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PENUTUPAN KEGIATAN PELATIHAN BAHASA INGGRIS DAN 
PENYERAHAN SERTIFIKAT BAGI DOSEN, PEGAWAI, TARUNA DAN 

TARUNI POLTEK KP BITUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eningkatan kompetensi dan skill 
menjadi perhatian Pusat 
Pendidikan Kelautan dan 
Perikanan (Pusdik KP) dengan 

turunannya adalah kegiatan di Satuan 
Pendidikan Kelautan dan Perikanan, 
salah satunya di Politeknik Kelautan dan 
Perikanan Bitung.  

Salah satu kompetensi yang perlu 
untuk dimiliki oleh peserta didik (taruna 
dan taruni) maupun staf pengajar dan 
tenaga kependidikan adalah kemampuan 
bahasa asing, dalam hal ini bahasa 
inggris. 

Selaras dengan hal diatas maka 
Pusat Pendidikan Kelautan dan 
Perikanan membuat program  Pelatihan 

bahasa inggris bagi para peserta didik, 
dosen maupun pegawai di tingkat 
Satuan Pendidikan KP.  
Politeknik KP Bitung sebagai salah satu 
satuan pendidikan KP dibawah 
koordinasi Pusdik KP mendapatkan 
bagian dalam penyelenggaraan 
kegiatan tersebut. 

Kegiatan pelatihan bahasa 
inggris ini sejatinya dimulai dari akhir 
tahun 2017 sampai dengan awal tahun 
2018. Kegiatan ini difokuskan dalam 
peningkatan kemampuan individu 
dalam bahasa inggris baik dalam 
writing, speaking maupun listening. 

Selama kurang lebih 3 bulan ini 
para peserta pelatihan fokus untuk 

P 

Penyerahan sertifikat pelatihan bahasa inggris oleh Plh. Direktur kepada perwakilan peserta dari 
Dosen. 
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meningkatkan kemampuan masing-
masing dalam tiga aspek tersebut. 
Kegiatan ini diikuti oleh semua Taruna 
Madya (taruna dan taruni tingkat II) Prodi 
Teknik Penangkapan Ikan, Prodi 
Mekanisasi Perikanan, dan Prodi Teknik 
Pengolahan Produk Perikanan. 

Dalam teknis pelaksanaan 
kegiatan, masing-masing peserta di bagi 
menjadi beberapa kelas.Tiap kelas terdiri 
dari 20 orang peserta. Kelas terbagi 
menjadi 2 jenis kelas yaitu kelas pertama 
adalah kelas taruna/taruni dan yang 
kedua kelas untuk dosen dan pegawai. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Kegiatan di kelas di tangani oleh 

tim pengajar professional. Tim ini adalah 
tim dari Briton English Course. Pengajar 
yang mendampingi selama kegiatan 
kelas dari awal sampai akhir ada tiga 
orang. Ketiganya adalah Mr. Indra 
Nugraha, Mr. Ali dan Mr. Taufik. 

Kegiatan pelatihan di kelas 
dikemas dengan begitu menarik. Ada 
materi pembelajaran berupa teori dasar 
tata bahasa inggris (Grammar), 
kemampuan dalam berkomunikasi dalam 
bahasa inggris (Speaking), pengkayaan 
dalam perbendaharaan kosa kata dalam 
bahasa inggris (Vocabularies) maupun 
kemampuan dalam menuliskan sesuatu 
dalam bahasa inggris (Writing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awal kegiatan pelatihan bahasa 
inggris ini adalah kegiatan pre test. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur 
kemampuan dasar masing-masing 
peserta dalam bahasa inggris. Setelah 
pre test  para peserta mengikuti 
kegiatan kelas. Setelah itu adalah post 
test sebagai hasil akhir dari rangkaian 
pelatihan bahasa inggris.  

Dengan terselenggaranya 
kegiatan pelatihan bahasa inggris ini 
Harapannya adalah bagi setiap peserta 
dari Dosen dan pegawai, semua 
mampu memahami dan menyerap 
informasi yang ada khususnya yang 
tersedia dalam bahasa inggris. Dengan 
semakin maksimalnya informasi yang 
didapatkan maka muaranya adalah 
peningkatan wawasan dan pola pikir 
yang akan mendukung dalam proses 
pendidikan dan pengajaran bagi para 
taruna dan taruni. 

Harapan bagi para peserta dari 
para taruna dan taruni adalah mereka 
mampu untuk lebih memperkuat 
kompetensi yang mereka miliki dengan 
bekal informasi yang mereka peroleh 
dari berbagai sumber. 

Closing ceremony dan penyerahan sertifikat 
pelatihan bahasa inggris 

Penyerahan sertifikat pelatihan bahasa inggris 
oleh Plh. Direktur kepada salah satu peserta 
pelatihan. 


