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Humas– Para pemangku kepentingan 

terhadap pelayanan publik sangat ber-

harap agar produk/jasa yang diberikan 

memenuhi bahkan melebihi harapan 

dengan proses yang mudah, biaya yang 

murah,  dan lingkungan pelayanan yang 

nyaman. Akan tetapi, dalam kenyataan 

nya masih sering  dijumpai ketidak- 

sesuaian dengan yang diharapkan.   Ma-

salah utama dalam pelayanan publik 

yang berkaitan dengan peningkatan 

kualitas adalah layanan itu sendiri. 

Kualitas layanan publik sangat bergan-

tung kepada pola penyelenggara (tata 

laksana), kemampuan Sumber Daya 

Manusia (SDM), dan kelembagaannya.  

Hal-hal penting dalam menuju pelayanan 

publik yang ideal dan berkualitas dapat 

dilihat dari tiga aspek. Aspek yang di-

maksud adalah tata laksana yang sering 

kurang responsif, kurang informatif, ku-

rang accessible, kurang koordinasi, ku-

rang terbuka, dan kurang efisien; Sum-

ber Daya Manusia (SDM) yang tidak 

profesional, tidak kompeten, kurang/

tidak memiliki rasa empati dan etika; 

Kelembagaan yang desain organisasinya 

yang tidak dirancang khusus untuk  

layanan kepada publik sehingga  layanan 

publik menjadi kaku dengan tingkat 

birokrasi/hirarkhi yang rumit dan men-

jadikan layanan tidak terkoordinasi. 

Yang menjadi pertanyaan adalah 

bagaimana cara menuju pelayanan pub-

lik yang ideal dan berkualitas ? Reforma-

si pelayanan publik merupakan hal san-

gat mendasar dan utama yang harus 

segera dilakukan agar mutu dan kualitas 

layanannya kepada publik semakin baik. 

Reformasi pelayanan publik akan ter-

wujud melalui pelaksanaan “Reformasi 

Birokrasi”. (ak) 

Pojok Redaktur :           

I nnalillahi wa   inna ilaihi 

rajiun,  “Warta Poban” 

menyampaikan turut berduka 

cita atas wafatnya Bapak Hil-

man Iskandar, BSCE.,MT. 

(Tenaga Pendidik Jurusan 

Teknik Sipil) semoga almarhum 

diampuni dosa-dosanya dan 

diterima            segala amal 

ibadahnya dan 

bagi keluarga 

yang ditinggal-

kan diberi keta-

bahan. Aami-

in. (ak) 
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WORKSHOP PENULISAN 
ARTIKEL ILMIAH JURNAL     
INTERNASIONAL 

Humas- Dalam upaya meningkatkan 

kinerja dosen, khususnya dalam bidang 

penulisan artikel ilmiah untuk dipublikasi-

kan di jurnal internasional terindex, Unit 

Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (UPPM) Polban menyeleng-

garakan kegiatan “Workshop Penulisan 

Artikel Ilmiah untuk Jurnal Inter-

nasional” pada tanggal 28 Februari 2017 

di Conference Room, Lt-3 Gedung P2T. 

Workshop dibuka secara resmi oleh 

Direktur Polban,  Dr. Ir. Rachmad Imbang 

Tritjahjono, M.T., dan menghadirkan   

narasumber para pakar seperti Dr. Umar 

Mai, dan Dwi Suhartanto, Ph.D. (Polban),        

Dr. Setiyono Miharjo (UGM) dan Dr. Ade 

G h a f f a r 

( U P I ) . 

Workshop 

d i ha d i r i  

132 dosen 

d a r i 

berbagai 

jurusan/ 

program 

studi di Politeknik Negeri Bandung. (ak) 

Sumber :  

Bag. Ketatalaksanaan Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti-2016 



TIM ASESOR BAN PT LAKUKAN VISITASI KE  
PROGRAM STUDI D-4 TEKNIK PERAWATAN & 
PERBAIKAN GEDUNG DAN PROGRAM STUDI  

D-3 TEKNIK AERONAUTIKA 
   

Humas–  Pada tanggal 2-4 Maret  2017,  Tim Asesor 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) 

melakukan visitasi ke Program Studi D-4 Teknik 

Perawatan dan Perbaikan Gedung, Jurusan Teknik 

Sipil. Tim Asesor BAN PT diwakili oleh Prof. Dr. Ir. 

Sunjoto, Dip. HE., DEA., dan Prof. Dr. Ir. H. Nadjadji  

Anwar, M.Sc., Kehadiran tim asesor diterima langsung 

oleh Direktur, Pembantu Direktur Bidang Akademik,  

Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Pem-

bantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengem-

bangan Politeknik Negeri Bandung,  sedangkan dari 

Program Studi D-4 Teknik Perawatan dan Perbaikan 

Gedung (TPPG) diwakili oleh Ketua Program Studi, 

Hendry, Dipl.Ing., HTL.,M.T. Hadir juga pada acara ini 

Kepala BAAK, Kepala P2AI, Kepala SPM, Kepala SPI, 

dan Koordinator SPME. Menurut Direktur Polban,     

Dr. Ir. Rachmad Imbang T, MT., proses visitasi 

akreditasi diharapkan dapat menjadi bagian penting 

untuk meningkatkan mutu pengelolaan akademik di 

Program Studi D-4 Teknik Perawatan dan Perbaikan 

Gedung agar lebih baik lagi. “Terima kasih atas ke-

hadiran Tim Asesor BAN PT di Politeknik Negeri Ban-

dung.  Semoga kehadiran Bapak-Bapak selaku tim ase-

sor bukan hanya sekedar memvisitasi semata, tetapi 

kami berharap terjadi tukar-menukar pemikiran, pan-

dangan dan interaksi dengan program studi yang akan 

divitasikan demi kebaikan Program Studi D-4 Teknik 

Perawatan dan Perbaikan Gedung yang pada masa 

yang akan datang khususnya dan Politeknik Negeri 

Bandung pada umumnya”.  Demikian ungkapan       

Rachmad Imbang dalam sambutannya pada saat 

menerima Tim Asesor BAN PT di Ruang Rapat Lantai 3 

Gedung Direktorat. Saat ini, Program Studi D-4 Teknik 

Perawatan dan Perbaikan Gedung menjadi salah satu 

dari tujuh belas program studi (41,46%) program studi 

di Politeknik Negeri Bandung yang terakreditasi B.  

Semoga hasil visitasi ini akan meningkatkan status 

akreditasi dan yang lebih penting adalah meningkatkan 

segala aspek, khususnya peningkatan kualitas pela-

yanan belajar-mengajar.  Menurut catatan  “Warta Pol-

ban”, sampai bulan Desember 2016, jumlah program 

studi yang terakreditasi “A” baru 15 program studi 

(36,59%), sedangkan program studi yang masih ter- 

akreditasi “C” berjumlah 9 program studi (21,95%). Hal 

ini belum memenuhi harapan jika dibandingkan dengan 

status akreditasi Politeknik Negeri Bandung yang su-

dah mendapat-

kan akreditasi 

“A” dan se-

bagai institusi 

unggulan.  

Proses visitasi 

oleh Tim Ba-

dan Akreditasi 

Nasional 

Perguruan 

Tinggi (BAN 

PT) tahun 2017 masih terus dilaksanakan,  tidak hanya 

Program Studi D-4 Teknik Perawatan dan Perbaikan 

Gedung, Jurusan Teknik Sipil, pada tanggal 09-12 

Maret 2017 telah divisitasi juga Program Studi Teknik 

Aeronautika, Jurusan Teknik Mesin. Tim Asesor yang 

akan melaksanakan visitasi adalah Firdaus ST.,MT. 

(POLSRI) dan Ir. Nurchajat, MT. (POLINEMA). (ak)   
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Humas– Unit Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (UPPM) Politeknik Negeri Bandung   merupa-

kan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan 

Politeknik Negeri Bandung (Polban) yang memfasilitasi, 

mengoordinasikan, dan mendukung pelaksana kegiatan 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sa-

ma antarlembaga, Tahun 2016, UPPM telah menerima 

sebanyak 127 judul penelitian untuk berbagai jenis kate-

gori penelitian dengan total anggaran sebesar 

Rp3.589.235.000,00. Jumlah anggaran  tersebut dibiayai 

dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 

(DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Kemenristekdikti) dan DIPA Polban. Sejak di-

luncurkannya Program Desentralisasi Penelitian pada 

tahun 2013 oleh Kemenristekdikti, Politeknik Negeri Ban-

dung secara berkesinambungan selalu memperoleh hibah 

dana desentralisasi penelitian. Pada tahun 2016, kegiatan 

penelitian untuk program penelitian produk terapan 

(hibah bersaing) yang merupakan salah satu program 

penelitian yang dibiayai oleh DRPM Kemenristekdikti, 

UPPM Polban telah menerima 69 proposal penelitian dan 

30 proposal penelitian telah lolos kompetisi dengan total 

anggaran penelitian sebesar Rp1.801.500.000,00– Dari 

jumlah proposal tersebut, 16 proposal merupakan proposal 

penelitian tahun terakhir.  Sebagai salah satu bentuk per-

tanggungjawaban, sosia- lisasi dan penghargaan dari 

Politeknik Negeri Bandung kepada para dosen peneliti, 

hasil penelitian para penerima biaya desentralisasi ini 

pada tanggal 16 Februari 2017 telah diselenggarakan 

diseminarkan hasil penelitian dengan me- nampilkan 14 

peneliti.  Tujuan seminar ini adalah untuk memberi kes-

empatan kepada para dosen Polban yang telah 

melaksanakan penelitian untuk memaparkan hasil karya 

nya kepada para Pimpinan Polban, reviewer, dan rekan 

sejawat. Pelaksanan seminar hasil ini sekaligus sebagai 

pertanggung jawaban Polban kepada DRPM kemen-

ristekdikti atas pelaksanaan penelitian yang telah 

diselesaikan oleh para peneliti tersebut. Polban berhak 

menyelenggarakan pelaksanaan seminar hasil penelitian 

secara mandiri karena Unit Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (UPPM) Polban telah naik status dari 

kategori binaan menjadi kategori madya.  Di samping itu, 

seminar ini bertujuan untuk lebih mendorong para peneli-

ti agar lebih meningkatkan kualitas dan  kuantitas hasil 

penelitian. Hasil pemaparan ini diharapkan tidak hanya 

s e b a t a s 

pemenuhan 

k e w a j i b a n 

dan pemapa-

ran hasil kar-

ya cipta para 

dosen saja, 

tetapi dapat 

d i m a n f a a t -

kan lebih 

luas baik oleh 

masyarakat 

p e n g g u n a 

maupun para dosen Polban serta memeberikan, mem-

berikan ide-ide baru dalam penelitian selanjutnya demi 

kemajuan Politeknik Negeri Bandung. (ak) 

politeknik.or.id 


