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NOTULEN RAPAT 

Rapat Tanggal : Jumát, 03 Juli 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 dan sholawat untuk keselamatan dan kesehatan  
 

  

   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 

• Sudah disampaikan bahwa ada beberapa yang sakit semoga 
segera sembuh, sehat dan beraktifitas kembali 

• Kami ingatkan bapak ibu untuk selalu jaga prokes peduli dengan 
diri kita, lingkungan dan teman kita 

• Kami mohon jika ada gejala sakit segera melapor kekami dan 
proteksi diri 

• Saat ini yang terpenting adalah kesehatan kita semua  

• Beberapa informasi mungkin telah disampaikan bawasannya tgl 
3-20 juli ada lockdown di berbagai lini dengan beberapa 

pengaturan-pengaturan 

• Kami sudah koordinasi dengan kabag poltekkes mengenai hal 
tersebut dan sedang didiskusikan ditingkat polkesmar  

• Kita tunggu, Apabila sudah ada edaran baru dari polkesmar akan 
kami sharing kan 

• Bu Supri bisa kontrol ke puskesmas dulu di konsulkan dulu dan 
dicek fisik agar bisa dijadwalkan ulang dan diberikan solusi oleh 
dokter 

 

  

3 Sesjur  hari ini melanjutkan progres menyampaikan kondisi masing 

masing 
 mohon dicatat bu adum, yang tidak bisa hadir : bapak irwan K 

Swab nya positif sehingga harus cek up ke william booth 

 mohon menyampaikan kondisi masing-masing dimulai dari pak 
rasyid] 

 dari laporan absensi kemarin masih ada yang melaporkan sakit 
yaitu mas erfan mohon konfirmasinya, harike 5 mungkin nanti 

bisa dipantau lagi ya swab lagi 
 lalu Bu Tina mungkin bisa disampaikan progres hr ini. Mungkin 

segera swab saja Bu tina 
 Mbak evi mungkin bisa menyampaikan karena kemarin agak flu 

 Mbak novy harus tetap isolasi 14 hari dulu karena kemarin 
sempat ada gejala  

 Mas nanang mohon nanti hari 4-5 swab  
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4 Arahan dan Laporan  Pak Rasyid 

- saya tidak positif tapi flu saja 

- keluarga sehat 
 
Bu Dartini 

- menyampaikan beberapa hal : 
1. Minggu ini sudah dimulai kegiatan matrikulasi alih jenjang 2021 

2. Masih berlanjut ujian skripsi dan proposal mohon pantauan dr 
bapak ibu pembimbing agar mahasiswanya bisa selesai bulan juli 

ini 
3. Alhamdulilah keluarga kami sehat namun dapat kabar dr adik saya 

di solo terkonfirmasi positif 
4. Teman teman pengelola prodi TRP juga alhamdulillah dalam 

keadaan sehat semua 

5. Berkaitan dengan kegiatan perkuliahan semester gasal rencanya 
kami akan melakukan rapat persiapan PBM gasal 

 
Bu Darmini 

 alhamdulillah kami sekeluarga sehat 
 pengelola prodi kami sampaikan kemarin bu tina demam 

 terkait kondisi prodi radiologi semarang kami sampaikan di 
mahasiswa terkait pelunasan SPP mahasiswa kami tingkat 3 

ada yang terkonfirmasi positif 2 orang Sekar dan Agung Triyadi 
 mahasiswa kami a.n Nurnaningsih pembimbingnya P. Bagus Dh 

dan Bagus Abimanyu tidak bisa dihubungi 

 mulai hari senin mulai 5 juli ada kegiatan toefl untuk mhs 
tingkat 3 

 PBM gasal akan segera kita diskusikan dengan prodi 
 

Bu Tina 
 Saya menyampaikan panas sudah mulai turun, namun masih 

pusing dan agak batuk 
 

Mbak Evi 
 Iya kemarin jumát saya kehujanan jadi flu 

 Minggu sudan swab negatif, terus kemarin selasa swab lagi 
negatif  

 
Mas Erfan 

 Suara sekarang agak parau 
 Nafas masih kurang baik 

 

Mas Dimas 
 Alhamdulillah sudah sehat bu sudah membaik biasa 

 
Mba Novy 

 Alhamdulillah sudah membaik sudah istirahat 10 hari 
 Kemarin ada demam, pilek saya ijin dua kali piket saya ijin ke 

bu emi 
 Sempat tidak bisa membau tapi tidak swab 

 Setelah vaksin tgl 16 juni saya demam dan flu lalu ijin piket 
 
Bu Supriyati 

 Mau menanyakan saya vaksin harusnya tgl 24 tapi saat itu 
sedang isolasi mandiri dan sedang tidak enak badan. 

Bagaimana solusinya Bu ? 
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Pak Nanang 

 Saya habis piket hari rabu saya merasakan pusing,dan untuk 

menegakkan leher agak berat 
Bu Rini 

 Saya mengikuti info teman-teman kita turut prihatin dan 

semoga bapak ibu semua segera sehat 
 Saya perhatikan gejala yang terjadi adalah setelah vaksin, saat 

disuntikkan virus itu memang antibodi kita adalah rendah jadi 
seharusnya kita harus meingkatkan imun dan prokes 

 Sinovac terbentuk antibodi 1 minggu dan akan diulang vaksin 1 
bulan kemudian 

 Astrazenica terbentuk antibodi 1,5 bulan jadi harus lebih 
waspada karena saat divaksin justru imun kita lemah 

 

Bu Sri Suningsih 
 Kami ingatkan untuk LKD remun saat ini mulai kami rekap dan 

baru masuk 1 email yaitu Bu yanti 
 

 

5 Penutup Kajur  Terimakasih bapak ibu atas kehadirannya pada morning 

briefing 
 Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan kekuatan dan 

ketabahan 
 Jika ada keluhan sakit mohon segera menghubungi ke 

puskesmas dan jika ada gejala sakit segera swab 

 Untuk LKD dan IKKR mohon bisa menyesuaikan karena sudah 
disepakati terakhir hari ini mohon bisa dipedomani 

 Untuk apakah bisa gosend atau tidak bisa di koordinasikan 
dengan asessor karena butuh tanda tangan asessor 

 Utamakan kesehatan untuk diri kita, keluarga dan lingkungan 
 Semoga berkah bermanfaat dan terus diberikan kesehatan oleh 

Alloh SWT 
 Mungkin bisa disepakati bapak ibu, kalau sesuai edaran 

morning briefing sampai senin 5 juli. Apakah seterusnya kita 
lanjutkan 1 minggu sekali ? 

  

     

Semarang,  
Notulis 
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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 

  32 Rasyid 


	Semarang,
	Notulis

