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NOTULEN RAPAT 

Rapat Tanggal : Senin, 12 Juli 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 

• Bacaan doa dan sholawat untuk keselamatan dan kesehatan 
• Saat ini di polkesmar masih berlangsung kegiatan vaksinasi diluar 

domisili mohon bapak ibu tetap bisa menyesuaikan menjaga diri 

• Untuk saat ini masih dalam proses pengumpulan LKD serdos dan 
remun 

• Jika ada kekurangan berkas mohon berkenan bapak ibu tetap 
bisa kami konfirmasi 

• Pengumpulan LKD Serdos paling terakhir besok sudah lngkap 
• Kami sampaikan rekap yang sudah mengumpulkan rekap adalah 

15 orang, 2 sudah di ttd pak dir 

• Ada beberapa soft file LKD yang belum terkirim kami tunggu 

• Ada 2 orang hard LKD yang belum masuk  
• Ada 8 orang yang belum sama sekali mengumpulkan LKD 

• Akan kami TL kami japri agar segera mengumpulkan kami tunggu 
hari ini untuk kami mintakan ttd pk dir 

• WFH sebisa mungkin tifdak menggganggu target yang telah 
ditentukan 

• Kami sampaikan hari ini pak irwan ijin karena mengurus surat 
selesai isoman di puskesmas kondisinya sudah membaik 

• Pak rasyid dan keluarga masih proses pemulihan 

  

   2 

Arahan Kajur  • Puji syukur kehadirat Allah SWT 

• Ucapan terimakasih atas kehadiran peserta rapat 
• Semoga bapak ibu diberi kesehatan dan segalanya dicatat 

sebagai amal baik 

•  

  

3 Arahan dan Laporan  Bu Darmini 

 kami sekeluarga alhamdulillah sehat 
 Mohon doanya untk suami bu tina untuk diberikan kesembuhan 

 Kegiatan prodi radiologi semrang TA masih menyisakan 
beberapa orang 

 SKL sudah jadi namun pengambilannya sesuai persyaratan 
pada helti 

 Akan diselenggarakan rapat evaluasi dan PBM gasal 
 Agenda hari ini adalah rapat revisi buku panduan akademik 
 Terkait yudisium kemarin berita acara ada revisi harus 

menampilkan mahasiswayang lulus tepat waktu 
 

Dartini 
 Saat ini masih berlangsung kegiatan ujian skripsi dan proposal 

di prodi sarjan terapan 
 Untuk 2 hari ini agenda kami adalah seleksi judul skripsi 

mahasiswa Alih Jenjang Jatim 
 Kami terkendala adalah motivasi anak anak kaitnnya kegiatan 

skripsi 

 Kaitannya ukom pusat dari AIPRI diundur sampi PPKM selesai 
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Bu Emi 

 Memperhatikan aliran air di kantor masih mengalami masalah 

sedang dalam proses peninjauan dan  ditlusur lebih lanjut 
 Terkait update laporan pegawai dan mahasiswa yang 

terkonfirmasi covid belum ada perkembangan lagi 
 Terkait LKD mohon untuk disampaikan bisa lewat WA  

 Karena softfile nya harus di kompile dan kompile nya tidak 
sederhana da pengumpulannyaa harus utuhh satu jurusan baru 
bisa diterima rektorat 

 
Bu Ari 

 Kami masih proses pengolahan nilai, kami mohon bantuannya 
bapak ibu dosen 

 Mohon maaf jika kami responnya cukup lama karena 
berbarengan dengan kegiata yudisium dan cetak ijazah 

Bu Cici 
 Terkait kegiatan litmas, narasumber nasional dan internasional 

januari-juli 2021 mohon bisa dilaporkan bapak ibu untuk 

pendataan kami 
Bu Yeti 

 Kegiatan lab saat ini sedang vakum ya karena kegiatan luring 
kemarin juga terkendala masalah 

 Kegiatan pengecatan juga sudah selesai 
Pak agung 

 Kami sampaikan kondisi kami dan istri sehat 
 Terimakasih atas support dan doa untuk keluarga kami 

 Akses web jurusan dan poltekkes jika menggunakan wifi kantor 
terkendala karena indihome nya yang diblok  

 Mohon maaf untuk akses aplikasi dupak 2 menggunakan 

tetring hp 
 aplikasi jotform sedang di kembangkan di jurusan 

 Semoga tidak ada kendala teknis dan datanya bisa dikelola 
bersama sama 

 Permintaan bu cici terkait litmas sifatnya akan kami pelajari dan 
pertimbangkan dulu melihat respon dosen terkait pemanfaatan 

aplikasi ini 
 

Bu Tina 
 kami ini sudah baik sudah sehat 
 Suami sudah membaik tapi masih proses isolasi di RS Roemani 

dan besok akan dilakukan swab evaluasi 
 Mohon doanya untuk suami 

 
Bu Yanti 

 Terkait dengan penjaminan mutu masih menunggu masing 
masing unit untuk melengkapi monev renstra  

 Beberapa sudah masuk namun belum lengkap 
 Kondisi kami sekeluarga sehat 

 
Mbak Dian 

 Kaitannya BMN ada migrasi data ke aplikasi baru 

 
Rini Indrati 

 Terkait LKD remun hasil desk bila diijinkan kami diberikan 
informasinya jika ada ketidaksesuaian kami dalam mengusulkan 

IKKR sehingga kami bisa memahami apakah yang kami tuliskan 
sudah sesuai atau belum sehingga bisa melakukan perbaikan 
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kedepannya 

 Kebijakan dari bu kajur yang telah disampaikan terkait insentif 

yang diberikan kepada dosen terkait publikasi penelitian kami 
mohon informasinya apakah kebijakan tersebut masih berlaku 

 

4 Penutup Kajur  Kemarin di JTRR sudah melakukan pembangunan gedung dan 

masih progres kami mengucapkan terimakasih disela waktunya 
melakukan kegiatan PBM yang sangat terganggu dengan 
kegiatan pembangunan 

 Kita doakan semoga lancar pembangunan\ 
 Renovasi lab akan dilaksanakan rencana sekitar bulan agustus 

 Mohon disiapkan oleh kasub unit lab, karena alat lab kita harus 
diamankan 

 Akan dicek alat lab mana saja yang bisa dipindah dan bisa 
ditinggal  

 Yang bisa ditinggalpun harus dilakukan penanganan agar tidak 
terjadi kerusakan 

 Sehingga harus ada pertemuan di lab dengan tim 

pembangunan 
 Pemindahan lab kira kira habis hari raya tgl 21 juli kebelakang 

 Perlu ruangan khusus untuk menampung alat lab 
 Masih ada ukom pusat untuk prodi sarjana terapan karena ada 

PPKM akan diundur setelah PPKM 
 Ukom pusat prodi TRP rencananya tgl 24 juli 

 Di polkesmar sedang ada percepatan vaksinasi dan ada kuota 
vaksin tanpa domisili perhari kuotanya 300 dilayani jam 12.00-

15.00  
 Informasi kondisi bapak ibu saat PPKM tetap kami laporkan ke 

polkesmar 

 Mohon bapak ibu jika ada kondisi kondisi kurang baik bisa 
dilaporkan 

 Mari kita sukseskan gerakan pemerintah untuk menuntaskan 
covid 19 

 JTRR terus  aktif  mengirim relawan untuk RS yang 
membutuhkan utamanya untuk lulusan fresh graduate 

 Sampai saat ini sudah mengirim ke RSJ, RS kelet, RS Sarjito 
dan RSPAD 

 Pemberangkatannya bisa dr polkesmar atau dijemput seperti 
RSPAD 

 Telah dibangun beberapa RS Darurat khusus untuk isolasi 

mandiri dibeberapa daerah yang membutuhkan SDM jurusan 
kebidanan dan keperawatan 

 Untuk lulusan kami yang baru saja yudisium, SKL sudah jadi 
dan hari ini adalah print serkom 

 Untuk mempercepat STR kami berharap polkesmar juga 
mempercepat wisuda sehingga bisa melakukan sumpah profesi 

lebih cepat 
 Mohon support bapak ibu untuk membantu mahasiswa dan 

membantu pemerintah dalam menurunkan covid 19 
 Kami mohonkan kpd bapak ibu dosen untuk pemenuhan data 

di penjaminan mutu terkait pengumpulan data peningkatan 

kompetensi dosen 
 Hari ini terakhir bapak ibu yang  belum mengumpulkan 

sertifikat workshop seminar dll masih kami tunggu sampai 
malam nanti  

 Kaitannya publikasi  dosen penialian th 2021 kami berusaha 
menyemangati dengan memberikan reward akan kami 
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upayakan dengan kriteria kriteria. Akan coba kami 
koordinasikan kembali ditingkat pengelola. 

 Karena kondisi covid ini tidak sangka bisa mempengaruhi pada 
segmen segmen salah satunya adalah pendanaan dan 

penganggaran 
 Simlitakes dari P3M menginginkan kita selalu aktif untuk 

meneliti dan harus mematuhi aplikasi ini 
 Salah satu persyaratan agar lolos simlitakes adalah rekam jejak 

publikasi yang bagus 

 Sehingga kami mohon bapak ibu untuk aktif melakukan 
penelitian sebagai dosen 

 Tahun 2021 untuk pembiyaan akademik di polkesmar 
diberlakukan PMK 55 sejak 28 juni 2021 

 Disana ditetapkan UKT disesuaikan dg PMK 55 polkesmar 
masuk di range 2 

 Kiranya dari UKT ini ada kenaikan SPP mahasiswa berlaku 
untuk mhs angkatan 2021/2022 

 Perbedaan UKT adalah bahwasannya UKT tidak ditambah 

pembiayaan apapun seperti wisuda, ukom sudah include UKT 
 Biaya UKT prodi D3 6 sekian juta, prodi TRP 7 sekian juta 

 Demikian, Semoga bapak ibu selalu sehat dan jaga protokol 
kesehatan 

     

Semarang,  

Notulis 

 
 

Salis N 
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 Hadir :   

1 Kajur 18 Yeti Kartikasari 

2 Sesjur 19 Salis Nurbaiti 

3 Kaprodi D3 TRR 

Semarang 

20 Novy Kristanti 

4 Kaprodi D4 21 Agustina Dwi 
Prastanti 

6 Dwi 

Rochmayanti 

22 Muhammad 

Erfansyah 

7 Bagus 
Abimanyu 

23 Ary Kurniawati 

8 Siti Daryati 24 Ari Purwanto 

9 Dian Rakmawati 25 Agus Susanto 

10 Dimas Prakoso 26 Nanang 
Sulaksono 

11 Sudiyono 26 Margono Susilo 

12 Emi Murniati 27 Supriyati 

13 Evi Risalati 28 Ana Septiana 

14 Nanang 

Sulaksono 

29 Kasmani 

15 Rini Indrati 30 Agung NS 

16 Sri Mulyati 31  

17 Warmin 32  
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