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NOTULEN RAPAT 

Rapat Tanggal : Rabu, 30 Juni 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 

• Mengingat adanya kenaikan kasus covid 19 sehingga surat 
edaran memfokuskan kita untuk warning untuk tetap menjaga 

protokol kesehatan 

• Morning briefing selain melihat kondisi sekitar kita, sebagai 
institusi pemerintah juga harus bisa menyikapi kondisi ini 

• Dengan morning briefing bisa melihat seluruh kondisi pegawai 

• Morning briefing bisa disampaikan kepada kami mana ada 
kejadian kejadian di sekitar kita 

• Kami sampaikan mengenai morning briefing : 
- Surat edaran Ses badan PPSDM 

Sudah di sampaikan pada grup JTRR 

- Surat edaran sekjen kemenkes RI 
- Menyelenggarakan morning briefing agenda : 

1. Monitoring kehadiran pegawai 

2. Penguatan motivasi kerja 
3. Pelaksanaan tugas Penting dan Prioritas 

4. Mematuhi Prokes 
- WFH bukan hari libur dan wajib melakukan rekam kehadiran 

secara elektronik dan mengenakan seragam sesuai hari 
ketentuan 

- Diberikan target kerja yang terukur 
- Membuktikan pelaksanaan tugas 

- Tidak diizinkan meninggalkan rumah/tempat tinggal saat jam 
kerja, jika ada keperluan mendesak mohon melapor 

- Bisa dihubungu setiap saat pada jam kerja, jika dalam 60 

menit tidak bisa dihubungi dianggap tidak masuk 
- Pegawai WFH dapat diminta sewaktu waktu kekantor 

- Pelanggaran peraturan tsb dapat dikenai hukuman 

• Beberapa wakktu lalu ada cluster covid 19 di Dema Hima di JTRR 
• Karena kegiatan yang dilakukan secara daring namun beberapa 

orang tetap datang ke kampus 

• Sudah kami lakukan tracing ke mahaiswa dan pegawai  
• Dan kami kendalikan ruang dema hima kunci nya kami simpan 

• Semoga seluruh staf an dosen tetap dalam keadaan sehat dan 
tetap mematuhi protokol kesehatan 

• Beberapa kejadian di kampus kita memang ditugasi sebagai 
tempat center vaksin untuk umum 

• Asrama poltekkes digunakan oleh satgas covid polkesmar sebagai 
tempat isoman poltekkes dan bagi nakes RSDK 

• Sehingga saat masuk ke kampus poltekkes harus waspada 

• Pastikan lingkungan kita bersih dan steril 
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• Pemberlakuan WFH dan WFO ada macam-macam kriterianya 

sesuai edaran sekjen kemenkes 

• Sekarang ini kita di JTRR berlakukan 70% WFH  dan 30% WFO 
• Pemberlakuan prosentase WFO WFH disesuaikan masing masing 

jurusan sesuai kondisi penyenaran covid nya 

• Semoga kita bisa membantu meringankan negara dengan jaga 
diri, jaga teman, jaga lingkungan 

• Mohon bapak ibu bisa menyampaikan kondisi lingkungannya 
sebagai update di lingkungan JTRR 
 

3 Sesjur    

4 Arahan dan Laporan 
Pengelola 

Bu Emi Murniati 
- Terkait air di lingkungan kantor kita beberapa hari ini akan 

terganggu karena ada pipa yang pecah dan masih dalam 
proses perbaikan 

- LKD remun dan IKKR harus di kumpulkan hari jum’at dengan 

di tanda tangani bapak ibu sendiri 
- Sedangkan LKD serdos yang ditanda tangani asessor 

targetnya adalah minggu depan 
Bu Siti M 

- Terkait gangguan air kami sudah koordinasikan dengan 

pembuat proyek dan sedang ditangani 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

5 Diskusi Pak Dion 

- Hari ini saya WFO tadi pagi sudah datang dikantor, mohon 

maaf apabila saat WFO tidak ada dikantor karena sedikit 

terganggu di ruangan kami saat ini karena ada suara dari 

proyek 

- Saya menghaturkan terimakasih atas ucapan kepada ibu 

saya yang sedang dirawat di RS  

Bu Siti M 

- Mohon maaf ketidaknyamanannya tapi jika bapak 

membutuhkan ruangan kami bisa bantu fasilitasi di ruang lab 

atas mohon disampaikan jika ada keluhan akan kami bantu 

solusinya 

Bu Yeti 

- Laporan kami masih memantau TOR pengusulan alat alat  

Pak Agung 
- Menyikapi kondisi kampus ada beberapa tukang yang tidak 

pakai masker dan tamu yang datang vaksin ini tidak lanjut 
dari polkesmar bagaimana 

Bu Fatimah 
- Baik akan kami sampaikan ke morning briefing polkesmar  

Bu Yanti 
- Alhamdulillah melaporkan saya sehat selama WFH 

- Terkait keselamatan kerja kita di TRR karena adanya tukang 
dan tamu vaksin 

- Mohon kegiatan morning briefing ini bisa disepakati 
waktunya untuk memudahkan penjadwalan kami agar tidak 
overlap 

- Mungkin link nya bisa disamakan terus pakai link ini 
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Bu Dartini 

- Kami mengingatkan untuk bapak ibu dosen akan ada 

kegiatan yudisium I nanti jam 11 
- Mohon bantuan untuk kegiatan ujian PKL 5 dan 6 

- Mohon kegiatan bimbingan skripsi bisa segera diselesaikan 
karena ada yudisium 2  

- PBM semester gasal dimulai 26 juli 2021, maka akan segera 
kami agendakan rapat persiapan PBM gasal 

Kesepakatan : 
- Morning briefing kita sepakati dilaksanakan pada jam 9-10 

sampai tanggal 5 juli 2021 
- Mohon bapak ibu bisa disampaikan jika ada kendala dan 

evaluasi secara pribadi maupun fungsional 

- Harapannya WFH tidak menjadi kendala untuk tetap 
melakukan tupoksi nya 

 Penutup Kajur  Morning briefing kita sepakati dilaksanakan pada jam 9 sampai 
tanggal 5 juli 2021 

 Pesan kami untuk selalu menjaga diri, jaga kesehatan imun kita 
tetap terjaga sehingga tetap bisa melaksanakan tugas baik 

secara WFO maupun WFH 
 Semoga apa yang kita lakukan bisa membantu mengurangi 

beban pemerintah dalam menanggulangi covid 19 
 Kita juga patut ber empati pada nakes sebagai garda terdepan 

yang sudah kualahan 

 Kami JTRR juga sudah mengirim relawan ke RSJ gondo amino 
dan RS kelet, segera juga akan kami kirimkan relawan ke RS 

sardjito 
 Beberapa RS mempersyaratkan SKL 

 Terimakasih kepada segenap bapak ibu dosen yang sudah 
memfokuskan pada ujian skripsi, penilaian PKL  

 Semoga semuanya mendapatkan balasan terbaik dari Allah 
SWT 

 Sampai bertemu besok morning briefing hari kamis 

  

  Rapat selesai pukul 10.04 WIB.   

 

 
Semarang, 30 Juni 2021 

Notulis 

 

 
Salis N. 
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 Hadir :   

1 Kajur 18 Sri Mulyati 

2 Sesjur 19 Warmin 

3 Kaprodi D3 TRR 
Semarang 

20 Yeti Kartikasari 

4 Kaprodi D4 21 Salis Nurbaiti 

6 Agung Nugroho 22 Novy Kristanti 

7 Dwi 
Rochmayanti 

23 Agustina Dwi 
Prastanti 

8 Bagus 

Abimanyu 

24 Muhammad 

Erfansyah 

9 Siti Daryati 25 Ary Kurniawati 

10 Dian Rakmawati 26 M. Irwan Katili 

11 Dimas Prakoso 27 Agus Susanto 

12 Sudiyono 28 Nanang 
Sulaksono 

13 Emi Murniati 29 Ari Purwanto 

14 Evi Risalati 30 Margono Susilo 

15 Nanang 
Sulaksono 

31 Supriyati 

16 Rasyid   

17 Rini Indrati   
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