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DIES KE-27 AKPER NOTOKUSUMO

Tingkatkan Mutu, Dorong Dosen Berprestasi
YOGYA (KR) - Perguruan 

tinggi dituntut terus mening
katkan mutu pada era yang se
makin kompetitif. Hal tersebut 
guna memperkuat eksistensi 
serta keberlanjutan lembaga 
pendidikan dalam menyiap
kan generasi unggul. Akademi 
Keperawatan (Akper)
Notokusumo pun akan mendo
rong para dosen atau tenaga 
pendidiknya agar berprestasi 
dalam berbagai bidang.

“Kami memberikan apresi
asi terhadap dua pendidik Ak
per Notokusumo yang mampu 
menorehkan prestasi aka
demiknya. Tentunya prestasi 
tersebut harus diikuti pula 
oleh dosen lain guna mening
katkan mutu kualitas pen
didikan di Akper Notokusu
mo,” ungkap Ketua Yayasan 
Notokusumo Dr s Sedianto 
Soetio dalam puncak Dies 
Natalis ke-27 Akper Notoku-

Ketua Yayasan Notokusumo 
bagi dua dosen berprestasi.
sumo yang digelar di Museum 
Diponegoro Tegalrejo, Jumat
(3/2). •

Dua dosen yang berprestasi 
dalam akademik tersebut 
ialah Taukit MKes sebagai lu
lusan terbaik Program Magis
ter Keperawatan UNDIP 
2015 dengan IPK 4,00.

KR-Ardhi VNfehdan

memberikan penghargaan

Kemudian Maria Putri Sari 
Utami MKep sebagai lulusan 
terbaik Magister Keperawat
an UMY dengan IPK 3,96.

Selain itu, Sedianto Soetio 
berharap, Akper Notokusumo 
meningkatkan keija sauna de
ngan institusi lain di dalam 
negeri maupun luar negeri.

Hal ini sekaligus menjalin ja
ringan yang lebih kuat demi 
memberikan sumbangsih bagi 
dunia pendidikan Indonesia

Sementara Direktur Akper 
Notokusumo Giri Susilo Adi 
SKep Ns MKep mengungkap
kan, pihaknya sudah menjalin 
keija sama dengan 26 insti
tusi dalam negeri serta tujuh 
institusi luar negeri. “Selain 
akan terus meningkatkan 
keija sama, kami tahun ini ju
ga bakal melakukan re-akred- 
itasi program studi. Harapan 
kami, yang sebelumnya nilai 
akreditasi B dapat meningkat 
menjadi A,” tandasnya.

Puncak Dies Natalis ke-27 
kali ini juga diisi dengan pida
to ilmiah oleh Maria Putri 
Sari Utami MKep dengan 
mengangkat tema ‘kualitas 
hidup pasien hemodialisa de
ngan komorbid penyakit jan
tung’. (Dhi)-k
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