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Masukan/komplain/saran 
dan  isi  
Masukan/komplain/saran 

Rencana 
Tindak 
Lanjut 

PIC Hasil 

Akademik 1. Mxx ( M10) 
1. Tindak lanjut RPS Mata 

Kuliah HIV/AIDS. 
2. Tindak lanjut untuk 

panduan tesis yang 
belum keluar (kualitatif 
dan kuantitatif). 

3. Mohon jadwal kegiatan 
belajar mengajar dan klinik 
dibedakan supaya tidak  
bentrok. 

4. Buku panduan Aplikasi 
klinik komunitas belum 
ada. 

5. Uji etik praktik 
klinik di buku 
mohon 
ditambahkan dan 
dipertegas  
 
 

1. RPS Mata 
Kuliah 
HIV/AIDS 
dalam minggu 
ini (minggu 
keempat) akan 
disediakan.  
2. Literatur 
akan segera 
dikeluarkan. 
3. Ada beberapa 
saja yang 
bermasalah. 
Akan 
dikoordinasikan. 
4. Buku 
panduan sedang 
revisi, sudah ada 
yang versi lama, 
jadi sementara 
masih 
dikoordinasikan 
ulang.  
5. Ya, nanti 
dikoordinasikan. 
 
 

• Retno 
Indarwa
ti 

• Tintin 
Sukartin
i 

1. RPS 
HIV/AID
S telah 
tersedia. 

2. Panduan 
tesis 
kualitatif 
dan 
kuantitatif 
telah 
dikeluarka
n dan 
dibagi 
pada 
mahasisw
a. 

3. Telah 
dilakukan 
telaah 
jadwal 
dan tidak 
ada jadwal 
yang 
bentrok. 

4. Buku 
panduan 
aplikasi 
klinik 
komunitas 
telah  
dibagikan 
pada 
mahasisw
a. 

5. Telah 
ditambahk
an 
panduan 
etik 



praktik 
klinik. 

Sarana  
dan 
prasarana 

2 Nxx (M9) 
1. Tim kebersihan kamar 
mandi perempuan kalau bisa 
yang membersihkan juga 
cleaning service perempuan, 
begitupula sebaliknya, agar 
tidak terjadikesalahpahaman. 
2. Jurnal web ners dirasa 
masih kurang banyak 
referensinya.. Ruang baca 
juga perlu diperluas dan 
ditambah koleksinya. 
 

1. Akan 
dikoordinasikan.  
2. Akan dilist 
ulang tentang 
jurnal -jurnalnya 
dan diperbaiki 
apa yang  masih 
kurang. Sumber 
bacaan bisa 
akses yang 
online saja agar 
lebih bervariasi. 
Perpus/ruang 
baca di masing - 
masing Fakultas 
memang di 
setting demikian 
(tidak terlalu 
luas) karena dari 
tujuannya hanya 
untuk 
menyediakan 
tempat dan 
bahan bacaan 
secukupnya bagi 
mahasiswa. 
Apabila 
mahasiswa 
memerlukan 
sumber buku 
bacaan yang 
lebih bervariasi, 
sebenarnya bisa 
langsung ke 
perpus kampus 
C saja. Di sana 
koleksi buku 
terbaru lebih 
banyak dan 
bervariasi. .  
4.  
 
 

• Rachma
t Afandi 
(kasuba
g 
sarpras)
. 
 

1. Telah 
dilakukan 
pembagian 
tugas 
cleaning 
service 
untuk 
membersih
kan kamar 
mandi 
sesuai 
gender. 

2. Koleksi 
buku di 
ruang baca 
telah 
ditambah. 
 
 

 
Mengetahui,  
 
Ttd  
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