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NOTULEN RAPAT 

Rapat Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021 Nomor Undangan Rapat :  

Hal : Morning Briefing Halaman :  dari  

 

No. 

Topik  

bahasan Rencana tindak lanjut 
Batas 
waktu 

Penanggung 
Jawab 

1 

Pembukaan oleh 
Sesjur 

• Ajakan untuk bersyukur kehadirat Allah SWT 

• Dibuka dngan bacaan Doa bersama 
 

  

   2 

Arahan Kajur  • Puji syukur kehadirat Allah SWT 

• Ucapan terimakasih atas kehadiran peserta rapat 

• Semoga bapak ibu diberi kesehatan dan segalanya dicatat sebagi 
amal baik 

• Kami sampaikan informasi seputar di Poltekkes Semarang 
menjadi senter vaksinasi 

• Adanya flyer mengenai pelayanan vaksinasi tanpa melihat 
domisili hanya dengan membawa KTP 

• Flyer sudah beredar luar tapi belum melihat kondisi di daerah 
yang melaksanakan 

• Polkesmar menanggapi flyer yang beredar belum bisa melayani 
tanpa melihatn domisili karena belum diijinkan dinkes 

• Melayani vaksinasi tanpa melihat domisili harus memenuhi 
beberapa kriteria dan polkesmar belum ditunjuk 

• Untuk bisa menjadi senter vaksin yang melayani tanpa melihat 
domisili harus terstandar dan memperhatikan alur teknis khusus 

• Polkesmar tetap mengutamakan pegawai untuk di vaksinasi 

• Pegawai difasilitasi untuk bisa mendaftarkan keluarga nya vaksin 
• Untuk mahasiswa kami sudah usulkan vaksin ke polkesmar  

• Kami sampaikan di grup WA JTRR kemarin mbak ana yang 
terkonfirmasi akan isoman dirumah 

• WFO sementara off tgl 1-2 juli 

• Senin akan mulai WFH WFO  
• Ruangan ruangan juga sudah dilakukan disenfeksi 

• Mohon bapak ibu yang mempunyai keluhan keluhan 
menyampaikan ke pada kami 

  

3 Sesjur - Mohon bapak ibu yang mempunyai keluhan keluhan 
menyampaikan ke pada kami 

- Berdasarkan hasil absensi kemarin ada mas dimas dan mas 

erfan, Bu Cici yang melaporkan sakit mohon konfirmasinya 
 

  

4 Arahan dan Laporan 
Pengelola 

Mas Dimas 
- Kemarin demam sekarang sudah lebih baik 

Mas erfan 
- Nafas saya pendek 

- Kemarin sempat bertemu beberapa orang yang 
terkonfirmasi 

Bu Fatimah 

- Mohon digilir yang menyampaikan morning briefing dan 
yang ada keluhan khusus 

Bu Cici 
- Alhamdulillah sudah lumayan sehat 

- Alhamduillah kondisi kami baik dan sedang persiapan untuk 
operasi selajutnya 

- Lingkungan kami ada 14 orang yang terkonfirmasi positif 
- Terkait vaksin saya lihat sikon dulu kalau fit saya vaksin 
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kalo kurangnya ya saya tunda dulu 

Bu Rini 
- Alhamdulillah kami sekeluarga dalam keadaan sehat 

- RW I tempat domisili kami sedang membara, di RT kami 
ada 7 rumah dg 13 orang terkonfirmasi positif 

- Alhamdulillah kondisi baik dengan isoman 
- Saya izin tidak banyak aktifitas dikantor karena lingkungan 

kami belum kondusif karena tidak dilkukan tracing 
sumbernya dari mana 

Pak Dion 

- Alhamdulillah kami sekeluarga diberikan kesehatan 
- Alhamdulillah ibu dan bapak saya ada disini insyaAlloh 

sehat dan dinyatakan negatif covid 
- Lingkungan kami zona merah jadi untuk keluar portal portal 

masih ditutup  
- Diduga ada penyebaran infeksi dari masker yang kita buang 

lalu dipungut oleh orang lain 
Pak Irwan 

- Kami laporkan mbak diana terkonfirmasi positif 
- Saya segera akan PCR 
- kami sarankan untuk covid inhalasi dengan kayu putih 

- kumur-kumur air garam 
Bu Siti 

- Pak Kasmani beberapa hari batuk akan segera kami minta 
swab 

Bu Emi 
- Terkait LKD sudah diumumkan di grup oleh bu sesjur, soft 

file dikumpulkan melalui email dan fisiknya di setorkan ke 
Bu Ning langsung besok hari senin 

Bu Siti 
- Kami berharap kinerja di JTRR bisa melakukan koordinasi 

melalui virtual meet ini dan bila ada kendala-kendala bisa 

disampaikan 

5 Penutup Kajur  Terimakasih sudah mengikuti morning briefing dan sudah 

mendengar laporan bapak ibu mengenai kondisi keluarga dan 
lingkungan 

 Jaga 3 M serta menjalani dengan kondisi kuat dan bahagia 
sehingga imun kita tetap terjaga  

 Saat ini kita masih WFH insyaAlloh senin kita mulai WFH WFO 
70% 30 % 

 Untuk bapak ibu yang merasa tidak enak langsung lapor dan 

tidak perlu datang ke kampus 
 Sampai bertemu pada morning briefing selanjutnya 

  

     

Semarang, 1 Juli 2021 

Notulis 

 
 

Salis N. 
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 Hadir :   

1 Kajur 17 Sri Mulyati 

2 Sesjur 18 Warmin 

3 Kaprodi D3 TRR 
Semarang 

19 Yeti Kartikasari 

4 Kaprodi D4 20 Salis Nurbaiti 

6 Agung Nugroho 21 Novy Kristanti 

7 Dwi 
Rochmayanti 

22 Agustina Dwi 
Prastanti 

8 Bagus 

Abimanyu 

23 Muhammad 

Erfansyah 

9 Siti Daryati 24 Ary Kurniawati 

10 Dian Rakmawati 25 M. Irwan Katili 

11 Dimas Prakoso 26 Agus Susanto 

12 Sudiyono 27 Nanang 
Sulaksono 

13 Emi Murniati 28 Ari Purwanto 

14 Evi Risalati 29 Margono Susilo 

15 Nanang 
Sulaksono 

30 Supriyati 

16 Rini Indrati 31 Ana Septiana 
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