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Bidang N

o 
Pemberi 
komplain/masukan/sara
n dan isi 
komplain/masukan/ 
saran 

Rencana 
Tindak 
Lanjut 

PIC Hasil 

Akademi
k 

1. Gxxx (A16) 
Jadwal kuliah mohon 
tidak sering reschedule 

Akan 
dismpaikan 
kepada semua 
dosen. Untuk 
reschedule 
masih dapat 
dimaklumi 
selama topik 
tidak saling 
berkaitan 
dengan topik 
selanjutnya 
dan masih 
dalam pekan 
yang sama 

Wakil dekan 1 
Pak Kusnanto 

Dosen yang 
melakukan 
reschedul 
mengisi 
borang 
penggantian 
perkuliahan 
dan maksimal 
1 minggu dari 
jadwal yang 
seharusnya, 
dosen dapat 
memberikan 
perkuliahan 
melalui aula / 
e learning 

2. Vxxx (A16) 
Kapan dilaksanakan PKK 
2? 

Pelaksanaan 
PKK akan 
tetap 
dilaksanakan 
di semester 
ini tetapi 
mundur 2 
minggu 
karena 
bertepatan 
dengan 
akreditasi 
internasional 
JCI di RS Dr 
Soetomo. 
Jika mencari 
laha praktik 
lain akan 
lebih 
menyulitkan 

KPS S1 Bu 
Tiyas 
Kusumaningru
m dan PJMK 
PKK 2 

PKK 
terlaksana si 
semester 
gasal 
2018/2019 
mundur 2 
minggu dari 
jadwal semula 
karena 
permintaan 
dari wahana 
praktek yaitu 
RS Dr. 
Soetomo 

3. Fxxx (A15) Akan segera 
ditindaklanjut

KPS S1 Bu 
tiyas 

Nilai PKK 2 
sudah tampil 



Nilai PKK 2 belum 
keluar akan menyulitkan 
mahaisswa dalam 
pengurusan beasiswa. 

i untuk 
mengingatka
n PJMK PKK 
2 agar 
menampilkan 
nilai PKK 2 
di 
cybercampus. 
Lamanya 
nilai PKK 2 
yang keluar 
menunggu 
dari 
pembimbing 
klinik. 

di 
cybercampus 

4. Dexxx (A15) 
Ketentuan lebih lanjut 
untuk sidang proposal 
A15 bagaimana apakah 
bisa dimulai sejak 
semester 7?  

 KPS S1 Bu 
Tiyas 
Kusumaningru
m 

Untuk proses 
pembimbinga
n dan 
pembuatan 
proposal 
dapat dimulai 
di semester 7. 
Form 
pengisian 
nama 
pembeimbiin
g sudah 
diberiikan di 
semester 7 
tetapi sidang 
proposal 
dapat 
dilakukan di 
awal semester 
8. 

5. Yxxx (A17) 
Bagaimana persyaratan 
untuk pendanaan 
exchange ke luar negeri ? 
dan pendanaannya? 

Syaratnya 
IPK, bahasa, 
perilaku yang 
baik. Untuk 
dua tahun 
yang lalu 
exchange 
didanai, 
namun untuk 
2018 ini tidak 
full didanai.  

Wadek 2 Bu 
Eka Misbahatul 
M. Has 

- 



 
6 Sxxx (A14) 

Beberapa pembimbing 
klinik tidak tau tentang 
acuan nilai profesi, 
bagaimana terkait hal 
tersebut? 

Acuan nilai A 
untuk profesi 
sama dengan 
S2 dan S3 
yaitu nilai A 
jika di atas 
85. 
Sebenarnya 
pembimbing 
klinik sudah 
kami beri 
panduan 
profesi tetapi 
banyak yang 
masih belum 
tau. Akan 
kami 
tindaklanjuti 
dengan 
melakukan 
sosialisasi 
saat 
pertemuan 
dengan 
pembimbing 
klinik. 

Koord Profesi 
Pak Mahfudli 

Fakultas telah 
melakukan 
sosialiasi 
kepada 
pembimbing 
klinik terkait 
acuan 
penilaian 
profesi 
bertempat di 
RS Dr. 
Soetomo yang 
dihadiri 
seluruh CI, 
bidang diklat 
dan manajer 
keperawatan 
RS Dr. 
Soetomo 

7 Axxx (A15) 
Bagaimana untuk 
mahasiswa profesi 
apakah UKOM menjadi 
exit exam? 

Untuk saat ini 
belum 
menjadi exit 
exam, tetapi 
sudah di 
wacanakan 
menjadi exit 
exam. Jika 
mejadi exit 
exam jika 
mahasiswa 
belum lulus 
maka 
mahaiswa 
masih 
terdaftar, 
masih 
menjadi 
tanggungan 

Wadek 1 Pak 
Kusnanto 

- 



kami untuk 
membimbing 
dan UKT 
membayar 50 
% seperti di 
FK dan FKG 
yang sudah 
menerapkan. 

 
Sarana 
dan 
Prasarana 

1. Naxx (A18) 
Untuk kran wastafel 
kamar mandi yang ada di 
gedung barat rusak, 
mohon untuk diperbaiki 

Kran 
waastafel 
akan segera 
diperbaiki 
dalam akhir 
bulan ini 

Kasubag 
Sarana 
Prasarana Pak 
Andik 

Kran 
Wastafel di 
semua toilet 
sudah 
berfungsi 
dengan baik 

2. Srxxx (A15) 
Bagaimana jika diusulkan 
untuk penambahan 
tempat sampah, 

Penambahan 
tempat 
sampah akan 
dianggarkan 

Wadek 2 Bu 
Eka Misbahatul 
M Has 

Setiap gazebo 
sudah 
dilengkapi 
dengan 
tempat 
sampah 

3. Txx (A18) 
Perbaikan stop kontak 
yang rusak di gazebo-
gazebo 

Stop kontak 
akan segera 
diperbaiki 
dalam 1 
mingggu 
kedepan 

Kasubag 
Sarana 
Prasarana Pak 
Andik 

Semua stop 
kontak di 
gazebo 
berfungsi 
dengan baik 

4. Sxxx (A17) 
Lampu untuk tangga di 
gedung timur mohon 
diperbaiki ? 

Lampu akan 
segera 
diperbaiki 
dalam waktu 
satu minggu 
ini 

Kasubag 
Sarana 
Prasarana Pak 
Andik 

Lampu di 
semua tangga 
sudah 
menyala 

5. Axxx (A17) 
Musholla di Fakultas 
Keperawatan kurang luas  

Jawaban: 
Untuk sholat 
dipersilahkan 
di Masjid 
Ulul Azmi 
sehingga 
memang 
tidak 
diperkenanka
n Fakultas 
memiliki 
mushola yang 
luas. 

- - 



6 Mikrofon yang ada di 
RK. D’Orem rusak, 
mohon untuk diperbaiki  
 

Mikrofon 
yang rusak 
akan segera 
ditangani 
dalam 
minggu ini 
(minggu 
keempat 
bulan 
september).  
 

Kasubag 
Sarana 
Prasarana 

Semua 
mikrofon 
berffungsi, 
yang rusak 
diperbaiki dan 
sudah diganti. 

 
 
Mengetahui,  

Ttd 
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