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NOTULEN RAPAT 

Rapat Tanggal : Senin,02 Agustus 2021 Nomor Undangan Rapat :  

Hal : Morning Briefing Halaman :  dari  

 

No. 

Topik  

bahasan Rencana tindak lanjut 
Batas 
waktu 

Penanggung 
Jawab 

1 

Pembukaan oleh 
Sesjur 

• Ucapan terimakasih atas kehadiran bapak ibu peserta rapat 
• Ajakan untuk bersyukur kehadirat Allah SWT 

• Dibuka dengan bacaan Basmallah 
• Semoga rekan yang sakit segera diberikan kesehatan  

• Bacaan doa untuk keselamatan dan kesehatan 
 

 
 

  

   2 

Arahan Kajur  • Puji syukur kehadirat Allah SWT 

• Ucapan terimakasih atas kehadiran peserta rapat 
• Semoga bapak ibu selalu diberikan kesehatan  

• Menjadi rutinitas kita semua untuk melakukan morning briefing, 
sebagai update kondisi kesehatan, update pegawai dalam era 
pandemi 

• Morning briefing di polkesmar sekarang dilaksanakan 2 minggu 
sekali terkadang juga tidak terplanning 

• PPKM akan diperpanjang sampai 9 agustus berada level 4 
• Senter vaksin polkesmar sejak hari senin minggu lalu hanya 

melayani vaksin 2 

• Jika ada keluarga yang dulu vaksin 1 dipolkesmar mungkin bisa 
diingatkan kembali utk vaksin 2 di polkesmar sesuai tanggal 

• Di JTRR yang baru saja terpapar covid ada Bu Darmini dan 
keluarga 

• Update sitara kami mohonkan semua ASN dapat melakukan 
update sitara 

• Kelas AJ Kerjasama Jatim sudah dalam tahapan semester genap 
• Bagi teman teman adum segera memenuhi dokumen NPWP 

• Prodi TRP tgl 3 dan 4 diklat protokol evaluator QA QC CT MRI 
kerja sama dg PT. Siemens, narasumber Pak Syafei dan Pak 
Gatot 

• Diklat Dosimetri narasumber Radioterapi RSDK dan RS Moewardi 

• Mohon staf tendik dan dosen yang tergabung dalam kepanitiaan 
ini dapat mendukung kegiatan dengan baik 

• Kami di penghujung 2019 sudah melakukan MOU dg UNISZA dan 
tuntutan selanjutnya adalah MOA 

• Beberapa MOU sudah dilakukan adalah webinar 

• Selain itu yang kita tawarkan adalah join research dan membuat 
buku bersama 

• Kami mohon bapak ibu bisa turut aktif dalam kegiatan MOU dg 
UNISZA 

• Bapak ibu bisa menyampaikan proposal dulu 

• Polkesmar tetap menyelenggarakan ibadah qurban yang 
donaturnya dari staf tendik dosen polkesmar 

• Qurban dari polkesmar juga dihaturkan ke panti asuhan, desa 
binaan, dan duafa  

• Pelaksanaan qurban sangat steril dan diserahkan ke pihak ketiga 
• Kami sudah setiap tahun menyisihkan dana qurban dan 

memotivasi bagi teman teman TU yang belum PNS  

• Dari JTRR pengelola juga ikut aktif untuk berqurban di polkesmar 
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• Roadmap litmasdi polkesmar bisa diturunkan di jurusan dan bisa 

menjadi pedoman roadmap masing masing bapak ibu dosen 

• Sub unit UP3M bu cici akan mengfinalkan roadmap litmas di 
jurusan kedepan seperti apa 

• Kisi kisi roadmap litmas bahwasannya litmas polkesmar pada 
kesehatan umum dan penyakit tidak menular 

• Jika memungkinkan harus memberdayakan desa binaan 

• Litmas diharapkan konsisten dan bisa jadi produk dan dipatenkan 

• Evaluasi AMI AME dosen diharapkan untuk bisa mengintegrasi 
litmas dengan mata kuliah yang bapak ibu ampu 

• RPPPTKL masih menjadi polemik diberbagai kementerian yang 
memiliki institusi pendidikan 

• Menanggapi RPPPTKL polkesmar mempunyai inisiatif membuat 
poltekkes swasta 

• Untuk tim RPPPTKL dari JTRR kami kirimkan Bu Siti Masrochah 
dan Bu Rini Indrati 

• Jurusan diminta sosialisasi ke pegawai mengenai poltekkes 
swasta 

• Poltekkes swasta diharapkan dilakukan sosialisai secara resmi 
dari pihak yang berwenang 

• Semangat jaga kondisi jaga kesehatan 

• Semoga level 4 ini terus menurun dan kasus juga terus menurun 

•  

3 Arahan dan Laporan  Bu Emi 
 Mas bagus masih isoman ya Bu ? 

 

Bu Siti M 
 iya walaupun sudah negatif masih isoman 14 hari 

 Kemala sudah selesai tp blm kirim bukti 
 Pak Rasyid, pak irwan sudah selesai isoman 

 Mohon staf tendik yang terlibat dalam kegiatan sasaran mutu 
tgl 3 4 untuk bisa support WFH maupun WFO 

 Mohon masukan morning briefing 1 minggu sekali ada atau 2 
minggu 

 

Pak Irwan 
 Fokus kita skripsi AJ Jatim apakah mau SLR, eksperimen atau 

case study? 
 Menurut saya biarkan arahnya mereka mau kemana 

 Apakah panduan sudah jadi ? 
 Bu kaprodi seharusnya mengumpulkan kami dosen dan 

mahasiswa khusus utk koordinasi mengenai ini 
 

Bu Dartini 
 Masalah skripsi AJ Jatim jumlahnya 38 mhs 
 Judulnya masih ada yang sama satu dengan yang lain 

 Kami belum ada penjelasan ke mhs 
 Baru sore ini akan kami berikan penjelasan dan pembekalan 

kpd mhs 
 Solusi bahwa sekarang ini yg me review judul adlh dosen 

pembimbing 
 Untuk case study kami batasi case series saja  

 Case series dg kasus tidak hanya 1 dan jika ada yang sama tapi 
pasien berbeda harus dibahas  

 SLR literaturnya tetap harus 7 
 Kami akan minta bantuan P. agung untuk menjelaskan 

bagiamana cara menggunakan mendeley, turnitin dan cara 
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mencari artikel 

 Beberapa topi yg diajukan beberapa mahasiswa tidak ada yang 

sama 
 Mahasiswa harus menunjukkan topik yang mereka ambil 

apakah sudah pernah apa belum dg keaslian penelitian 

 Sebagian besar topik yg diajukan adalah case series 
 Harapannya tingkat pemberian nilai dg effort mahasiswa dg 

masing-masing jenis penelitian yang dipilih sama 
 Mohon bantuannya bapak ibu dosen mhs AJ yang seharusnya 

lulus th ini utk yudisium 3 rencana 9 agustus utk bisa ikut 
wisuda di september 

 Yang ikut yudisium 1 2 wisuda bulan agustus 
 Mahasiswa yg blm yudisium 1 2 3 wisuda maret 2022 
 Terimakasih support bapak ibu utk mahasiswa prodi TRP 

  

4 Penutup Kajur  Terimakasih masukan bapak ibu semua 

 Semoga bisa terelasisasi seluruh nya 
 Kelas AJ Jatim sudah diijinkan kapengda masing masing 

 Sebagian besar mahasiswa AJ Jatim adalah radiografer 
sehingga bisa menggunakan modaliti di RS nya untuk 

penelitian 
 Konsultasi topik penelitian adalah dg masing masing 

pembimbing sehingga sinkron dg saat mulai bimbingan skripsi 
 Khusus kelas AJ Jatim ini mohon bapak ibu bisa menyiapkan 

hati dan kesabarannya untuk menghadapi beliau 

 Berkaitan dengan renovasi Lab, Barang barang di lab akan 
kami amankan ke ruang kelas sedangkan pesawat X-ray tdk 

bisa pindah akan kami amankan semaksimal mungkin 
 Demikian 

  

     

Semarang,  

Notulis 
 

Salis Nb 
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 Hadir :   

1 Kajur 18 Novy Kristanti 

2 Sesjur 19 Agustina Dwi 
Prastanti 

3 Kaprodi D3 TRR 
Semarang 

20 Muhammad 
Erfansyah 

4 Kaprodi D4 21 Ary Kurniawati 

6 Dwi 
Rochmayanti 

22 Ari Purwanto 

7 Bagus 
Abimanyu 

23 Agus Susanto 

8 Siti Daryati 24 Ana Septiana 

9 Dian Rakmawati 25 Margono Susilo 

10 Dimas Prakoso 26 Rasyid 

11 Sudiyono 26 Kasmani 

12 Emi Murniati 27 Agung Nugroho 

13 Evi Risalati 28 Supriyati 

14 Rini Indrati 29 Irwan Katili 

15 Yeti Kartikasari 30 Nanang 
Sulaksono 

16 Warmin 31 Bagus Dwi 
Handoko 

17 Salis Nurbaiti 32 Andrey Nino K 
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