








Puji dan syukur, kerja keras selama tahun

2019 ditutup dengan jalinan kerjasama di

bidang Tridharma Perguruan Tinggi

bersama Pemprov DKI Jakarta dan

penghargaan Penguatan LLDIKTI yang

diberikan oleh Direktorat Jendral

Pembelajaran dan Kemahasiswaan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Alhamdulilah LLDIKTI Wilayah III menjadi

salah satu LLDIKTI yang secara positif

meningkatkan mutu perguruan tinggi dan

program studi nya.

Akhir kata, pencapaian selama 2019 adalah

buah dari transformasi dan sinergi yang

dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah III baik

secara internal maupun eksternal. Sekali

lagi, kami sangat bersyukur dan

menyongsong tahun 2020 ini masih banyak

PR yang harus dikerjakan. Inshaa Allah, kita

akan terus semangat dalam melayani,

berinovasi, dan berkolaborasi untuk

menggapai prestasi. Terimakasih sekali lagi,

untuk seluruh pihak yang tidak dapat kami

sebutkan satu persatu. 

Semoga LLDIKTI III terus menjadi pelopor

untuk Peningkatan Kualitas Layanan dan

fasilitasi mutu Perguruan Tinggi, oleh karena

itu jadilah katalisator bukan inhibitor dalam

melakukan terobosan dan inovasi.

Selamat membaca Bulletin Triwulan

LLDIKTI Wilayah III edisi 1 Tahun 2020 ini.

Salam,

M. Samsuri

Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah III

Selamat Tahun baru 2020.
Alhamdulilahirobbil alamin, tidak terasa sudah

1 tahun lebih LLDIKTI Wilayah III melayani

Perguruan Tinggi semenjak bertransformasi

dari Kopertis pada 26 Juli 2018 yang lalu.

Saya mewakili segenap jajaran keluarga

LLDIKTI Wilayah III tak henti-hentinya

mengucap syukur dan terimakasih kepada

para pihak yang telah turut berkontribusi

dalam inovasi dan perkembangannya. Tak

lupa kami menghaturkan apresiasi kepada

para pimpinan pada periode sebelumnya

yang turut andil dalam mewujudkan visi dan

misi LLDIKTI Wilayah III hingga kami selalu

bersinergi dalam melayani hingga detik ini.

Sesuai dengan arahan Presiden, bahwa

dalam menjalankan reformasi birokrasi dan

reformasi struktural, kita harus cepat dalam

merespons perubahan. Terutama dalam

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan

Pendidikan tinggi. Ditambah lagi, kita

sekarang berada di Industri 4.0. Maka dalam

hal ini, LLDIKTI Wilayah III mewujudkannya

dalam bentuk pelayanan publik yang sesuai

dengan mottonya yaitu 4F fast (cepat), focus

(focus), facilitating (memfasilitiasi), dan

flexible (fleksible).





Empat kategori penghargaan berhasil diraih oleh
LLDIKTI Wilayah III dalam Anugerah Humas
Pendidikan Tinggi Tahun 2019. Pengumuman
penghargaan ini diberikan pada Rabu, 24
Desember 2019 lalu oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Prof.
Ainun Na'im, MBA, Ph.D.

Dikutip dari unggahan media sosial Direktorat
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
@ditjen_belmawa ,  "Pendidikan Tinggi memiliki
peran strategis dalam kemajuan dan keluhuran
peradaban. Karenanya, Hubungan Masyarakat di
sektor pendidikan tinggi memiliki peran penting
agar pendidikan tinggi tak boleh tercerabut dari
masyarakatnya, melalui hubungan komunikasi
yang timbal balik. Maka untuk menciptakan peran
humas yang lebih baik, telah diselenggarakan
Anugerah Humas Pendidikan Tinggi. Yaitu
penghargaan terhadap pengelolaan kehumasan
kegiatan ini berdasarkan prinsip keterbukaan
informasi publik untuk mewujudkan terlaksananya
good governance. Kegiatan ini sebagai ajang
memperkenalkan lembaga, program, dan produk
Humas serta penguatan lembaga kehumasan di
pendidikan tinggi dan LLDIKTI."

LLDIKTI Wilayah III meraih juara 1 kategori
laman terbaik, juara 1 kategori hubungan
media terbaik, juara 2 kategori media sosial
terbaik, dan juara 3 kategori layanan
pengaduan LAPOR. Adapun  penjurian
dilakukan oleh dewan juri sebagai berikut;
Boy Kelana (Ketua Umum PERHUMAS),
Ani Natalia (Kepala Subdirektorat Humas
Perpajakan, Kemenkeu), Prita Laura
(Media Expert), Nurjaman Mochtar (Media
Expert).

Kriteria penilaian dari penghargaan ini
antara lain; pengelolaan media,
pengelolaan konten, pengelolaan
anggaran, studi kasus, dan evaluasi
internal.

Dengan penghargaan yang diraih ini,
semoga kehumasan LLDIKTI Wilayah III
selalu menjadi corong informasi bagi
Perguruan Tinggi di Jakarta dengan lebih
memaksimalkan lagi pelayanan informasi
publiknya melalui laman, media massa
maupun media sosial, sehingga senantiasa
memberikan manfaat sebanyak-banyaknya
untuk Perguruan Tinggi di Wilayah Jakarta.

LLDIKTI Wilayah III Raih Empat
Penghargaan di Anugerah Humas
Pendidikan Tinggi Tahun 2019"



Tahun baru,
suasana baru
MODERN I S A S I  KAN TOR  L L D I K T I  I I I





Menyongsong tahun 2020, LLDIKTI Wilayah III Jakarta
melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas sebagai wujud
menyongsong semangat tahun 2020. Acara berlangsung pada
Kamis, 2/10/2020 di Aula KH. Dewantara, Kantor LLDIKTI III di SMA
14 Cawang.

Dalam acara tersebut, Pimpinan dan jajaran staff berkomitmen
untuk dapat menjalankan tugas antara lain,Berperan secara proaktif
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, Tidak
meminta, memberi, atau menerima pemberian secara langsung
ataupun tidak langsung, berupa suap,  hadiah, bantuan, atau bentuk
lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan  yang berlaku, Bersikap
transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam  melaksanakan
tugas. menghindari pertengkaran kepentingan (conflict of interest)
dalam melaksanakan tugas, Memberi contoh dalam kepatuhan
terhadap peraturan  perundang-undangan dalam melaksanakan
tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya
secara konsisten, Akan menyampaikan informasi penyimpangan
integritas di LLDIKTI Wilayah III Jakarta serta turut menjaga
kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
Bila melanggar hal-hal tersebut di atas, pegawai siap menghadapi
konsekuensinya.

Acara ini juga diisi dengan
arahan dari Sekretaris / Plt.
kepala LLDIKTI Wilayah III,
Dr. M. Samsuri mengenai
apresiasi kinerja di tahun
2019  untuk seluruh Bagian
(Umum, Kelembagaan dan
Sistem Informasi, Akademik
dan Kemahasiswaan, serta
Sumber Daya Perguruan
Tinggi). 

Selain itu, disampaikan pula
hal-hal yang perlu dilakukan
pada tahun 2020 yang ditutup
dengan pemberian apresiasi
untuk ASN berprestasi di
lingkungan LLDIKTI Wilayah
III Jakarta.










































