dan Perikanan Bitung, sebuah amanah yang
dibebankan dipundak beliau semenjak awal
2016.
Jenjang Pendidikan beliau diawali
dengan menyelesaikan pendidikan Diploma III
di AUP Pasar Minggu tahun 1986. Beliau
menyelesaikan Diploma IV ditempat yang sama
pada tahun 1991. Tidak berpuas diri dengan
pendidikan Diploma IV beliau menuntaskan
pendidikan S1 dan S2. Jenjang pendidikan
tersebut diselesaikan pada tahun 2001 dan
2006. Berkat keuletan beliau dalam menuntut
ilmu, suami tercinta dari ibu Ir. Sri Wartini, MMA
ini berhasil menyelesaikan pendidikan Program
Doktoral di Universitas Brawijaya Malang.
Ayah dari Hadyan Rifqi Adji ini mengawali
Tugasnya di Serambi Mekah, Nangroe Aceh
Darussalam. Setelah itu beliau melanjutkan
tugas di Akademi Perikanan Sidoarjo/Politeknik
Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo untuk
selanjutnya mengabdi sebagai Direktur
Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bitung
terhitung Januari 2016.
Menjadi Nakhoda baru di Politeknik
Kelautan Dan Perikanan Bitung ternyata
menjadi bukti kepiawaian beliau yang selalu
tertantang untuk selalu mempunyai langkah
maju, sebagai bukti nyata, Bapak yang memiliki
sertifikat Selam Bintang 1 dan Bintang 2 ini
mencetuskan sebuah “Proyek Perubahan”
untuk Politeknik Kelautan Dan Perikanan
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“Kerja Ikhlas,
Cerdas, Keras dan
Tuntas”

Bitung. Proyek yang mencoba menggali
potensi besar civitas academica Politeknik
Kelautan dan Perikanan Bitung ini ternyata
berbuah manis, berbagai produk yang
menjadi ciri dari proyek perubahan
mendapatkan respon positif dari berbagai
pihak, propeller kapal, berbagai olahan produk
perikanan (Nugget ikan, bakso ikan, pampis
cakalang, sambal roa dll), asap cair, adalah
salah satu bagian kecil dari buah dari pohon
proyek perubahan.

Direktur Politeknik KP Bitung Dr. Bambang Suprakto, A.Pi,
S.Pi, M.T mendampingi Kepala BPSDMP Kelautan dan
Perikanan Ir. Rifky Hadijanto mengunjungi pameran proyek
perubahan usai acara wisuda.

Kecintaannya dalam idang kelautan dan
perikanan jualah yang mendorong beliau untuk
aktif
ambil
bagian
dalam
kegiatan
memecahkan rekor dunia menyelam jumlah
terbanyak dan upacara bendera dibawah
permukaan air laut 2009 di pantai Malalayang,
Manado, Sulawesi Utara. Keaktifan beliau
sudah dalam berbagai kegiatan pelatihan
professional kependidikan, penelitian, seminar
ilmiah menjadi bekal yang berharga ketika
beliau mengabdi sebagai dosen Politeknik
kelautan dan Perikanan Bitung dengan

PROFIL
Jabatan Lektor Kepala yang sudah barang tentu
mempunyai tanggung jawab besar dalam
mendidik dan menciptakan sumber daya
manusia kelautan dan perikanan berkompetensi
tinggi.
Amanah yang diemban Sebagai seorang
direktur lembaga pendidikan tinggi dibawah
kementerian kelautan dan perikanan tidaklah
suatu hal yang mengherankan dari seorang
bapak yang telah mengikuti pelatihan Sistem
Manajemen Mutu pendidikan kelautan dan
perikanan berdasarkan ISO 9001:2000 ini.
Selain dalam kegiatan lingkup kedinasan
yang cukup membanggakan, harmonisasi dan
kebahagiaan rumah tangga pun tetap terjaga,
tidak terlupakan maupun terbengkalai. Mengikat
janji setia dengan ibu Ir Sri Wartini, MMA beliau
mengarungi bahtera kehidupan bersama.
Kebersamaan ini menjadi lebih erat dengan
kehadiran seorang putra tersayang Hadyan Rifqi
Adji. Dalam kehidupan berumah tangga dalam
keluarga beliau menerapkan konsep yang saling
asah asih asuh serta memberikan pendidikan
yang terarah sejak dini, baik formal Maupin
informal dengan harapan agar putra beliau
menjadi generasi yang mampu memberikan
sumbangsih positif bagi bangsa dan negara.

Senyum bahagia bersama istri Ir. Sri Wartini, MMA dan anak
semata wayang Hadyan Rifqi Adji.

Bapak peraih penghargaan pegawai
berprestasi BPSDM Kelautan Dan Perikanan
2010 dan adi widya pembangunan tahun
2015 ini merupakan pribadi yang menyadari
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betapa
pentingnya
peningkatan
profesionalisme dan kompetensi bidang
keilmuan, oleh karena itu tidak heran jika
beliau aktif dalam berbagai organisasi
profesi seperti ISPIKANI, Kerapu Diving
Club, Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir
Indonesia, Masyarakat pemerhati terumbu
karang, POSSI Sidoarjo dan organisasi
lainnya.

Romantika keluarga saat bertamasya di Danau Linow Kota
Tomohon Sulawesi Utara.

Terasa sangat cepat ketika Matric
menyambangi bapak yang mempunyai
sertifikat sistem mutu benih ikan air payau
dan udang, Pemijahan kepiting, pembenihan
udang windu skala rumah tangga serta teknik
pembenihan ikan kerapu di ruang kerjanya,
sikap ramah, sopan-santun dan bersahaja
membuat kami masih ingin berbincangbincang dengan bapak yang memulai tugas
dinasnya sebagai guru ini.
Banyak hal yang sudah kami dapatkan
baik pengalaman pribadi maupun cerita
tentang keluarganya. Keceriaan nampak dari
wajahnya yang kalem dan berwibawa
namun
tetap
supel
dengan
teman
sekantornya. Bapak yang selalu menjalani
hidupnya dengan penuh kesabaran ini
berprinsip bahwa dalam bekerja kita harus
bekerja keras, ikhlas dan tuntas.
Dengan ketiga hal tersebut maka suatu
saat pasti kita akan mendapatkan manisnya
buah dari kerja kita kelak, kerja yang
demikian itu juga merupakan bentuk ibadah
kepada Tuhan YME imbuh beliau yang
tinggal di komplek Politeknik Kelautan dan
Perikanan Bitung, Jl. Tandurusa Po. Box.
12/BTG Bitung semenjak dilantik sebagai
Direktur Politeknik Kelautan Dan Perikanan
Bitung. Semoga sukses selalu pak Bambang,
untuk berjuang bersama sama menjadikan
Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bitung
yang Hebat…

