
Alamat Redaksi : 
Humas-Politeknik Negeri Bandung 

Gedung Direktorat lantai-1 
Telp : (022) 2013789– 2007651 

Facs : (022) 2013889 
E-mail : humas@polban.ac.id 

Humas :  Bangsa Indonesia memperingati-

Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-72      

Kemerdekaan Republik Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 2017.  Seluruh masyara-

kat Indonesia baik yang berada di Indonesia 

maupun yang berada di luar negeri dengan 

antusias dan bersemangat memperingati 

hari kemerdekaan ini.  Peringatan hari ke-

merdekaan tahun 2017 bertemakan 

“Indonesia Kerja Bersama”. Politeknik 

Negeri Bandung (Polban) memperingati 

HUT RI ini dengan melaksanakan upacara 

bendera. Upacara bendera yang dipimpin 

oleh Direktur Polban, Dr. Ir. Rachmad    

Imbang Tritjahjono, MT. Hadir pada 

pelaksanaan upacara tersebut para Pem-

bantu Direktur, pejabat struktural, para 

staf tenaga pendidik, para staf tenaga 

kependidikan, dan para mahasiswa baru 

dan perwakilan dari tiap jurusan/program 

studi di lingkungan Polban. Panitia pelaksa-

na upacara bekerja sama dengan UKM 

Pramuka sebagai petugas keprotokolan dan 

petugas pembawa dan pengibaran bendera. 

Untuk  menyanyikan lagu-lagu wajib dan 

lagu persembahan panitia juga dibantu oleh 

Paduan Suara Mahasiswa. Dalam pelaksa-

naan upacara, panitia berpedoman pada 

susunan acara yang ditetapkan oleh Kemen-

terian Sekretaris Negara Republik Indone-

sia (Mensesneg). Menristekdikti dalam sam-

butannya, yang dibacakan oleh, Direktur 

Polban mengajak untuk membangun bang-

sa ini bersama-sama, bergotong-royong, 

bahu-membahu, bersinergi, dan saling 

melengkapi mewujudkan Indonesia yang 

bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Keberhasilan yang telah dicapai adalah  

menurunnya angka kemiskinan, menurun-

nya tingkat penggangguran, mening-

katnya peluang dan akses terhadap fasili-

tas pendidikan dan kesehatan, serta aspek 

lainnya. Namun, di balik pencapaian ter-

sebut, terdapat beragam problem yang 

menjadi tantangan baik di tingkat lokal, 

regional, maupun global. Salah satu tan-

tangan terbesar saat ini adalah persoalan 

kualitas SDM. Sebagian besar tenaga ker-

ja di Indonesia memiliki tingkat pendidi-

kan rendah atau berkeahlian rendah-

menengah dan terkategori tenaga kerja 

tidak terlatih (unskilled labor). Hal ini 

tidak hanya menjadi tantangan bagi kita 

di tingkat produktivitas ekonomi, tetapi 

mempengaruhi daya saing di tingkat re-

gional dan global. Persaingan dalam era 

globalisasi ini akan sangat ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusia. Tahun 

2019, Kemenristekdikti telah menetapkan 

tujuan strategis yang akan dicapai yaitu 

“meningkatkan relevansi, kuantitas 

dan kualitas sumber daya manusia 

berpendidikan tinggi, serta kemampu-

an iptek dan inovasi untuk keunggu-

lan daya saing bangsa”. Di sisi lain, 

Menristekdikti mengingatkan akan baha-

ya kebebasan dalam berekspresi melalui 

media sosial yang sering disalah gunakan 

oleh oknum yang tidak bertanggung jawab 

dengan menebarkan kebencian, hujatan, 

hasutan, informasi hoax, paham radikal 

yang tujuannya untuk memecah belah 

NKRI. Pada pelaksanaan upacara kali ini, 

Politeknik Negeri Bandung memberikan 

penghargaan kepada para pelaksana 

teladan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, untuk kategori peningkatan 

kapasitas institusi, pemberdayaan 

masyarakat dan penerapan teknologi tepat 

guna untuk penguatan UKM. (ak) 

Pojok Redaktur :           

I nnaa Lillaahi Wa Innaa 

Ilaihi Rooji’iuun. Pimpi-

nan Warta Polban menyam-

paikan turut berduka 

cita atas wafatnya para 

purna bhakti tenaga 

kependidikan, (1). Bapak 

Didi Sutisna, (Jurusan Akuntan-

si), (2). Bapak Rahmat (UP. 

MKU), dan  (3). Bapak 

Sumarno (Jurusan 

Akuntansi). Semoga 

almarhum diampuni 

dosa-dosanya dan diterima sega-

la amal ibadahnya, dan bagi 

keluarga yang ditinggal-

kan semoga diberi keta-

bahan. Amiin. 
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Humas : Kegiatan pelatihan bela negara dan ke-

disiplinan bagi mahasiswa baru Politeknik Negeri 

Bandung Tahun Akademik 2017/2018 diakhiri dengan 

kuliah umum yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 

Agustus 2017 di Pendopo Tonny Soewandito 

Politeknik Negeri Bandung dengan narasumber 

Direktur Polban, Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, 

M.T. dan Wakil Komandan Kodiklat TNI-AD, Mayor 

Jenderal, Dr. Bachtiar, S.I.P., M.A.P., dengan mode-

rator Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan 

dan Alumni, Angki Apriliandi Rachmat, S.ST.,M.T. 

Kedatangan para narasumber di Pendopo Tonny Soe-

wandito Polban disambut dengan lagu Mars Polban 

dan teriakan yel-yel dari para mahasiswa baru. Acara 

kuliah umum ini dibuka secara resmi oleh Direktur 

Polban dan dilanjutkan dengan penyampaian materi 

kuliah umum. Dalam penyampaian materinya, 

Direktur berharap kepada para mahasiswa baru se-

bagai calon pemimpin selama menempuh pendidikan 

di Polban harus paham visi, misi, dan mampu me-

nanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai seperti ju-

juran, tangguh, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat 

mutu.  Mayor Jenderal, Dr. Bachtiar, S.IP.,M.A.P. 

dalam penyampaian materinya, berharap kepada pa-

ra mahasiswa senantiasa mencontoh kepemimpinan 

Panglima Sudirman yang dengan gigih, pantang me-

nyerah, selalu bersemangat dalam  memimpin 

pasukannya membela tanah air dari penjajah walau-

pun dalam keadaan sakit. Selanjutnya, beliau juga 

berpesan kepada para mahasiswa agar selalu mening-

katkan kemampuan, wawasan, dan pengetahuan me-

lalui pendidikan maupun pelatihan. Sebagai 

masyarakat intelektual yang menempuh pendidikan 

tinggi, mahasiswa harus mampu menjaga diri ma- 

sing-masing dari hal-hal yang negatif yang nantinya 

dapat merugikan diri sendiri, menghancurkan masa 

depan seperti ketergantungan obat, curanmor, narko-

ba, pergaulan bebas, atau hal-hal yang sifatnya me-

langgar hukum. Sebagai warga Negara, kita harus 

setia, loyal kepada Pancasila, UUD ’45,  Pimpinan 

Nasional dan selalu menjaga setiap jengkal wilayah 

tanah air sebagai Negara Kesatuan Republik Indone-

sia (NKRI). NKRI adalah martabat dan harga diri 

bangsa Indonesia. (ak) 

 elamat kepada para Pelaksana Teladan Kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.  

1. Kategori Peningkatan Kapasitas Institusi,  

 Dr. Any Ariani Noor, S.Pd.,M.Sc. (Adm. Niaga)  

 Tommy Andrianto, S.ST. Par.,MM. Par.  (Adm. Niaga) 

 Drs. Dwi Suhartanto, MCM.,Ph.D. (Adm. Niaga) 

2. Kategori Pemberdayaan Masyarakat,  

 Nani Yuningsih, S.Si.,M.Si. (UP. MKU) 

 Sunarto, S.T.,M.Eng. (Teknik Elektro)  

 Ratu Fenny Muldiani, S.Si.,M.Si. (UP. MKU) 

3. Kategori Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk        
Penguatan UKM,  

 Undiana Bambang, S.ST., M.Eng. (Teknik Mesin) 

Humas : Politeknik Negeri Bandung sebagai  

perguruan tinggi vokasi terus mengembangkan sara-

na pendidikan seperti pembangunan gedung labora-

torium dan bengkel sebagai sarana penunjang prak-

tik mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan 

(skill) kerja.  Salah satu pembangunan yang sedang 

dilaksanakan saat ini adalah pembangunan gedung 

pusat bisnis (business centre) Jurusan Administrasi 

Niaga.  Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Bidang Konstruksi,  H. Muhtar, S.T.,M.T., total biaya 

pembangunan gedung business centre sebesar Rp8,7 

milyar,  luas area + 1000 m2, dan luas lapak 

bangunan + 480 m2. Pekerjaan pembangunan gedung 

akan dikerjakan oleh dua konsultan, untuk konsul-

tan perencanaan dikerjakan oleh CV Rajaya 

Rekayasa,  konsultan pengawas oleh CV Gelora Kar-

ya Panikel, sedangkan untuk pekerjaan pem-

bangunan gedung akan dikerjakan oleh  PT Amber 

Nasya. Pembangunan gedung secara resmi dibuka 

oleh Direktur Polban, Dr. Ir. Rachmad Imbang Trit-

jahjono, M.T., pada hari Sabtu, 24 Agustus 2017 di 

lokasi proyek pembangunan yaitu di belakang gedung 

Jurusan Administrasi Niaga dan ditandai dengan 

pemancangan tiang awal. Hadir pada acara pe-

resmian tersebut  Sekretaris Senat, para Anggota 

Komisi Senat, Para Pembantu Direktur, dan para 

pejabat struktural Polban. Dalam sambutannya, 

Direktur mengharapkan dengan dibangunnya gedung 

business centre, mahasiswa dapat melaksanakan real 

business dan paham akan bisnis sehingga setelah 

selesai pendidikan  mereka mampu membuka pe-

luang bisnis baru dan mampu menyelesaikan perma-

salahan bisnis di masyarakat. (ak) 
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