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Suatu Waktu Bersama Kasub BAAK Yunita ML Undap, SS  
“DO THE BEST AND LET GOD DO THE REST” 

 
 
 

       
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hari sudah menjelang sore ketika Tim 
Matric menyambangi ruang kerja Kasub 
BAAK Politeknik KP Bitung, seorang pekerja 
keras  yang lahir di Manado, 18 Juni 1980. 
Pertemuan di sore hari tersebut 
dilaksanakan ditengah kesibukan sebagai 
Kasub BAAK Politeknik Kelautan dan 
Perikanan Bitung, sebuah amanah yang 
dibebankan dipundak beliau semenjak tahun 
2013.  

Alumnus Fakultas Sastra Universitas 
Sam Ratulangi Manado ini memulai karirnya 
dengan menjadi tenaga Kontrak di Akademi 
Perikanan Bitung kurun waktu 2004 sampai 
dengan 2006 atau sekira 2 tahunan. Berkat 
keuletan dan kegigihan dalam bekerja serta 
iklas dalam menjalankan tugasnya, pada 
tahun 2007 diangkat menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil Akademi Perikanan Bitung. 

Ibu yang selalu menebarkan senyum 
kepada khalayak ramai ini selalu mempunyai 
gagasan dan ide cemerlang yang selalu 
beliau tuangkan dalam kebijakan dan 
program kerja BAAK yang beliau pimpin. 
Kebijakan, pola piker dan ide yang 

cemerlang beliau ini semakin diperkuat 
setelah mengikuti Pelatihan Peningkatan 
Manajemen Pelayanan Publik tahun 2012 
serta pelatihan Problem solving and 
decision making pada tahun 2015. Dua 
pelatihan itulah yang turut mengasah 
kemampuan beliau dalam memimpin, 
mengatur, serta mengorganisir Sub BAAK 
menjadi lebih baik lagi.  
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Bersama ibu ibu lainnya ketika 

pelaksanaan kegiatan darma wanita 
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Beliau sadar betul bahwa beliau ini 
adalah sebagai seorang pejabat eselon IV  di 
Politeknik kelautan dan Perikanan Bitung 
dengan tanggung jawab besar dalam hal 
administrasi akademik dan ketarunaan. 
Kesadaran yang tinggi itu dibuktikan dengan 
selalu terselesaikannya tugas dan tanggung 
jawab yang menjadi PR dari Sub BAAK 
selama beliau pimpin. Beliau memahami 
dengan baik bahwa melaksanakan 
penyusunan rencana dan program, 
pengelolaan administrasi akademik, pendidik 
dan tenaga kependidikan, praktek kerja, hal 
hal menyangkut taruna dan alumni serta 
keejahteraan taruna adalah PR besar Sub 
BAAK.  

Selain sebagai pejabat eselon IV yaitu 
kasub BAAK beliau juga seorang ibu dari 2 
orang putra. Nicholas Kennedy Ndahawali 
dan Nielson Kevin Ndahawali adalah 2 
buah hati tercinta beliau bersama Kepala 
Pusat Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat Politeknik KP Bitung Bapak 
Daniel Hentje Ndahawali, S.Pi, M.Si.  

Pasangan harmonis ini berhasil 
menjalankan tugas pokok dan fungsi selama 
bertugas di Politeknik KP Bitung disatu sisi 
dan mengarungi biduk rumah tangga berdua 
di Kampus Politeknik KP Bitung disisi lain. 
Sungguh sebuah contoh yang patut untuk di 
tiru bagi pasangan lainnya. Pasangan suami 
istri yang pastinya disibukkan oleh berbagai 
tugas yang ada akan tetapi tidak 
meninggalkan peran mereka masing masing 
dalam berumah tangga.  

Beliau berdua yakin bahwa kesuksesan 
dalam kerja disokong dan ditopang oleh 
energy positif yang berasal dari rumah 
tangga mereka. Oleh karena itulah, mereka 
menjadikan keluarga sebagai Charger ketika 
lelah bekerja, Minuman segar ketika haus 
dikala menunaikan tugas negara. Sehingga 
tercipta keseimbangan antara tugas dan 
pekerjaan dengan menjaga hangatnya kasih 
sayang dalam kehidupan berkeluarga. 

sebagai figur seorang pejabat eselon IV  
dengan jabatan Kasub BAAK Politeknik KP 
Bitung membuat beliau menjadi bagian yang 
penting dan sangat diperlukan di Politeknik 
Kelautan dan Perikanan Bitung. 
Keberhasilan hal terkait administrasi 

akademik ketarunaan menjadi tanggung 
jawabnya.  Selain itu beliau juga berusaha 
secara maksimal guna menjadi pribadi 
yang mampu menyesuaikan dalam bergaul 
dikalangan  para pegawai baik itu dosen 
maupun pegawai pada umumnya 
dilingkungan Politeknik KP Bitung. 
Kedekatan itu beliau perlukan demi 
semakin cairnya koordinasi dan hubungan 
kerja demi terlaksananya apa yang menjadi 
tugas pokok dan fungsi beliau. 

Terasa sangat cepat ketika Matric 
menyambangi pejabat eselon IV yang telah 
khatam pelatihan QMS ISO 9001:2008 dan 
ISO 19011:2002 pada tahun 2013, sikap 
beliau yang menerima dengan tangan 
terbuka, ramah dan sopan-santun 
walaupun sudah sore menjelang membuat 
kami masih ingin berbincang-bincang 
dengan beliau lebih lama lagi. Akan tetapi 
waktu jualah yang membatasi. 

Banyak hal yang sudah kami 
dapatkan baik pengalaman pribadi maupun 
cerita tentang keluarganya. Keceriaan 
nampak dari wajahnya yang keibuan dan 
penuh keaggunan  namun tetap supel 
dengan teman sekantornya.  Semoga 
sukses selalu untuk Ibu Yunita ML Undap 
SS, Kasub BAAK Politeknik KP Bitung ini.  

Beliau berpesan bagi para taruna dan 
alumni untuk tidak segan segan 
menghubungi beliau jika ada hal hal yang 
ingin disampaikan, keterbukaan dan 
semangat melayani beliau ini merupakan 
hasil didikan dari orang tua beliau yang 
juga berdinas di Akademi Perikanan 
Bitung/Politeknik KP Bitung dan sekarang 
sudah purna tugas. Beliau cukup mudah 
ditemui. Rumah beliau di komplek 
Politeknik Kelautan dan  Perikanan Bitung, 
Jl. Tandurusa Po. Box. 12/BTG Bitung 
selalu terbuka lebar bagi taruna dan 
alumni.  

Sekali lagi Tim Matric mengucapkan 
Terimakasih banyak untuk waktunya Ibu, 
terimaksih pula untuk ilmu dan kesempatan 
berbagi kisahnya bersama Tim Matric. 
Semoga dapat berjumpa kembali dilain 
waktu dan kesempatan. 

Sukses untuk kita semua…. 
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