
REDAKTUR :   

s atu bulan umat Is-
lam menjalani iba-
dah puasa di bulan 

Ramadhan 1440 H. Bulan 
yang penuh dengan ber-
kah, ampunan, dan  nilai-
nilai ibadah. Kegiatan ini 
diakhiri dengan perayaan 
Hari Raya Idhul Fithri 
1440 H., yang mem-
bahagiakan bagi umat Is-
lam dan sebagai ungkapan 
rasa syukur kepada Allah 
S . W . T .  Sho l a t  I ed 
melengkapi ibadah Rama-
dhan. Semangat hijrah 
untuk menjadi insan yang 
lebih baik. Selamat Idul  

Fitri 1440 H. (ak) 
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Humas : Direktur Politeknik Negeri 

Bandung, Dr. Ir. Rachmad Imbang T., 

M.T. melantik dan mengambil sumpah 

jabatan para anggota senat periode 

tahun 2019-2023. Acara pelantikan 

ini  dilaksanakan di Ruang Auditori-

um lantai 3 Gedung Direktorat pada 

tanggal 30 April 2019 dan 7 Mei 2019. 

Anggota senat pe-riode 2019-2023 

berjumlah 46 orang yang terdiri atas 

16 orang untuk ja-batan anggota 

senat ex- officio dan 30 orang untuk 

jabatan anggota senat perwakilan 

dosen. Anggota senat yang dilantik 

mengucapkan sumpah menurut aga-

ma masing-masing, dilanjutkan 

dengan penandatanganan berita acara 

dan pakta integritas. Hadir pada acara 

pelantikan ini para anggota senat peri-

ode sebelumnya dan para pejabat 

struktural Politeknik Negeri Bandung. 

Dalam kata sambutannya, Direktur 

berharap kepada anggota senat yang 

baru untuk bersama-sama mem-

bangun, memajukan Polban. Direktur 

juga menyampaikan terima kasih 

kepada anggota senat periode sebe-

lumnya atas dedikasi dan kerja sama 

mereka.  Ada perbedaan struktur  or-

ganisasi senat Polban periode tahun 

2019-2023. Pada periode sebelumnya   

untuk jabatan Ketua  Senat dijabat 

oleh Direktur.  Sekarang jabatan terse-

but akan dipilih dari salah satu  ang-

gota dari perwakilan dosen. Selamat 

bertugas…! (ak) 

TERAKREDITASI “A” 

OLEH BAN-PT  

HUMAS 

HUMAS 



Humas - Politeknik Negeri Bandung bekerja sama 

dengan Politeknik Negeri Jakarta, Centre for Promo-

tion of Knowledge and Language Learning Universiti 

Malaysia Sabah (UMS), dan Politeknik Kota Kina-

balu (PKK) menyelenggarakan kegiatan internasio-

nal bersama yaitu Seminar International Research 

Colloquium of Social Science and Engineering 

(IRCIM).  Adapun tema dari seminar ini adalah 

“Knowledge Sharing Without Boundaries”.  Kegiatan 

ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama in-

ternasional dan mengembangkan ilmu penge-

tahuan dan teknologi (IPTEK) antar perguruan di 

Indonesia dan Malaysia. Acara diawali dengan 

penanda-tangan Nota Kesepahaman para pimpinan 

perguruan tinggi terkait kemudian dilanjutkan 

dengan presentasi dari setiap perwakilan per-

guruan tinggi peserta seminar.  Acara seminar ter-

sebut diikuti  30 orang peserta;  Malaysia Universi-

ty Malaysia Sabah (UMS) sebanyak 1 orang, 

Politeknik Kota Kinabalu (PKK) sebanyak 10 orang. 

Dari perguruan tinggi Indonesia, peserta diwakili 

oleh Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) 

sebanyak 19 orang, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) 

sebanyak 6 orang, dan Universitas Jenderal Ach-

mad Yani sebanyak 4 orang.  Acara secara resmi 

dibuka oleh Direktur Polban, Dr. Ir. Rachmad Im-

bang Trithajono, M.T. Hadir sebagai keynote speak-

er adalah Abdillah (Direktur Politeknik Negeri Ja-

karta), (Politeknik Kota Kinabalu) Zainab Binti -

Othman, dan Dwi Suhartanto (Politeknik Negeri 

Bandung). Dalam penyampaian materi seminar, 

Dwi mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja 

oleh industri jasa saat ini cenderung meningkat,  

sementara industri manufaktur mengalami pe-

nurunan. "Sekarang eranya industri jasa, men-

guasai GDP negara-negara di dunia. Service ini 

sangat penting," Kondisi ini menyebabkan kon-

sumen masa depan dan teknologi menjadi hal 

penting. Teknologi banyak mempengaruhi perkem-

bangan industri jasa. Demikian pula, perilaku kon-

sumen yang juga berkembang atas pengaruh 

teknologi”, demikian menurut Dwi. Keesokan 

harinya, atas permintaan dari pihak UMS acara 

dilanjutkan dengan kegiatan Corporate Social Res-

ponsibility (CSR) berupa bakti sosial bersama anak-

anak Panti Asuhan Al-Fien Sarijadi.  (ak) 

ENAM PERGURUAN TINGGI 

SWASTA MENGIKUTI PROGRAM 
ASUH DI POLBAN 

 

Humas – Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat 

Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan kembali 

memfasilitasi  perguruan tinggi yang memiliki kemam-

puan dan memiliki mutu unggul untuk membimbing 

perguruan tinggi di sekitarnya yang masih tera-

kreditasi C dan masih perlu pembimbing untuk 

meningkatkan mutunya melalui “Program Asuh 

menuju Prodi Unggul”. Polban salah satu perguruan 

tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Penjaminan Mutu 

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemaha-

siswaan untuk menjadi pengasuh bagi enam perguru-

an tinggi swasta.  Penandatanganan Nota Kesepaham-

an antara Polban dengan enam perguruan tinggi 

swasta tersebut dilaksanakan di Ruang Auditorium 

Lantai 3, Gedung Direktorat. Keenam perguruan ting-

gi swasta tersebut adalah Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer (STMIK) Mardira, Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Ban-

dung, Institute Teknologi dan Sains (ITS) Bandung, 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Holistik Pur-

wakarta, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidi-

kan (STKIP) Purwakarta, dan Sekolah Tinggi Keguru-

an dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Syekh Manshur 

Pandeglang Banten. Program asuh bertujuan untuk 

membangun budaya mutu melalui terlembaganya dan 

berfungsinya sistem penjaminan mutu pendidikan 

tinggi yang berkelanjutan. Program ini diharapkan  

dapat meningkatkan penilaian akreditasi institusi 

maupun program studi yang ada di perguruan tinggi 

bersangkutan. Selain itu, program asuh ini bertujuan 

untuk membentuk unit penjaminan mutu 

(mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan 

tinggi sampai ditingkat program studi)  tersusun doku-

men SPMI yang telah diujicobakan dan siap diterap-

kan pada program studi di perguruan tinggi yang di-

asuh, dan tersedianya dokumen hasil evaluasi program 

pengasuhan penjaminan mutu dan rekomendasi tindak 

lanjut. Pengisian data implementasi SPMI perguruan 

tinggi asuh dilaksanakan melalui laman Pemetaan 

Implementasi SPMI.  Program Asuh tersebut akan 

dilaksanakan oleh SPM-Polban. Dalam sambutannya, 

Direktur berharap agar kegiatan ini dapat diikuti 

dengan baik dan dapat saling bekerja sama dengan 

perguruan tinggi lain untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. (ak) 
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