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Humas- Konferensi   Forum Rektor Indone-

sia 2017, Konvensi Kampus 

XIII dan Temu Tahunan XIX 

Rektor Indonesia bertemakan 

“Mewujudkan Amanah Konsti-

tusi Pendidikan Nasional” 

yang diselenggarakan tanggal 

2-5 Februari 2017,   di Hall A 

dan B Jakarta Convention Cen-

ter (JCC) Senayan Jakarta 

dihadiri dan dibuka secara 

resmi oleh Presiden R.I., 

Bapak Joko Widodo,  juga dihadiri Menko 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 

Ibu Puan Maharani, Menteri Sekretaris 

Negara, Bapak Pratikno, Menristek Dikti, 

Bapak Muhammad Nasir dan para pejabat 

pemerintahan, TNI, POLRI dan para duta 

besar perwakilan luar negeri.  Acara ini 

bersamaan dengan  Indonesia International 

Education & Training Expo (IIETE) 2017 

dan INADIDAC (pameran teknologi, alat 

pendukung pendidikan dan pelatihan) 

menempati luas area pameran 5000 m2 dan 

menampilkan 180 peserta dari berbagai 

institusi pendidikan tinggi negeri/swasta 

dan lembaga pendidikan masyarakat 

berbagai daerah di Indonesia maupun dari 

unsur-unsur TNI, POLRI dan beberapa 

perwakilan perguruan tinggi dari luar 

negeri seperti Malaysia, China, dan yang 

lainnya. POLBAN yang ikut berpartisipasi 

pada acara ini menempati booth/stand K-4.    

Antusias masyarakat maupun para siswa 

SMA untuk mencari informasi tentang 

POLBAN cukup menarik perhatian, hal ini 

bisa dilihat dari jumlah pengunjung  sangat 

banyak dan didominasi para siswa/i yang 

tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga 

dihadiri para siswa/i dari daerah sekitar 

Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, Depok 

dan Bogor. Tim Promosi Polban menempat 

kan tiga mahasiswa sebagai petugas 

layanan informasi dengan ramah, gesit 

dan cekatan mampu melayani para 

pengunjung yang bertanya tentang POL-

BAN seperti lokasi, sis-

tim penerimaan maha-

siswa baru, sistim per 

kuliahan dan keunggulan 

tiap program studi dan 

prospek lulusan di masa 

depan. IIETE 2017 dan 

INADIDAC tidak hanya 

semata-mata diisi dengan 

pameran tetapi ada juga 

panggung hiburan dan talk show dengan 

menampilkan berbagai narasumber, salah 

satu diantaranya adalah Dr. Ir. Rachmad 

Imbang Tritjahjono, M.T., Direktur 

Politeknik Negeri Bandung. (ak) 

Pojok Redaktur :           

 nnaa Lillaahi Wa   Innaa 

Ilaihi Rooji’uun,  “Warta 

Poban” menyampaikan turut 

berduka cita atas wafatnya 

Bapak Tatang Sutaryana 

(Pool Kendaraan) semoga almar 

hum diampuni dosa-dosanya dan 

diterima segala 

amal ibadahnya 

dan bagi keluarga 

yang ditinggalkan 

diberi ketabahan. 

Aamiin. 
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STAYING HEALTHY AND FIT 

Humas -  Menjelang acara lustrum ke 35  

Politeknik Negeri Bandung, panitia menye-

lenggarakan seminar kesehatan yang ber-

temakan “ Staying Healthy and Fit As 

You Age (tetap sehat dan bugar se usia 

mu)” dengan narasumber dr. Lazuardhi 

Dwipa, SpPD-Kger. Dokter Spesialis Pe 

nyakit Dalam dan Konsultan Geriatri Ru-

mah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Acara 

diselenggarakan hari Jumat, 10 Februari 

2017 di Pendopo Agung dan dibuka olah 

Direktur POLBAN.  “Menjadi tua sudah 

pasti, tidak ada satu manusiapun di dunia 

ini yang mampu menghindari/menolaknya, 

tetapi menjadi tua dan renta itu adalah 

pilihan, kita jangan sampai menjadi tua 

dan renta yang  hanya bisa menjadi beban 

orang lain atau  keluarga, tetapi jadikan 

diri kita tetap menjadi orang tua tetapi 

yang bugar dan produktif” demikian 

menurut Lazuardhi dalam salah satu papa-

rannya. (ak) 
ak 



PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

Yuyun Yuhanah, S.ST. *) 

Humas- Pengadaan (Procurement) suatu proses/cara 

memperoleh barang/jasa yang diperlukan oleh suatu 

lembaga.  Pengadaan barang/jasa di lembaga pemerinta-

han dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-

rah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola 

maupun oleh penyedia barang/jasa. Pengadaan ini di-

maksudkan untuk mendapatkan barang/jasa dengan 

kriteria tepat harga, kualitas, dan kuantitas. Regulasi 

Pengadaan Barang/Jasa  yang digunakan yaitu Pera-

turan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penga-

daan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya Pera-

turan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta 

aturan-aturan lainnya yang terkait dengan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Sistem pengadaan barang/jasa 

pemerintahan harus mengandung unsur/prinsip seperti : 

efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/

tidak diskriminatif, dan akuntabel.  Keterlibatan para 

pihak dalam proses pengadaan dapat terlihat pada gam-

bar di bawah ini: 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Ba-

rang/Jasa. Di POLBAN ada  tiga pejabat sebagai PPK, 

yaitu: PPK Bidang Pengadaan Barang, PPK Bidang 

Penggajian, Penghonoran, Pengadaan Jasa Konsultansi 

Non Konstruksi dan Pengadaan Jasa Lainnya, dan PPK 

Bidang Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Kon-

sultansi (ak). 

 

Sumber : Rita Berlis   

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLBAN  
TAHUN 2017-2019 

 
Dr. Omar Dani Sopandi S.Sos.,M.Pd *) 

 

Humas- Direktur Politeknik Negeri Bandung di 

penghujung akhir tahun 2016 telah membentuk Tim 

Penyusun Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi 

Politeknik Negeri Bandung 2017-2019 melalui surat tugas 

nomor 2326/PL1/KP/2016 yang diketuai oleh Marwansyah, 

Ph.D. yang bertujuan untuk mempercepat tercapainya tata 

kelola pemerintahan yang baik. 

Area perubahan dan hasil yang diharapkan meliputi:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Program reformasi birokrasi Politeknik Negeri Bandung 

(POLBAN) merupakan kebutuhan mendasar dan 

mendesak dalam upaya perbaikan dari organisasi saat ini 

menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah 

kinerja yang lebih baik, sesuai dengan tuntutan dinamika 

lingkungan strategis. Namun dalam upaya perubahan 

menuju tatakelola pemerintahan yang baik tentu akan 

terjadi resistensi pegawai terhadap perubahan yang akan 

dilakukan. Program manajemen perubahan dilakukan 

dalam rangka membangun kesamaan persepsi, komitmen, 

konsistensi, dan keterlibatan seluruh pegawai dalam 

melaksanakan program reformasi birokrasi. Pengelolaan 

tersebut di lakukan melalui edukasi sehingga seluruh pe 

gawai memahami dan berpartisipasi aktif dalam proses 

perubahan yang terjadi (ak).  
 

 

 

Area 

  

Hasil yang diharapkan 

Manajemen perubahan 

Perubahan pola pikir (mind 

set) dan kerja 

(culture set)  un-

tuk menciptakan birokrasi 

dengan integritas dan ki 

nerja yang  

Pengawasan 

Meningkatnya penyeleng-

garaan pemerintahan yang 

bersih dan  

Akuntabilitas 

Meningkatnya kapasitas 

dan akuntabilitas kinerja 

 

Peraturan 

 

Regulasi yang lebih tertib,  

tidak tumpang tindih dan 

 

Organisasi /Kelem-

bagaan 

Organisasi yang tepat 

fungsi dan tepat ukuran 

(right sizing) 

Tata Laksana 

Sistem, proses dan 

prosedur kerja yang jelas, 

efektif, efisien, terukur 

sesuai dengan prinsip-

prinsip good  

Sumber Daya Manusia 

 

SDM apatur yang berinteg-

ritas, netral, kompeten, 

capable, berki-

nerja tinggi dan  

Pelayanan Publik 

Pelayanan prima sesuai 

kebutuhan dan harapan 

 

*) Kepala Subbagian Perencanaan dan Monitoring 

*) Fungsional Barang dan Jasa  


