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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 
• PKKM Darurat yang diperpanjang tgl 2 Agustus sehingga 

kedepannya masih melaksanakan tugas 75 % WFH dan 25% 

WFO 

• Kami harapkan bapak ibu tetap bisa melaksanakan tupoksi yang 
ada  

• Kami berdoa untuk keluarga besar bp bagus DH agar segera 
sembuh 

• Pak rasyid dan Pak Irwan belum fit sehingga ijin belum bisa 
mengikuti 

• Apabila ada hal hal menyangkut kesehatan mohon bisa dikirim 
datang pendukungnya 

• PBM sudah mulai kami harapkan bapak ibu juga mengingatkan 
dan mengecek kelengkapan mahasiswa 

• Data kami ada 1 mahasiswa yang masih terkonfirmasi positif 
sudah kami upayakan dan melakukan isoman di rumah dinas 

• Kami mohon jika ada info mengenai kesehatan mahasiswa bapak 
ibu dosen bisa melapor kepada kami 

• Mohon pak rasyid dan pak irwan memberikan bukti negatif swab 

• Akan kami sampaiksan hasil desk IKKR: 
 tim reviewer jurnal tapi tugas tambahan 
 mengajukan haki tapi aviliasinya tidak ada poltekkes 

 buku sudah ISBN tapi jumlah halaman >40 
 publikasi mengajukan lebih dari 2 yang diakui hanya 2 tertinggi 

itupun harus disertai dg bukti 
 bukti yang dilampirkan harus artikel sudah terbit bukan masih 

proses accepted 
 ada oral presentasi tapi tidak ada bukti dan prosidingnya juga 

tidak bisa di akses 
 mengajar di MST di konfirmasi ke pascasarjana 

 kelebihan penguji skripsi/TA di konfirm juga dengan apa yang 
ditulis di BKD 

 publikasi belum terbit atau tertulis penulis utama padahal pada  

jurnal diakui anggota 
 pembimbing skripsi mohon bisa dibedakan mana yang diajukan 

di BKD dan mana yang di IKKR 
 bapak ibu yang punya tugas sbg pembina keg mahasiswa 

beberapa tidak diakui karena tidak ada ketentuannya  
 Untuk pembimbing pramuka harus SK direktur 

 Pembimbing PKL tidak bisa diajukan dan diakui karena tidak 
ada ketentuan IKKR 

 Kepanitiaan minimal nilainya 2 
 Pengelola jimed, istilah yang ada di jimed tidak dikenal di IKKR 
 Jika mengajukan IKKR mohon buktinya bisa dilampirkan dan di 

pdf dengan lengkap 
 Publikasi benar 2 nasional 2 internasional yang diakui 
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 Yang publiksinya masih accepted bisa diajukan semester depan 

kalau benar benar sudah terbit 

  
 

 

   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 

• Mahasiswa ada yang terkonfirmasi positif tapi belum bisa pulang 
kampung dan kami sudah upayakan untuk kami suppport dan 

carikan rumah 

• Kami mohon support bapak ibu untuk melaporkan jika ada 
mahasiswa yang terkonfirmasi 

• Kami mohon supportnya juga untuk bapak ibu menyelesaikan 
bimbingan KTI dan Skripsi mahasiswa kami 

• Kemarin kami sudah dilakukan visitasi keuangan dan BMN dari 
SPI 

• Ada beberapa masukan dari SPI kami mengharap ada pertemuan 
rutin setiap tanggal 30 harap perbaikan segera dilakukan  

• Jangan kendor 3M 

• PPKM diperpanjang sampai 2 agustus sehingga masih WFH WFO 
• Setelah tanggal 2 akan kita pedomani arahan selanjutnya 

• Desk IKKR sudah terlaksana, mohon bu sesjur bisa 
menyampaikan desk apa saja yang bisa diterima oleh tim 
poltekkes 

• Penghargaan dari jurusan kaitannya publikasi akan kami cek yang 
sesuai kategori dan belum terapresiasi dari manapun 

• Alih jenjang jatim skripsinya memberlakukan 2 metode yaitu 
Literative Review dan Data Primer 

• Beberapa mahasiswa alih jenjang radiodiagnostik ada yang 
bekerja di RS bisa memungkinkan mengambil data di RS dengan 
ijin RS dan diklat 

• Mohon disampaikan diskusi dari bapak ibu 

• Mohon tetpa jaga diri jaga kesehatan 

  

3 Arahan dan Laporan  Bu Rini 
 Sebagai reviewer tidak bisa diajukan karena tugas tambahan 

itu bagimana maksudnya? 
Bu Siti 

 Misalnya dosen dengn tugas tambahan reviewer jimed itu tidak 

bisa ditambahkan 
 Mungkin akan kami agendakan untuk revisi SK Jimed istilah 

istilah struktur kepanitiaan akan kami sesuaikan dengan yang 
diakui IKKR 

 
Pak Sudiyono 

 Untuk bimbingan yang selain AJ Jawa timur yang masih mulai 
proposal saat ini tapi SK nya smt genap, apakah bia masuk LKD 

smt gasal ? 
 
Bu kajur 

 Jika sudah dimasukkan yang kemarin,untuk pengajuan 
selanjutnya tinggal sisanya 

Bu Dartini 
 Buku panduan skripsi masih sama tahun kemarin 

 Namun akan kami revisi dan tambahkn beberapa 
 Mahasiswa akan kami sosialisasikan buku panduan 
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 Untuk review nya bisa download atau mahasiswa bisa langsung 

menghubungi masing masing reviewer 

 Helti sudah mulai bisa digunakan  
 Tim mata kuliah di tugas akhir kami tambahkan pak agung 

yang akan menjelaskan cara mencari artikel, turnitin, mendeley 
 Kaitannya metode skripsi LR atau CS akan kami lakukan 

sosialisasi kpada mahasiswa 
 Mohon kesediaan bapak ibu untuk menyelesaikan review judul 

dan topik dulu 

 Jika ada judul sama akan kami coba seleksi antar mahasiswa 
dulu 

Pak Dion 
 Mohon ada penguatan penjelasan mengenai skripsi oleh prodi 

 Untuk menghindari judul yang sama mohon dilakukan rekap 
dulu  

4 Penutup Kajur  Semangat menjalankan kegiatan di semester ganjil ini 
 Semoga diberikan kesehtan dan kekuatan 
 Terimakasih atas support bapak ibu, semoga berkah barokah 

  

     

Semarang,  

Notulis 

 

           Salis N 
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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 Agung NS 

11 Sudiyono 26  

12 Emi Murniati 27  

13 Evi Risalati 28  

14 Rini Indrati 29  

15 Yeti Kartikasari 30  

16 Warmin 31  

17 Salis Nurbaiti 32  
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