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Humas- Di penghujung 

tahun 2016, tonggak baru 

bagi Politeknik Negeri 

Bandung (POLBAN).       

Badan Akreditasi Nasio 

nal Perguruan Tinggi 

(BAN-PT) menganugerah 

kan penghargaan kepada 

POLBAN sebagai salah 

satu Perguruan Tinggi Negeri terbaik 

dengan Akreditasi “A”. POLBAN merupa-

kan Politeknik yang ketiga yang mendapat 

Akreditasi “A” selain Politeknik Negeri  

Semarang (Polines) dan Politeknik Negeri 

Elektro Surabaya (PenS). Acara penye-

rahan SK-BAN PT tentang Akreditasi Insti-

tusi Perguruan Tinggi (AIPT) Peringkat “A” 

kepada POLBAN dilaksanakan hari Selasa, 

17 Januari 2017 di Conference Room Ged. 

P2T dan dihadiri Direktur dan para Pejabat 

Struktural  POLBAN, Direktur Pembinaan 

Kelembagaan Direktur Jenderal Kelem-

bagaan Kemenristek Dikti yang diwakili 

oleh Bapak M. Dian Indra, S.H.,M.M dan 

Dewan Executive BAN-PT, Dr. Eng. Ir. 

Fauzri Fahimuddin, M.Sc.,Eng.  “Dengan 

terakreditasi “A”, POLBAN saat ini berada 

dibarisan paling depan dan akan menjadi 

panutan dan sumber referensi bagi 

Politeknik lainnya.  Akreditasi ini berlaku 

selama 5 tahun dan akan ditinjau kembali 

apabila ada temuan-temuan dan/atau pe 

ngaduan dari masyarakat tentang pela-

yanan POLBAN,  kami berharap hal ini 

tidak terjadi di POLBAN” demikian 

menurut Fauzri Fahmuddin dalam sambu-

tannya.  Direktur POLBAN dalam kata 

sambutannya menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada seluruh sivitas akade-

mika POLBAN atas kerja keras selama ini, 

sehingga POLBAN mampu meraih prestasi 

dengan terakreditasi A. “Ini merupakan 

tonggak baru dan prestasi terbaik bagi 

POLBAN, “kita jangan cepat berpuas  dan 

berbesar hati atas prestasi yang telah di-

capai POLBAN, tetapi ini 

merupakan tantangan 

terberat bagi POLBAN 

untuk lebih berprestasi 

lagi dimasa-masa yang 

akan datang dan mampu 

memberikan terbaik bagi 

seluruh sivitas akademi-

ka maupun masyarakat 

umum, kita akan terus 

berupaya dan terus berusaha untuk men-

jadikan POLBAN sebagai institusi pendidi-

kan tinggi  yang terbaik, dan kita berupaya 

dan berharap agar dimasa depan POLBAN 

dapat terakreditasi ditingkat Internasion-

al”, demikan menurut Rachmad Imbang.

(ak) 

Redaktur :           

 engan memanjatkan 

puji syukur,  “Warta 

Polban” edisi pertama yang 

merupakan edisi perdana 

dapat diterbitkan.   Untuk 

edisi selanjutnya “Warta 

Polban” mengajak seluruh 

sivitas akademika Polban 

untuk berpartisipasi dalam 

menyampaikan tulisan un-

tuk diterbitkan di edisi-edisi 

selanjutnya. 

 POLBAN TER 

AKREDITASI “A” 

OLEH BAN-PT 
1 

 KERJASAMA    

POLBAN DENGAN 

NATIONAL       

YUNLIN            

UNIVERSITY      

TAIWAN 

1 

 PENERIMAAN    

MAHASISWA      

BARU TAHUN 

AKADEMIK 

2017/2018 

2 

 AGENDA SMB       

TAHUN 2017 2 

 PILMAPRES-2017 2 

  

  

DAFTAR ISI : POLBAN TERAKREDITASI “A” 
OLEH BAN-PT 

Edisi :  Januari 2017 

Volume 1, Issue 1 

Tim Redaktur : Penanggung Jawab : Direktur;  Pengarah : Pembantu Direktur Bidang Akademik; Pembantu 

Direktur Bidang Administrasi  Umum dan Keuangan; Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan; Pembantu 

Direktur Bidang Perencanan dan Pengembangan; Ketua Unit Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat.      

Pimpinan Redaksi : Andi Kari, Jumanto (Anggota), Omar Dani (Anggota); Sekretariat : Adhitya Listyani, Editor 

Bahasa Indonesia : Hazma,  Desain Grafis : Siska Dwi Kristanti, Photografer : Eko Budi S.   

POLBAN MENJALIN KERJASA-
MA DENGAN NATIONAL YUN-
LIN      UNIVERSITY TAIWAN 

Humas– Presiden National Yunlin Univer-

sity of Science and Technology Taiwan, Mr. 

Hou Chun-Kan dan rombongan berkunjung 

ke POLBAN untuk menghadiri acara 

penandatanganan Memorandum of Under-

standing (MoU) di Gedung Direktorat Lan-

tai 2. Kerjasama ini meliputi beberapa 

aspek sebagaimana tertera dalam MoU  

seperti : student exchange program, faculty 

exchange program, special short-term aca-

demic programs, staff development projects, 

and joint research and ativities.   Acara 

p e n a n d a    

tanganan  

MoU dilak 

s a n a k a n 

tanggal 18 

J a n u a r i 

2017 yang 

lalu (ak) 



PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN 
AKADEMIK 2017/2018 

Humas– Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)  Tahun 

Akademik 2017/2018 akan menerima     mahasiswa baru 

melalui jalur penerimaan PMDK-PN (Penelusuran Minat 

dan Kemampuan Politeknik Negeri) dan Jalur Ujian Tu-

lis. Tujuan penerimaan melalui Jalur PMDK-PN untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa SLTA yang mem-

iliki prestasi unggul untuk memperoleh pendidikan di 

Politeknik.  Memberikan peluang kepada POLBAN  un-

tuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempu-

nyai prestasi akademik tinggi dan non akademik.   

Jalur PMDK-PN baru dimulai tahun ini. PMDK–PN 

merupakan gabungan dari beberapa Politeknik Negeri  di 

Indonesia. Jalur ini merupakan seleksi jalur undangan 

yang diperuntukkan bagi para calon yang akan melanjut-

kan pendidikan di Politeknik Negeri di seluruh wilayah 

Indonesia melalaui jalur Akademik (AK) atau Bidik Misi 

(BM). Jalur PMDK-PN memberi kesempatan kepada para 

calon mahasiswa di seluruh Indonesia  untuk menempuh 

pendidikan Politeknik di luar kota Bandung dan atau 

sebaliknya bagi para calon mahasiswa yang ingin akan 

menempuh  pendidikan di Politeknik yang ada di kota 

Bandung seperti POLBAN dan POLMAN. 

AGENDA SMB Tahun Akademik 2017/2018. 

 PMDK-PN 

 Penyebaran & Request Undangan : 

 8 Februari s.d. 7 April 2017 

 Pengisian Data oleh Sekolah : 

 6 Februari s.d. 21 April 2017 

 Pengisian Data oleh Siswa : 

 7 Februari s.d. 25 April 2017 

 Pengiriman Berkas : 

 7 Februari s.d. 25 April 2017 

 Pengumuman Kelulusan : 

 9 Mei 2017 

 Pendaftaran PMDK-PN : 

http://pmdk.politeknik.or.id 

 Pendaftaran Bidik Misi : 

25 Februari s.d. 25 April 2017 

http://bidikmisi.belmawa.rostekdikti.go.id 

Dengan memilih Prodi Perguruan Tinggi PMDK-PN 

dan mencantumkan nomor Bidik Misi ke PMDK-PN 

Informasi : http://pmdk.polban.ac.id 

 UJIAN TULIS  

 Pendaftaran : 

 29 Mei s.d. 7 Juli 2017 

 Ujian tulis : 

 14 -15 Juli 2017 

 Pengumuman : 

 20 Juli 2017 

Sistem atau pola seleksi tertuang dalam suatu sistem 

terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui 

seleksi prestasi akademik siswa selama mengikuti 

pendidikan di SLTA. 

Sedangkan untuk penerimaan Jalur Ujian Tulis meru-

pakan jalur ujian tulis penerimaan mahasiswa baru 

bagi semua lulusan SLTA yang seleksinya didasarkan 

pada nilai ujian tertulis. Pola ini memberikan kesem-

patan kepada calon mahasiswa yang tidak ikut atau 

gagal dalam seleksi Jalur PMDK-PN, maka dapat 

mendaftarkan diri mengikuti seleksi Jalur Ujian Tulis. 

Jalur Ujian Tulis 

memberikan kes-

empatan kepada 

calon siswa yang 

memiliki kemampu-

an akademik tanpa 

membatasi asal 

sekolah dan letak 

geografis. Jalur ini 

menitikberatkan 

kepada kemampu-

an indivi dual calon 

mahasiswa baik secara akademik maupun ketahanan 

mental dalam menempuh ujian (ak). 

PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI 
(PILMAPRES-2017) 


