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NOTULEN	RAPAT	

Rapat	tanggal		 :	 Senin	,	17	Februari	2020	 Nomor	Undangan	 :	 	
Hal	 :	 Coffee	evening	 Halaman	 :	 	1	dari	2	

	

No. 
Topik  

bahasan Rencana tindak lanjut 
Batas 
waktu 

Penanggung 
Jawab 

1.  Pembukaan - Dibuka oleh bu Siti M dengan membaca basmallah 
- Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tengah2 

kesibukannya 

  

2.  Arahan Ketua 
Jurusan 

- Disampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran 
Bapak Ibu 

- Hari ini diadakan pertemuan membahas AIPT di 
rektorat 

- Pertemuan ini tetap berlangsung, krn menyiapkan 
agenda2 seperti: visitasi AME oleh PT SGS (di 3 
prodi JTRR) pada 3 Maret di Pwt, 4 Maret di Smg. 
Persiapan relatif hanya 2 pekan, jadi mulai bsk 
harus mulai intens menyiapkan 

- Agenda lainnya di pekan ini adalah rakor dosen, 
selain rakor staf/karyawan. In syaa Allah di hari 
Jumat pagi 21/02 

- Pekan ini agenda lain adalah seminar proposal, 
perkuliahan reg dan AJ 

- Prodi harap menyiapkan konsep bahan utk rakor 
dosen: progres lit mas, klarifikasi PBM, PKL 4/6 yg 
jadi satu rute, jml mhs per RS terlalu banyak, 
senam peregangan jam 10 dan jam 14, promkes 
mhs yg dikoord oleh pak Irwan, dan ditawari utk 
melaks expo 12 April 2020.  

- Keg Pelath prima, mengajarkan kita utk 
memberikan pelayanan prima. Apa indikator yg 
terlihat pasca kegiatan tsb? Harus ada peningkatan 
dr kondisi sebelumnya 

- Sipenmaru sdh berlangsung, saat ini akan membuka 
d3 smg 2 kls, d4 reg 2 kls, AJ 2 kls, d3 pwt jg 2 kls. 
Kuota maks 50 mhs/kls 

- PMDP memasuki tahap nominasi. Utk seleksi umum, 
sdh dibuka pendaftaran dengan memakai Simama. 
Tidak ada persyaratan TB pada seleksi awal mhs 
TRR. 

- Sipenmaru AJ, ada motivasi dr Poltekes, utk 
membuka kelas kerjasama, shg dapat 
mengakomodir bbrp keg yg tdk dapat dibiayai dipa 

- Saat ini yg berminat: PARI Jabar, Jatim, Kaltim dan 
Sulsel. Sdh diakomodir, hgg melibatkan BKD /dinkes 
prop, diklat RS, namun ada bbrp poin yg blm sesuai. 
Kerjasama dg lingkup Poltekkes, dan saat ini masih 
terus berproses utk menyiapkan di bulan Maret, 
sampai clear.  

- Kelas AJ harus membuka 1 Rdterapi dan 1 Rddiag, 
krn sdh ada inden 20 mhs di tahun 2019, shg butuh 
30 org lagi utk mencapai kuota 50. 

  

3.  Diskusi Bu Siti:   
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- UTS tdk bs menggunakan auditorium poltekkes, 

alternatif di lt 5 kebidanan. Ujian sdh harus 
memanfaatkan helti 

- Promkes 9 std harus ada kesesuaian dg roadmap lit 
- Harus memenuhi indikator kriteria utama maupun 

tambahan serta relevan dg keilmuan prodi. Input, 
proses, output hingga luaran (HAKI) 

- PKL 4 dan 6 mmg utk efisiensi, perlu mapping 
penempatan RS sbg lahan PKL 

Bu Yanti 
- Komponen: seperti AMI dan masih memakai 7 std, 

masih perlu menyiapkan manajemen risiko 
- Perlu menyampaikan ke dosen, terkait pemenuhan 

dok PBM sesuai ISO 
- Format pembagian tugas akan dibuat 
- Akan diedarkan permintaan melengkapi dok paling 

lambat 25 Feb 2020. Rapat bersama pada bsk 
Selasa, 18/02 

- Rabu, 19/02 ada tes kesehatan utk dosen, puasa 
sebelumnya, diambil darah jam 7.30 dan jam 10 

Bu Dartini 
- Tria Antoni memilih pembimbing sendiri: b emi dan 

b yeti 
- Bimbingan B Rika, sdh proses bimbingan 5x, namun 

belum di acc, krn terkait konten 
- Mhs sdh selesai bimbingan namun tdk kunjung 

mengumpulkan proposal 
Bu Darmini 
- 2 mhs Muladi dan Rofi semoga sdh rajin kuliah lg 
- Rekap hadir pekan ini mestinya sdh ke 6, jadwal 

UTS akan disampaikan ke dosen 
- Tatap muka yg masih kurang:  

2B: Kep rad baru 2 TM, rata2 sdh memenuhi 
minimal 4 TM 

- PKL 4: di RS yg minimal bs menerima 4 mhs 
- Akan disampaikan ke rapat dosen ttg kesepakatan2 

PKL dll 
- KHS ditargetkan pekan ini sdh keluar 

4.  Penutup  • Ditutup oleh Ibu Siti 
 

  

Daftar	hadir	

	

	
Semarang,	17	Februari	2020	

Notulis	
	
	
	
	
Agung	NS	

Fatimah

Siti	Masrochah

Dartini	

Darmini

Yeti	Kartikasari	

Emi	Murniati

Sri	Mulyati	

Dwi	Rochmayanti

Agung	Nugroho	S

Ary	Kurniawati


