
 
Progres feedback hasil audiensi dengan mahasiswa  dan rencana tindak lanjut Program 

Studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2019 
 

Bidang N
o 

Masukan Rencana 
Tindak Lanjut 

PIC Hasil 

Akademik 1. Mxxx (A18) 
Apakah ada 
kebijakan dari 
fakultas untuk 
melakukan 
pembimbinga
n terhadap 
mahasiswa 
afirmasi? 

Pihak fakultas 
pada tanggal 19 
Maret sudah 
berusaha 
mengumpulkan 
mahasiswa 
afirmasi akan 
tetapi dari 
pihak 
mahasiswa 
tidak 
menghadiri 
acara. Pihak 
universitas 
tidak memiliki 
kebijakan lebih 
untuk 
bimbingan 
terhadap 
mahasiswa 
afirmasi tetapi 
pihak fakultas 
mempunyai 
inisiatif dalam 
memberikan 
kesempatan 
konseling dan 
kelas khusus 
untuk mahasisa 
afirmasi seperti 
bimbingan 
dalam belajar 
Bahasa Inggris.  
 

Wadek 1 Pak 
Kusnanto 

Pendampingan dan 
bimbingan 
mahasiswa firmasi 
telah difasilitasi 
oleh Fakultas dan 
program studi 

2. Apakah UTS 
atau UAS 
dapat di 
reschedule 
jika ternyata 
sesuai jadwal 

Untuk UTS 
diatur 1 bulan 
sebelum UTS 
sebelum 
dilaksanakan. 
H - 2 minggu 

KPS S1 
Keperawatan 
Bu Tiyas 
Kusumaningru
m 

UTS dan UAS 
terlaksana sesuai 
dengan jadwal 
yang telah dibuat 
program studi. 



yang 
ditentukan 
dosen yang 
bersangkutan 
tidak dapat 
memberikan 
ujian? 

hingga 3 
minggu sudah 
disebar pada 
pjmk. Bagi A15 
kebawah jika 
PJMA tidak 
setor soal maka 
pakai soal 
tahun lalu 
sehingga UTS 
dan UAS tetap 
terlaksana 
sesuai dengan 
jadwal. 

3. Apakah PBP 
di semester 7 
dapat 
dimajukan 
pada semester 
6? 

Pelaksanaan 
PBP tetap 
sesuai jdwal, 
hanya saja 
pelasnaan di 
akhir semester, 
setelah 
perkuliahan 
atau 
perkuliahan 
dimampatkan 
sehita tengah 
semster 

KPS S1 
Keperawatan 
Bu Tiyas 
Kusumaningru
m 

PBP terlaksana 
sesuai dengan 
jadwal dan di 
semseter 7, 
pelaksaannya 
setelah perkulihan 
selseali yaitu 
setelah UTS. 

4. Apakah 
UKOM 
menjadi exit 
exam, dan 
jika belum 
lulus apakah 
harus 
membayar 
UKT lagi? 

Saat ini belum 
menjadi exit 
exam tetapi ada 
wacana ke arah 
sana  
kemungkinan 
berlaku tahun 
depan. Untuk 
mahasiswa 
profesi 
diharapkan 
mengikuti tru 
out Ukom 
sebagai 
gambaran 
apakah saat 
Ukom nanti 
dapat lulus atau 
tidak dan 

Wadek 1 Pak 
Kusnanto 

Ukom belum 
menjadi exit exam, 
dan mahaiswa 
disarankan 
mengikuti tryout, 
bagi mahasiswa 
yang belum lulus 
try out akan 
mendapatkan 
pembimbingan 
insentif dari 
program studi 
sehingga saat 
UKOM dapat lulus. 



sebagai sarana 
latihan 
mengenali jenis 
tes ukom. 

Sarpras 1. Fxxx (A18) 
Dimohon 
untuk pihak 
sarana dan 
prasarana 
segera 
memperbaiki 
kabel sound 
dan proyektor 
yang 
bermasalah di 
RK. Ramona 
dan RK. 
KMB  

Jika ada 
kerusakan alat 
yang tidak 
berfungsi saat 
perkuliahan  
dapat segera 
lapor ke bagian 
sarpras 
sehingga kami 
akan mencatat 
dan segera 
menindaklanjut
i. 

Kasubag 
Sarana 
Prasarana Pak 
Andik 

Kaabel sound dan 
proyektor sudah 
diganti dan sudah 
berfungsi 

2. Yxxx (A16) 
Ada di 
simsners yang 
salah satu lab 
terjadwal 1 
hari full 
dipakai 1 
kelas saja, 
sehingga 
kami 
kesulitan 
untuk 
mndapatkan 
jadwal 
penggunaan 
laboratorium. 

Kami akan 
mengecek 
kembali dan 
akan membuat 
per waku yaitu 
170 menit 
dalam setiap 
kali permintaan 
peminjaman lab 
sesuai dengan 
ketentuan 
akademik 
pembelajaran di 
lab adalah 170 
menit dalam 1 
sks 

Kasubag 
Sarana 
Prasarana Pak 
Andik 

. 

3. Seringkali 
kondisi 
perkuliahan 
saat pagi hari 
dan siang hari 
berbeda, jika 
suhu AC di 
setting tetap 
sering 
membuat 
kami 
kedinginan 

Sebelumnya di 
setiap ruangan 
sudah diberikan 
remote ac tetapi 
seringkali 
hilang, maka 
remote ac 
dismpan oleh 
petugas sarpras, 
jika ada 
keluhan terkait 
ruangan dapat 

Kasubag 
Sarana 
Prasarana Pak 
Andik 

Pengaturan AC 
tetap terpusat pada 
sarana prasarana. 



atau 
kepanasan, 
apakah dapat 
disediakan 
remote ac di 
setiap ruang 
kelas 
sehingga 
kami dapat 
mengatur 
sendiri? 

langsung segera 
menghubungi 
petugas sarpras. 

4. Saat hujan 
seringkali di 
gazebo masih 
terpercik air? 
Apakah 
fakultas dapat 
memperbaiki 
gazebo 
sehingga 
lebih nyaman 
digunakan 
saat musim 
hujan? 

Untuk gazebo 
segera kita 
usahakan, 
karena masih 
difokuskan 
pada jenset 
terlebih dahulu, 
karena sebentar 
lagi akan 
digunakan 
untuk UTBK.  
 

Wadek 2 Bu 
Eka Misbahatul 
M Has 

Gazebo telah 
diperbaiki di sisi 
timur, yang sisi 
barat memang 
masih terbuka 
menunggu anggran 
tahun 2020. 

5. Peminjaman 
ruang kuliah 
melalui 
simners 
mengapa 
masih bentrok 
dan 
diutamakan 
pada jadwal 
kuliah? 

Simners itu 
berhubungan 
dengan 
akademik, 
sarpras dan 
kemahasiswaan
. Di tahun 
2018, telah 
dicoba untuk 
semua 
perbagian, 
terkait dengan 
penjadwalan 
sebelum mata 
perkuliahan 
berjalan.  
 
Jika terlambat 
masuk kelas, 
maka jadwal 
yang telah 
diatur pada 

Kasubag 
Sarana 
Prasarana Pak 
Andik 

Perkulihan teteap 
terlaksana dan 
mendapatkan 
ruangan, karena 
mahasiswa dan 
dosen disiplin 
dalam penggunaan 
ruang kuliah 



simners akan 
hilang.  
 
 

6. Untuk tempat 
parkir motor 
apakah dapat 
diperluas lagi 
karena 
seringkali 
kami 
mengalami 
kesulitan 
mendapatkan 
parkir motor 

Tempat parkir 
motor awalnya 
sudah dibagi 
dan tujuannya 
adalah sebagai 
pembeda. 
Semua tempat 
sudah 
dimampatkan 
dan tidak 
mungkin untuk 
menambah 
lahan parker 
lagi. Nanti 
kami akan 
berkoordinasi 
dengan pihak 
penjaga parkir 
untuk mengatur 
tempat parkir.  
 

Kasubag 
Sarana 
Prasaran Pak 
Andik 

Fakultas sudah 
mengkoordinasakin
a dengan penjaga 
parkir untuk 
pengaturan morot 
mahasiswa 

Keuangan dan 
kemahasiswaa
n 

1. Txxx  (A16) 
Apakah benar 
dana untuk 
delegasi 
lomba hanya 
sebesar 15 
juta dan 
sekarang 
tersisa satu 
juta serta 
bagaimana 
solusi 
menanggapi 
hal tersebut?  
 

Dana yang 
tersisa satu juta 
yaitu dana 
hanya untuk 
delegasi lomba 
di luar negeri 
dan hal tersebut 
bisa terjadi 
karena 
mahasiswa 
yang mengikuti 
lomba tidak 
mengupload 
sertifikat juara 
di 
Cybercampus. 
Sedangkan 
untuk dana 
delegasi lomba 
di dalam negeri 
masih tersisa 

Wadek 2 Eka 
Misbahatul M 
Has 

Mahaiswa harus 
mengapload 
sertifikat di cyber 
kampus dan pada 
tahun 2020 fakultas 
meningkatkan 
anggaran untuk 
kegiatan 
internasional 
mahaiswa. 



sekitar 60 juta 
dan untuk 
solusi hal 
tersebut 
mahasiswa 
yang di tahun 
2018 menjuarai 
kompetisi 
internasional 
segera upload 
sertifikat di 
Cybercampus 
agar tahun 
depan pihak 
universitas 
menambah 
dana delegasi 
lomba 
internasional.  
 

2. Nxxx (A16) 
Apakah pihak 
fakultas akan 
tetap 
memberikan 
bonus untuk 
mahasiswa 
yang 
menjuarai 
kompetisi 
internasional?  
 

Untuk delegasi 
internasional 
jika bukan 
kompetisi tidak 
akan 
mendapatkan 
bonus, jika 
perlombaan 
akan 
mendapatkan 
bonus, begitu 
juka kejuaraan 
nasional akan 
dinberikan 
bonus 

Wadek 2 Eka 
Misbahatul M 
Has 

Mahasiswa yang 
mendapatkan 
prestasi kejuaraan 
lomba di tingkat 
nasional 
mendapatkan 
bonus, yang di 
internasional belum 
ada lomba 
kejuaraan. 

3. Rxxx (A15) 
Informasi 
terkait 
beasiswa 
seringkali 
mendadak 
sehingga 
kami sulit 
mempersiaka
n berkas yang 
ada 

Informasi 
terkait beasiswa 
fakultas 
mendapatkan 
dari pihak 
Universitas 
biasanya 
langsung akan 
kami umumkan 
kepada 
mahasiswa, 

Kemahaiswaan 
Bu Lingga dan 
Pak Sigit 

Informasi beasiswa 
dari bagian 
kemahaisswaan, 
mahasiswa 
biasanya sudah ada 
jadwal yang sama 
tiap tahun sehingga 
mahasiswa dapat 
mengetahui dan 
mempersiapkan 
persyaratannya. 



kami akan 
memperbaiki 
sistemnya 
sehingga tidak 
mendadak. 

 
 
Mengetahui,  

Ttd 
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