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NOTULEN RAPAT
Rapat Tanggal : Senin, 18 Oktober 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 untuk keselamatan dan kesehatan
 Selanjutnya kami mohon arahan dari ibu ketua jurusan

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
 Kami mewakili keluarga saya dan pak giek mengucapkan

terimakasih dan penghargaan atas support dan perhatian, doa
yang luar biasa atas pernikahan putra putri kami

 Maturnuwun kewaruhannya di acara kami
 Semoga bapak ibu diberikan perlindungan oleh ALLAH SWT,

keberkahan dan segera menyusul putra putrinya
 Pak irwan semoga lekas diberikan kesembuhan
 Bu cici juga progresnya sudah bagus dan sudah melaksanakan

pengabmas, sudah mengikuti workshop di grand edge
 Kabar terbaru akan melakukan operasi kembali
 insyaAllAh akan kami koordinasikan mengenai masukan pak dion

ke prodi
 Saat ini kita belum menetapkan WFH 100%
 Bapak ibu saya doakan semua sehat dan jaga diri jangan sampai

euforia karena kasus menurun tetap harus waspada
 Hari rabu nanti adalah hari libur yang digeser dr hari selasa
 Update kegiatan kedepan tgl 21, 22 oktober JTRR akan

menyelenggarakan workshop APR, penyusunan roadmap litmas
 insyaAllah akan dilaksanakan di jogja
 Penyusunan roadmap adalah hasil temuan AMI
 Berangkat pagi set 5 sehingga jam 9 sudah mulai kegiatan

sampai malam
 Jumát adalah kegiatan capacity building
 Bersamaan jg ada kegiatan daring RTM sudah kami ijinkan dg

pak direktur dan bu runjati utk mengikuti kegiatan dari joga
 Biar kegiatan jogja kegiatannya ringkas mohon bapak ibu

melakukan pengisian survey, roadmap, akan saya share
 Setiap dosen harus menyiapkan 1 roadmap penelitian 1 roadmap

pengabmas sesuai template
 Harapan kami semua dosen bisa aktif sebagai ketua litmas
 Kegiatan CB yang diadakan polkesmar diakhir tahun akan dibawa

ke karimun jawa
 Kegiatan karimun jawa tgl 1-3 november bersamaan dengan

kegiatan pendampingan akreditasi Lab
 Tapi keberangkatan CB harus bersamaan semua jadi satu

selanjutnya akan kami infokan kembali
 8 November merupakan hari penemuan X-ray dan ada kegiatan

international conference dg UNISZA
 Kegiatan conference ada lomba2 mahasiswa dan diskusi dosen
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JTRR dan UNISZA, dan diskusi DEMA HIMA, launching buku JTRR
UNISZA

 Secara sekala besar ada kegiatan international conference oleh
polkesmar tgl 23-24 november

 Bulan november merupakan bulan parade internasional
conference

 Terimakasih atas kehadiran bapak ibu disela sela kesibukan
bapak ibu semua

 Semoga dalam kondisi sehat selalu
 Kami akhiri, wassalamuálaikum

3 Arahan dan Laporan Ketua APR ; Bu Dartini
 Kegiatan APR dilaksanakan tgl 21-22 Oktober 2021
 Pada grup dosen sudah kami sampaikan formulir yg sudah

kami buat untuk kegiatan APR
 Ada 2 formulir yaitu PBM dan kegiatan skripsi
 Setelah bapak ibu mengisi akan kami rangkum dan akan kami

sampaikan hasilnya saat keg APR
 Kami juga minta evaluasi dr mahasiswa dan alhamdulillah

hasilnya cukup bagus
 Berkaitan dengan kegiatan ini yang dibarengkan kegiatan lain

yaitu penyusunan roadmap
 Rundown sudah siap
 Akan ada link lagi mohon bapak ibu bersedia bisa mengisi

langsung
 Kami utamakan untuk yang mengisi adalah koordinator mata

kuliah
 Secara umum mohon dibantu bu darmini dan pak ardi
 Koordinator APR PBM adalah bu darmini, dan koordinator APR

Tugas akhir adalah P. Ardi
 Terimakasih bapak ibu

Koordinator APR PBM; Bu Darmini
 Mohon bapak ibu bersedia mengisi link terkait evaluasi PBM

dan kami mohon koordinator MK dan akan segera di share
 Untuk kegiatan PBM di prodi radiologi smt 5 saat ini sudah

mulai dilaksanakan PKl 3 menggunakan 3 RS terkait dg ujian LK
dan ujian kompre dg dosen dan CI akan kami jadwalkan

 Untuk PKL 1 smt 3 akan dilaksanakan 15 november
 Minggu depan sudah mulai ada preklinik untuk smt 3

P. Haris
 Mohon ijin kami share screen untuk koordinator MK prodi TRP,

RadSmg, Rad PWT
Bu Siti M
 Mohon kerjasama bapak ibu semua untuk bisa mengisi survey

ini selengkap lengkapnya untuk perbaikan keg PBM selanjutnya

Bu Fatimah
 Mohon disepekati mengenai isi survey mengenai laboran

seperti apa yg dimaksud laboran apakah asistan lab atau PLP
Bu Rini
 Barangkali kita pahami mengenai terminologi laboran sehingga

tidak ada kesalahan plotting
 Kegiatan laboratorium dilaksanakan oleh dosen laborataorium
 Pelaksanaan kegiatan laboratorium oleh laboran
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 Sehingga perlu diperjelas tupoksinya dosen laboratorium dan
laboran

 Selama ini ada asisten, asisten ini perlu diperjelas apakah untuk
disiapkan sebagai dosen atau sebagai laboran

Bu Siti
 Berkaitan dengan laboran untuk substansi pengisiannya kita

lihat dari aspek teknis saja nggih
 Jika memang ada asisten mata kuliah sudah terpenuhi

dianggap sudah

Bu EMI (ADUM)
 Menyampaikan titipan keg kepegawaian
 Hari rabu adalah hari libur
 Beberapa aplikasi yang harus diisi dari kepegawaian mohon

bisa dimaklumi dan mohon pengertian dari bapak ibu
 Dateline my SAPK 18 oktober padahal sudah mengisi tapi blm

tampil
 Tapi dari ropeg menyampaikan jika sudah mengisi tapi belum

tampil di klik saja saja sudah diisi maka otomatis data akan
tersimpan

 Ropeg meminta upload data dukung My SAPK berupa softfile di
google form paling lambat 22 Okt

 Sebaiknya upload file , pada filenya di beri no. Urut 1-18 dst
 Yang rutin harus diisi setiap hari adalah E-SKP dan SI PEKA

juga tetap harus diisi
Bu Siti M
 Mohon bantuan bapak ibu untuk mengisi surve penelitian pak

joko sekjur analis
4 Penutup Sesjur  Bapak ibu untuk pembangunan gedung masih berlangsung, kita

doakan bersama agar pembangunan gedung slesai tepat waktu
 Jika januari covid sudah mereda kita akan menyelenggarakan

pbm luring
 Mohon doa dan dukungannnya bapak ibu
 Selain itu ada kejadian tidak mengenakkan pada mobil bu yanti

dan bu emi sudah kami sampaikan ke pak kabag dan pak wadir
dan memang cctv tidak diletakkan disana sehingga di
maksimalkan agar satpam diaktifkan keliling disela sela hari
kerja sehingga kejadian tidak mengenakkan ini tidak terjadi lagi

 Pengisian survey pak joko kita bantu bersama sama
 Pengisian survey APR dan maping dosen mohon pak haris bisa

dishare di grup dosen
 Pengisian survey APR maksimal besok selasa jam 12
 Jika besok masih ada yang kurang akan kami japri satu persati

Semarang,
Notulis
Salis



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



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



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

Hadir :
1 Kajur 17 Novy Kristanti
2 Sesjur 18 Agustina Dwi

Prastanti
3 Kaprodi D3 TRR

Semarang
19 Muhammad

Erfansyah
4 Kaprodi D4 20 Ary Kurniawati
5 Dwi

Rochmayanti
21 Ari Purwanto

6 Agung NS 22 Ana Septiana

7 Siti Daryati 23 Margono Susilo
8 Dian Rakmawati 24 Nanang

Sulaksono
9 Dimas Prakoso 25 Sri Mulyati
10 Sudiyono 26 Sri Suningsih
11 Emi Murniati 27 Iken
12 Evi Risalati 28 Ahmad Haris S.
13 Rini Indrati 29 Rasyid
14 Yeti Kartikasari 30
15 Kasmani 31
16 Salis Nurbaiti 32

33
34
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