
REDAKTUR :   

A  lhamdulilah, puji   

syukur dipanjatkan 

ke hadirat Allah Subhana-

hu wa Ta’ala, Warta Polban 

sudah memasuki tahun  

ke-3. Di usia yang masih 

relatif muda ini, tim 

redaksi menyadari masih 

banyak kekurangan. Tim 

Redaksi terus bekerja 

dengan melakukan pening-

katan kualitas, tampilan 

desain maupun sajian ma-

teri. Semoga di tahun 

2019, Warta Polban tetap 

eksis dan konsisten dalam 

hal mempublikasikan hal-

hal penting dan perlu 

diketahui oleh masyarakat 

Polban. (ak) 
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Humas :  Humas Politeknik Negeri 

Bandung di awal tahun 2019 menoreh 

prestasi,  yaitu menjadi juara terbaik 

2 untuk kategori Media Sosial dalam 

ajang kompetisi Anugerah Humas 

yang diselenggarakan oleh Kementeri-

an Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Kemenristekdikti). Pemberian 

Anugerah Humas bagi Perguruan 

Tinggi Negeri (PTN) dan Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), 

serta Pengelola Pengaduan Pelayanan 

Publik (Lapor!) sebagai apresiasi atas 

kinerja Humas dan pengelola Lapor. 

Acara yang diselenggarakan di Univer-

sitas Diponegoro (Undip) ini merupa-

kan kali kedua digelarnya penganuge-

rahan. Aspek yang dinilai dalam Anu-

gerah Humas meliputi kualitas pela-

yanan informasi melalui internet 

(website), media sosial, dan hubungan 

media. Sedangkan pada Anugerah 

Pengelola Lapor!, aspek yang dinilai 

adalah kuanti tas  pengaduan, 

penyelesaian, dan rata-rata tindak 

lanjut. Acara ini diselenggarakan oleh 

Biro Kerja sama dan Komunikasi Pub-

lik (KSKP) Kemenristekdikti dan 

melibatkan para juri yang inde-

penden dan kompeten, seperti Adita 

Irawati (Staf Khusus Presiden Bidang 

Komunikasi Lembaga), Nukman 

Luthfie (Digital Strategis), dan Dian 

Agustine Nuriman (Anggota Persatu-

an Humas serta Founder Nagaru 

Communication). Sekretaris Jenderal 

Kemenristekdikti, Ainun Na’im da-

lam sambutannya berharap humas 

PTN dan LLDikti semakin berkuali-

tas. Pemberian anugerah ini juga 

diharapkan mendorong insan kehu-

masan PTN dan LLDikti untuk 

berkarya lebih kreatif. PTN dan 

LLDikti terpilih dapat memotivasi 

humas lainnya untuk berkiprah 

lebih baik lagi yang belum menang 

diharapkan untuk tetap berkarya. 

Kami tunggu karya terbaik Anda di 

tahun 2019, ucap Bapak Ainun. 

Selain Sesjen, acara penganuge-

rahan juga dihadiri oleh Rektor Un-

dip, Kepala LLDikti Wilayah VI Jawa 

Tengah, dan Kepala Biro KSKP      

Kemenristekdikti. (ak) 
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Humas - Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, S.H. 

M.Si dan rombongan melakukan kunjungan ke 

Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 8 Januari 

2019. Bupati dan rombongan diterima langsung 

oleh Direktur Polban, Dr. Ir. Rachmad Imbang T., 

M.T. dan didampingi Pembantu Direktur Bidang 

Akademik, Dr. Ir. Paula S. Rudati, M.Si., Pembantu 

Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

Drs. Mulyadi Yuswandono, Dipl. Ing., M.T.,  para 

Kepala  Bagian dan Dr. Ir. Noor Cholis Basjarud-

din, M.T. Dalam sambutannya, Bupati Pekalongan 

mengatakan bahwa keberadaan politeknik negeri di 

daerah Pantura, khususnya di Kabupaten Pekalon-

gan   sangat penting karena saat ini baru ada tiga 

politeknik negeri di wilayah Jawa Tengah. Jika 

dibandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. 

Jumlah ini masih dianggap kurang. Dengan ada-

nya satu politeknik negeri khususnya di Pekalo-

ngan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan vokasi di wilayah 

sekitar Brebes-Kendal-Banyuwangi, sampai  Wono-

soba. Selanjutnya, Bupati mengatakan bahwa 

penduduk yang berjumlah 20 juta dengan karak-

teristik masyarakat yang bekerja di bidang wiras-

wasta perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan 

akademik yang memadai. Untuk itu, Bupati Pe-

kalongan berharap agar Direktur Polban dan tim 

dapat membantu secepatnya merealisasi  berdiri-

nya politeknik negeri di Pekalongan. Apalagi, saat 

ini Akademi Komunitas Negeri (AKN) masih diasuh 

dan dibimbing serta menjadi bagian dari salah satu 

program studi di Polban.  Keberadaan AKN ini akan 

memudahkan proses pendirian politeknik.  Pada 

kesempatan ini Direktur Polban menyatakan bah-

wa pada prinsipnya Polban siap membantu 

berdirinya politeknik negeri di Kabupaten Pekalon-

gan. Direktur Polban menyampaikan pesan bahwa 

apabila sudah menjadi politeknik negeri, 

keberadaan politeknik ini tentu akan menjadi aset 

nasional dan dampaknya meluas pada penerimaan 

mahasiswa baru. Pemerintah daerah tidak bisa 

membatasi sistem penerimaan mahasiswa hanya 

untuk putra daerah. Hal ini tentunya akan 

berdampak positif terhadap daya juang dan daya 

saing siswa lokal untuk berkompetisi dengan siswa 

dari daerah lain di Indonesia. (ak) 

TELECONFERENCE ROOM               

POLBAN TERBAKAR  

 KUNJUNGAN BUPATI                           

PEKALONGAN DAN ROMBONGAN 

KE POLBAN  

Humas – Gedung Direktorat Politeknik Negeri Ban-

dung mengalami kebakaran. Kebakaran terjadi pa-

da hari Senin, 7 Januari 2019. Salah satu               

ruangan yang terbakar adalah teleconference room 

yang terletak di lantai 2 Gedung Direktorat.  Ruang-

an yang terbakar biasanya digunakan untuk kuliah 

dosen tamu. Kejadian kebakaran diketahui setelah 

adanya laporan dari beberapa staf yang sedang 
bekerja di salah satu ruangan yang berdekatan 

dengan sumber kebakaran. Menurut pengakuan 

beberapa staf dan para siswa magang yang berada 

di ruangan Bagian Administrasi Umum dan Keu-

angan (BAUK), mereka mendengar seperti ada suara 

ledakan, lalu mereka keluar untuk melihat dan 

mencari sumber suara tersebut. Pada saat itu pula 

mereka melihat kepulan asap hitam keluar dari sa-

lah satu pintu ruangan yang diduga terbakar. Mere-

ka pun berhamburan lari dan keluar dari ruangan 

BAUK. Salah satu staf dari BAUK melaporkan ke-

jadian ini kepada Kepala Subbag Tata Usaha dan 

memerintahkan kepada staf tersebut untuk meng-
hubungi Kepala Satuan Keamanan (Kasat) Polban. 

Laporan  diterima oleh Wakil Kasat. Atas instruksi 

dari Wakasat beberapa anggota Satuan Pengaman 

(Satpam) Polban bergerak menuju tempat kejadian 

perkara (TKP). Kebakaran ini sempat membuat ke-

panikan para pegawai yang sedang bekerja di Ge-

dung Direktorat. Berdasarkan pantauan CCTV,  

kepulan asap hitam mulai terlihat pada pukul 9.35 

menit dan seketika itu pula beberapa pegawai dan 

direktur berupaya untuk mema-damkan api dengan 

alat pemadam kebakaran (APAR) ke sumber api 

sambil menunggu bantuan mobil pemadam keba-

karan datang. Upaya ini berhasil dengan dipa-

damkannya sumber api. Selanjutnya, penanganan 
lokasi kebakaran dilakukan oleh tim pemadam ke-

bakaran dari kota Bandung, Kabupaten Bandung 

Barat, dan Lembang. Untuk mencegah terjadinya 

kebakaran susulan, regu kebakaran melakukan 

penyemprotan air ke sumber-sumber kebakaran 

dan lingkungan sekitarnya untuk proses pendingi-

nan. Tempat kejadian perkara dijaga oleh Satuan 

Keamanan Polban dan dibantu oleh beberapa ang-

gota dari Kepolisian Cisarua Kabupaten Bandung 

Barat. Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa 

karena pada saat terjadi kebakaran ruangan dalam 

keadaan kosong. Sumber kebakaran diduga berasal 

dari hubungan arus pendek listrik. (ak) 
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