
REDAKTUR :   

A 
lhamdulillah, sega-

la puji dan syukur 

kita panjatkan ke 

hadirat Allah Swt atas 

keberadaan Warta Polban  

yang  saat ini akan me-

mulai tahun ke-6. Pim-

pinan Warta Polban me-

ngucapkan terima kasih 

kepada tim redaktur atas 

kerja kerasnya. Warta 

Polban akan terus ber-

benah memperbaiki diri 

dan berupaya  meningkat-

kan kualitas dan layanan 

terkait informasi aktivitas 

pimpinan  Polban. (ak) 
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Humas - Politeknik Negeri Bandung 

bekerja sama dengan Pusat Kesehatan 

Masyarakat Ciwaruga-Kabupaten Ban-

dung Barat melaksanakan kegiatan 

vaksinasi 1.100 vaksin booster jenis  

Pfizer untuk pegawai Polban dan 

masyarakat sekitar kampus Polban. 

Acara ini dilaksanakan di Gedung 

Pendopo Tonny Soewandito,  Sabtu,  

22 Januari 2022 dan disaksikan oleh 

Direktur Polban, Dr. Ir. Rachmad 

Imbang Tritjahjono, M.T., para Wakil 

Direktur, para pejabat Polban, dan 

pengurus satuan sugas (satgas) Covid-

19 Polban. Vaksin booster ini sebagai 

pelengkap dari vaksin-vaksin sebelum-

nya: vaksin covid-1 dan vaksin covid-2.  

Salah satu syarat bagi yang akan 

divaksinasi booster adalah sudah 

divaksin covid-2 dalam jangka waktu 

minimal 6 bulan sebelumnya. Tujuan 

diberikannya vaksin booster ini 

khususnya kepada para pegawai 

Polban (dosen dan nondosen) sebagai 

langkah pencegahan terjadinya pe-

nularan kepada peserta didik atau 

sebaliknya karena Politeknik Negeri 

Bandung berencana akan menyeleng-

garakan sistem perkuliahan semester 

genap tahun 2021/2022 secara 

langsung (luring). Dengan demikian, 

tentu akan terjadi interaksi  langsung 

antara mahasiswa dengan dosen dan  

sebaliknya. Direktur berharap meski 

adanya pemberian vaksin ke-3 ini, 

protokol kesehatan (prokes) covid-19   

tetap dijalankan sebagaimana mesti-

nya. (ak). 

TERAKREDITASI “A” 

OLEH BAN-PT  

HUMAS 



Humas -  Pondok Pesantren Suryalaya yang berlo-

kasi di Kota Tasikmalaya tidak hanya semata-mata 

melaksanakan pendidikan di bidang “kepesantren-

an” semata. Hal ini dibuktikan dengan niat dari 

para pimpinan pondok pesantren Suryalaya untuk 

mengembangan Pendidikan Tinggi Vokasi di 

Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantrean Suryalaya 

Tasikmalaya. Hal tersebut diwujudkan dengan 

kunjungan kerja pimpinan Pondok Pesantren 

tersebut ke Politeknik Negeri Bandung pada  Selasa, 

25 Januari 2022.  Hadir pada acara kunjungan 

kerja ini adalah Pimpinan Pondok Pesantren, yaitu  

H. Denny Harmaen Gandasapoetra, M.M. (Kepala 

SMA YSB-Suryalaya), H. Edi Karman, S.Ag. 

(Sekretaris Umum Yayasan YSB-Suryalaya), dan 

Maman S. (Komite SMA YSB-Suryalaya). Para tamu 

diterima dan dijamu oleh Direktur Politeknik Negeri 

Bandung, Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, MT., 

para Wakil Direktur Polban, Ketua Pusat Penelitan, 

Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Polban dan 

Koordinator Penelitian dan HKI-PPPM Polban. Para 

tamu dari Pondok Pesantren ini diterima di ruang 

rapat lantai-2 Gedung Direktorat, Kemudian acara 

dilanjutkan di ruang kerja Direktur Polban dengan 

acara  paparan materi dan diskusi  tentang rencana 

pihak Pondok Pesantren YSB-Suryalaya Tasik-

malaya untuk mengembangkan pendidikan tinggi 

bidang vokasi. Hal ini disampaikan karena adanya 

rencana pihak Yayasan YSB-Suryalaya Tasikmalaya 

untuk mendirikan perguruan tinggi politeknik di 

Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Pimpin-

an Pondok Pesantren berharap agar Direktur dan 

para pimpinan Polban bersedia membantu 

mewujudkan rencana tersebut. Pihak, Politeknik 

Negeri Bandung sebagai salah satu perguruan 

tinggi vokasional yang sudah berpengalaman dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi kevokasian 

sangat senang akan kunjungan ini. Polban  sangat 

berharap rencana pendirian politeknik di Pondok 

Pesantrean Suryalaya Tasikmalaya segera te-

realisasi. “Polban dengan pengalaman membimbing 

beberapa politeknik di Indonesia siap  membantu”,  

jelas Direktur.  (ak) 
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Humas- Adanya Covid-19 dua tahun terakhir ini 

membuat seluruh kehidupan masyarakat berubah. 

Berbagai macam seruan, himbauan kepada 

masyarakat agar menggunakan masker, mencuci 

tangan dengan sabun dan dengan air mengalir, 

mencegah/menghindari kerumuhan, dan sebagai-

nya terpampang di berbagai tempat umum dan 

media sosial. Perkembangan pandemi covid terus 

terjadi dari waktu ke waktu. Pemerintah Indonesia 

tidak berdiam diri menghadapi ancaman pandemi 

covid-19 ini dengan mengeluarkan kebijakan yang 

dikenal dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM adalah ke-

bijakan yang ditetapkan tahun 2021 dengan tujuan 

untuk menangani penyebaran Covid-19 di Indo-

nesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah 

telah lebih dulu menerapkan pembatasan sosial 

berskala besar yang berlangsung di sejumlah 

wilayah di Indonesia. Semua ini dilakukan untuk 

meminimalkan  dampak  covid-19 ini. Kebijakan 

Pemerintah Indonesia ini berdampak juga  pada 

sektor  ekonomi, sosial , budaya, agama, dan Pen-

didikan. Kehadiran pegawai untuk bekerja di kantor 

(Work from Office :WFO) dibatasi dan sebagian 

harus bekerja dari rumah (Work From Home). 

Sekolah-sekolah, perguruan tinggi tidak di-

perkenankan melaksanakan proses belajar 

mengajar atau kegiatan akademik lainnya secara 

langsung (luring) dan harus dilakukan secara tanpa 

tatap muka (daring). Hal ini pun dialami oleh 

Politeknik Negeri Bandung. Kampus yang biasanya 

ramai akan hiruk pikuk mahasiswa, tiba-tiba 

menjadi sepi tanpa aktivitas mahasiswa dan ini 

terjadi sudah empat semester. Tidak ada keramaian 

saat acara wisuda dan saat pengukuhan mahasiswa 

baru;  semuanya harus dilaksanakan secara daring 

atau luring yang terbatas.  Tanggal 31 Januari 2022 

sebagai momentum mahasiswa Polban untuk 

kembali ke kampus. Walaupun tidak semua bisa 

terealisasi,  tetapi ini sudah cukup  mengobati rasa 

rindu akan suasana dan geliat kehidupan kampus. 

Selamat belajar, tetap menjalankan protokol 

kesehatan. (ak)  
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