
Rapat	Pimpinan	Terkait		
Hari Tanggal : 01 April 2020 

Agenda : Terkait perpanjangan waktu pandemic Covid-19, dengan kembali melaksanakan 
diskusi terkait penjadwalan sampai tanggal 21 April 2020. 

• Setiap pegawai yang akan melaksanakan kerja di luar, harus membuat surat ijin bekerja di 
rumah dengan rencana pekerjaan yang akan dikerjakan selama di rumah. 

• Yang melaksanakan WFH dapat melaksanakan dinas luar, dengan memperhatikan daerah yang 
akan di kunjungi bukan daerah merah. 

• Arnold Usul:  
o agar WFH mengajukan apa yang akan kerjakan dan melaporkan 
o Pastikan di lapangan dapat dikunjungi, agar dana perjalanan optimal 

• Usulkan apa yang akan dikerjakan dan diusulkan dan di laporkan (mengerjakan kegiatan utama 
dan tambahan). 

• Pandemik apabila virus dapat menginfeksi orang dengan mudah dan meyebar dari orang ke 
orang secara efisien dan berkelanjutan di pelbagai wilayah.(WHO)- 
https://news.ddtc.co.id/who-deklarasikan-corona-sebagai-pandemik-apa-artinya-19507  

• dalam arahan kepala Balai, agar percepat proses belanja modal kegiatan, agar serapan dapat di 
capai dalam kondisi pandemic Covid-19 

 

Rapat dengan Sesba . 

• Melakukan evaluasi terkait capaian kinerja setiap unit kerja di bawah Balitbangtan 
• Kondisi saat ini disikapi dengan melakukan bimtek via teleconverens 
• Bukti fisik undangan permintaan via media whats untuk layanan kegiatan dilapangan 
• Alokasikan anggaran untuk kegiatan padat karya dan petani miskin 
• Pastikan KUR dan UMKM di tingkat lapangan terlaksanakan dengan baik 
• Pastikan pasar tani dan tokoh tani---untuk menfasilitasi produk kita, berjalan 
• Pastikan untuk lebih Cere dengan terkait Covid-19, dan dimonitor staf agar aman, kompak dan 

kerjasama  
• Apresiasi yang sudah produksi desinfektan dan segera dilaporkan yang dihasilkan  
• Jumat akan mendistribusikan produk ke semua eselon satu  
• Para kapus dan balai besar, akan memberikan bantuan kepedulian kepada beberapa rumah sakit 

di bogor seperti :APD, makanan, produk makanan dan fasilitas untuk meningkatkan daya tahan 
tubuh. 

• Kepala BBP2TP- Pangdan-pangdan yang ada di daerah yang merespons taggap Covid-19. 
• Maksimalkan LO, agar laporan diminta Menteri setiap minggu dapat di penuhi. 



• Sejuta Ayam:  
• Masing-masing kepala Balai untuk melakukan evaluasi untuk optimalkan serapan anggaran 
• Masing-masing 
• Firalkan kegiatan-kegiatan panen, tanam, produksi benih pengamatan dan lain-lain untuk serap 

anggaran dan lain-  
• Sehat dan harus kompak. 

 

Postingan Media Sosial 

 


