
REDAKTUR :   

E 
ntah sampai ka-

pan Covid-19 

akan berakhir. 

Masyarakat terus 

menerus dibuat was-was 

akan  dampak Covid-19 ini. 

Beberapa waktu yang lalu, 

kondisi mulai membaik. 

Aktivitas perekonomian 

masyarakat mulai membaik 

juga dan berjalan normal 

kembali sebagaimana mesti-

nya tanpa adanya Pem-

berlakuan Pembatasan Ke-

giatan Masyarakat Darurat 

Covid-19. Akan tetapi, se-

karang kondisi mulai mem-

buruk kembali dan ma-

syarakatpun mulai terkena 

dampaknya dengan di-

berlakukannya kembali 

PPKM. (ak). 
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Humas- Untuk mengantisipasi dam-

pak menularnya pandemi Covid-19/

Omicron di lingkungan  mahasiswa dan 

tenaga pendidik, Politeknik Negeri 

Bandung bekerja sama dengan Pus-

kesmas Desa Ciwaruga, Kabupaten 

Bandung Barat melakukan tes Antigen 

Covid-19/Omicron dengan sasaran  

seratus orang mahasiswa Polban 

(perwakilan dari masing-masing ju-

rusan/program studi). Akan tetapi, 

karena keterbatasan alat, akhirnya tes 

Antigen Covid-19/Omicron ini di-

lakukan hanya sebanyak  tujuh puluh 

mahasiswa dan dilakukan secara acak 

(random). Tujuan dilakukannya tes 

Antigen Covid-19/Omicron adalah un-

tuk  mengetahui dan mengantisipasi 

berkembangnya pandemi covid-19 di 

kalangan mahasiswa yang selama 

pelaksanaan perkuliahan semester 

ganjil dilaksanakan secara daring/on 

line. Selama waktu itu mereka lebih 

banyak berada di rumah dengan 

berbagai aktivitas dan berinteraksi 

dengan lingkungan sekitar. Hal ini 

tidak menutup kemungkinan di antara 

mereka ada yang terkontaminasi virus 

Covid-19/Omicron. Padahal, saat 

mereka kembali ke kampus, mereka 

akan mengikuti perkuliahan semester 

genap dengan tatap muka secara lang-

sung. Hasil akhirnya tes yang di-

lakukan  oleh tim kesehatan dan 

satgas Covid-19 Polban ditemukan 

satu orang terkontaminasi. Peserta 

yang terkontaminasi sudah ditangani 

oleh tim Satgas Covid-19 Polban. (ak) 
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Humas - Politeknik Negeri Bandung yang diwakili 

oleh Panitia Seleksi Mahasiswa Baru (SMB) menga-

dakan acara Sosialisasi dan Promosi Penerimaan 

Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2022/2023 

secara “Hybrid”. Acara sosialisasi dilaksanakan pa-

da hari Jumat, 18 Februari 2022 di Gedung Pen-

dopo Tonny Soewandito-Polban. Acara dibuka se-

cara resmi oleh Direktur Polban, Dr. Ir. Rachmad 

Imbang Tritjahjono, MT., dan sebagai narasumber 

Prof. Dr. Ir. Noor Cholis Basjaruddin, MT. (Wakil 

Direktur Bidang Akademik) dan Dr. Ir. Windy Her-

mawan Mitrakusuma, MT., (Ketua Umum SMB) se-

bagai moderator Dra. Sri Dewiyanti, M.Ed. Karena 

situasi dan kondisi pandemi Covid-19, keterbatasan 

tempat, dan kebijakan pelaksanaan protokol 

kesehatan untuk mencegah terjadinya kerumunan, 

panitia SMB Polban hanya mengundang lima puluh 

peserta perwakilan guru dari SMA/SMK/SLTA sede-

rajat se-Bandung Raya untuk hadir secara lang-

sung (luring) di Gedung Pendopo Tonny Soewandito. 

Untuk siswa SMA/SMK/SLTA sederajat lainnya 

yang tidak bisa menghadiri acara ini secara lang-

sung di Polban, Panitia SMB Polban  mengundang 

secara terbuka untuk umum dengan menyediakan 

fasilitas berupa tautan alamat (link address) atau 

melalui you tube streaming official Polban.  Direktur 

Polban dalam sambutannya di hadapan para per-

wakilan guru-guru SLTA/SMK/MA mengatakan 

bahwa Polban sangat peduli akan kesehatan para 

pegawai dan mahasiswa. Untuk menjaga dan 

mencegah berkembangnya pandemi Covid-19, pro-

tokol kesehatan (prokes) dilaksanakan secara ketat. 

Selain itu, Polban juga telah memberikan vaksin 

bagi pegawai, mahasiswa dan masyarakat sekitar 

kampus sampai vaksin ke-3 (booster). Selanjutnya, 

Direktur me-nyatakan bahwa Polban tidak hanya 

peduli dan ber usaha mencapai  visi, dan misi, teta-

pi ada yang lebih penting, yaitu nilai (value) berupa 

kejujuran. Apabila ada mahasiswa yang berbuat 

curang dan masuk dalam penanganan komisi 

disiplin, yang bersangkutan akan diproses dan yang 

bersangkutan mungkin saja akan dikeluarkan dari 

Polban, demikian menurut Direktur. (ak) 
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Humas - Corona Virus Disease 2019 (Covid-19/

Omicron) kembali menimbulkan masalah bagi 

aktivitas  masyarakat. Salah satu dampak nyata 

dari berkembangnya Covid-19/Omicron ini di -

kalangan masyarakat adalah kembali di-

berlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) dengan menutup atau 

membatasi waktu  operasional masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. 

Disamping itu, pelaksanaan proses belajar di 

beberapa lembaga pendidikan, juga di  perguruan 

tinggi. Berdasarkan instruksi dari Kementerian 

Dalam Negeri dan Surat Edaran dari Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, 

Direktur Politeknik Negeri Bandung, Dr. Rachmad 

Imbang Tritjahjono, MT.,  menandatangani dan 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 

yang berisikan larangan pelaksanaan seluruh 

proses belajar-mengajar secara langsung/tatap 

muka. Proses perkuliahan harus dilaksanakan 

secara online/daring sehingga mahasiswa tidak 

perlu datang ke kampus untuk mengikuti per-

kuliahan, kecuali dengan izin khusus dari Direktur 

Polban untuk kepentingan tertentu. Pegawai 

diberlakukan pengaturan dengan menerapkan 25% 

Bekerja Dari Kantor dengan jadwal kerja ditetapkan 

oleh Direktur setelah berkoordinasi dengan para 

Wakil Direktur dan Kepala PPPM. Pegawai yang 

Bekerja dari Rumah harus tetap memperhatikan 

kinerja dan target kerja yang bersangkutan. 

Meskipun bekerja dari rumah, dosen dan tenaga 

kependidikan wajib mengisi presensi secara online 

melalui simpeg.polban.ac.id. Pada awal semester, 

mahasiswa hadir di kampus Politeknik Negeri 

Bandung untuk mengikuti perkuliahan awal se-

mester genap tahun akademik 2022/2023 

walaupun tidak semuanya dapat hadir. Hal ini 

disebabkan  oleh ketentuan dari pimpinan sebagai 

tindakan untuk mengantisipasi berkembangnya 

Covid-19 lebih luas di kampus Polban. Mengingat 

hasil akhir tes terhadap mahasiswa yang telah 

dilakukan terhadap perwakilan mahasiswa secara 

acak/random ditemukan ada mahasiswa yang 

terkontaminasi virus Covid-19 ini.  (ak) 
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