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Notulen Rapat 

 Pembahasan rapat:  

- Perkenalan (brainstorming) peserta rapat 

- Menampakan email yang diterima dari Pansel 

- Rencana pelatihan (kebijakannya kapan dan bagaimana) 

- Masa bakti dan penghargaan (reward) untuk Satgas dan Pansel  

 Mahasiswa berperan sebagai volunteer/tokoh yang 

mensosialisasikan UU No. 30 Tahun 2021 ini 

 Anggota Satgas yang terdaftar di kampus: 

- Pak Febi = kordinator fakultas FEB 

- Pak Peby = kordinator fakultas FT 

- Bu Nidia = kordinator fakultas FTI 

 Anggota Pansel terdiri atas satu (1) dosen, satu (1) tenaga 

kependidikan) dan 5 mahasiswa (setiap fakultas 2/3 orang 

perfakultas dengan 50% perempuan) 

- Pak Haronas (FKDK) = dosen 

- Bu Maria (ASTRI) = tenaga kependidikan 

 SWYC mempersiapkan SK Rektor Satgas di kampus  

 SWYC, Pansel dan Satgas mempelajari modul test yang diberikan 

kepada Pansel untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai kebudiluhuran 

 Ibu Umaimah Wahid membantu dalam berkoordinasi kepada pihak 

LLDIKTI/Kemendikbud Ristek terkait sistimatika pretest 

 Pelatihan pansel diadakan rencana setelah lebaran minggu 2/3 Mei 

2022 (Bulan April ini mempersiapkan panitia dan keanggotaannya) 

 Masa bakti mahasiswa/i selama 1 tahun (usulan BEM Universitas). 

Adapun untuk pendidik dan tenaga pendidik mengikuti baiknya saja 

(3 tahun, 5 tahun atau bahkan lebih durasi bertugasnya) 

 Reward untuk mahasiswa konversi sks dan kalo bisa lebih atau 

ditambah seperti bebas TA (usul) 

 Baiknya diadakan pertemuan Gmeet dengan LLDIKTI bersama 

dengan Pansel (Panitia Seleksi) untuk membahas lebih lanjut proses 

dan sistematika kerjanya 
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 Pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa mengisi kuis yang 

diberikan di email oleh LLDIKTI. 

 Mahasiswa dapat menjadi tamu podcast setelah Bu Saskia 

(pembahasan mengenai konselling SWYC Budi Luhur) 
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