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NOTULEN RAPAT 

Rapat Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021 Nomor Undangan Rapat :  

Hal : Koordinasi Pengelola JTRR Halaman :  dari  

 

No. 

Topik  

bahasan Rencana tindak lanjut 
Batas 
waktu 

Penanggung 
Jawab 

1 

Pembukaan oleh 
Sesjur 

• Ajakan untuk bersyukur kehadirat Allah SWT 

• Dibuka dengan bacaan basmalah 
• Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti 

 

  

   2 

Arahan Kajur  • Puji syukur kehadirat Allah SWT 

• Ucapan terimakasih atas kehadiran peserta rapat 
• Jum’at 13.00  insyaAlloh akan mengadakan rapat koordinasi 

dosen sebagai bahan koordinasi akademik dan evaluasi WFH 

serta beberapa kegaiatan yang sudah diselenggarakan 

• Rapat dosen pemrakarsa alih jenjang kerja sama PARI JATIM ikut 
hadir dalam rapat 

• Pada koordinasi akademik bagian ADAK, ADUM mohon 
menyiapkan bahan/materi/konsep-konsep untuk bahan diskusi  

• Koordinasi akademik yang perlu disampaikan adalah pengaturan 
nilai : 
- KHS masih molor belum tepat waktu 

- Sinkronisasi dengan PD DIKTI agara lebih tertib 

• Sudah dilakukan koordinasi dan penyusunan konsep-konsep 
tertentu dalam penertiban nilai serta KHS 

• PKL daring dan Luring.  
• Tingkat akhir sudah dilaksanakan PKL Luring pada 3 prodi yang 

berakhir di bulan Mei 

• PKL daring dilaksanakan untuk adik tingkatnya 
• PKL luring memerlukan biaya yang lebih besar dan kuota PKL 

Luring di RS hanya 50% dari kondisi normal 

• PKL daring sudah di konsep dan sudah diadakan workshop 
dengan para CI 

• Dosen tetap akan menguji komprehensif PKL Daring 

• Praktek mata kuliah TR sudah dilaksanakan dengan modifikasi 
melalui video 

• Praktek luring TR juga perlu di konsep untuk tetap memenuhi 
kompetensi dan mematuhi protokol pandemi 

• Protokol praktek Lab di era pandemi harus di sesuaikan dengan 
protokol new normal 

• Rencana praktek lab luring segera diagendakan 

• Koordinasi finalisasi tugas akhir juga akan dilakukan  

• Finalisasi TA tidak hanya memacu bapak/ibu dosen tapi 
mahasiswa juga harus tertib penyelesaiannya karena harus 
diselesaikan sebelum ukomnas 

• Ada beberapa kegiatan Polkesmar yang melibatkan Dosen, 
mohon bapk/ibu yang dilibatkan pada kegiatan tsb tetap 
melaksanakan tugas sesuai tupoksi 

• Beberapa pengelola dan dosen senior dilibatkan dalam AI PT 
• Kegiatan PUI PK bentuknya hasil produk yang dihasilkan prodi 

butuh sub unit P3M yang kuat sehingga kami menyiapkan Back 

up utk kegiatan tsb adalah mas dimas 

• Koordinasi penyusunan dokumen kinerja 9 kriteria juga terus 
dilakukan setiap hari selasa 2 minggu sekali 

• Informasi tentang pembangunan gedung ruang kelas 3 lt dan 
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pembenahan Laboratorium  

• Dibangun Ruang kelas 3lt dengan luas tanah yang saat ini kita 
miliki 

• Selain itu juga dibangun ruang rapat dan ruang dosen besar di lt 
dasarnya 

• Bangunan paling atas akan dibuat sepert auditorium 

• Design bangunan telah dirancang dari tahun tahun kemarin 

• Pembenahan Lab, akan dibuat pintu mengarah ke gedung audit. 
Parkir mobil akan diubah menjadi bangunan Lab 

• Pengerjaan pembenahan Lab kira-kira akan dilakukan 1 bulan lagi 
sehingga fasilitas Lab akan di off kan terlebih dahulu 

• Di masa transisi harus sudah mulai Luring  

• Jika mulai pembangunan harus mengalihkan ruang kerja dan 
ruang rapat  

• Tahun ini sudah diusulkan penganggarannya jika sudah acc akan 
segera di laksanakan dan harus selesai pada tahun anggaran 
2021 

• Proses pengerjaan mungkin 3-4 bulan 

• Ruang dosen dan ruang rapat akan dialihkan ke R.kelas 1 dan 6 
• Pembangunan bersamaan dengan jur. Keperawatan  

• Rencana lain adalah meminjam kelas ke Pascasarjana, Kebidanan 

• Harus melakukan diskusi dengan jur. Keperawatan pembagian 
peminjaman kelas ke jurusan lain 

 

3 Sesjur - Beberapa informasi penting yang telah disampaikan oleh Ketua 
jurusan untuk dapat di tindaklanjuti sesuai tupoksi masing-
masing 

- Hal yang paling urgen adalah pelaksanaan rapat koordinasi dosen 
yang akan diselenggarakan Jum’at, 26 Maret 2021 

Agenda : 

1. Infromasi Akademik  
2. Penyelenggaraan kelas kerjasama dengan PARI JATIM 

Undangan Rapat berlaku untuk dosen semarang 
 

Informasi Akademik 

- Terkait sistem penilaian yang terintegrasi dengan PD DIKTI 
- Kendala nilai adalah ketepatan waktu dan poin-poin yang 

harus dituliskan 
- Mohon data dari adak dan kesepakatan untuk solusinya 

- Mohon Bu Ari bisa menyiapkan evalausi dan konsep untuk 
solusinya 

- Jika nilai dari dosen tidak tepat waktu maka nilai yang diolah 
adalah nilai dr tim mata kuliah yang sudah masuk 

- Dibuat panduan-panduan untuk penyelesaian pengolahan 

nilai 
- Prinsipnya mengacu pada penjaminan mutu, dimana nilai 

maksimal di setorkan 2 minggu setelah ujian 
- Komplain nilai dan remidi juga perlu disepakati bersama 

- Dalam upaya pencapaian visi misi maka perlu disampaikan 
kebijakan strategis kepada Dosen apabila dalam satu kelas 

tidak ada yang mendapat nilai A 
- Rancana kebijakan : Normalisasi nilai diberlakukan dengan 

menambah prosentase nilai 
- Fasilitasi dan mekanisme remidi juga perlu didiskusikan 

dengan para kaprodi untuk menambah nilai 

- Terkait penyusunan soal juga perlu disampaikan dengan 
model vignet seperti soal  ukom 

  



  
  

 

  

                   
 

FM-POLTEKKES-SMG-SM-04-07/R0 

                 
 

 

4 Arahan dan Laporan 
Pengelola 

• Kaprodi TRP  
- Terkait penilaian secara konsep apabila ada rambu-rambu 

yang dipedomi jangan dibuat tertulis  
- Konsep tersebut untuk menanggulangi masalah terkait dosen 

dalam menyetorkan nilai sehingga hanya perlu justifikasi-
justifikasi 

- Perlu kami sampaikan teguran 
- Belum ada komitmen bersama antara dosen dengan 

pengolah nilai karena yang bisa akses helti untuk download 
nilai adalah dosen 

- Adak kesulitan dg download nilai yang tidak urut dg absen 
- Solusi dari admin adalah di akhir perlu menambahkan NIM 

mhs 

- Penilaian oleh Dosen tidak sesuai komitmen pada kontrak 
sehingga perlu solusi lebih lanjut 

- Seharusnya antara koordinator dan tim dosen perlu 
koordinasi intens mengenai sistem penilaian pada masing-

masing MK 
- Apakah perlu disampaikan kpd dosen mengenai eksekusi 

nilai pada tim MK ? Solusi terbaiknya spt apa ? 
 

• Kaprodi Radiologi Smg 
- Mohon Bu Ari dapat menyampaikan mengenai kendala adak 

dalam hal nilai 
- Prodi sudah menjalankan UTS UAS sesuai kaldik harapannya 

dari ADAK sudah menyiapkan prosentase nilai yang sudah 

ada di kontrak saat UTS UAS berjalan 
- Beberapa nilai kami lihat masih ada yang hanya 20, 30. Jika 

diangkat dengan nilai tugas hanya bisa 80 sehingga sulit utk 
nilai A 

- Waktu Remidi tidak ada yang sudah kami lakukan adalah 
ujian ulang 

- Hasil ujian ulang masih sama dan tidak mengangkat nilai 
- Komplain mengenai perbedaan nama mata kuliah pada KHS 

 

• Koordinator ADAK 
- Kami sampaikan data yang sudah kami proses dari helti 
- MK PKn tidak ada ujian di helti 

- MK TR dari P. Kasimin sudah ada nilai, Bu Darmini sudah,Bu 
yanti 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

5 Diskusi • Bu Siti 

- Mohon koordinator ADAK lebih aktif memantau penyetoran 

nilai 

- Form Excel di upload kan ke helti saat UTS atau UAS dimulai 

agar dosen lebih persiapan utk mengisi nilai 

- Masalah nilai memang harus di monitoring melalui sistem IT 

yang ditertibkan dengan peringatan by sistem 

- Setiap ada rapat dosen harus disampaikan progres nilai 

 

• Bu Darmini 

• Pak Agung 
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- Dulu ada wacana utk melinkan nilai dengan BKD 

- Sistem sebagus apapun jika human nya tidak jalan sama saja 

 

• Bu yanti 

- 3 mata kuliah saya di input dengan nilai yang beda 

- 2 minggu setelah UTS dilakukan rapat monev 

- Rapat yudisium harus dilaksanakan dan diikuti oleh dosen, 

pada udangan harus di sampaikan catatan untuk 

menyiapkan evaluasi nilai agar selesai segera saat itu 

- Ada timing untuk evaluasi nilai dengan dosen 

-  

• Bu Dartini 

- Bagaimana jika remidi dilaksanakan oleh masing-masing 

dosennya ? 

• Bu Siti 

Kesepakatan Remidi: 

- Remidi dilakukan oleh semua dosen yang ada dalam tim 

- Berlaku untuk semua dosen dalam dan luar 

- Saat meminta soal diminta 2 soal yaitu soal utama dan soal 

remidi, apabila tidak mengumpulkan soal remidi 

menggunakan soal utama 

- Setiap dosen diberi kesempatan untuk meberikan komponen 

lain semacam tugas,kuis dll, dan menjadi tanggung jawab 

koordinator  

- Mahasiswa yang wajib remidi nilai<70 

- Pelaksanaan remidi sesuai kaldik  

- Nilai hasil remidi maksimal B tinggi (79) 

 

Mekanisme Remidi : 

- Grup Lecturer dibuat satu arah (dibekukan) 2 minggu setelah 

UTS & UAS penyetoran nilai belum mencapai 100%  

- Grup Lecturer dibuat satu arah (dibekukan) 2 minggu setelah 

remidi penyetoran nilai belum mencapai 100% 

 

• Pak Agung 

- Usulan kami memanfaatkan grup Lecturer, grup dibekukan 

sehingga saat event tertentu hanya admin yang bisa share 

informasi mengenai nilai  

• Closing Kajur diskusi nilai: 

1. Persiapan pembelajaran luring dengan kondisi pengurangan 

kelas dan renovasi lab 

2. Unsur pada form nilai yang dibuat adak seusai Kontrak 

belajar harus tetap dikoordinasikan dengan dosen 

3. Mengaktifkan koordinator MK 

4. Eksekusi nilai dengan tim dan koordinator MK yang belum 

menyetor nilai 

5. Pengumpulan nilai harus lebih ditertibkan 

6. Rapat yudisium UTS/UAS harus ditayangkan nilai yang sudah 

terkumpul dan belum terkumpul 

7. Kesepakatan remidial mulai dilajalankan 
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PERSIAPAN PEMBANGUNAN GEDUNG  

• Bu Siti 

- Renovasi gedung semua ruangan dan Lab 

- Info renov sudah dimulai minggu depan ruang Lab : 

Atap 

Interior 

- Tidak bisa dilakukan PBM di Lab karena renovasi 

- Perlu direncanakan perubahan perencanaan Luring 

- Perkiraan mulai luring tgl 24/25 Mei-Juni 2021 

- Mohon bisa dipastikan peralatan-peralatan yang penting 

untuk diamankan sebelum renovasi berlangsung 

- Ruang kelas lt 2 akan menyambung ke gedung baru 

- Mohon pengelola prodi bisa membantu untuk menyiapkan 

strategi kaitannya kegiatan PBM luring disesuaikan kondisi 

pembangunan 

- Sudah dikoordinasikan dengan Pak Gatot mengenai 

peminjaman Lab Pasca 

- Perijinan PBM luring tetap dilakukan dulu ke Satgas Covid 

dan Orang tua 

- Pemasangan sterilisasi UV Lab dipastikan ulang karena 

penggunaan Lab Pasca 

- Mohon Bu ADUM menanyakan ruang kelas yang dapat 

dipinjam dari jurusan lain 

- Strategi PBM dengan Blendid learning 

 

• Kaprodi TRP 

- Apakah memungkinkan menggunakan Lab Pasca utk praktik 

Lab ? 

 

Info Tambahan 

• Bu Siti 

- Mhs tingkat 1 belum mengukur baju seragam 

- Sudah dibuatkan GF utk data ukuran mhs akan segera di 

share ke mhs 

- Perubahan motif batik mhs 

- Pengajuan home base dosen sudah disampaikan ke Bu Dani, 

utk mas erfan dan Bu susi belum bisa diajukan karena utk 

pengusulan NIDK butuh surat ijin direktur terkait ijin belajar 

- Bu Susi sudah kami ajukan surat ijinnya sedang di review 

- Untuk P. Fadli sdah punya homebase di Widya husada 

sedang proses perpindahan (3 bulan) 

 

• Pak Agung 

- Terkait perubahan data dosen arahan workshop dosen harus 

merubah data pribadi menunggu edaran kepegawaian 

 Penutup Kajur  Persiapan pembelajaran luring dengan kondisi pengurangan 

kelas dan renovasi lab 
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 Unsur pada form nilai yang dibuat adak seusai Kontrak belajar 

harus tetap dikoordinasikan dengan dosen 

 Mengaktifkan koordinator MK 

 Eksekusi nilai dengan tim dan koordinator MK yang belum 

menyetor nilai 

 Pengumpulan nilai harus lebih ditertibkan 

 Rapat yudisium UTS/UAS harus ditayangkan nilai yang sudah 

terkumpul dan belum terkumpul 

 Kesepakatan remidial mulai dilajalankan 
 PBM teori tetap daring semua 

 PBM Praktik Lab Luring TR 1 
 Mohon Bu ADUM tetap menyiapkan kelas cadangan dan 

pengamanan barang-barang di jurusan 
 PBM praktik Lab Luring diutamakan TR dan dipilih mana yang 

urgen 
 Penggunaan Lab bisa di pasca / lab kita sendiri 

 

     

 

 
 

Semarang,  
Notulis 

            Salis Nurbaiti 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 Hadir :   

1 Kajur 9 Ary Kurniawati 

2 Sesjur 10 Salis Nurbaiti 

3 Kaprodi D3 

Radiologi 
Semarang 

11 Dimas Prakoso 

4 Kaprodi D4 TRP  12 Emi Murniati 

5 Sesprodi TRR 
Pwk 

  

6 Yeti kartikasari   

7 Dwi 

Rochmayanti 

  

8 Agung Nugroho 
S 

  


	Semarang,
	Notulis

