
REDAKTUR :   

A da saatnya kita da-

tang dan ada saatnya 

pula kita harus pergi mening-

galkan seluruh kenangan 

indah, suka, dan duka sela-

ma mengabdikan diri di 

Politeknik Negeri Bandung.  

Ada tangisan, perjuangan, 

luka, tawa, bahagia dan          

rindu. Semua ini yang mem-

buat  hati kita berat untuk 

menghadapi perpisahan. 

Ketangguhan dan kesuksesan 

datang dari banyak proses 

yang terkadang menyakitkan, 

tetapi semua ini menempa 

kita menjadi manusia yang 

mandiri, tangguh, dan sukses. 

(ak) 
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menoreh prestasi membanggakan.  

Sebagai perguruan tinggi negeri yang 

menyelenggarakan pendidikan bidang 

vokasi di Indonesia, Polban berhasil 

menempati posisi peringkat kedua da-
lam klasterisasi perguruan tinggi 

vokasi oleh Kementerian Riset, Tekno-

logi, dan Pendidikan Tinggi (Kemen-

ristekdikti) tahun 2019. Penghargaan 

tersebut diserahkan langsung oleh 

Menristekdikti kepada Direktur Pol-

ban, Jumat(16/8) sore di Tangerang, 

Banten. Direktur Polban, Dr. Ir. Rach-

mad Imbang T., MT. mengatakan bah-

wa prestasi ini menjadi sebuah ke-

banggaan karena Polban tahun sebe-

lumnya berada di peringkat 7, dan  

sekarang diperingkat 2. “Semua ini 

merupakan kerja keras bersama mulai 
tenaga pendidik, tenaga kependidikan, 

para mahasiswa, dan pengelola. 

Semua komponen ini bersinergi se-

hingga melalui proses penilaian kita 

dapat meraih terbaik.” Dengan ter-

pilihnya Polban menjadi perguruan 

tinggi bidang vokasi nomer 2 di Indo-

nesia, tentu banyak tantangan yang 

harus dihadapi. Oleh karenanya, Pol-
ban akan terus menjaga mutu, mulai 

dari mutu pendidikan, penelitian, 

pengab-dian masyarakat, dan kualitas 

SDM. Tentunya, terus memotivasi pa-

ra mahasiswa agar dapat berprestasi 

di tingkat nasional dan internasional. 

Direktur Polban berharap agar semua 

komponen yang ada di Polban tetap 

bersemangat mengisi kekuatan dalam 

bidang masing masing. Mahasiswa  

terus mengembangkan diri dan belajar 

dengan tekun. Dengan kontribusi dari 

para sivitas akademika, diharapkan 

Polban dapat meningkatkan prestasi 
keperingkat yang lebih baik lagi,” im-

buh Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjah-

jono, MT. (ak) 

TERAKREDITASI “A” 

OLEH BAN-PT  
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Humas - Tahun akademik 2019/2020, Magister 

Saint Terapan (MST) Politeknik Negeri Bandung  

mengukuhkan sebanyak 42 orang mahasiswa ba-

ru.  Pengukuhan mahasiswa baru dikukuhkan oleh 

Direktur Politeknik Negeri Bandung, Dr. Ir. Rach-

mad Imbang Tritjahjono, MT. di Ruang  Auditorium 

Gedung Direktorat, Senin, 26 Agustus 2019. Hadir 

pada acara ini pembantu direktur, pejabat 

struktur, dan para undangan lainnya. Ketua          

Magister Saint Terapan (MST), Prof. Drs. Dwi Su-

hartanto, MCM., Ph.D., dalam laporannya me-

nyebutkan bahwa untuk tahun akademik 

2019/2020 ini, Program Magister Terapan 

Rekayasa Infrastuktur (MTRI) menerima sebanyak 

22 orang dari 53 orang yang mendaftar dari 6 

Politeknik Negeri di Indonesia.  Program Magister 

Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah 

(MTKPS) menerima sebanyak 20 orang dari 61 

orang pendaftar dan 6 pendaftar berasal dari 

Politeknik Negeri dan IAIN Pekalongan. Penerimaan 

calon mahasiswa untuk tahun ini berbeda dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini seleksi 

penerimaan calon mahasiswa di-lakukan dengan 

ujian tulis dan wawancara secara on line. Jumlah 

pendaftar berasal dari perguruan tinggi 

negeri/swasta sebanyak 20 perguruan tinggi.  

Demikian menurut Prof. Dwi Suhartanto.  Pada 

acara pe-ngukuhan, perwakilan calon mahasiswa 

baru yaitu  diwakili oleh Syifa Alfina Sholehah dan 

Dian Firdaus menerima secara simbolis jas al-

mamater dari Direktur Polban untuk dipakai se-

bagai pertanda bahwa mereka para calon maha-

siswa baru sudah resmi dikukuhkan sebagai ma-

hasiswa baru Polban. Acara dilanjutkan dengan 

Hymne dan Pembacaan janji mahasiswa Politeknik 

Negeri Bandung oleh perwakilan mahasiswa dan 

diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Direktur da-

lam sambutannya mengucapkan selamat kepada 

para mahasiswa atas dikukuhkan sebagai maha-

siswa baru Polban dan berpesan agar jangan me-

nyia-nyiakan akan kesempatan ini. Menyongsong 

revolusi industri 4.0 dibutuhkan SDM yang handal, 

kompeten dalam bidangnya, siap dan sanggup 

menghadapi tantangan di masa depan, demikian 

sambutan Direktur. (ak) 
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Humas - “Di sini ada tangisan, ada perjuangan, ada 

luka, ada tawa, bahagia dan rindu. Dan itu 

semuanya yang memberatkan ketika harus 

berpisah”, demikian untaian kata bijak yang di-

bacakan oleh pembawa acara pada acara Penye-

rahan Surat Keputusan Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 

kepada dua puluh orang pegawai Politeknik Negeri 

Bandung (Polban) yang akan purnabhakti tahun 

2019. Acara tersebut dilaksanakan tanggal 17 

Agustus 2019, di Ruang Auditorium, Lantai 3, Ge-

dung Direktorat. Hadir pada acara ini para pejabat 

strutural, kerabat dan para undangan. Kedua 

puluh pegawai purnabhakti tersebut adalah                

Rochaeti, S.T.,M.T., Ir. Rd. Rr. Elisabeth Marlalana, 

M.T., Ir. Suherman, M.Eng.,Ph.D., R. Ruddy Suhar-

yo, HR, S.ST.,  Heri Suhaeri, Drs. Faldian, M.Eng., 

Jenal Mustopa, Malayusfi, BSEE., M.Eng, Ponny 

Pantjawaty, Hartini Djohar, S.H., Koko, Dra. Yani 

Adyawardhani, M.Ed.Admin.,M.Pd., Drs. Wiwip 

Martono, M.Sc., Nandang Tarmana, S.Sos., Suhayat 

Mulyana, Siti Jubaedah, Asep Yohan, Jumanto, 

S.Sos., M.AP., Yoyo, Wawan Suparwan. Jumanto 

dan Suherman selaku perwakilan dari pegawai 

purnabhakti menyampaikan permohonan maaf 

selama bertugas dan mengabdi di Polban banyak 

berbuat salah dan belum bisa berbuat terbaik bagi 

institusi, dan mereka juga mengucapkan terima 

kasih kepada pimpinan atas kepercayaan yang te-

lah diberikan selama bertugas baik sebagai staf 

maupun yang bertugas sebagai dosen di Polban.  

“Atas nama seluruh sivitas akademika, saya sam-

paikan ucapan terima kasih atas pengabdian, dedi-

kasi dan loyalitas yang telah bapak/ibu berikan 

kepada institusi Politeknik Negeri Bandung ini, dan 

permohonan maaf apabila selama Bapak/Ibu 

mengabdikan diri di sini banyak hal-hal yang mem-

buat Bapak/Ibu kecewa dan sakit hati”, demikian 

sambutan Direktur Polban, Dr. Ir. Rachmad              

Imbang, Tritjahjono., MT. Acara dilanjutkan dengan 

pemberian SK Purnabhakti dan jas Polban kepada 

seluruh pegawai yang purna bhakti. Acara ditutup 

dengan ramah tamah. Mapai desa nu baranang, 

manggih domba disimbutan, aya mangsana datang, 

aya oge mangsana pamitan. (ak)  
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