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Bidang No Masukan Rencana Tindak 

Lanjut 
PIC Hasil 

Akademik 1. Untuk  
perkulihan online 
jika 
menggunakan 
zoom mohon 
tidak melebihi 
dari 1 jam karena 
kami harus 
mengeluarkan 
kuota internet 
yang besar 

Untuk perkuliahan 
dengan zoom, kami 
sudah menghimbau 
dan menyampaikan 
kepada seluruh 
Dosen untuk 
melakukan 
perkuliahan dengan 
metode zoom 
tersebut maksimal 
60 menit. Dengan 
kata lain, hal ini 
berlaku untuk 
seluruh dosen 
(kecuali dosen 
tamu). Terima 
kasih atas 
masukannya, kami 
akan tindak lanjuti 
segera terkait dosen 
yang masih 
melakukan 
perkuliahan selama 
3jam. 

Wadek 1 Bu 
Ika Yuni 

Program studi  
sudah 
melakukan 
sosialisasi dan 
pengarahan 
kepada seluruh 
dosen terkait 
pembelajaran 
dari selama 
pandemi, untuk 
zoom diberikan 
waktu 
maksimal 1 jam 
sisanya dapat 
memanfaatkan 
Aula e-learning 

 2. Mohon dosen 
tidak 
memberikan 
tugas di waktu 
weekend 
mengingat tugas 
kami di hari aktif 
juga sudah 
banyak dan padat 
jadwal kuliah 

Terima kasih atas 
koreksi dan 
masukannya. Kami 
akan melakukan 
evaluasi Kembali 
terkait proses 
penugasan yang 
diberikan kepada 
mahasiswa. 
Semoga semester 
depan tidak terjadi 
lagi hal demikian. 

KPS S1 
Keperawatan 
Bu Yuni 
Sufyanti Arief 

Fakultas dan 
prodi sudah 
memberikan 
pengarahan 
kepada osen 
terkait 
pemberian 
tugas dan beban 
mahasiswa 
selama 
perkulihan 
online. 

 3. Mohon di 
fakultas diadakah 
festifal budaya di 
akhir tahun 

Terimakasih atas 
saran yang baik, 
kami akan 
mempertimbangkan 

Kemahasiswaan 
Bu Retnayu 

Akan diadakan 
Internasional 
Student Fair 
yang 



dan hal ini bisa 
menjadi salah satu 
peningkatan 
prestasi mahasiswa 
non akademik. 

bertemakan 
tertng budaya 
yang dapat 
diikuti oleh 
berbagai 
universitas 
mitra. 

 4. Absensi 
perkulihan 
daring kurang 
efektif sering kali 
mahasisswa lupa 
absen setelah 
kuliah 

Perkuliahan di era 
Adaptasi 
Kebiasaan Baru 
saat ini 
menggunakan 
metode daring 
termasuk bukti 
kehadiran 
perkuliahan 
dilakukan dengan 
cara online juga. 
Pengisian presensi 
online menjadi 
kewajiban 
mahasiswa dan 
ini bagian dari 
kedisiplinan 
mahasiswa 
dalam 
perkuliahan. 
Bila dirasa 
kurang efektif 
mohon kami 
diberikan saran 
seharusnya 
presensinya 
seperti 

apa? 
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Program studi 
membuatkan 
form online 
untuk pengisian 
absensi, jika 
perkulihan 
melalui aula e 
learning maka 
absensinya 
akan otomatis 
masuk dalam 
cybercampus. 

 5. Bagimanakan 
jika dosen 
melakukan ujian 
dengan 
menggunakan 
zoom? 

Zoom dapat 
digunakan sebagai 
pengawasan saat 
UTS dan UAS 
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- 

 6. Bagaiamana 
terkait KKN 
selama pandemi? 

KKN dapat 
terlaksana online 
dan offline 
tergantung 
mahasisswa 

Koordinator 
KKN di LPPM 
Bapak 
Mahfudli 

KKN terlaksana 
baik secara 
online maupun 
offline 
tergantung 



memilih daerah 
KKN nya. Apabila 
zona merah maka 
pelaksaanaan KKN 
secara online. 
Mahasiswa 
memilih lokasi 
KKN sesuai lokasi 
tempat tinggal saat 
ini. Dan ini sudah 
berjalan sejak 
semester 
sebelumnya dan 
tidak menjadi 
masalah. 

wilayah dan 
pelaksanaannya 
sesuai dengan 
jadwal. 

 7. Apakah 
pencairan dana 
ormawa ada 
perubahan alur? 
Karena sudah 1  
bulan 
mengajukan dan 
belum 
mendapatkan 
tanggapan 

Alur pencairan 
dana tidak ada 
perubahan, 
hanya saja 
karena ada 
proses 
pergantian 
struktur 
kepemimpinan 
di tingkat 
rektorat 
maupun 
fakultas yang 
membuat 
proses 
administrasi 
sedikit 
tertunda. 
Mohon 
bersabar dan 
tetap 
berkomunikasi 
dengan pihak 

keuangan terkait 
hal ini. 

Wadek 2 Pak 
Joni Haryanto 

Pencairan dana 
ormawa sudah 
dapat dilakukan 
mengikuti alur 
atau prosedur 
yang sama 
dengan 
sebelumnya. 

 8. Pelaksanaan 
PKK 3 dan PKK 
1 yang kurang 1 
minggu kapan 
pelaksanaannya 

Pelaksanaan 
PKK 3 dan PKK 
1 Masih 
menunggu 
kondisi dan 
situasi terkini, 
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Pelaksaan PKK 
yang kurang 1 
minggu sudah 
terlaknan 
menjadi 
seminar akhir 



dan dengan 
metode apa? 

pihak fakultas 
juga sedang 
melakukan 
komunikasi dgn 
pihak RSUA, 
namun saat ini 
untuk ruang 
perawatan lebih 
banyak 
digunakan untuk 
ruang COVID, 
sehingga tidak 
mungkin 
mahasiswa 
praktik klinik di 
ruang Covid 
Tersebut 

dan ujian 
komprehensif 
karena praktik 
ofline di 
wahana 
praktkik saat ini 
belum 
memungkinkan. 

 
Mengetahui,  

Ttd 
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