
Progress Feedback hasil audiensi dengan mahasiswa dan rencana tindak lanjut 
Program Studi s1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 2019 
Bidang No Pemberi 

Masukan/komplain/sa
ran dan  isi  
Masukan/komplain/sa
ran 
 

Rencana Tindak 
Lanjut 

PIC Hasil 

Akademik 1 Hxxx (M11) 
Apakah Program 
Magister apakah wajib 
menghadiri penutupan 
dies natalis FKp?  
 

Diharapkan 
untuk menghadiri 
closing dies 
natalis.  
 

Retno 
Indarwati 
 

Telah 
sesuai 
dengan 
arahan. 

2 Nxx (M 12) 
Bagaimana mengenai 
syarat yudisium 
magister untuk upload 
scopus dan mengikuti 
INC? 

Syarat yudisium 
minimal upload 
sinta 2 atau 
scopus Q4 dan 
INC merupakan 
salah satu syarat 
yudisium. 

Tintin 
Sukartini 
(KPS 
Prodi 
Magister) 

Telah 
dilakukan 
pengecek
an dan 
mahasisw
a yang 
memenuh
i 
persyaraa
n telah 
diyudisiu
m. 

3 Hxxx (M11) 
Publikasi untuk 
magister apakah harus 
jadi first author? 
 

Segala keputusan 
atau kebijakan 
tergantung 
dengan SK 
Rektor 
 

Tintin 
Sukartini 

Mahasisw
a menjadi 
first 
author 
pada 
artikel 
yang 
dijadikan 
syarat 
yudisium. 

4 Mxxx (M12) 
Nilai pengambilan 
keputusan belum 
ditampilkan pada 
cybercampus. 

Nilai akan 
ditampilkan. 

Retno 
Indarwati 

Nilai 
telah 
ditampilk
an. 

5 Jxxx (M12) 
Bagaimana prosedur 
aplikasi klinik dan 
kapan akan 
dilaksanakan? Dan 

Ibu Tintin 
(Koordinator 
Program Studi 
S2) Jadi aplikasi 
klinik akan 

Tintin 
Sukartini 

Telah 
disesuaik
an dengan 
arahan . 



apakah ada aplikasi 
klinik di luar negeri? 

disiapkan full di 
soetomo, tapi 
nanti jika corona 
sudah selesai 
maka bisa jadi 
aplikasi klinik 
akan 
dilaksanakan ke 
luar negeri. 
Untuk sekarang 
ini UTM 
menolak 
mahasiswa 
karena ada 
corona, 
Universitas di 
Ausie belum ada 
balasan, 
Naresuan 
University 
Thailand tidak 
memperbolehkan 

 6 Mxxx (M11) 
Mengenai publikasi, 
teman-teman 
mahasiswa magister 
mulai gelisah. 
Bagaimana informasi 
kelanjutan 
mengenaipublikasi 
tersebut? 2. Mohon 
bantuan untuk 
difasilitasi agar 
jurnalnya dapat ter-
submit. Mungkin bisa 
dengan kolektif, tidak 
per individu. 
 

Ibu Tintin 
(Kepala Program 
Studi S2): 1. 
ENC tidak bisa 
semua diterima 
scopus karena 
indeksnya 0,8. 2. 
Jauh-jauh hari 
harusnya 
mahasiswa sudah 
menyiapkan 
artikel agar 
dosen 
pembimbing bisa 
segera 
dieksekusi. 
Bpk Yusuf 
(Wakil Dekan 3): 
1. Saat ini untuk 
masalah jurnal 
sudah sampai 
pada tahap AOB. 
Sudah masuk 
sekitar bulan 

Retno 
Indarwati 

Jurnal 
telah 
terbit 



AgustusSeptemb
er. Untuk 
conference 2020 
akan 
dikonfirmasi ke 
panitia ENC. 2. 
Jangan sampai 
banyak isu. 
Cukup beberapa 
(1-2) special 
issue yang bisa 
dimasukkan di 
jurnal 
 

Sarana 
prasarana 

1 Txxx ( M12) 
Perbaikan jaringan 
internet FKp yang 
terkadang mengalami 
masalah. 
 

Wifi FKp akan 
segera dibenahi 
dan untuk akhir 
akhir ini sering 
masalah karena 
jaringan internet 
dipersiapkan 
untuk UTBK. 

Dimas 
Dwi Arbi 
(Tim IT) 

Telah 
dilakukan 
perbaikan 

2  Txx (M12) 
Sinyal WiFi terkadang 
masih putus sambung di 
RBC dan beberapa 
tempat  
2. Penambahan menu di 
kantin fakultas 
keperawatan  
 

1. Posisi acces 
point akan segera 
diperbaiki 2. 
Request kepada 
penjual 3. Sudah 
dikeluarkan 
langsung oleh Bu 
Retno 
 

Rachmad 
Affandi 
(Kasubag 
sarpras) 

Telah 
dilakukan 
perbaikan
. 

 
Mengetahui,  
 
Ttd  
Dekan Fakultas Keperawatan                                                                                 GPM S2  Keperawatan 
	
 


