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KATA PENGANTAR 
 

 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmatNya yang tiada 

terbatas kepada kita semua, sehingga tersusunlah laporan hasil Survei yang 

berjudul “Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro 

Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022”. 

Kegiatan survei kepuasan mahasiswa ini difokuskan pada tiga aspek 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Dian Nuswantoro. Kegiatan ini 

tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, khususnya:  

1. Pihak Rektorat Universitas Dian Nuswantoro, 

2. Para Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro, 

3. Tim Dosen turut membantu pelaksanaan survei, 

4. Para Mahasiswa yang terpilih sebagai responden survei/ penelitian. 

5. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 

Kepada semua pihak, Tim Survei mengucapkan terima kasih atas segala bantuan 

dan kerjasamanya. Akhirnya kami berharap, semoga hasil survei ini memberikan 

manfaat bagi semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan yang terkait 

dengan evaluasi proses belajar mengajar, pelayanan administrasi, dan 

peningkatan sarana prasarana di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro. 

 

Semarang, Maret 2022 

Ketua Pelaksana 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Survei kepuasan mahasiswa merupakan salah satu aktivitas yang dilaksanakan 

dalam rangka penjaminan mutu dan akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi 

sebagaimana yang telah digariskan oleh Dirjen Dikti (SK No. 184/U/2001). 

Sebagai salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, 

indeks kepuasan mahasiswa (IKM) merupakan salah satu indikator penting dalam 

penilaian kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Kepuasan mahasiswa dalam 

posisinya sebagai peserta didik, dapat dibagi menjadi beberapa aspek, meliputi: 

kepuasan dalam mengikuti proses belajar mengajar, kepuasan dalam menerima 

pelayanan (administrasi akademik dan kemahasiswaan), serta kepuasan dalam 

menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh perguruan tinggi.  

Kepuasan mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar dapat 

dicerminkan melalui: ketersediaan kurikulum dan proses pembelajaran, dosen 

yang kualitas dan kualifikasi dosen, suasana perkuliahan dan praktikum, materi 

perkuliahan dan kemampuan dosen dalam menyampaikan materi kuliah, serta 

pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh setelah mengikuti perkuliahan. 

Untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Universitas Di an 

Nuswantoro maka dipandang perlu untuk menggali tingkat kepuasan mahasiswa 

dalam kegiatan proses belajar mengajar sehingga dapat dijadikan bahan masukan 

bagi peningkatan kualitas proses belajar mengajar maupun untuk penyusunan 

kebijakan akademis bagi pengelola. 

Selain sebagai peserta didik yang berhak memperoleh layanan proses belajar 

mengajar, mahasiswa dalam aktivitasnya di kampus juga berhak memperoleh 

layanan administrasi sebagai bagian dari sistem akademik dan kemahasiswaan. 

Pelayanan administrasi secara umum diberikan oleh bagian administrasi akademik 

dan biro kemahasiswaan. Layanan administrasi yang baik merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan pada kualitas penyelenggaraan program studi, dan salah 

satunya dicerminkan oleh adanya kepuasan bagi penerima layanan. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya umpan balik dari para mahasiswa 

sebagai pengguna layanan, guna meningkatkan kualitas layanan maupun dalam 

rangka penyusunan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan layanan 

administrasi. 

Pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari rangkaian model PPEPP di Universitas Dian Nuswantoro menuju 

Outcome Based Accreditation yang dapat digunakan sebagai indikator 

keberhasilan penerapan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. 
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1.2 Ruang Lingkup, Tujuan, dan Indikator Kepuasan 

Ruang lingkup pengukuran kepuasan di Universitas Dian Nuswantoro ditentukan 

berdasarkan relevansi antara pemangku kepentingan dengan dimensi penilaian 

mutu, yang disusun sebagai berikut: 

No. Pengguna Tujuan Dimensi Komponen Pengukuran 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Mahasiswa Mengukur kepuasan 

mahasiswa terhadap 

penyelenggaraan 

pendidikan. 

Proses 
Pendidikan 

Kemahasiswaan 

Manajemen 
Tata pamong, tata kelola, 

kepemimpinan 

Input 
Keuangan 

Sarana prasarana 

Sedangkan indikator kepuasan untuk masing-masing komponen adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepuasan pada komponen pendidikan, meliputi kepuasan terhadap: kurikulum, 

kompetensi dosen, proses belajar mengajar (perkuliahan), sistem evaluasi, 

sarana prasarana pendidikan, bahan belajar, suasana akademik, dan sistem 

informasi akademik 

2. Kepuasan pada komponen kemahasiswaan, meliputi kepuasan terhadap: 

fasilitas, sarana prasarana kemahasiswaan, dan organisasi kemahasiswaan. 

3. Kepuasan terhadap manajemen meliputi kepuasan terhadap: tata pamong 

(kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, keadilan), tata kelola 

(perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, pengendalian), dan 

kepemimpinan (operasional, organisasi, publik). 

4. Kepuasan pada komponen keuangan, meliputi kepuasan terhadap: sistem 

penganggaran, sistem penggajian, sistem pertangungjawaban keuangan, dan 

layanan administrasi keuangan. 

5. Kepuasan pada komponen sarana prasarana, meliputi kepuasan terhadap: 

ketersediaan, kecukupan, kelengkapan, kelayakan, kebersihan, kenyamanan, 

dan kebaruan. 

1.3 Manfaat 

Pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan di Universitas Dian 

Nuswantoro sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan khususnya 

pelayanan akademik dan kemahasiswaan, administrasi, dan peningkatan 

sarana prasarana. 

2. Sebagai dokumen akuntabilitas organisasi dalam upaya penyelenggaraan 

system penjaminan mutu perguruan tinggi. 
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BAB II  

METODOLOGI DAN INSTRUMEN 

 

 

2.1 Metode 

Metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan mahasiswa adalah metode 

survei, yaitu metode penumpulan data primer menggunakan pertanyaan-

pertanyaan dan/atau formulir isian yang diberikan kepada responden individu 

(sumber data) melalui instrumen kuesioner dan/atau form yang disampaikan 

secara online melalui siadin mahasiswa https://dinus.ac.id/student. Metode survei 

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Pengembangan instrumen; Tahapan untuk merumuskan instrument, yaitu 

kuesioner sebagai alat ukur survei melalui penyusunan komponen pertanyaan-

pertanyaan dan/atau formulir isian sesuai dengan ruang lingkup pengukuran. 

Setiap tanggapan butir pertanyaan dan/atau pernyataan diukur dengan skala 

Likert menggunakan kriteria: 

Tanggapan Predikat 

(1) (2) 

Sangat Baik/Sangat Setuju 4 

Baik/Setuju 3 

Kurang Baik/Kurang Setuju 2 

Sangat Kurang Baik/Sangat Kurang Setuju 1 

Data yang diperoleh ditabulasi sesuai dengan pilihan jawaban responden dan 

dilanjutkan dengan perhitungan Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) melalui 

perhitungan rata-rata skor jawaban responden sesuai dengan item pertanyaan, 

dengan rumus: 

𝐼𝐾𝑀 =
∑ 𝑛 ∗ 𝑆𝑖

𝑁
 

dimana P=Unsur Pengguna, Si=skor item pertanyaan masing-masing aspek, 

n=predikat item; dan N=Jumlah responden. Adapun predikat kepuasan 

berdasarkan nilai IKP adalah sebagai berikut: 

IKP Predikat 

(1) (2) 

> 3.50 Sangat Puas 

2.51 – 3.50 Puas 

1.51 – 2.50 Cukup 

<= 1.50 Tidak Puas 

b. Pengujian instrumen; Tahapan untuk menguji validitas dan reliabilitas 

instrumen. Uji validitas bertujuan untuk memastikan keabsahan atau 

kesesuaian (derajat ketepatan) instrumen/alat ukur terhadap apa yang akan 
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diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik statistik koefisien 

korelasi product moment (rxy), menggunakan formula: 

𝒓𝒙𝒚 =
𝒏 ∑ 𝑿𝒀−∑ 𝑿 ∑ 𝒀

√(∑ 𝑿𝟐−(∑ 𝑿)𝟐)(∑ 𝒀𝟐−(∑ 𝒀)𝟐)
 dengan X=skor salah satu pertanyaan, Y=total 

skor pertanyaan, dan n=jumlah responden. Jika 𝐫𝐱𝐲 > 𝐫∝ = 𝟎, 𝟎𝟓 maka 

instrumen dinyatakan valid dengan tingkat kepercayaan 95% (∝= 𝟎, 𝟎𝟓). 

Sedangkan untuk uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi dari 

serangkaian pengukuran yang berulang-ulang. Uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan teknik statistik Alpha Cronbach karena instrumen 

penelitian ini berbentuk kuesioner dan skala ber, dengan formula: 𝒓 =

(
𝒏

𝒏−𝟏
) (𝟏 −

∑ 𝝈𝒕
𝟐

𝝈𝒕
𝟐 ) dengan ∑ 𝝈𝒕

𝟐 = jumlah varians skor tiap-tiap item 𝝈𝒕
𝟐= jumlah 

varians total, dan n=jumlah item pertanyaan. Jika r<0,5 maka reliabilitas 

rendah, sebaliknya jika nilai r antara 0,5-0,7 maka reliabilitas moderat, r antara 

0,7-0,9 maka reliabilitas tinggi, dan r>0.9 maka reliabilitas 

sempurnaInstrumen 

2.2 Instrumen 

Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden untuk 

pengambilan data. Kuesioner terdiri 5 aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

Universitas Dian Nuswantoro. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk 

pengukuran kepuasan mahasiswa di Universitas Dian Nuswantoro ada di 

Prosedur Pengukuran Kepuasan Mahasiswa (FM-UDINUS-PKL-20-01_R1): 

a. Manajemen (Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan) 

1) Ketersediaan dosen wali untuk membimbing mahasiswa selama studi. 

2) Ketersediaan sistem dan prosedur layanan administrasi akademik dan 

kemahasiswaan. 

3) Layanan petugas administrasi yang ramah, sopan, dan responsif kepada 

mahasiswa. 

4) Ketersediaan sistem dan prosedur penanganan permasalahan mahasiswa. 

5) Ketersediaan dan kemudahan akses sistem informasi akademik untuk 

mendukung administrasi akademik dan kemahasiswaan. 

6) Ketersediaan dan kesempatan dialog bagi mahasiswa dengan pengelola 

untuk menyampaikan pendapat dan masukan kepada pengelola. 

b. Pendidikan 

1) Kesesuaian kurikulum dengan program studi. 

2) Ketersediaan bahan ajar untuk mendukung proses belajar mengajar. 

3) Ketersediaan, kelengkapan, kecukupan, kelayakan, kebersihan, 

keterbaruan, dan kenyamanan sarana prasarana proses belajar mengajar. 

4) Ketersediaan dan kemudahan sistem informasi untuk menunjang 

administrasi akademik. 
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5) Kualifikasi (latar belakang pendidikan, kompetensi, keahlian) dosen 

pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan mata kuliah 

dan/atau kompetensi program studi. 

6) Kemampuan dosen dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 

7) Ketersediaan standar evaluasi proses belajar mengajar. 

8) Perencanaan studi, penjadwalan kuliah, dan penjadwalan ujian. 

9) Pengelolaan tugas akhir, skripsi, tugas akhir, tesis, dan disertasi. 

10) Layanan bimbingan dan konsultasi dari dosen (perwalian, bimbingan tugas 

akhir). 

11) Suasana akademik di luar kelas (diskusi, kegiatan ilmiah, dialog akademik, 

dll.). 

12) Ketersediaan ruang terbuka yang mendukung suasana akademik. 

13) Ketersediaan sistem dan layanan administrasi akademik. 

14) Ketersediaan layanan dan akses bahan-bahan pustaka atau referensi 

penunjang proses belajar mengajar (perpustakaan, akses bahan pustaka 

digital, dll.) 

15) Ketersediaan infrastruktur internet untuk mendukung proses belajar 

mengajar di kampus. 

16) Suasana yang nyaman untuk proses belajar mengajar (perkuliahan). 

17) Materi perkuliahan yang disampaikan dosen sesuai dengan rencana 

pembelajaran dan sesuai dengan kompetensi mata kuliah. 

c. Kemahasiswaan 

1) Kemudahan akses untuk mendapatkan informasi biaya pendidikan. 

2) Ketersediaan kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan organisasi 

kemahasiswaan. 

3) Ketersediaan fasilitas dan sarana kegiatan kemahasiswaan. 

4) Ketersediaan sistem reward bagi mahasiswa berprestasi. 

5) Ketersediaan bimbingan dan pembinaan kegiatan dan organisasi 

kemahasiswaan. 

d. Keuangan 

1) Kemudahan akses untuk mendapatkan informasi biaya pendidikan. 

2) Transparansi informasi biaya pendidikan. 

3) Kemudahan dalam melakukan pembayaran biaya pendidikan. 

4) Sistem, prosedur dan aturan dalam menangani permasalahan biaya 

pendidikan mahasiswa. 

5) Ketersediaan informasi dan akses beasiswa pendidikan. 

e. Sarana Prasarana 

1) Ketersediaan sarana prasarana untuk pendidikan (proses belajar mengajar) 

dan kegiatan kemahasiswaan kemahasiswaan cukup, layak, dan memadai. 

2) Perawatan, kebersihan dan kenyamanan sarana prasarana. 

3) Kemudahan akses sarana prasarana. 

4) Ketersediaan, kelengkapan dan kelayakan fasilitas untuk sarana prasarana, 

termasuk bagi orang dengan disabilitas. 
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5) Tingkat pemanfaatan sarana prasarana untuk pendidikan (proses belajar 

mengajar). 

6) Ketersediaan ruang terbuka dan/atau ruang hijau untuk mendukung 

kenyamanan dan suasana akademik di kampus. 

7) Ketersediaan layanan kesehatan bagi mahasiswa. 
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BAB III  

PELAKSANAAN SURVEI 

 

 

3.1 Pelaksanaan 

a. Unit Pelaksana 

Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa di Universitas Dian 

Nuswantoro dilakukan secara sistematis dan periodik pada setiap tahun 

akademik dan dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana yang bertanggungjawab 

dengan kegiatan pengukuran dan pelacakan. Pengukuran kepuasan pemangku 

kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna 

lulusan, dan mitra Tridharma) secara umum dilaksanakan oleh Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM). 

b. Tahapan Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa di Universitas Dian 

Nuswantoro dilakukan dengan tahapan: 

1) Pembentukan Tim Pengumpulan data; Tim dibentuk oleh dibentuk LPM 

dan diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pengumpulan data. 

2) Penetapan responden; Tim menetapkan metode sampling dan target 

jumlah sampel untuk pengumpulan data, dengan mempertimbangan 

jumlah populasi sumber data, keberadaan responden (sumber data), dan 

keterjangkauan pengambilan data. 

3) Penetapan Teknik dan media distribusi instrument; Tim menetapkan 

teknik dan media distribusi instrumen kepada responden (sumber data). 

Teknik dan media offline dapat menggunakan hardcopy questionnaire, 

sedangkan teknik dan media online menggunakan e-questionnaire/e-form 

melalui website dan/atau email. 

4) Pengumpulan data; Tim melaksanakan pengumpulan data menggunakan 

instrumen yang telah ditetapkan dan memantau proses perekaman data. 

3.2 Perekaman dan Analisis Data 

a. Perekaman data; Jika pengumpulan data dilakukan secara offline maka 

tabulasi dan perekaman data dilakukan oleh Tim menjadi data elektronik 

sehingga mudah untuk diolah dan dianalisis. Jika pengumpulan data dilakukan 

secara online maka perekaman data dilakukan secara otomatis ke storage yang 

disediakan oleh UPT Data dan Informasi dan dapat diakses oleh Panitia/Tim 

untuk diolah dan dianalisis. 

b. Pengolahan data; Dari data yang telah terkumpul, Tim melakukan pengolahan 

data sebelum dilakukan analisis. Pengolahan data difokuskan pada penyiapan 

data sedemikian data siap dianalisis, meliputi pembersihan data yang bersifat 

spam dan data yang tidak lengkap. Pengolahan data juga mencakup penyajian 
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data secara deskriptif (tabel dan grafik) sehingga memudahkan dalam 

melakukan analisis. 

c. Analisis data; Dilakukan untuk melakukan pengukuran atas data-data yang 

terkumpul guna memperoleh besaran kuantitatif kepuasan pengguna 

menggunakan formula atau perhitungan indeks kepuasan pengguna (IKTD) 

berdasarkan aspek-aspek dan ruang lingkup pengukuran. 
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BAB IV  

HASIL PENGUKURAN DAN UMPAN BALIK 

 

 

4.1 Kepuasan Mahasiswa terhadap Manajemen (Tata Pamong, Tata Kelola, dan 

Kepemimpinan) 

Berdasarkan tanggapan dari 1300 mahasiswa terhadap tata pamong, tata kelola, 

dan kepemimpinan, sebanyak 27,54% menyatakan sangat baik, 61,47% 

menyatakan baik, 8,82% menyatakan kurang, dan 2,17% menyatakan sangat 

kurang, dengan distribusi untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap tata pamong, tata kelola, dan 

kepemimpinan 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A.1 424 747 97 32 1300 4163 3,20 

A.2 373 819 84 24 1300 4141 3,19 

A.3 388 796 98 18 1300 4154 3,20 

A.4 289 824 150 37 1300 3965 3,05 

A.5 391 771 114 24 1300 4129 3,18 

A.6 283 838 145 34 1300 3970 3,05 

Jumlah 2148 4795 688 169 7800 24522 
3,14 

Presentase 27,54% 61,47% 8,82% 2,17%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan mahasiswa terhadap tata 

pamong, tata kelola, dan kepemimpinan Universitas Dian Nuswantoro memliki 

rata-rata puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,14. 

4.2 Kepuasan Mahasiswa terhadap Pendidikan 

Berdasarkan tanggapan dari 1300 responden mahasiswa terhadap pendidikan, 

sebanyak 26,08% menyatakan sangat baik, 64,38% menyatakan baik, 7,91% 

menyatakan kurang dan 1,62% menyatakan sangat kurang, dengan distribusi 

untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Pendidikan 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

B.1 374 852 55 19 1300 4181 3,22 

B.2 344 803 129 24 1300 4067 3,13 

B.3 336 800 137 27 1300 4045 3,11 

B.4 351 832 101 16 1300 4118 3,17 

B.5 395 831 61 13 1300 4208 3,24 
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Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

B.6 347 833 107 13 1300 4114 3,16 

B.7 309 866 109 16 1300 4068 3,13 

B.8 340 822 112 26 1300 4076 3,14 

B.9 284 917 82 17 1300 4068 3,13 

B.10 346 831 102 21 1300 4102 3,16 

B.11 276 877 117 30 1300 3999 3,08 

B.12 332 790 149 29 1300 4025 3,10 

B.13 340 886 61 13 1300 4153 3,19 

B.14 333 819 126 22 1300 4063 3,13 

B.15 350 780 135 35 1300 4045 3,11 

B.16 345 825 107 23 1300 4092 3,15 

B.17 362 865 59 14 1300 4175 3,21 

Jumlah 5764 14229 1749 358 22100 69599 
3,15 

Presentase 26,08% 64,38% 7,91% 1,62%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan mahasiswa terhadap 

pendidikan Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-rata puas dengan indeks 

rata-rata kepuasan sebesar 3,15. 

4.3 Kepuasan Mahasiswa terhadap Kemahasiswaan 

Berdasarkan tanggapan dari 1300 responden mahasiswa terhadap 

kemahasiswaan, sebanyak 27,98% menyatakan sangat baik, 63,09% menyatakan 

baik, 7,35% menyatakan kurang dan 1,57% menyatakan sangat kurang, dengan 

distribusi untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Kemahasiswaan 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

C.1 444 753 85 18 1300 4223 3,25 

C.2 341 838 100 21 1300 4099 3,15 

C.3 326 816 130 28 1300 4040 3,11 

C.4 389 820 73 18 1300 4180 3,22 

C.5 319 874 90 17 1300 4095 3,15 

Jumlah 1819 4101 478 102 6500 20637 
3,17 

Presentase 27,98% 63,09% 7,35% 1,57%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan mahasiswa terhadap 

Kemahasiswaan Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-rata puas dengan 

indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,17. 
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4.4 Kepuasan Mahasiswa terhadap Keuangan 

Berdasarkan tanggapan dari 1300 responden mahasiswa terhadap keuangan, 

sebanyak 31,37% menyatakan sangat baik, 58,63% menyatakan baik, 8,18% 

menyatakan kurang dan 1,82% menyatakan sangat kurang, dengan distribusi 

untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Kuangan 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

D.1 441 751 89 19 1300 4214 3,24 

D.2 412 764 102 22 1300 4166 3,20 

D.3 464 749 68 19 1300 4258 3,28 

D.4 361 792 124 23 1300 4091 3,15 

D.5 361 755 149 35 1300 4042 3,11 

Jumlah 2039 3811 532 118 6500 20771 
3,20 

Presentase 31,37% 58,63% 8,18% 1,82%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan mahasiswa terhadap 

Keuangan Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-rata puas dengan indeks 

rata-rata kepuasan sebesar 3,20. 

4.5 Kepuasan Mahasiswa terhadap Sarana Prasarana 

Berdasarkan tanggapan dari 1300 responden mahasiswa terhadap Sarana 

Prasarana, sebanyak 25,34% menyatakan sangat baik, 64,70% menyatakan baik, 

8,64% menyatakan kurang dan 1,32% menyatakan sangat kurang, dengan 

distribusi untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Sarana Prasarana 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

E.1 335 847 103 15 1300 4102 3,16 

E.2 340 837 107 16 1300 4101 3,15 

E.3 313 867 107 13 1300 4080 3,14 

E.4 298 845 137 20 1300 4021 3,09 

E.5 319 860 107 14 1300 4084 3,14 

E.6 318 800 158 24 1300 4012 3,09 

E.7 383 832 67 18 1300 4180 3,22 

Jumlah 2306 5888 786 120 9100 28580 
3,14 

Presentase 25,34% 64,70% 8,64% 1,32%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan mahasiswa terhadap 

Sarana Prasarana Universitas Dian Nuswantoro rata-rata puas dengan indeks 

rata-rata kepuasan sebesar 3,14. 
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4.6 Kepuasan Mahasiswa Secara Keseluruhan 

Berdasarkan tanggapan dari 1300 responden mahasiswa terhadap kepuasan 

secara keseluruhan, sebanyak 27,07% menyatakan sangat baik, 63,12% 

menyatakan baik, 8,14% menyatakan kurang dan 1,67% menyatakan sangat 

kurang, dengan distribusi untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan Secara Keseluruhan 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A.1 424 747 97 32 1300 4163 3,2 

A.2 373 819 84 24 1300 4141 3,19 

A.3 388 796 98 18 1300 4154 3,2 

A.4 289 824 150 37 1300 3965 3,05 

A.5 391 771 114 24 1300 4129 3,18 

A.6 283 838 145 34 1300 3970 3,05 

B.1 374 852 55 19 1300 4181 3,22 

B.2 344 803 129 24 1300 4067 3,13 

B.3 336 800 137 27 1300 4045 3,11 

B.4 351 832 101 16 1300 4118 3,17 

B.5 395 831 61 13 1300 4208 3,24 

B.6 347 833 107 13 1300 4114 3,16 

B.7 309 866 109 16 1300 4068 3,13 

B.8 340 822 112 26 1300 4076 3,14 

B.9 284 917 82 17 1300 4068 3,13 

B.10 346 831 102 21 1300 4102 3,16 

B.11 276 877 117 30 1300 3999 3,08 

B.12 332 790 149 29 1300 4025 3,10 

B.13 340 886 61 13 1300 4153 3,19 

B.14 333 819 126 22 1300 4063 3,13 

B.15 350 780 135 35 1300 4045 3,11 

B.16 345 825 107 23 1300 4092 3,15 

B.17 362 865 59 14 1300 4175 3,21 

C.1 444 753 85 18 1300 4223 3,25 

C.2 341 838 100 21 1300 4099 3,15 

C.3 326 816 130 28 1300 4040 3,11 

C.4 389 820 73 18 1300 4180 3,22 

C.5 319 874 90 17 1300 4095 3,15 

D.1 441 751 89 19 1300 4214 3,24 

D.2 412 764 102 22 1300 4166 3,20 

D.3 464 749 68 19 1300 4258 3,28 

D.4 361 792 124 23 1300 4091 3,15 

D.5 361 755 149 35 1300 4042 3,11 
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Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

E.1 335 847 103 15 1300 4102 3,16 

E.2 340 837 107 16 1300 4101 3,15 

E.3 313 867 107 13 1300 4080 3,14 

E.4 298 845 137 20 1300 4021 3,09 

E.5 319 860 107 14 1300 4084 3,14 

E.6 318 800 158 24 1300 4012 3,09 

E.7 383 832 67 18 1300 4180 3,22 

Jumlah 14076 32824 4233 867 52000 164109 
3,16 

Prosentase 27,07% 63,12% 8,14% 1,67%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan mahasiswa terhadap 

kepuasan secara keseluruhan di Universitas Dian Nuswantoro, memliki rata-

rata puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,16. 
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BAB V 

PEMANFAATAN HASIL DAN UMPAN BALIK 

 

 

5.1 Pemanfaatan Hasil untuk Pengambilan Keputusan 

Hasil pengolahan dan analisis data selanjutnya digunakan untuk bahan 

pengambilan keputusan melalui rapat manajemen yang diikuti oleh pimpinan dan 

pejabat struktural yang terkait dengan ruang lingkup pengukuran kepuasan. Rapat 

manajemen difokuskan pada perumusan rencana tindak lanjut perbaikan atas 

nilai- nilai ketidakpuasan dan peningkatan nilai-nilai kepuasan. Item-item rencana 

tindak lanjut tersebut harus mencakup target pelaksanaan dan unsur-unsur 

pelaksana yang terlibat dalam realisasi tindak lanjut tersebut. 

5.2 Umpan Balik 

Survei kepuasan Mahasiswa, selain untuk mengukur tingkat kepuasan Mahasiswa 

terhadap Pelayanan Akademik di Universitas Dian Nuswantoro, juga dimaksudkan 

untuk mendapatkan umpan balik dari Mahasiswa guna merumuskan tindak lanjut 

untuk meningkatkan pelayanan akademik. Berikut ini beberapa umpan 

balik/saran/masukan yang diperoleh dari survei kepuasan mahasiswa dalam 

bidang Pendidikan. Saran/masukan dalam bidang lain disajikan dalam lampiran 

laporan. 

• Kecepatan akses ditingkatkan 

• Dosen dalam penyampaian materi masih sedikit kurang 

• Update kulino dengan lebih bagus lagi agar mahasiswa bisa melakukan 

pembelajaran dengan baik 

• Ruang terbuka mohon diperbanyak tempatnya, dan kenyamana kelas 

bergantung dengan yg menggunakan, jika penggunanya bersuih maka kelas 

bersih 

• Kepada dosen harap bisa dimaklumi bila ada mahasiswa yg masih ada kendala 

saat perkuliahan daring. 

• Saya pikir membuat penyesuaian pembelajaran terhadap mahasiswa yang 

ingin melakukan bisnis dan magang (saat periode perkuliahan) agar bisa 

menjalankan perkuliahan dan bisnis/magang dengan baik serta mendapatkan 

kedua hak tersebut dengan maksimal. 

• Saya harap kedepannya dosen tidak hanya memberikan pdf tapi ebook refrensi 

nya juga di berikan 

• Bagi dosen untuk memberikan lebih banyak contoh terkait beberapa tugas 

laporan penelitian yang membutuhkan banyak detail dan akurasi. Dan untuk 

lebih mengingatkan lagi mengenai jadwal ujian yang akan datang. 

• Kedepannya harus lebih interaktif terhadap mahasiswa. 

• Masih banyak dosen yang kurang dalam memberikan materi atau sama sekali 

tidak memberi materi dalam 1 semester 

• Ketersediaan infrastruktur internet di kampus perlu ditingkatkan kembali seperti 

wifi dan sarana sarana internet lainnya. 
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• Sedikit saran dari saya, mohon untuk sistem kulino diberi opsi checklist dan 

persentase seperti awal karena beberapa waktu ini karena hilangnya opsi 

checklist dan persentase dikulino, kami para mahasiswa UDINUS sangat 

kerepotan dalam masalah pengecekan presensi dan pengumpulan tugas.  

• Memberikan file referensi mata kuliah dari berbagai sumber 

• Batch takjil gratisnya terlalu cepat penuh 

• Untuk ketersediaan ruang terbuka yang mendukung suasana akademik bisa 

menjadi lebih baik lagi 

• Dosen nya kalo ngajar tolong jangan kaku 

• Perpustakaan nya tolong bukunya ditambah 

• Kurang nya wawasan kepada dosen pengampu 

• Saran untun pendidikan agar informasi mengenai seputar pendidikan 

perkuliahan lebih update dan ditunjang dengan beberapa referensi yang sesuai 

dengan materi perkulihan yang tepat 

• Kalo ngasih tugas suka mendadak 

• Karena belum menjalani PTM sehingga belum bisa menilai fasilitas fisik yang 

disediakan, namun mengingat ini online sehingga mungkin perlu adanya subsidi 

untuk paket internet atau keringanan biaya perkuliahan karena masih dalam 

aktivitas daring 

• Untuk lebih jelas lagi dalam penyampaian materi 

• Semoga server tidak sering down saat UTS/UAS 

• Fasilitas toilet putri gedung d lantai 5 kenapa serem 

• Lebih diperhatikan kembali saat pengisian KRS agar tidak sering berubah KRS 

yang sudah diinput oleh mahasiswa 

• Kadang wifi lemot 

• Untuk dapat memberikan kenyamanan bagi mahasiswa dalam proses belajar 

mengajar sehingga mahasiswa tidak merasa bosan atau stress 

• Diharapkan dosen memberi tugas sesuai dengan yang diajarkan 

• Dosen sebaiknya memberikan kejelasan pada saat memberikan tugas 

sehingga mahasiswa tidak kebinggungan saat mengerjakan tugas. Ada 

beberapa dosen yang memberikan tugas tetapi materi yang di berikan belum 

sampai pada tugas yang ingin diberikan 

• Untuk penjadwalan kelas kadang tidak sesuai karena dosen sibuk, 

• Akses internet kurang lancar 

• Kepada para pengajar untuk tidak terlalu sering mengubah jadwal perkuliahan 

• Harus perlu ditingkatkan, karena banyak yang perlu diperbaiki 

• Mohon diperhatikan kepadatan jadwal dosen yang mengajar agar dapat 

maksimal saat mengajar. 

• Terkadang materi ajar yang terdapat di LMS KULINO tidak sama dengan yang 

dipakai oleh dosen saat mengajar. Mungkin bisa lebih dikooridinir antara 

koordinator mata kuliah dan dosen pengajar. Agar mahasiswa tidak merasa 

bingung mau mengikuti materi ajar yang mana. 
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• Ada beberapa dosen matkul yang kurang responsif terhadap mahasiswa terkait 

pengumpulan tugas kuliah dan presensi, sehingga perlu dievaluasi 

• Sebelum mengajarkan atau menyampaikan materi mengenai sebuah materi 

mengenai koding atau penjelasan mengenai system, lebih baik menyampaikan 

materi fundamental dari sebuah object materi sebelum ke materi tingkat lanjut 

• Mungkin ada beberapa saran dari jadwal matkul pada hari Jumat yang terlalu 

mepet dengan sholat jumat jadi proses belajar mengajar kurang maksimal 

• Beberapa dosen ada yang secara dirombak pada semester ini mengajar di lain 

bidangnya beda prodi, ini menyebabkan mahasiswa agak bingung dengan cara 

mengajar beliau. 

• Layanan internet diperluas 

• Diberikan lebih fasilitas belajar 

• Untuk sejauh ini paham dengan materi, mungkin diperbaiki dalam hal 

komunikasi supaya tidak terjadi salah paham satu sama lain 

• Saran untuk repository, ataupun mungkin dapat diupdate lebih sering. Dan 

Materi pembelajaran juga di update ke versi yang lebih baru. Mungkin dengan 

template yang lama membuat kita sebagai mahasiswa menjadi kurang tertarik 

dengan materi yang diberikan (powerpoint, pdf) 

• Ada dosen yang terkadang tidak tepat waktu untuk membuat forum di kulino, 

diharapkan agar diperbaiki hal tersebut 

• Mohon para guru sadar bahwa mereka mengajar ke murid mereka, bukan ke 

dosen/guru lain. Ada banyak istilah-istilah yang kami tidak pahami, dan tolong 

berikan waktu tanya jawab setiap kali guru selesai menerangkan suatu topic, 

bukan saat akhir sesi perkuliahan. Dan terakhir, saya harap Guru-Guru dapat 

menggunakan microphone yang lebih baik ketika mengadakan sesi meeting 

online sehingga kami para murid, dapat mendengar dan menyimak secara jelas 

apa yang sedang di terangkan oleh guru tersebut. 

• Alangkah baiknya untuk metode pembelajaran banyak menggunakan kasus 

asli dari perusahaan sehingga mahasiswa tau bagaimana aplikasi mata kuliah 

di dunia kerja 

• Untuk penjadwalan bagi mahasiswa yang disambi bekerja saya rasa kurang 

fleksibel karena kelasnya dibanyak yang dikurangi dan dipadatkan. Sebaiknya 

untuk semester depan kelas seperti sebelumnya dikembalikan lagi sehingga 

kita tetap dapat mengikuti kelas hingga hari sabtu, dan untuk kelas pagi tetap 

bisa memilih hingga kelas sore juga. 

• Mungkin untuk bahan ajar seperti modul harusnya disemua matkul diberi. 

Karena hanya bebrapa matkul saja yang ada modulnya 

• Saran, jika mengadakan kelas offline tolong perhatikan tempat 

mahasiswa/mahasiswi yang sedikit jauh dari layar proyektor 

• Tugas yang diberikan kadang tidak sesuai dengan materi yang sudah diajarkan 

sehingga mahasiswa masih perlu mencari refrensi dari luar 
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• Setiap tenaga pengajar/dosen sebaiknya di beri arahan agar setiap dosen 

menyamakan setiap informasi / pemberitahuan kegiatan pembelajaran di 

aplikasi pembelajaran seperti kulino dan siadin 

• Di pendidikan kali ini menurut saya sudah bagus ,namun perlu diperbaiki yaitu 

kadang ada dosen hampir sampe UTS hanya melakukan meet 1 kali saja 

menurut saya itu merugikan mahasiswa 

• Agak susah untuk perpustakaan 

• Ada beberapa dosen yang egois dalam pengumpulan tugas serta memberi 

waktu yang sangat singkat untuk tugas yang berat dan juga ketika itu terjadi 

kepada mereka, mereka biasa biasa saja terutama dalam pengelolaan waktu 

• Mungkin bisa dibuatkan forum untuk bimbingan jadi tidak selalu menghubungi 

secara private chat dan dosen pembimbing bisa memberikan arahan berupa 

poit-poit yang di cantumkan untuk to do listnya 

• Gedung baru yg lebih layak 

• Tingkatkan lagi kepedulian terhadap mahasiswa tanpa terkecuali 

• Sebaiknya pengiriman materi atau tugas dimaksimalkan melalui kulino 

sehingga mahasiswa nyaman dalam belajar 

• Saran dari saya supaya pihak progdi/fakultas bisa meninjau ulang mengenai 

materi pembelajaran yang dibentuk bersama dan disajikan dalam bentuk Power 

Point, salah satu urgensi yang saya rasa perlu diperhatikan adalah dimana 

seorang dosen pada mata kuliah RPL dan IMK menayangkan slide PPT 

berjumlah puluhan hingga ratusan tiap pertemuannya. Alangkah baiknya pihak 

progdi dalam pembuatan materi pembelajaran bersama bisa dipertimbangkan 

dalam mengemas sepadat mungkin materi pembelajaran untuk slide PPT, dan 

selebihnya berikan tanggungjawab kepada dosen pengampu MK masing-

masing dalam melaksanakan perkuliahan, disitulah mutu dan keterampilan 

dosen bisa lebih terlihat dibandingkan hanya membaca slide PPT. Terima 

kasih. 

• Untuk di Kulino tolong di tambahkan lagi fitur checlkist seperti dulu karna sangat 

bermanfaat untuk mengetahui file mana atau forum mana yang sudah kita isi 

atau download 

• Semoga dalam proses belajar mengajar bisa lebih baik, terutama dalam 

memberikan contoh 

• Lakukan pendekatan terhadap mahasiswa agar tidak terjadi misskomunikasi 

• Pertahankan dan tingkatkan lagi tentang pendidikan yang ada di kampus 

• Jangan hanya gengsi/egois jadi menyebabkan ingin cepat² OFFLINE. Percuma 

dong diadakan sistem 2 pada awal semester genap kemarin, yang mengikuti 

PTM hanya yg disetujui oleh orang tuanya dan yang ONLINE tidak disetujui 

oleh orang tuanya. Berarti pihak kampus MEMAKSA bagi 

mahasiswa/mahasiswi yg tidak disetujui PTM oleh orang tuanya utk harus PTM. 

Apa pihak kampus tidak kasihan kepada mereka yg tidak disetujui tapi harus 

DIPAKSA/TERPAKSA utk PTM karena DIDESAK oleh pihak kampus? 

• Semogaa kulino lebih update lebih banyak fasilitasnya 
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• Materi perkuliahan mudah dipelajari oleh mahasiswa 

• Saran saya adalah untuk kurikulum mohon untuk dipusatkan mana yang benar-

benar berguna dan cocok untuk jurusan yang tepat. Saya punya kakak kandung 

yang berkuliah di prodi SI di salah satu universitas di Solo, saya juga 

mempunyai saudara sepupu yang juga berkuliah di prodi SI di salah satu 

universitas di Malang. Ketika saya melihat kurikulum mereka, ternyata cukup 

berbeda dari satu ke yang lain. 

• Kurikulum tolong konsisten 

• Tingkatkan terus mutu sistem informasi yang sudah ada. 

• Saya rasa UDINUS perlu menambahkan fasilitas internet dan listrik, khususnya 

di area gedung C dan meja batu. Soalnya kemarin saya kesana tidak ada wifi 

yang bisa connect ke device saya dan di meja batu terdapat rol kabel yang tidak 

ada aliran listriknya 

• Sebaiknya ditambahkan lagi ketersediaan tempat belajar luar ruangan di sekitar 

area kampus 

• Lebih ditingkatkan dalam pemberian materi, dan penjelasan yang lebih 

mendalam 

• Dosen kurang mampu mengajar secara efektif dan mudah dipahami. Dosen 

juga jarang memberikan referensi lain yang bisa dipelajari (kebanyakan dosen 

mengajarkan mahasiswa hanya menggunakan materi yang ada di ppt saat 

vidcon) 

• Untuk di meja batu stop kontaknya jangan dimatikan, karena sangat membantu 

mahasiswa apabila sedang belajar/mengerjakan tugas di meja batu dan tiba-

tiba batrei laptop habis. 

• Untuk sarana internet kampus bisa ditingkatkan lagi 

• Perbaiki materi dan metode pembelajaran setiap dosen karena membosankan 

• Materinya cenderung sama tiap pertemuan sehingga bisa ditebak 

• Terkadang masih ada dosen yang terlambat meng-upload materi 

pembelajaran, semoga bisa diupload agar mahasiswa bisa mempelajari ulang 

materi dan tidak tergesa gesa disaat mendekati ujian nanti. 

• Lebih di perbaiki lagi ketersediaan internet dan ketersediaan layanan serta 

akses bahan-bahan pustaka atau referensi penunjang proses belajar mengajar 

(perpustakaan, akses bahan pustaka digital, dll.) Untuk mendukung proses 

belajar mengajar di kampus 

• Menurut saya harus dijelaskan mengenai bagaimana cara mendapatkan materi 

selain langsung dari dosen, karena saya sampai sekarang belum paham cara 

menggunakan repository di siadin. 

• Wifi kampus tolong koneksinya diperluas dan diperkencang 

• Semoga segera offline deh, soalnya banyak dosen juga yang masih gaptek 

pake kulino sehingga materi materi di share melalui WAG 

• Beberapa dosen tidak membahas hasil dari tugas dan hanya memberi tahu jika 

beberapa mahasiswa masih salah dalam mengerjakan, sehingga mahasiswa 

tidak tahu apakah hasil pekerjaan tersebut salah atau benar 



 
 

19 

 

• Saran, tolong mengerti jika mahasiswa tidak bisa oncam akibat kendala 

jaringan 

• Meningkatkan cara pembelajaran dosen pengampu agar mahasiswa mampu 

memahami materi yg disampaikan 

• Adain sistem hibryd. Jadi mahasiswa yang tidak bisa ke kampus bisa belajar 

dari rumah (online) 

• Ada dosen yg ketika mengajar online suara micnya kurang jelas. Sudah ditegur 

tapi tidak ada perubahan 

• Jadwal sering berantakan dan banyak perombakan 

• Biaya Uang SKS dikurangi 

• Bisa dibuat metode perkuliahan yang tidak gitu-gitu saja supaya tidak bosan 

saat belajar 

• Memberikan tugas kepada mahasiswa sesuai porsi waktu yang cukup dan 

memberikan informasi lebih lanjut. 

• Semoga kedepannya UDINUS lebih menyediakan inputan KRS daripada 

jumlah Mahasiswanya, supaya Mahasiswa yang terlambat/mengalami kendala 

jaringan tidak kekurangan input KRS yang tersedia 

• Menurut saya, materi yang diberikan kurang memadai, karena hanya 

menggunakan ppt, ada beberapa dosen yang tidak memberikan buku modul 

untuk materi yang dirasa perlu buku untuk penunjang pembelajaran 

• Saran agar dosen tidak terlalu membebani mahasiswanya dengan banyak 

tugas 

• Sebaiknya perkuliahan tatap muka dimulai di semester yang akan datang aja 

• Komunikasi dosen dengan mahasiswa terkait kegiatan perkuliahan mohon lebih 

diperhatikan. Beberapa kali saya masuk ke google meet dan menunggu lebih 

dari setengah jam untuk kemudian diberi kabar bahwa tidak ada perkuliahan 

sinkronus. 

• Jika memberi tugas deadline tolong jangan mepet waktunya Jadwal KRS 

jangan dirubah sesuka pihak kampus tanpa konfirm dengan jadwal mhsnya :) 

#ini sudah terjadi 2x dengan saya, pada Smt lalu 1 hari saya ada 3 mata kuliah 

dari pagi-malam jam 9. Karena jadwal KRS saya diganti-ganti sesuka pihak 

kampus dengan alasan menyesuaikan jadwal dosen :') 

• Topik seputar tugas akhir harus ditingkatkan 

• Semoga beberapa dosen bisa lebih bijak dalam membagi waktunya. Karena 

kelas saya sering dikorbankan karena salah satu dosen masih kuliah, jadi 

sering mengubah jadwal, bahkan hari libur pun biasanya diambil untuk kelas. 

• Terkait infrastruktur untuk toilet lantai 5 d lebih diperbaiki dan dibersihkan lagi 

pak/bu     

• Literasi Jurnal/perpustakaan 

• Perlu adanya ketersediaan pelayanan dan akses bahan referensi yang update, 

sesuai permasalahan terkini 

• Seharusnya pembelajaran tatap muka diawali dengan semester depan karena 

kalo tatap muka di pertemuan 13 sama 14 dan UAS itu percuma sudah 
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tanggung banget, menurut saya mending nanti di semester ganjil karena 

banyak mahasiswa yang belum vaksin ketiga dan ada yang menunggu sampai 

6 bulan buat dapat vaksin booster, apalagi banyak tidak di izinkan tatap muka 

karena alasan dari orangtua dan juga ada yang bekerja sambil kuliah. Menurut 

saya jangan terburu buru tatap muka dahulu mohon liat kondisi di negeri seperti 

ini. 

• Disediakan ruang terbuka seperti meja batu lengkap dengan jaringan internet 

untuk tempat diskusi mahasiswa 

• Selalu adakan pembaruan sistem, terutama dalam pembelajaran 

• Menurut saya, sebaiknya kurikulum yang di berikan harus bisa selaras dengan 

versi yang terbaru dari sistem program yang baru supaya lebih up to date ketika 

ada teknologi yang baru saat itu 

• Butuh tutorial dan penjelasan (melalui youtube/video) alur administrasi 

penyelesaiian berkas skripsi, agar lebih mudah dipahami 

• Untuk saran dalam pengembangan dimasa mendatang dalam hal ini ialah perlu 

peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di UDINUS yang lebih 

baik secara menyeluruh. 

• Dosen dalam memberi materi dan link presensi di Kulino tepat waktu, karena 

ada beberapa mata kuliah khususnya Pendidikan Kewarganegaraan di 

semeseter 2 untuk prodi d3 Rekam Medis selama 7 pertemuan ini baru ada 4 

link presensi. Mengingat bahwa presensi sangat penting untuk nanti mahasiswa 

bisa melakukan UAS. 

• Dosen kurang memberikan referensi atau bahan ajar tambahan, kalaupun ada 

itu menggunakan bahasa inggris, mungkin udinus menambahkan perpustakaan 

digital untuk mempermudah akses bahan ajar tambahan. Saat kuliah online 

banyak dosen yang tidak mengajar cuma dikasih ppt/pdf tanpa memberikan 

penjelasan tentang materi di ppt/pdf tersebut. 

• Sebaiknya semua dosen menyediakan video rekaman setelah perkuliahan 

berlangsung sehingga apabila mhs masih bingun dapat mengulang materi yg 

telah disampaikan 

• Perlu ditingkatkan pelayanannya, Apalagi tentang Kegiatan Pra KP dari fakultas 

Ilmu Komputer 

• TOLONG BAPAK/IBU DOSEN KALAU DI WA MAHASISWA NYA DIBALAS YA 

PAK BUK 

• Sulit mendapatkan dosbing harus rebutan 

• Lebih komunikatif dan lebih kreatif dalam perkuliahan 

• Saranan dan prasarana seperti ruang-ruang terbuka untuk mahasiswa 

melakukan tugas di luar kelas masih sangat kurang, baik kualitas maupun 

kuantitasnya. Fasilitas internet semoga bisa diperluas serta perpustakaan 

dapat dibangun gedung tersendiri dengan suasana yang nyaman dan koleksi 

buku yang lebih banyak dan beragam 

• Tolong setiap matkul kalau absen itu dibuatkan form absen di kulino dan bukan 

absen melalui hadir saat vicon 
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• Dengan materi ini kita dapat disesuaikan dengan apa yang kita ajarkan selama 

perkuliahan ini dan juga memberikan pengalaman bagi seluruh mahasiswa 

• Kedepannya lebih ditingkatkan untuk responsif bimbingan agar tidak terjadi 

miss comunication / kurang nya informasi dalam artian transparan tidak ada 

yang ditutupi 

• Refrensi di perpustakaan diperbanyak 

• Untuk sarana prasarana untuk belajar mungkin perlu ditingkatkan lagi ya, 

seperti terkadang proses be;aar kurang nyaman ketika ada ac mati dan 

terkadang terganggu dengan ketersediaan internet yang terkadang susah 

dijangkau 

• Materi di TI saat ini kurang uptodate dengan apa yang dibutuhkan sekarang. 

Materi masih terlalu jadul dan sudah tidak relevan lagi. 

• Mungkin fasilitas internet nya bisa diberi secara gratis 

• Bahan ajar sebaiknya diperbanyak dan diperlengkap 

• Dosen harus bisa lebih mengerti mahasiswa 

• Sistem informasi setiap Dosen/Pengajar Mata Kuliah berbeda-beda sehingga 

membuat mahasiswa sering kebingungan, contoh ada dosen yang memberi 

materi pada Website SIADIN tetapi ada juga yang Website KULINO. 

• Saya berharap ke depannya para dosen pengajar lebih menekankan 

penjelasan tentang materi yang lebih detail sehingga mahasiswa tanpa 

bertanya apapun kepada dosen sudah paham mengenai materi yang 

disampaikan. 

• Tingkatkan ketersedian dan juga kemudahan di kampus walaupun sudah baik 

agar sangat baik 

• Saran nya ada beberapa dosen yang masih malas jika ditanya tentang materi, 

dan malah bilang cari dulu di google dan tanya teman. Nah kami sebagai 

mahasiswa pasti sudah melakukan hal tersebut dan bertanya ke dosen yg 

bersangkutan merupakan tindakan terahkir jika sudah buntu, jadii mohon bgt 

kepada para dosen jangan malas menjawab pertanyaan mahasiswa 

• Semoga bisa segera dan harus pembelajaran tatap muka, karena ada 

bebeberapa pertanyaan yang tidak relevan dengan kegiatan belajar mengajar 

online sekarang 

• Jadwal seringkali tidak konsisten, tidak jarang jadwal yang sudah ditentukan di 

awal semester, dimajukan ataupun diundur secara mendadak tanpa adanya 

pertimbangan dengan para mahasiswanya. 

• Lebih ditingkatkan lagi untuk dosennya supaya bisa mengajar tepat dan sesuai 

standar rps yang ada serta untuk toiletnya lebih dijaga kebersihannya lagi serta 

ruangan yang lebih baik dan besar (karena ketika jumlah siswa 40 dan diberi 

ruangan yang kecil dengan orang yang berbadan besar-besar maka terasa 

sempit) dan AC beberapa ruangan yang perlu diperbaiki supaya tetap dingin 

• Sejauh ini dosen - dosen cukup kompeten dalam mengajar dengan baik, lingkup 

FIK UDINUS sangat nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Mungkin sedikit 
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perbaikan / pengelolaan pada gedung D bisa lebih ditingkatkan karena 

suasananya lebih kurang nyaman dibandingkan gedung - gedung lainnya 

• Hingga saat ini saya tidak mengetahui apakah udinus mempunyai 

perpustakaan digital yang berisi data TA/Skripsi/penelitian yang dapat saya 

gunakan sebagai referensi pembuatan tugas akhir. Apakah tidak ada 

perputakaan digital yang dapat digunakan mahasiswa mencari sumber 

referensi terutama terkait TA/Skripsi dll? 

• Diusahakan dosennya jangan kebanyakan izin tidak hadir mengisi kelas 

• Kalau memberi tugas sedikit saja (maksimal sekali/semester), supaya 

mahasiswa bisa fokus belajar dan mengembangkan kompetensi keahliannya 

(elektro). Kalau akan ujian sebaiknya diberi soal latihan + cara 

mengerjakannya. Sebaiknya dosen gaboleh galak. Jam kuliah paling pagi 

sebaiknya dimulai pukul 8.00 

• Rekaman video kadang terlambat dikirimkan begitu pula rincian tugas sehingga 

saat rincian tugas diberikan, mahasiswa yang tadinya memiliki waktu untuk 

mengerjakan lebih dini jadi kelabakan di minggu berikutnya. Begitu pula tempat 

pengumpulan tugas yang belum tersedia ketika mahasiswa sudah selesai 

mengerjakan. 

• Dosen kurang mampu dalam mengajar mahasiswa secara efektif dan mudah 

dipahami 

• Akses internet nya lebih di perbaiki lagi 

• Perubahan jadwal semua MK, membuat bingung bahkan sampai terlewat / lupa, 

namun jarang dosen yg mau mentoleransi kekhilaf lupaan trsebut, hampir tiap 

pertemuan jadwalnya berbeda. Lalu gunanya memilih kelas karena tawaran jam 

perkuliahan, apa ? 

• Selalu evaluasi pembelajaran tiap semester dengan quisioner kepada 

mahasiswa 

• Beberapa dosen mengganti jadwal kuliah secara mendadak, sebaiknya sudah 

diinfokan beberapa jam atau hari sebelumnya 

• Untuk dosen pembimbing mungkin bisa dicarikan dosen yang tidak terlalu sibuk 

atau dosen yang friendly terhadap mahasiswa, karena itu akan berpengaruh 

terhadap berjalannya proses penyusunan TA maupun Laporan KP 

• Untuk sarana prasana sudah baik hanya pembelajaran online saja yg kurang 

memuaskan 

• Dosennya jangan baper sih kalo bisa 

• Terdapat dosen yang hanya memberi tugas berat dan banyak tetapi minim 

penjelasan/waktu mengajar sedikit. Saya merasa kurang mendapatkan ilmu di 

bangku perkuliahan ini. Untuk dosen sebaiknya tidak mengurangi jam 

mengajar, karena kami sudah membayar dengan jumlah yang tidak sedikit. 

Kami berharap bisa mendapatkan ilmu yang banyak 

• Ditingkatkan hingga menjadi lebih unggul di segala bidang 

• Mengembangkan yang masih kurang  
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• Untuk evaluasi pembelajaran, apakah cukup hanya dengan membahas salah 

satu hasil pekerjaan teman, sementara milik yang lainnya tidak dibahas? 

Sehingga yang lain bisa jadi tidak tahu dimana kesalahannya. - Saya rasa harus 

ada kualifikasi apakah dosen tersebut bisa menyampaikan dan membuat 

mahasiswa paham dengan materi, karena saya rasa ada dosen yang kurang 

bisa melakukannya, dan tugas yang diberikan pun saya rasa kesulitan 

mengerjakannya karena kurang paham tentang apa yang harus dilakukan untuk 

menyelesaikanna.  

• Sebaiknya dosen mencari solusi lebih baik dibandingkan merencanakan ulang 

kapan akan mengganti kelas perkuliahan. Jujur saja kami sebagai mahasiswa 

tidak hanya memiliki kesibukan pada perkuliahan saja. Kami mempunyai 

kesibukan sendiri dengan catatan kami sudah melakukan catatan ataupun 

menjadwalkan dengan baik tanpa mengenyampingkan perkuliahan. 

• Ketersediaan layanan, sistem dan infrastruktur yang terprogam dan 

berdasarkan standar dapat menunjang pendidikan maupun proses belajar 

mengajar lebih disiplin 

• Karna masih sistem online kendala sinyal, paket internet, sangat mengganggu 

dalam proses pembelajaran dan sistem online sejujurnya untuk beberapa orang 

terutama saya membuat kita semakin susah untuk memasukkan pelajaran. 

• Dosen sering menghilang ketika mahasiswa yg mengalami masalah pada 

submit uts atau uas 

• Mungkin sedikit saran karena sulitnya interaksi antara dosen dan mahasiswa 

karena proses pembelajaran masih hybrid diharapkan mungkin saat sudah 

mulai full PTM selain dalam proses mengajar jika bisa dosen mengajak 

mahasiswa/i untuk saling mengisi suasana kelas agar tidak terlalu tegang 

namun tetap tertib. 

• Sebaiknya walaupun materi ada di youtube, dosen harus menjelaskannya lagi 

• Informasi mengenai tugas akhir beserta ujiannya harus disampaikan secara 

lengkap dan tidak dadakan supaya mahasiswa bisa mempersiapkannya jauh 

hari 

• Tolong tambahkan beberapa buku di Perpustakaan yang bisa digunakan 

sebagai referensi (kalau bisa yang berbahasa Indonesia saja) 

• Kurangnya informasi bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa ppa 

atau BBP-PPA 

• Kadang missing peserta grup yang kurang tau informasi 

• Sistem pemilihan dosen pembimbing yang cukup rumit di tahun ini lumayan 

merepotkan mahasiswa yang mengambil matakuliah KP, pada pengisian KRS 

dll semoga dapat diperbaiki 

• Rencana studi kalau bisa harus sesuai dengan rencana awal 

• Dimohon untuk memperbarui materi matkul yang berkaitan dengan 

pemrograman. Karena materi yang ada di ppt kampus sudah sangat lama dan 

sangat tidak relevan untuk diajarkan sekarang. Misalkan informasi di internet 

kebanyakan sudah menggunakan bahasa pemrograman versi terbaru 2018 ke 
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atas dan menggunakan metode terbaru juga tentunya. Akan tetapi PPT yang 

diberikan kampus masih menggunakan materi tahun 2010 ke bawah (bahkan 

ada yang masih menggunakan metode tahun 1998-an) sehingga materi 

tersebut tidak bisa diterapkan untuk penerapan saat ini. Dan dimohon juga 

pihak kampus untuk memperhatikan dosen pengajar karena beberapa dosen 

memang belum menguasai materi yang diajarkan sehingga kami lebih memilih 

untuk berdiskusi materi dengan teman kami sendiri daripada bertanya dengan 

dosen secara langsung. Hal itu karena dosen terkadang memberikan jawaban 

yang tidak sesuai dengan yang kami harapkan (seperti menyuruh untuk 

mencari sendiri di luar, dll). 

• Seperti yg sudah saya katakan di yg sebelumnya. Dan mengenai ketersediaan 

materi yg dari matkul luar prodi yg saya ambi, sangat kurang. Krn hanya beliau 

mengirim materi pdf dan voice note. Tidak prnh gmeet atau mengajar sama 

sekali, tidk pernah berinteraksi dengan murid-muridnya. Selain itu saya pernah 

menanyakan suatu perihal kepada dosen wali saya di grup namun beliau hanya 

membaca saja tidak ada jawaban dan memberikan solusi 

• Tolong dosen lebih semangat lagi dalam mengajarnya 

• Untuk ruang terbuka momhon perbanyak pohon/tanaman dan perbanyak 

lahannya/tempatnya, kenyamanan saat kuliah di kelas bergantung pula dg yang 

menggunakan, jika yg menggunakan tidak bersih maka akan mengurangi 

kenyamanan 

• Saran untuk para dosen matkul praktek, kita sebagai mahasiswa butuh video 

tutorial dan penjelasan yang sejelas - jelasnya. Terima kasih 

• Semoga antar dosen tidak miskomunikasi, sudah 2 semester menurut saya 

beberapa dosen di prodi saya miskomunikasi, sehingga membuat banyak 

mahasiswa yang kebingungan, padahal beberapa dosen saling berkaitan 

mengenai tugas akhir semester tersebut. (antar mata kuliah di semester yang 

saya ampu memiliki keterkaitan satu sama lain) 

• Kurangnya sosialisai kurikulum baru yang membuat saya ketinggalan matkul 

wajib yang belum saya ambi, sedangkankan matkul tersebut tidak ada di SA 

dan semester genap hal itu membuat saya bingung bagi mahasiswa semester 

tua. 

• Ditambahkan modul pembelajaran agar dapat mendukung perkuliahan bagi 

mahasiswa yang daring. 

• Untuk poin no.16 "suasana yang nyaman untuk proses belajar mengajar 

(perkuliahan)", sangat tidak nyaman karna tidak merasakan fasilitas kampus 

sejak smt 4 

• Sebaiknya jika dosen ingin mengatur pergantian jadwal harus semua pihak 

mahasiswa maupun dosen menemukan solusi terbaik, karena kan dalam satu 

mata kuliah tidak hanya terdapat satu kelas saja, jadi ada mahasiswa yang 

dirugikan tidak mengikuti perkuliahan karena jadwalnya bentrok (bertabrakan) 

• Permudah akses perpustakaan dan repositori secara online 
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• Dimohon kepada beberapa dosen yg proses mengajarnya terlalu cepat mohon 

untuk lebih di pelankan. Krn tidak setiap hari jaringan akan stabil, sehingga 

sering tertinggal materi dan materi yg diajarkan terkadang masih dalam proses 

pemahaman mahasiswa sehingga membutuhkan sedikit waktu untuk 

memahami materi. 

• Sudah baik hanya perlu di tingkatkan 

• Sebaiknya, para dosen khususnya dosen wali harus lebih memperhatikan 

mahasiswa dengan merespon mahasiswa ketika mereka bertanya melalui 

pesan whatsapp / whatsapp grup. 

• Untuk rencana UAS ptm,saya sedikit menyarankan untuk diadakan secara 

online terlebih dahulu. Karena mahasiswa juga butuh penyesuaian untuk 

kegiatan ptm. Walaupun diberi waktu 2 tm untuk penyesuaian saya merasa itu 

sedikit kurang,karena 2 tm terakhir itu hanya berisi prakter perkuliahan bukan 

teori yang diberikan. Apalagi mahasiswa saat perkuliahan sangat 

mengandalkan materi(ppt,modul) yang di berikan dosen dan saya rasa itu 

sedikit kurang 

• Koordinasi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangatlah kurang dari 

segi responsif untuk absensi serta pemberian materi, sarannya tolong untuk 

diperahtikan lagi masalah ini supaya kami tidak kesulitan dalam proses belajar. 

2. Ternyata tidak semua dosen berkompeten mengajar, ada yang hanya 

mengadakan meet sekali dua kali, saran saya kualifikasikan lagi jika ingin 

menerima tenaga pengajar tidak hanya melihat dari background pendidikanya 

saja, akan tetapi lihat dulu apakah ia mampu mengajar dengan baik dan dapat 

berkomitmen pada profesinya, saya rasa di udinus masih banyak sekali dosen 

yang seperti itu, yang terkadang membuat saya menjadi sungkan untuk menjadi 

aktif karena dosennya sendiripun pasif. 

• Komunikasi antar para dosen kurang baik sehingga seringkali merugikan para 

mahasiswanya 

• Dosen wali kurang merespon mahasiswa pada saat konsultasi 

• Untuk Sebagian dosen yang mungkin memberikan penugasan yang kurang 

wajar semisal saja di setiap pertemuan beliau selelu memberikan penugasan 

sedangkan dalam seminggu terdapat 2X pertemuan 

• Perlu adanya sebuah sync terhadap jadwal kuliah dengan email mahasiswa di 

google calendar atau aplikasi official udinus 

• Jam kuliah yang sering bertabrakan 

• Untuk meningkatkan akses referensi daftar pustaka sebagai contoh untuk 

mahasiswa mengerjakan tugas kuliah. 

• Saya tidak ada kendala selama perkuliahan 

• Tambahkan menu check box di kulino untuk menandai file atau forum sudah 

dijelajah atau belum. Kemarin sudah ada tetapi dua minggu belakangan 

menghilang 

• Internet di kampus bisa ditambah 

• Tambah fasilitas lahan parkir 
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• Sebaiknya saat perkuliahan online sebaiknya jadwal dilakukan sesuai jam 

perkuliahan yang sudah ditentukan 

• Beberapa ruang kelas panas dan kotor - masih terdapat dosen yang tidak 

sesuai kepakarannya - kurikulum perlu dirubah karena belum mencakup secara 

menyeluruh kebutuhan dan terdapat beberapa mata kuliah yang seharusnya 

tidak diperlukan 

• Ada dosen yang tidak pernah melakukan zoom samasekali dah di pertemuan 

akhir dosen tersebut melakukan pertemuan tapi suara tidak terdengar jelas 

padahal sudah kami beritahu jd kesannyaseperti tidak niat mengajar 

• Perbaikan agar wifi udinus tidak mudah terputus saat digunakan 

• Dalam kelas mata kuliah kedepannya tidak ada yang kosong/hanya dishare 

materi saja 

• Materi dalam tiap pertemuan terlalu sama sehingga mudah ditebak 

• Sebaiknya sistem pendidikan semakin ditingkatkan kembali. 

• Bisa lebih luas lagi dalam pemberian materi 

• Jadilah beda, agar mahasiswa lebih mempunyai skill di masa yang mendatang 

untuk lapangan pekerjaan 

• PTM untuk memudahkan dalam memahami materi 

• Layanan bimbingan lebih merespon 

• Lebih aktif bertanya 

• Semoga kedepannya mengenai ketersediaan layanan mahasiswa serta 

pembelajaran ada peningkatan yang lebih baik 

• Menurut saya perlu adanya sistem terintegrasi dalam lingkup Universitas, agar 

segala bentuk aktivitas mahasiswa, staf, dosen lebih akuntabel, transparan, dan 

informatif. 

• Setiap dosen sebaiknya selalu memberi materi atau ringkasan hasil 

pembelajaran 

• Lebih ditingkatkan kembali semua pelayanan yang diberikan kepada para 

mahasiswa agar proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman. 

• Pada paoin bahan ajar, menurut saya ada beberapa materi yang kurang dan 

kadang tidak dijelaskan saat kuliah berlangsung. Mungkin bisa lebih dilengkapi 

kembali materi pada pptnya. 

• Sudah optimal,saran saya semoga tetap seperti ini dan ditingkatkan kembali 

• Saran saya pihak dosen lebih memperhatikan dalam bentuk pemberian nilai 

• Stop kontak di meja batu depan gedung D tidak bisa digunakan. Dosen 

terkadang telat untuk membuka absen, dan tidak memberitahu kapan 

membukanya, sehingga siswa sering lupa absen. 

• Mohon jadwal ujian yang tertera pada jadwal siadin / kartu ujian (waktu ujian) 

dengan kulino disinkronkan agar tidak terjadi masalah dengan waktu pada saat 

mahasiswa melakukan ujian 

• Semasa covid-19 UDINUS benar2 bisa memberi pembelajaran dengan sangat 

baik. Untuk daftar kehadiran di kelas sebaiknya tidak menjadi acuan untuk bisa 
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mengikuti ujian atau tidaknya. Jadi "persentase % kehadiran" hanya untuk 

bonus menambah nilai / ke-aktifan di kelas. Terima Kasih 

• Menyusun jadwal pembelajaran dan ujian dengan lebih baik 

• Untuk dosen ketika memberikan tugas,lebih baik menjelaskan materinya 

terlebih dahulu 

• Saran saya tetap sama semoga udinus menjadi kampus terbaik 

• Semoga ada sistem konfirmasi pembayaran administrasi UDINUS secara cepat 

seperti pada e-commerce 

• Dosen dapat mengerti dalam memberikan tugas dan waktu pengumpulan nya 

karena mahasiswa sering telat mengumpulkannya karena banyaknya tugas 

dan padatnya waktu 

• Masih banyak yang penuh dibenahi. Khususnya pada pembelajaran 

• Menurut saya dalam menyampaikan sebuah materi kuliah lebih mudah 

dipahami yaitu dengan kuliah tatap muka, karena interaksi antara mahasiswa 

dan dosen akan lebih sinkron. 

• Sebaiknya saat perkuliahan online dosen lebih mengasah kepekaannya 

terhadap situasi mahasiswa 

• Mungkin untuk penjadwalan kuliah bisa diperbaiki kembali, agar mendapatkan 

jadwal yang sesuai, seperti jam pagi untuk mahasiswa yg tidak kuliah sambil 

bekerja, dan jam sore/malam untuk mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja. 

• Mohon diperbaiki dalam meningkatkan kualitas mutu layanan bagi mahasiswa 

• Pengajar mampu menjelaskan materi dengan cara yg asik agar para 

mahasiswa tidak bosan 

• Mungkin bisa upgrade Headphone di lab komputer ke versi yang lebih terbaru, 

karena beberapa sudah rusak dan juga sudah usang, hal ini sedikit menganggu 

proses pembelajaran 

• Banyak mata kuliah yang isinya tidak penting seperti Bimbingan Karir yang 

mewajibkan untuk membuat Video, tidak masuk akal dan tidak berhubungan 

dengan pemrograman di TI. Memang softskill penting, tetapi, kenapa tidak 

softskill yang lain, misalkan design dengan adobexd atau Figma, lebih masuk 

akal dan berhubungan mata kuliah yang lain, misal saat akan membuat design 

untuk web atau aplikasi mobile. 

• Dosen wali mestinya lebih aktif saat perwalian 

• Meningkatkan fasilitas-fasilitas penunjang akademik 

• Saran untuk pendidikan, krs tawar yang disediakan mungkin harus sesuai 

dengan penjadwalan yang ada pada saat pengambilan krs. Terimakasih 

• Kadang ada beberapa dosen yang tidak menyampaikan materi (kelas kosong) 

secara terus menerus. Semoga dosen bisa lebih mengajar dengan baik agar 

kami para mahasiswa bisa paham sepenuhnya dengan materi. Terima kasih. 

• Penambahan bahan ajar sehingga tidak hanya PPT saja, pembaruan pada lab 

komputer khususnya untuk komputer TI , penambahan & pembaruan pustaka 

pada perpustakaan, dalam pengelolaan tugas akhir sebaiknya informasi 
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terupdate/ tgl2 penting sidang juga sering disampaikan pada grup telegram 

yang sudah ada agar mahasiswa tidak misskom informasinya 

• Bahan ajar kalau bisa ditambahkan lagi agar bisa menambah wawasan. 

• Tidak mengubah ulang jadwal yang sudah diberikan karena sebagai 

mahasiswa saya tidak enak menolak keingan untuk merubah jadwal karena 

setiap mahasiswa juga memiliki kegiatan selain kuliah 

• Materi perkuliahan diharapkan lebih menjurus ke masalah real yg dihadapi skrg 

• Terus kembangkan pelayanan dan buat inovasi baru ya. 

• Teruntuk suasana yang nyaman untuk proses belajar mengajar menurut saya 

pribadi masih kurang baik, dikarenakan untuk pengalaman saya belajar offline, 

masih kurang nyaman, karena isi kelas terlalu padat dengan mahasiswa, 

sehingga membatasi ruang gerak dengan kursi-kursi yang kurang rapih dan 

banyak kursi yang sudah miring (tidak layak) 

• Lebih banyak diadakan dialog dan diskusi antar mahasiswa agar perkuliahan 

bisa efektif. 

• Materi perkuliahan yang disampaikan sangat sesuai dengan RPS, mantap 

• Mahasiswa MBKM yang mata kuliah nya dikonversi sebaiknya tetap diberikan 

jadwal kelas dan dosen seperti perkuliahan reguler pak/bu. Karena sudah 

menjadi hak kami untuk mendapatkan pembelajaran meskipun kami sedang 

mengikuti program MBKM dan dikonversi. Selama ini saya sebagai mahasiswa 

yang mengikuti program MBKM, untuk matkul yang dikonversi tidak 

mendapatkan pembelajaran seperti yang semestinya. Hanya diinputkan kelas 

di Kulino saja dan nama dosen di Siadin tanpa adanya perkuliahan sama sekali. 

• Semoga bertambah dosennya. 

• Waktu pergantian jam mengajar waktu online mohon untuk dosen yang 

mengajar mempertimbangkan semua kondisi mahasisnya soalnya terkadang 

ada dosen yang melakukan pergaintian jam mengajar online hanya mengikuti 

suara terbanyak, jadi yang berhalangan untuk hadir tidak bisa mengikuti kelas 

• Semoga kedepannya dapat diberikan kemudahan yang lebih lagi untuk kami 

para mahasiswa 

• Semoga ada bahan bahan referensi tambahan yang mampu menunjang 

kegiatan skripsi atau pembuatan jurnal yang lebih lengkap di bidang kesehatan 

masyarakat, baik online maupun offline. 

• Agar setiap tugas dapat dibahas sehingga mahasiswa tau letak kesalahannya 

dimana 

• Materi yang dikeluarkan saat ujian adalah materi yang di ajarkan di kelas dan 

setiap mau ujian di beri kisi-kisi 

• Munculkan lagi penanda di akun kulino, supaya saya tau mana materi yang 

belum saya akses atau tugas mana yang belum saya kerjakan 

• Untuk penjadwalan uts maupun uas mohon disesuaikan antara siadin dan 

kulino. Masih ada beberapa jadwalnya yang terkadang membingungkan. 

• TINGKATKAN LAGI SISTEM-SISTEMNYA 

• Penambahkan koneksi dalam kuota internet 
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• Suasana akademik tidak tau karena kuliah daring(online) 

• Agar diadakan kelas jam malam untuk mahasiswa yang berkuliah sambil 

bekerja 

• Terdapat beberapa dosen dalam menyampaikan materi kurang baik 

• Terkadang internet nya tidak bisa nyambung, terkadang juga nyambung namun 

sangat lah lemot, mohon di perbaiki agar menunjang kegiatan akademik 

• Jika berkenan mohon tambahkan media yang bisa mengakses materi-materi 

secara online (official UDINUS), baik yang sudah pernah dipelajari maupun 

yang belum dipelajari. Karena materi yang sudah pernah dipelajari terkadang 

terhapus dari laptop 

• Memberikan ppt, jangan terlalu cuek lah sama mahasiswa setidaknya kalua 

tidak ada kelas 

• Sudah baik, namun memang kehadiran dosen sering tidak hadir 

• Jika sudah baik, tolong tetap dikualitas seperti itu kalau bisa lebih ditingkatan 

lagi 

• Beberapa dosen tidak memiliki public speaking yang bagus. 

• Semua sarana prasarana saya rasa sudah sangat baik. Hanya saja beberapa 

dosen sering mengganti jam kuliah jikalau ada jam kuliah yang kosong. Saya 

mengikuti kuliah sore karena harus bekerja di waktu pagi, sering kali dosen 

mengganti jam kuliah untuk mengganti pertemuan yang kosong di jam siang. 

Saya harus kehilangan kesempatan saya untuk mengikuti perkuliahan karena 

saya tidak bisa menghadiri perkuliahan karena saya harus bekerja. 

• Meningkatkan kinerja yang sudah baik agar lebih baik dan sangat baik 

• Semoga ke depannya ada peningkatan pada evaluasi proses belajar mengajar 

agar mahasiswa dapat memahami seluruh inti 

• Teruntuk dosen yang meninggalkan kelas sepanjang perkuliahan, tidak 

memberikan materi apapun dan hanya memberikan materi pada hari 

sesukanya dan langsung 1 paket (materi 1,2,3,4) itupun sedikit abstrak dalam 

artian tidak ada panduan yang jelas mengenai materi, tidak memberikan 

absensi dan lebih ke absensi paketan dengan hari sesukanya (absennya hari 

senin minggu depan saja, jadi minggu ini tidak ada absen, berbarengan di hari 

senin depan jadi 3x absen), dan sampai dititik mau UTS juga masih tidak 

memberi materi/kisi2 lanjutan. Tolong untuk dievaluasi lagi, kasihan kami para 

mahasiswa dari kelas ini. Sedikit tidak jelas juga dalam penilaian (berdasarkan 

apa, dll). 

• Harapan kedepan nya fasilitas, bimbingan, dan sistem akademik dapat 

ditingkatkan menjadi sangat baik lagi 

• Absen tepat waktu 

• Materi yang sudah ketinggalan jaman/ mungkin ada teknologi terbaru yang lebih 

baik dan dapat menggantikan yang lama, jadi sebaiknya diperbarui mengikuti 

perkembangan jaman 
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• Ketika sudah memulai belajar luring secara penuh, masih memanfaatkan 

beberapa aspek dari kulino/internet untuk memandu perkuliahan yang lebih 

baik. 

• Semoga layanan pembelajaran dan komunikasi dari dosen kepada mahasiswa 

semakin baik kedepannya 

• Kemungkinan beberapa aspek cukup baik 

• Sebaiknya ditingkatkan mengenai referensi materi apalagi saat pembelajaran 

daring, materi yang ada masih minim 

• Kedepannya semoga sistem online bisa dikombinasikan dengan luring secara 

maksimal 

• Dosen dalam penyampaian materi disertakan ilustrasi, tidak hanya teori 

• Sebagian dosen ada yg kurang responsive atau lambat dalam menyampaikan 

informasi menyangkut perkuliahan 

• Berharap untuk lebih memahami, pengertian, terhadap mahasiswa 

• Wifi kampus kediri dong, belum bisa pakai 

• Berharap untuk lebih memahami, pengertian terhadap mahasiswa 

• Perlu adanya peningkatan proses bimbingan akademik terutama layanan yang 

diberikan oleh dosen wali serta keterlibatan dosen konselor dalam menangani 

permasalahan mahasiswa . 

• Penyampaian mata kuliah ke mahasiswa lebih asik dan tidak membosankan 

• Lebih ditingkatkan kembali dalam proses KBM sesuai dengan akademik 

• Sebaiknya kampus harus bertindak untuk meningkatkan layanan dan fasilitas 

di kampus 

• Saran saya untuk para dosen untuk materi kuliah bisa lebih jelas lagi saat 

menyampaikan ke mahasiswa terutama melalui ppt, kadang masih banyak 

kata-kata yang typo, dan penataan tulisan yang tidak rapi ddan kurang menarik, 

juga sering materi yang disampaikan melalui ppt kurang jelas. 

• Kuota belajar sebaiknya diberikan kembali, karena tidak semua mahasiswa 

menggunakan wifi 

• Saya tidak merasa menggunakan fasilitas kampus selama ini jadi tidak tahu 

• Semua sudah baik. Saran saya, lebih ditingkatkan pada informasi terbaru 

mengenai akademik mahasiswa/i. Informasi yang up to date tentunya akan 

memudahkan mahasiswa/i dalam mencari dan melihat indormasi tersebut. 

• Untuk bahan ajar ada beberapa yang kurang dapat di pahami bahkan di paham 

sama sekali 

• Ada beberapa dosen yang kalau mengajar materi yang disampaikan sangat 

berbeda dengan materi ujian jadi mahasiswa bingung saat menjawab soal ujian, 

maka untuk itu seharusnya dosen lebih memperhatikan materi yang diajarkan 

supaya mahasiswa tidak kesusahan dalam belejar 

• Pembelajaran offline sebaiknya segera dilakukan. 

• Layanan administrasi cukup baik. Layanan dosen dalam mengajar terkadang 

kurang baik, beberapa dosen terutama dosen pengampu matakuliah dengan 

sks yang banyak malah kurang baik dalam mengajar entah seperti sering off 
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dalam meet/zoom. Seharusnya karena matakuliah dengan sks cukup banyak 

misal 4 sks itu lebih difokuskan dalam pengajarannya karena nilai yang paling 

banyak terdapat disitu. 

• Harus punya materi pembelajaran dan standar yang jelas dalam penilaian 

• Kurikulum sering berubah-ubah yang membingungkan 

• Materi perkuliahan yang disampaikan dosen terkadang tidak sesuai dengan 

rencana pembelajaran per pertemuan yang ada di rps 

• Untuk pendidikan nya di udinus sudah sangat baik dan kedepan nya harus 

dievaluasi juga pembelajaran nya sesuai kurikulum 

• Lebih ditingkatkan lagi untuk fasilitas sarana prasarana dan pelayanan yang 

ada di kampus karena akan segera dilaksanakan perkuliahan secara offline 

• Terdapat beberapa fasilitas yg rusak, mungkin bisa diperbaiki 

• Ujian Tengah Semester yang dilaksanakan sebelumnya agak terlalu kecepetan 

karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari dosen pengajar, yang 

biasanya dosen pengajar memberitahu pada 1-2 minggu sebelum uts dimulai 

• Pendidikan secara online yang diadakan melalui kulino dan google meet sangat 

membantu untuk mahasiswa/i dapat melakukan pembelajaran online dari 

rumah masing-masing. 

• Untuk kegiatan wajib diluar pembelajaran yang bersifat wajib mohon 

diberitahukan sejak awal masuk perkuliahan agar mahasiswa dapat 

mempersiapkan diri. Dan juga waktu agar mengetahui kondisi kegiatan 

mahasiswa yang lain seperti praktik atau lainnya. 

• Ruangan di luar kelas sangat panas sehingga memicu sakit kepala...adakah 

cara agar bagian2 tersebut menjadi lebih dingin? 

• Saran saya sebaiknya wali dosen lebih meningkatkan komunikasi dengan 

mahasiswanya 

• Ternyata pada saat praktikum di lab komputer tidak ada WIFI sehingga 

mahasiswa harus mendownload data dengan kuota sendiri, semoga 

kedepannya di pasang WIFI dan passwordnya tertera 

• Untuk perihal di kampus, saya belum pernah belajar secara offline jadi saya 

kurang tau, untuk materi yang di berikan sudah sangat menunjang 

pembelajaran dan bahan dari dosen serta kualitas dosen juga sangat baik bagi 

saya 

• Internet masih ada titik2 tertentu yang kurang dpt mengakses 

• Mungkin suatu saat dapat dilakukan pembelajaran diluar kampus untuk 

menambah wawasan dan menemukan hal baru 

• Harapanya ujian tugas akhir dibuat online terus. Lebih mudah dan efisien. 

• Sudah disampaikan dikolom sebelumnya 

• Tidak ada perubahan yang perlu dilakukan 

• Dosbing masih kurang update masalah ada perubahan template tugas akhir 

(meta analisis), informasi kurang jelas sehingga saya sudah mengerjakan 

sampai bab akhir dan harus mengulang dari awal membuat mental down. 

• Materi tak jarang terlambat 
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• Ada beberapa dosen baru yang tidak menguasai materi tetapi memberikan nilai 

yang semaunya sendiri, contoh : Pak Bayu Kesmas 

• Lebih cepat lagi dalam membuka gelombang sidang TA 

• Siadin saya tidak bisa digunakan untuk absen 

• Proses pembelajaran sangat baik sekali dan semoga ketika menjelaskan materi 

tidak terlalu cepat 

• Maaf tolong kulino diperbaiki lagi karena sering eror dan saya kesusahan saat 

mengirimkan tugas. Terimakasih 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap berbagai aspek layanan 

di Universitas Dian Nuswantoro dapat disimpulkan, sebagai berikut: 

 

1. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap penyelenggaraan manajemen (Tata 

Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan) memliki rata-rata puas dengan indeks 

rata-rata kepuasan sebesar 3,14. 

2. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap penyelenggaraaan pendidikan memliki 

rata-rata puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,15. 

3. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap penyelenggaraan kemahasiswaan 

memliki rata-rata puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,17. 

4. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap penyelenggaraan sistem keuangan 

memliki rata-rata puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,20. 

5. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana prasarana memliki 

rata-rata puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,14. 

6. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap keseluruhan aspek memliki rata-rata 

puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,16. 

 

6.2 Tindak Lanjut 

Hasil umpan balik dan tindak lanjut yang telah dirumuskan pada rapat manajemen 

selanjutnya dibuat dalam laporan resmi hasil evaluasi dan pengukuran kepuasan 

mahasiswa untuk didistribusikan dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pemangku 

kepentingan internal yang terkait dengan ruang lingkup pengukuran. Sebagai 

wujud akuntabilitas, laporan umpan balik dan rekomendasi rencana tindak lanjut 

juga dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses sesuai hak-hak akses dari 

masing-masing pemangku keputusan dengan memanfaatkan sistem informasi 

internal dan/atau website. 
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Lampiran: Kuesioner Survei Kepuasan Mahasiswa 

 

 

KUESIONER 

SURVEI KEPUASAN MAHASISWA 

TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DI 

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO 
 

Dalam rangka untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

Universitas Dian Nuswantoro Semarang, kami bermaksud menggali umpan balik 

dari mahasiswa melalui pengisian kuesioner. Kami mohon kesediaannya untuk 

dapat melakukan pengisian kuesioner secara jujur, objektif, dan penuh tanggung 

jawab sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan evaluasi dan pengukuran 

indeks kepuasan pengguna. 

 

Petunjuk: 

1. Beri tanda check () pada salah satu kolom Predikat yang menurut Anda paling 

sesuai berdasarkan informasi, pengetahuan dan pemahaman yang Saudara 

miliki saat ini terhadap masing-masing pernyataan. Makna predikat: 4 (Sangat 

Setuju/Sangat Baik), 3 (Setuju/Baik), 2 (Kurang Setuju/Kurang Baik), dan 1 

(Sangat Kurang Setuju/Sangat Kurang Baik). 

2. Kuesioner ini bersifat anonim, sehingga Saudara tidak perlu menuliskan 

identitas nama. 

 

 

A. Manajemen (Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan) 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. 
Ketersediaan dosen wali untuk membimbing mahasiswa 

selama studi. 
    

2. 
Ketersediaan sistem dan prosedur layanan administrasi 

akademik dan kemahasiswaan. 
    

3. 
Layanan petugas administrasi yang ramah, sopan, dan 

responsif kepada mahasiswa. 
    

4. 
Ketersediaan sistem dan prosedur penanganan 

permasalahan mahasiswa. 
    

5. 

Ketersediaan dan kemudahan akses sistem informasi 

akademik untuk mendukung administrasi akademik dan 

kemahasiswaan. 

    

6. 

Ketersediaan dan kesempatan dialog bagi mahasiswa 

dengan pengelola untuk menyampaikan pendapat dan 

masukan kepada pengelola. 
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No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

Saran: 

 

 

 

B. Pendidikan 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. Kesesuaian kurikulum dengan program studi.     

2. 
Ketersediaan bahan ajar untuk mendukung proses belajar 

mengajar. 
    

3. 

Ketersediaan, kelengkapan, kecukupan, kelayakan, 

kebersihan, keterbaruan, dan kenyamanan sarana 

prasarana proses belajar mengajar. 

    

4. 
Ketersediaan dan kemudahan sistem informasi untuk 

menunjang administrasi akademik. 
    

5. 

Kualifikasi (latar belakang pendidikan, kompetensi, 

keahlian) dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan 

bidang keilmuan mata kuliah dan/atau kompetensi 

program studi. 

    

6. 
Kemampuan dosen dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar. 
    

7. Ketersediaan standar evaluasi proses belajar mengajar.     

8. 
Perencanaan studi, penjadwalan kuliah, dan penjadwalan 

ujian. 
    

9. 
Pengelolaan tugas akhir, skripsi, tugas akhir, tesis, dan 

disertasi. 
    

10. 
Layanan bimbingan dan konsultasi dari dosen (perwalian, 

bimbingan tugas akhir) 
    

11. 
Suasana akademik di luar kelas (diskusi, kegiatan ilmiah, 

dialog akademik, dll.). 
    

12. 
Ketersediaan ruang terbuka yang mendukung suasana 

akademik. 
    

13. Ketersediaan sistem dan layanan administrasi akademik.     

14. 

Ketersediaan layanan dan akses bahan-bahan pustaka 

atau referensi penunjang proses belajar mengajar 

(perpustakaan, akses bahan pustaka digital, dll.) 

    

15. 
Ketersediaan infrastruktur internet untuk mendukung 

proses belajar mengajar di kampus. 
    

16. 
Suasana yang nyaman untuk proses belajar mengajar 

(perkuliahan). 
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No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

17. 

Materi perkuliahan yang disampaikan dosen sesuai 

dengan rencana pembelajaran dan sesuai dengan 

kompetensi mata kuliah. 

    

Saran: 

 

 

 

C. Kemahasiswaan 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. 
Kemudahan akses untuk mendapatkan informasi biaya 

pendidikan. 
    

2. 
Ketersediaan kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan 

organisasi kemahasiswaan. 
    

3. 
Ketersediaan fasilitas dan sarana kegiatan 

kemahasiswaan. 
    

4. Ketersediaan sistem reward bagi mahasiswa berprestasi.     

5. 
Ketersediaan bimbingan dan pembinaan kegiatan dan 

organisasi kemahasiswaan. 
    

Saran: 

 

 

 

D. Keuangan 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. 
Kemudahan akses untuk mendapatkan informasi biaya 

pendidikan. 
    

2. Transparansi informasi biaya pendidikan.     

3. 
Kemudahan dalam melakukan pembayaran biaya 

pendidikan. 
    

4. 
Sistem, prosedur dan aturan dalam menangani 

permasalahan biaya pendidikan mahasiswa. 
    

5. Ketersediaan informasi dan akses beasiswa pendidikan.     

Saran: 
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E. Sarana Prasarana 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. 

Ketersediaan sarana prasarana untuk pendidikan (proses 

belajar mengajar) dan kegiatan kemahasiswaan 

kemahasiswaan cukup, layak, dan memadai.  

    

2. 
Perawatan, kebersihan dan kenyamanan sarana 

prasarana. 
    

3. Kemudahan akses sarana prasarana.     

4. 
Ketersediaan, kelengkapan dan kelayakan fasilitas untuk 

sarana prasarana, termasuk bagi orang dengan disabilitas. 
    

5. 
Tingkat pemanfaatan sarana prasarana untuk pendidikan 

(proses belajar mengajar).  
    

6. 

Ketersediaan ruang terbuka dan/atau ruang hijau untuk 

mendukung kenyamanan dan suasana akademik di 

kampus. 

    

7. Ketersediaan layanan kesehatan bagi mahasiswa.     

Saran: 
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Lampiran: Saran/Masukan berdasarkan Aspek Evaluasi 

A. Aspek Kemahasiswaan 

• Karena beberapa pengurus kemahasiswaan sebagai dosen maka beberapa 
pelayanan membutuhkan waktu yg cukup menunggu, sarana ukm dsb. bilamana 
terus koordinasi dg pengurus ukm/organisasi agar dapat tercukupi, informasi 
pelayanan bilamana terus disampaikan di platform yg mudah diakses dan bila perlu 
memohon agar seluruh civitas UDINUS untuk bergabung ke dalamnya 

• Untuk informasi organisasi kemahasiswaan bisa ditambahkan di kulini 

• Untuk lebih membagikan informasi terkait organisasi yang bisa dilakukan 
mahasiswa 

• Saya berharap kedepan akan lebih banyak lagi kegiatan kemahasiswaan yang 
berhubungan dengan perkuliahan 

• Info untuk pertukaran pelajar mungkin dapat diperjelas 

• Untuk kelengkapan fasilitas dan sarana UKM khususnya pencak silat mohon untuk 
dilengkapi, terutama seperti matras karena matras itu sangat penting 

• Saya mengusulkan didirikan ukm English club untuk menunjang skill bahasa Inggris 
mahasiswa 

• Saran untuk kemahasiswaan untuk bisa meningkatkan akses kemahaiswaan yang 
lebih mudan dan menunjang siswa agar bisa lebih meningkatkan prestasi 

• Reward atas prestasi para mahasiswa dapat lebih digaungkan 

• Menurut saya sudah baik, mungkin bisa ditingkatkan untuk update informasi seputar 
beasiswa yang dibuka melalui dosen wali atau grup angkatan program studi 
sehingga bisa mempermudah akses informasinya 

• Dipertahankan dan terus ditingkatkan fasilitas baik untuk pembelajaran akademik 
maupun untuk kegiatan organisasi. Jika memungkinkan, untuk mengadakan 
semacam festival universitas. 

• Laporan berkala perihal perkembangan kegiatan organisasi, dirasa perlu, supaya 
rasa tanggung jawab aktivis makin meningkat 

• Kembangkan e-sport udinus 

• Ketersediaan kemahasiswaan baik. Namun, mungkin bisa lebih memperhatikan 
dengan memberikan reward bagi mahasiswa yang berprestasi di kelas secara 
akademik agar lebih semangat lagi 

• Menyiapkan satu platform yang ramah end-user untuk memberikan informasi 
mengenai kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan mahasiswa seperti koran kampus 

• Untuk peminjaman ruangan untuk organisasi bisa dipermudah lagi 

• Adanya peningkatan yang lebih baik dalm ketersediaan fasilitas dalm lingkup 
kemahasiswaan 

• Lebih bisa memberi bimbingan kepada mahasiswanya agar kita sebagai mahasiswa 
bisa memahami apa yang menurut kita belum paham. 

• Alat alat di prodi ftv sudah banyak yang rusak dan tidak layak di pakai 

• Problemnya berada di keakraban dalam anggota organisasi 

• Saran saya untuk kemahasiswaan agar bisa ditingkatkan lagi dalam pembimbingan 
ormawa pada internal kampus, serta bisa menambahkan suatu keamanan agar tidak 
terjadi lagi kasus seperti : pihak eksternal yang keluar masuk basecamp suatu 
ukm/ormawa. Untuk keseluruhan, kemahasiswaan Udinus hebat. Terima kasih. 

• Saran saya sebaiknya untuk kedepannya difakultas kesehatan terkhususnya 
fakultas kesehatan lebih banyak lomba antar universitas 

• Sebaiknya sistem Bima diperbaiki sehingga pada saat download proposal tidak 
mengedit manual lagi 

• Adanya pembatasan waktu pada penggunaan lapangan dinus sport center 

• Semoga kemahasiswaan bisa turut membangkitkan antusias mahasiswa yang 
belom ada ketertarikan terhadap dunia organisasi 
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• Mohon untuk mengganti lampu pada ruangan ormawa feb karna ruangan nya terlihat 
gelap dan tidak tertata rapih 

• Semoga program beasiswa semakin berjalan 

• Dikembangkan lagi esport di UDINUS 

• Rewardnya belum ada Pak/Bu :') 

• Untuk organisasi mahasiswa diharap lebih dikembangkan dan dihidupkan kembali. 

• Mohon disediakan ruangan untuk setiap UKM supaya mempermudah UKM dalam 
melakukan storasi properti maupun untuk melaksanakan kegiatan rutin UKM. 

• Beasiswa macet 

• Perlu adanya penambahan untuk ukm, agar bisa lebih bervariasi lagi 

• Sistem reward bagi kemahasiswaan kurang 

• Lebih meningkatkan Ketersediaan fasilitas dan sarana kegiatan kemahasiswaan 
seperti wifi 

• Untuk sistem reward sebaiknya lebih diperluas 

• Bagi saya, dari pihak kampus untuk lebih meningkatkan kualitas organisasi yang 
lebih mengedepankan visi maupun misi suatu organisasi tersebut. Tak lupa akan 
fasilitas setiap organisasi yang membutuhkan fasilitas yang lebih layak. Bagi 
mahasiswa yang berprestasi akan lebih baik jika dari pihak kampus untuk 
memberikan reward atau penghargaan kepada mahasiswa agar mahasiswa 
tersebut lebih berjuang keras lagi membanggakan nama kampusnya. 

• Banyak ORMAWA atau UKM yang susah dalam mendapatkan izin fasilitas dari 
Pihak Kampus, dan sering terjadi penolakan Proposal acara/event dari dari Kampus 
dan Dosen tanpa ada alasan yang jelas 

• Saya harap sering adanya event seperti (KMMI) 

• Sepertinya ada beberapa UKM memiliki keterbatasan lokasi untuk latihan, sehingga 
harus menyewa dari luar dengan uang pribadi. Kami berharap ini bisa jadi 
pertimbangan dengan memberikan anggaran dana atau minimal fasilitas yang layak, 
sehingga akhirnya bisa save money. Bukankah Udinus sendiri salah satu 
Universitas elite tingkat menengah atas dengan bayaran yang fantastis? 

• Organisasinya kebanyakan menggunakan uang anggotanya tiap melaksanakan 
kegiatan, semoga kedepannya bisa lebih luas cakupan mencari pendanaannya 

• Poin 4 Ketersediaan sistem reward bagi mahasiswa berprestasi. Sampai saat ini 
saya tidak mengetahui bagaimana sistem pemberian rewardnya. Melakukan 
sosialisasi terkait sistem reward tersebut dengan memperdayakan website 
kemahasiswaan karena sekarang sudah zaman teknologi 

• Sebaiknya wakil ketua ormawa/biro juga mendapat beasiswa. tolong turunkan harga 
SKS 

• Sudah mendukung mahasiswa ikut lomba, sangat membesarkan hati mahasiswa 
untuk mengembangkan diri. 

• Jika ada kegiatan mahasiswa jngn sampai mengganggu akses jalan menuju gedung 
atau kelas 

• Informasikan selalu info beasiswa di laman pendidikan udinus 

• Untuk memperluas komunikasi tntang kegiatan kemahasiswaan agar informasinya 
dapat tersampaikan secara luas 

• Ketersediaan layanan mahasiswa berdasarkan standar dapat menunjang kegiatan 
mahasiswa 

• Semoga semakin meningkat lagi fasilitasnya, sukses selalu udinus❤ 

• Tambahan sedikit dari saya mungkin kurangnya sharing mengenai informasi-
informasi perlombaan untuk mahasiswa non-UKM dan non-Ormawa agar bisa 
diperluas lagi melalui berbagai media sosial. 

• Sejauh ini kemahasiswaan masih belum adil dalam implementasi reward. Masih 
banyak teman-teman berprestasi yang belum diberikan apresiasi nyata. 

• Organisasi kurang di support 
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• Tolong dimudahkan Untuk melakukan kegiatan organisasi dalam hal peminjaman 
gedung/ruangan kampus 

• Untuk pemberitahuan tanggal registrasi organisasi kemahasiswaan lebih 
disebarluaskan lagi. 

• Karena beberapa pengurus kemahasiswaan juga ada yang dosen, jadi beberapa 
pelayan terkadang memakan waktu yg cukup menunggu 

• Fasilitas/sarana bagi kegiatan mahasiswa ditambah lagi 

• Untuk kemahasiswaan, seharusnya mempertimbangkan kembali tentang biaya 
perkuliahan yang selama masa pandemi ini kegiatan mahasiswa di kampus tidak 
sepenuhnya optimal, oleh karena itu saya mewakili mahasiswa lainnya berharap 
diberikan keringanan dalam membayar biaya kuliah mengingat fasilitas kampus 
belum kami pakai sama sekali. 

• Untuk peminjaman ruangan bisa dipermudah 

• Lahan lapangan untuk ukm sepakbola dan mungkin dapat digunakan ukm lain juga 

• Beberapa fasilitas memerlukan peremajaan 

• Fasilitas dalam kegiatan kemahasiswaan sudah sangat baik 

• Perbanyak informasi beasiswa dan pertukaran antar pelajar lebih baik 

• Sebaiknya sistem kemahasiswaan semakin ditingkatkan lagi 

• Semoga kedepannya mengenai ketersediaan layanan mahasiswa ada peningkatan 
yang lebih baik 

• Lebih meluaskan jangkauan dalam memberi reward bagi mahasiswa berprestasi 

• Mungkin karena saya ingin bermain baseball saran saya diadakan club baseball, 
tapi sepertinya di Indonesia sendiri bidang sport ini kurang diminati 

• Diberikannya lebih banyak kuota dan kesempatan penghargaan, baik berupa 
tunjangan beasiswa, dan lain sebagainya kepada para mahasiswa yang berprestasi. 

• Fasiltas diperbaiki lagi 

• Semoga kemahasiswaan udinus bisa turut membangkitkan antusias mahasiswa 
yang belom ada ketertarikan dalam dunia organisasi 

• Semoga lebih di tingkatkan dalam apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi 

• Untuk kemahasiswaan sudah cukup baik, hanya saja mungkin harus diperhatikan 
agar dapat memfasilitasi kegiatan mahasiswa secara merata dan adil 

• Semoga ke depannya terdapat peningkatan untuk fasilitas kegiatan mahasiswa 

• Semoga ketersediaan akses, fasilitas, sarana, bimbingan dan informasi terkait 
kemahasiswaan dapat ditingkatkan semakin baik. 

• Lebih di fasilitasi dana bagi ukm ukm untuk mengikutkan anggotanya ke pelatihan 
atau mendatangkan pelatih 

• Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh 
Universitas, terutama saran dan prasarana yang lama atau penting. 

• Cukup sulit mencari jalan keluar dalam hal biaya saat organisasi, mungkin pihak 
kampus bisa membantu mencarikan jalan keluar spt sponsor atau membantu biaya 
berapa persen pun 

• Sebaiknya lebih di informasikan mengenai beasiswa dan diberikan kemudahan 
dalam pemberian dana di kegiatan kampus yang diselenggarakan mahasiswa 

• Tolong diperbaiki sebagian sarana yg belum sempurna 

• Organisasinya dikit di kampus kediri, vakum pula 

• Harus membangun dan mengembangkan suasana akademik yang kondusif dengan 
cara adanya dukungan dari pihak universitas untuk menciptakan interaksi dosen dan 
mahasiswa, menciptakan budaya dan iklim belajar yang menyenangkan, 
ketersediaan sarana komunikasi untuk menampung usulan, pendapat dan keluhan 
mahasiswa, kebebasan mahasiswa untuk melakukan kegiatan dan kreativitas yang 
bersifat positif, orientasi studi mahasiswa yang bermanfaat, kepedulian dan 
dukungan universitas terhadap unit mahasiswa, kegiatan ilmiah mahasiswa. 
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• Saran saya fasilitas penunjang kegiatan kemahasiswaan khususnya ukm dan 
organisasi seperti bem, bem fakultas, hima, dan dpm, lebih di tingkatkan lagi dan 
diperbanyak. 

• Fasilitas bagi organisasi/ukm kemahasiswaan menurut saya perlu ditingkatkan. 
Mungkin setiap ruang ukm disediakan fasilitas seperti AC. 

• Untuk perihal kemahasiswaan sudah oke, tapi sebaiknya pejabat kampus lebih 
terbuka terhadap pendapat mahasiswa dan lebih mengikuti perkembangan zaman 

• Seharusnya offline dalam kegiatan organisasi yang bergerak secara nyata 

• Lebih ditingkatkan lagi untuk fasilitas atau layanan organisasi kemahasiswaan dan 
untuk informasi biaya lebih diperjelas lagi tenggang waktu pembayaran serta berikan 
kemudahan untuk mencicil biaya pendidikan/ UKT 

• Dalam kegiatan UKM sedikit terkendala dengan fasilitas Lapangan karena untuk 
menyelenggarakan kegiatan UKM harus izin terlebih dahulu dan terkadang kegiatan 
dibatalkan karena tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan UKM dengan fasilita 
Lapangan 

• Diberikan kesempatan bagi anak organisasi dapat melakukan study banding di 
universitas lain 

• Untuk jenis organisasi yang ada, semoga apa yang menjadi keluh kesah mahasiswa 
selaku temannya dapat disampaikan saat diskusi organisasi agar apabila membuat 
sebuah acara teman lainnya dapat sanggup mengikuti. Karena menurut saya 
organisasi yang ada sekarang tidak bisa menjadi tempat penampung kritik 
mahasiswa 

• Pemberian reward akan sangat baik bagi siswa yang berprestasi 

• Harus ada pengecekan rutin setiap UKM supaya terlihat rapi dan bersih 

• Lebih mempermudah pengajuan proposal pencairan dana untuk kegiatan organisasi 

• Ditambah lagi acara acara kampus seperti festival dll 

• Mungkin untuk UKM sepak bola harus di perhatikan untuk tempat latihan. 

• Ketersediaan sistem reward bagi mahasiswa berprestasi. 
 
B. Aspek Sarana Prasarana 

• Kurang banyak tempat ruang terbuka yg cocok untuk mengerjakan nugas, ngumpul 
kek meja batu 

• Ruang terbuka dan ruang belajar luar ruangan mohon diperbanyak, dan ruang 
fasiltas lain seperti gym/ relaksasi bila perlu mohon ditambahkan 

• Saran buat app mobile yang biasa terintegrasi dengan kulino siadin dan input krs 

• Menurut pendapat saya kelayakan fasilitas seperti toilet perlu dikembangkan 
kembali demi kenyamanan mahasiswa serta dosen serta karyawan kampus. 

• Untuk ruang hijau menurut saya kurang banyak 

• Mohon tempat parkir diperlebar 

• Tolong perpustakaan nya ditambah bukunya      

• Untuk poin ke-5, untuk terminal/stop kontak di meja batu sepertinya tidak bisa 
digunakan pak/bu sehingga membuat kesulitan saat ingin membuat tugas disana. 
Kemudian poin ke-7, sebelumnya saya pernah ke kampus dan mau ke poliklinik tapi 
ternyata poliklinik sudah tutup jam 5. Mungkin kalau bisa diperpanjang untuk akses 
ke poliklinik semisal ada keperluan kesehatan yang mendesak. 

• Sudah bersih pak, tapi beberapa ada yang rusak seperti toilet putri gedungd.5 

• Parkiran kampus harap diluaskan 

• Kurangnya tempat untuk para mahasiswa berkumpul 

• Fasilitas untuk orang penyandang disabilitas mungkin bisa ditingkatkan lagi. 
Mungkin dengan membuat jalur khusus. 

• Kalo bisa di semua gedung kampus sarana nya sama agar tidak perlu pindah2 
gedung 
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• Disediakannya tempat untuk mahasiswa / student lounge yang ramah lingkungan 
dan mencipatakan suasana yang nyaman untuk digunakan belajar 

• ruang kelas kadang terlihat sempit karena penataan yang terlalu rapat, serta fasilitas 
kursi untuk ruang kelas terkadang terlihat sudah lama rapuh 

• Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kampus agar mahasiswa merasa 
lebih nyaman 

• Untuk ruang terbuka masih kurang dan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa tidak 
begitu baik menurut saya 

• Sudah bagus, walaupun masih ada yang kurang, seperti ruang hijau, dan fasilitas 
untuk disabilitas 

• Mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk ketersediaan ruang terbuka atau ruang hijau 
untuk mahasiswanya agar bisa lebih nyaman dan suasana kampusnya lebih enak 
di pandang karena banyak tumbuhan hijau. 

• Untuk ruang terbuka hijau masih kurang 

• Prasarana terutama alat alat praktikum prodi ftv sudah sebaiknya di ganti dengan 
yang baru dan di tambah kuantitasnya karena sudah sangat tidak layak dipakai 

• Perbanyak halaman hijau 

• Saran dari saya mengenai sarana prasarana mungkin terkait dengan lab komputer. 
Beberapa komputer pada Lab D.3.M masih menggunakan OS Windows 7, dimana 
OS tersebut sudah tidak kompatibel untuk beberapa aplikasi. Saya kurang tau untuk 
Lab yang lain, tapi mungkin sekiranya jika masih ada bisa untuk dipertimbangkan 
dalam pemberlakuan upgrade OS pada komputer-komputer yang ada. Terima kasih. 

• Lebih baik melakukan pembangunan taman taman agar terkesan nyaman dan 
tentram 

• Untuk layanan kesehatan, saya rasa banyak yang kurang, Mulai dari fasilitas hingga 
ajakan untuk menggunakan layanan kesehatan Udinus sangatlah kurang 
digalakkan. Saran saya adalah, Udinus harus meningkatkan layanan kesehatan 
pada mahasiswa/siswi. 

• Tambahkan beberapa spot hijau di area kampus 

• Pertahankan dan tingkatkan sarana prasarana yang sudah ada 

• Penambahan tempat terbuka untuk belajar 

• Sudah bagus untuk sarana dan prasarana, untuk parkiran dibuatkan lagi atau 
diperluas 

• Kurangnya pemanfaatan sarana prasarana dalam proses belajar mengajar 

• Stop kontak di meja batu jangan dimatikan/dicabut. 

• Ditingkatkan sarana parkir untuk mahasiswa 

• Semoga kedepannya sara prasarana dapat dilengkapkan semuanya terutama 
kamopus udinus kediri..soalnya tiap tahun mahasiwa udinus kediri semakin 
bertambah 

• Untuk sarana dan prasaranan semoga semakin lengkap dan mendukung, 
khususnya stop kontak smeoga semakin banyak yg berfungsi. selain itu untuk ruang 
terbuka hijau semoga semakin banyak. 

• Dimohon untuk mengganti lampu yg ada di beberapa ruangan maupun lorong karna 
sedikit redup. Contohnya ruangan ormawa 

• Tambahkan ruang terbuka hijau lagi 

• Untuk pemanfaatan sarana prasarana diharapkan semakin ditingkatkan. 

• Tolong tambahi pohon agar tidak gersang dan panas. 

• Mungkin kedepannya UDINUS bisa menyediakan sarana perawatan kesehatan 
yang belum ada 

• Mohon untuk lebih memperhatikan properti-properti yang disimpan di gedung E 
karena terkadang ada properti yang disimpan di luar ruangan saja. Selain itu, mohon 
berikan penerangan tambahan di toilet dan menambahkan ruang terbuka hijau 
karena Udinus berada di pusat kota yang panas dan terpapar polusi. 
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• Mungkin bisa ditanamai beberapa pohon atau tanaman hijau agar udinus tidak 
terlalu panas dan mungkin banyak ditambah tempat yang nyaman di luar kelas agar 
mahasiswa bisa nugas atau sekedar duduk-duduk nunggu kelas ditempat itu. 

• Mungkin bisa diinfokan kembali dimana ruang hijau yang ada diudinus karena belum 
tau ada dimana 

• Setelah punya lahan parkir yang banyak dan luas, sekarang saatnya Udinus punya 
RTH yang juga luas :))) 

• Semoga lebih ditingkatkan kembali sehingga mahasiwa yang akan meminjam 
sapras dapat mudah mengakses nya 

• Tolong di tambah ruang hijau di kampus ekonomi dan bisnis 

• Menurut saya masih kurang akan Ketersediaan ruang terbuka dan/atau ruang hijau 
untuk mendukung kenyamanan dan suasana akademik di kampus 

• Mengenai fasilitas prasarana untuk lebih diperbaiki lagi jika ada yang rusak ataupun 
tidak layak pakai. mengenai layanan agar lebih diperhatikan lagi terutama untuk 
melayani mahasiswa 

• Lebih diedukasikan sarana dan fasilitasnya kepada Mahasiswa, dan dipermudah 
aksesnya. Sehingga Mahasiswa Paham dan Efesiensi dalam pembelajaran 
meningkat 

• Untuk poin 4, pada tahun pertama semester kedua saya di Udinus, saya pernah 
"Cidera". Kaki kanan saya terkilir ketika menuruni tangga setelah ekskalator di lantai 
3. Cidera itu bertahan hingga setahun. Saran saya, pertimbangkan untuk 
membenahi desain ekskalatornya! 

• Uang poliklinik hapuskan aja atau dipilih opsional, karena banyak yang tidak 
berguna jika tidak sakit 

• Saya harap ditambahkan area hijau agar saat cuaca panas mahasiswa tidak 
kepanasan 

• Lingkungan kampus lebih dihijaukan. 

• Meja kelas dibikin lebih enak lagi dan kursi2 yang sudah tidak enak seperti miring 
atau rusak bisa diganti lebih baik 

• Sarana dan Prasarana di gedung D bisa lebih ditingkatkan seperti gedung - gedung 
lainnya di UDINUS. 

• Untuk fasilitas sudah cukup baik, namun untuk fasilitas olahraga mungkin perlu 
diperhatikan lagi 

• Pemanfaatan fasilitas kampus yang kurang baik bagi dosen dalam mengajar 
mahasiswa 

• Lahan parkir untuk motor kurang 

• Perlu ditingkatkan layanannya dan perawatan fasilitas yang ada, misal penggantian 
atau pembetulan fasilitas yang rusak. 

• Kemudahan akses layanan kesehatan mahasiswa 

• Penambahan taman-taman terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan mahasiswa dalam 
menunggu jam pergantian mata kuliah 

• Mungkin tim developer udinus bisa membuat ruang belajar seperti gmeet atau zoom 
khusus untuk udinus 

• Semoga udinus bisa lebih banyak tanaman/pohon supaya lebih sejuk 

• Lebih menghijaukan kembali 

• Semoga ruang terbuka di udinus semakin banyak agar para mahasiswa dimudahkan 
untuk saat mengerkakan tugas video 

• Menurut saya lebih baik jika ada ruang terbuka hijau di daerah Udinus agar 
lingkungan lebih asri dan menambah sedikit-banyak kepekaan serta kepedulian 
terhadap lingkungan sekitar. 

• Wifi kurang merata 

• Untuk fasilitas dalam menunjang pendidikan bisa di tambahkan lagi, misalnya 
jangkauan internet yang luas di kampus dan mudah di akses mahasiswa 

• AC gedung masih panas kurang mampu mendinginkan kelas 
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• Mungkin prasarana perlu di update lumayan berat (prosesor baru), saat saya 
menggunakan layanan kesehatan kurang adanya urutan antrean (baru sekali 
menggunakan) 

• Banyakin stop kontak di setiap kelas 

• Cara menyambungkan wifi disekitar kampus lebih dipermudah 

• Tolong lantai gedung yang blm d'beri lantai keramik lebih diperhatikan lagi seperti 
lantai gedung B 

• Ruang terbuka hijau masih kurang karena terbatasnya lahan/tempat, layanan 
kesehatan lebih meningkatkan pelayanan dlm hal ini sarana kesehatan bagi 
mahasiswa sepert medical check up, maupun konsultasi seperti penyakit yg kurang 
lazim, atau bahkan pelayanan medis ringan-menengah seperti pasang kawat gigi 
dsb. sarana lainnya seperti olahraga (gym), relaksasi bila perlu diadakan agar 
mahasiswa betah berkegiatan di kampus 

• Untuk ruang hijau walaupun ada tetapi untuk bayaknya mahasiswa itu sangatlah 
kurang 

• Penambahan ruang hijau 

• Untuk sarana dan prasarana sangat kurang karena banyak yang rusak dan juga 
membutuhkan ijin yang susah untuk memakainya. 

• Lebih meningkatkan ruang publik untuk komunitas di ruang lingkup kampus. 

• Meningkatkan sarana prasarana penunjang terkait referensi dan daftar pustaka 
untuk tugas kuliah. 

• Tambahkan pancuran dan kolam ikan di udinus untuk melepas penat 

• AC di perbaiki agar mahasiswa nyaman saat perkuliahan 

• Kurang penghijauan 

• Fasilitas kesehatannya kalau bisa di tambah lagi supaya semakin memadahi 

• Memperbaiki meja kursi yang rusak agar bisa digunakan kembali, mengganti lampu 
yang sudah mulai redup 

• Sinyal wifinya harus kenceng 

• Mungkin dibagian tempat parkir motor, itu menurut saya masih kurang luas, kadang 
ada beberapa mhs yang memakssa parkir desak-desakan dengan motor lain karena 
tidak mendapatkan tempat parkir motor karena dusah full. 

• Sarana dan prasana khususnya stop kontak semoga semakin banyak dan 
semuanya berfungsi, semakin banyaknya ruang terbuka hijau juga. 

• Bangku mahasiswa sebaiknya banyak yang diganti karna sudah banyak yang rusak 

• Mohon untuk tempat diskusi outdoor dilakukan pengecekan berkala terhadap 
stopkontak, kebersihan, dan kelayakan meja/kursi 

• Kurang banyaknya tempat nongkrong untuk ngerjain tugas. parkiran sudah ada tapi 
tempat nongkrong masih sedikit. 

• Semoga ada sistem konfirmasi pembayaran administrasi UDINUS secara cepat 
seperti pada e-commerce 

• Upgrade hardware yang sudah usang agar tidak menganggu jalannya pembelajaran 

• Sangat dibutuhkan di lingkungan kampus, layanan kesehatan agar proses ajar 
mengajar lbih nyaman. 

• Pemaparan layanan kesehatan apa saja yang didapat mahasiswa selama berkuliah 

• Lift terkadang mati, sehingga perlu pengecekan supaya para dosen dan mahasiswa 
tidak kelelahan saat naik tangga sampai lantai 5 

• Meningkatkan fasilitas ruang belajar, wifi kelas, dan fasilitas-fasilitas lain penunjang 
kegiatan belajar mengajar 

• Saya mengharapkan fitur checklist di kulino di munculkan kembali karena sering 
pelupa 

• Kamar mandi kotor 

• Ditambah lagi ruang hijau agar tidak panas dan lebih nyaman 

• Semogaa gedung fkes bisa diganti memakai lift agar tdk ngantri 
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• Siadin harus selalu update tentang layanan kesehatan buat mahasiswa mengenai 
apapun yang berkaitan dan selalu bisa terhubung dengan mahasiswa secara 
langsung maupun melalui telepon atau kirim pesan. 

• Ruang terbuka/hijau kurang memberikan kenyamanan dikarenakan banyaknya 
perokok yang memanfaatkan daerah tersebut sehingga ruang hijau bukanlah ruang 
hijau lagi. fasiltas didalam kelas juga harap ditingkatkan, kebersihan didaerah 
jendela juga tolong diperhatikan, biasanya sering berdebu, kursi-kursi yang sudah 
tidak layak pakai tolong untuk digantikan. terima kasih 

• Sebaiknya perbaharui sarana dan prasarana yang sudah usang agar pembelajaran 
bisa lebih baik. 

• Ruang terbuka hijau lebih ditambah 

• Semoga sarana prasana ditingkatkan lagi yang sudah lawas lalu lebih meningkatkan 
ketersediaan ruang hijau karena di udinus sangat gersang 

• 1. Kelasnya terutama di gedung C kurang terang pencahayaannya. 2. ruang hijau 
yang kurang. 3. mahalnya layanan kesehatan untuk setiap mahasiswa. Padahal gak 
semua mahasiswa atau setiap mahasiswa menggunakan fasilitas tersebut. jadi 
alangkah baiknya fasilitas tersebut di berikan secara gratis supaya setiap 
mahasiswa tidak terbebani membayar biaya poliklinik apabila nanti saat 
pembelajaran offline. 4. Kamar mandi di gedung C tidak adanya pembeda gender. 
lebih baik apabila kamar mandi di sediakan ruangan khusus dan di bedakan 
gendernya supaya mahasiswi merasa lebih nyaman apabila ingin menggunakan 
kamar mandi. 

• penambahan lahan parkir mahasiswa dan pergantian komputer lab yang menurut 
saya banyak yang ketinggalan zaman 

• Mungkin bisa membuat / membangun lebih banyak tempat untuk mahasiswa bisa 
berkumpul, ntah itu indoor / outdoor, smoking area / non smoking karena mahasiswa 
yang banyak, agar bisa bergantian memakainya & ganti suasana. Menambah kantin 
yang menyediakan makanan dan minuman yang pasti dicari oleh mahasiswa. 
Menambah perlengkapan kebersihan seperti tissue, sabun cuci tangan, hand 
sanitizer, pengharum ruangan. Memperbaharui kursi - kursi di kampus karena sudah 
banyak yg rusak dan tidak enak pakai juga. Menyervis AC jg agar tetap dingin dan 
nyaman dalam kelas, karena cukup banyak kelas yang kurang dingin juga di AC 
(saat kelas offline). 

• Mungkin perlu diberi fasilitas layanan kesehatan bagi udinus kediri 

• Memperbanyak tanaman agar suasananya lebih sejuk dan adem 

• Perawatan sarpras perlu ditingkatkan dan dilakukan pengecekan berkala 

• WIFI kampus, belum bisa pakai (Udinus Kediri), ormawanya juga vakum 

• Perlu adanya ketersediaan, kelengkapan dan kelayakan fasilitas untuk sarana 
prasarana, termasuk bagi orang dengan disabilitas/ORANG ORANG YANG 
BERBADAN GEMUK (KURSI YANG MEMADAI). 

• Saran saya, untuk pihak kampus saya minta dibangukan ruang terbuka hijau yang 
luas, untuk menunjang proses diskusi, kerja kelompok, dan kegiatan-kegiatan 
kampus yang membutuhkan ruang terbuka yang luas. dan ditambah lagi lahan 
parkirnya 

• Lebih diperbanyak pohon supaya tidak panas 

• Ketersediaan ruang terbuka/ruang hijau sebaiknya ditambah 

• Lebih menghijaukan area agar terkesan teduh dan adem 

• Disarankan menyediakan lift barang pada gedung g 

• Kurang nyamannya fasilitas kampus (AC kurang, gedung fakultas kesehatan yang 
sudah tua, lift yang sudah sulit difungsikan, kurangnya AC/Kipas di lorong ruangan 
yang menyebabkan gerah, gazebo yang kotor) menyebabkan ketidaknyamanan 
dalam proses belajar mengajar, semoga bisa ditingkatkan lagi 

• Sarana prasarana selama kuliah broadcasting distudio masih kurang 

• Buanglah sampah pada tempatnya 



 
 

46 

 

• Untuk mahasiswa yang memiliki laptop atau PC yang spesifikasi dibawah standar 
untuk menunjang Pembelajaran seharusnya diberikan akses sarana prasarana PC 
universitas diluar jam kuliah 

• Sarannya agar lebih memperbanyak lagi ruang terbuka atau ruang hijau untuk 
mendukung proses belajar mengajar 

• Obat di poliklinik kurang bereaksi min sampe harus beberapa kali berobat, semoga 
bisa di tingkatkan kualitasnya 

• Tingkatkan kebersihan, tempat2 utk mahasiwa berdiskusi dapat diperbanyak 

• Ditambah pengharum ruangan pada masing masing kelas 

• Harapanya ujian tugas akhir dibuat online terus. Lebih mudah dan efisien. 

• Ketersediaan sarana prasarana untuk proses belajar dan kegiatan kemahasiswaan 
kemahasiswaan cukup baik, hanya perlu keterbukaan karena beberapa mahasiswa 
bahkan tidak tau 

• Mungkin sarana ada beberapa matkul yang membutuhkan ruang praktek sendiri 
seperti mata kuliah Metode Produksi Grafika 

• Gedung D dikasi eskalator juga dong biar instagramable 

• Maaf tolong kulino diperbaiki lagi karena sering eror dan saya kesusahan saat 
mengirimkan tugas. terimakasih 

 
C. Aspek Keuangan 

• Semoga kedepan ada informasi beasiswa untuk Mahasiswa PDIK 

• Untuk informasi beasiswa bisa dibuat kan fitur baru pada kulino karena kulino lebih 
sering dikunjungi dari pada siadin 

• Terkait informasi tagihan biaya, akan lebih baik kedepannya apabila mahasiswa 
mendapat email supaya teringat selalu ketika lupa membuka Siadin. 

• Sebaiknya untuk pembiayaan di kasih keringanan dan perpanjang waktu 

• Lebih sadar terhadap kebutuhan finansial mahasiswa. 

• Sistem keuangan siadin untuk siswa berprestasi olahraga, masih terdapat tagihan 

• Semoga pembayaran udinus tidak terlalu mahal untuk kedepannya 

• Perihal informasi keuangan dan transaksi memiliki pelayanan yang baik dan mudah 
dilakukan. Namun terkadang juga ada permasalahan biaya yang berkaitan dengan 
proses belajar mengajar yang mengharuskan untuk melunasi terlebih dahulu. Tidak 
semua mahasiswa mempunyai dana yang ada pada waktu pembayaran karena 
suatu alasan, dan semoga diberi keringanan agar mahasiswa bisa terus kuliah 
dengan baik. 

• Informasi mengenai beasiswa semester 1 dan 2 di banyakin dong 

• Sebaiknya informasi beasiswa juga diinfokan di kulino karena mahasiswa lebih 
sering mengakses kulino dari pada SIADIN 

• Untuk tanggal pembayaran saat mendekati uts sebaiknya ditentukan tanggalnya. 
jangan hanya seminggu sebelum uts 

• Mungkin untuk tranfer bank via Mandiri dapat lebih di percepat lagi dalam segi 
konfirmasi 

• Untuk ketersediaan informasi dan akses beasiswa pendidikan bisa dipermudah 
dalam penggunaannya 

• secara sistem sudah cukup baik, bisa ditingkatkan lagi, kalau bisa diperhitungkan 
kembali biaya perkuliahan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa 

• Transaparan terhadap keuangan itu sangat penting agar warga kampus mengetahui 
apa saja uang yang digunakan 

• Tambahin pembayaran via BCA tolong 

• Belum ada info beasiswa untuk S2 

• Kegunaan uang modul yang dibayarkan buat apa ya? Karena saya selama ini hanya 
mendapatkan 1 buku dari udinus 
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• Saran untuk keuangan agar bisa memberikan notifikasi keuanagan yang lebih luas 
bukan hanya melalui siadin saja 

• Bisa diperjelas lagi untuk informasi seputar kebijakan dispensasi dan cicilan biaya 
kuliah berapa persen untuk dapat mengikuti awal semester perkuliahan, serta 
UTS/UAS. 

• Keamanan dalam transaksi online untuk biaya pendidikan mohon ditingkatkan 

• Kalau bisa sih jangan mahal mahal 

• Supaya dapat diberikan jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkan biayanya 

• Kurang mendapat informasi untuk beasiswa 

• Perbanyak metode pembayaran menggunakan bank lain 

• Pada tagihan biaya pendidikan masih kurang tersalurkan ke mahasiswa , mungkin 
perlu ditambahkan pop-up / pesan di siadinnya 

• Akses pembayaran perkuliahan sangat mudah diakses mahasiswa 

• biaya perkuliahan masih standar dan tidak ada potongan padahal perkuliahan 
dilakukan secara online dan tidak menggunakan fasilitas kampus 

• Sebaiknya Bank Jateng bisa dilakukan melalui virtual account. Selama ini di siadin 
tertulis bisa menggunakan virtual account, tapi setelah dicoba membayar melalui 
vritual account tersebut alhasil tidak bisa dipakai 

• Mohon maaf, tetapi biaya perkuliahan terlalu mahal bagi orang yang memiliki 
ekonomi menengah dan jangka setiap pembayaran terlalu singkat 

• Mohon cantumkan juga pembayaran yang telah lalu juga di web siadin, sehingga 
ada rekap data pembayaran dari semester 1 hingga akhir 

• Perlu ada perbaikan mengenai sistem keuangan 

• Untuk informasi terkait beasiswa, sebaiknya diberi keterangan kapan terakhir kali 
diupdate dan apakah informasi tersebut masih valid. Karena terkadang merasa 
bingung apakah informasi yang tertera masih berlaku atau tidak. 

• Kalo bisa dimurahin lagi 

• Mungkin rincian biaya perkuliahan bisa lebih di detailkan 

• Bekerja sama dengan bank digital atau sistem pembayaran digital untuk 
memudahkan pembayaran dimana saja dan kapanpun secara otomatis masuk 
dalam log kegiatan pembayaran 

• Menurut saya bisa di perinci lagi tentang biaya studi kedepanya jadi pada saat kita 
akan membayar kita sudah tau besaran nominal per semester hingga semester 
berikutnya sehingga kita bisa menginformasikan kepada orang tua agar tidak 
mendadak dan bisa mempersiapkan biaya 

• Kirim jadwal pembayaran melalui email mahasiswa 

• Saya dan teman-teman saya yang lain kurang tau mengenai informasi beasiswa 
yang diselenggarakan pihak kampus 

• Untuk mengakses informasi keuangan terkadang susah jarena sistem yang terlalu 
lama loading dan kadang tidak bisa membuka 

• Adanya tambahan notifikasi pengingat khusus agar mahasiswa atau wali mahasiswa 
tepat melakukan pembayaran 

• Peningkatan sistem dapat membantu meningkatkan dalam proses pembayaran 

• Mungkin perlu ditambahkan lebih banyak lagi opsi pembayaran melalui Virtual Akun 
dari Bank yang lain, seperti BCA atau yang lainnya 

• Saya ingin di beri email soal tagihan perkuliahan tiap kali ada tagihan tersebut 
sehingga saya tidak perlu manually checked siadin system just to figure out if there's 
more bills to pay or if I'm clear to follow the midterm or final exam. 

• Lebih transparan dalam pengelolaan uang mahasiswa 

• Lebih meningkatkan transparansi pembayaran 

• Bisa dipermudah untuk membayar biaya pendidikan,contoh dengan metode cicilan 

• Ketersediaan informasi mengenai biaya pendidikan bisa lebih dimudahkan lagi. 
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• Biasanya saya sering mendengar teman ketika mengalami masalah pembayaran 
biaya pendidikan respon dari pihak keungannya lama, bisa sampai 2-3hari baru 
dibalas. 

• Penngecekan informasi melalui siadin agak terhambat karena web yang berat 

• Semoga untuk biaya perkuliahan dan fasilitas dari kampus untuk mahasiswa 
seimbang 

• Untuk bantuan beasiswa seharusnya ditambah lebih banyak lagi terutama bagi 
mahasiswa D3. karena kebanyakan beasiswa hanya untuk mahasiswa minimal S1 

• Kurangnya informasi tentang pelatihan dan beasiswa seandainya ada biasanya 
sudah mepet deadline 

• Saran semoga ada pemberitahuan pembayaran melalui email. 

• Mari berbenah 

• Lebih diperbaiki pelayanan di BIKU nya 

• Dengan biaya kuliah yang tidak ada turunnya sebaiknya fasilitas sistem akademis 
kampus lebih ditingkatkan lagi kualitas servernya seperti kulino dan siadin itu 
loadingnya sangat lama ketika memasuki musim ujian 

• Untuk beasiswa mungkin bisa lebih di informasikan karena banyak mahasiswa 
berprestasi yang memang jarang mengetahui informasi beasiswa 

• Terlalu mahal 

• Terlalu mahal padahal selama covid kami tidak dapet fasilitas sesuai apa yang kami 
bayar 

• Ditambah notofikasi yang terhubung ke orang tua mahasiswa agar tebih transparant 
lagi 

• BIKU sangat toleran dan fleksibel dengan kebutuhan mahasiswa saat masanya 
untuk membayar kuliah. Sangat membantu bagi mahasiswa yang belum bisa 
sepenuhnya membayar total kewajiban mereka. 

• Penambahan sarana pembayaran/penambahan bank untuk membayar 

• Kalau boleh, pembayaran keuangan kuliah bisa ditambahkan dengan bank lain 
seperti BCA, atau bank BNI 

• Dikurangi 

• Pencatatan pembayaran dibiku kadang tidak sesuai dengan nominal yaang sudah 
dibayarkan sehingga perlu adanya pengaduan bantuan untuk melaporkan 
pembayaran 

• Kalau bisa yang belum bayar tetap bisa melihat jadwal dan nilai UTS 

• Saran dari saya mengenai Keuangan di Udinus, supaya pihak BIKU atau bahkan 
atasan kampus agar lebih transparan dan jelas untuk tenggat waktu pembayaran 
tagihan keuangan perkuliahan. Ketika mahasiswa menanyakan kepada BIKU 
mengenai tenggat waktu tagihan, selalu diberikan jawaban dengan patokan "sekian 
hari sebelum suatu hal: 7 hari sebelum ujian". Memang, kalender perkuliahan Udinus 
telah diberikan dan terpampang jelas pada situs dinus.ac.id, namun mengingat surat 
keputusan Dekan/Rektor mengenai ujian terkadang muncul agak terlambat adalah 
salah satu faktor yang membuat mahasiswa cemas. Jika ujian diadakan pada 
tanggal 18, tenggat waktu tagihan di asumsikan tanggal 11, kemudian tiba-tiba 
keputusan Dekan/Rektor turun yang berisi ujian dimajukan, disitulah mahasiswa 
serta ortu mahasiswa akan sangat cemas, begitu pula sebaliknya jika ujian diundur 
pasti ada mahasiswa yang menyayangkan karena sudah terlanjur berhutang untuk 
membayar lebih awal. Mohon sekiranya pihak BIKU serta atasan Udinus bisa 
mempertimbangkan hal tersebut. Terima kasih. 

• Dari segi transparansi sudah sangat baik, detail apa saja yang harus di bayarkan 
terlihat jelas serta jalur pembayaran yang menurut saya cukup mudah 

• Terus menambah sistem untuk lebih mudah membayar 

• Banyak mahasiswa yang telat membayar karena lupa lebih baik memberi informasi 
pembayaran melalui notifikasi, dan melakukan banyak pembukaan beasiswa bagi 
yang siswa ingin mendapatkan beasiswa 
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• Saya rasa UDINUS perlu menambahkan metode pembayaran uang kuliah. Menurut 
saya, Bank Jateng dan Mandiri saja itu tidak cukup untuk membantu mahasiswa 
dalam membayar uang kuliah karena harus terpotong biaya admin 

• Turunkan harga sks 

• Petugas administrasi kurang responsif dalam menangani permasalahan mahasiswa 

• Sistem administrasi belum mempunyai sistem notifikasi yang berguna jika sewaktu 
waktu mahasiswa dikenakan biaya administrasi, mahasiswa akan mendapat 
notifikasi yang memudahkan mahasiswa untuk membayar biaya administrasi tepat 
waktu. 

• Sebaiknya diberitahukan kepada mahasiswa apabila untuk ujian pembayaran harus 
lunas terlebih hadulu, dikarenakan terdapat beberapa mahasiswa tidak mengetahui 
itu. 

• Diberi waktu tambahan untuk membayar biaya pendidikan / lebih dimurahkan lg 
untuk pembayaran sks 

• Sering sering dalam menginformasikan tentang beasiswa bagi mahasiswa 

• UNTUK PEMBAYARAN KULIAH AGAR DAPAT BEKERJASAMA DENGAN 
TOKOPEDIA KARENA DI TOKOPEDIA SEMUA JENIS PEMBAYARAN LENGKAP 
DARI KARTU KREDIT, ALL BANK & YANG LAINNYA. SEHINGGA MEMUDAHKAN 
MAHASISWA 

• Saran saya setiap pembayaran uts, uas, dll harus diumumkan di grup. 

• Ada baiknya diberikan keterangan tanggal dan bulan secara detail mengenai 
terakhir pembayaran uang kuliah. karena di beberapa waktu, kalender pendidikan 
tidak sama dengan yang terjadi di lapangan. 

• Untuk pembayaran mungkin untuk kedepannya bisa dilakukan pada beberapa bank 

• Semoga diringankan biaya kuliah disini 

• Perlu informasi yang lebih lengkap mengenai beasiswa 

• Menurut saya, metode pembayarannya ditambah lagi agar dapat mengurangi biaya 
transfer dari mahasiswa. 

• Semoga kedepannya penyebaran informasi beasiswa lebih merata lagi dan tidak 
hanya digrup mahasiswa2 yang menerima kip, karena masih banyak juga 
mahasiswa udinus yg kurang mampu tapi tidak punya kip. semoga semakin banyak 
kerjasama dengan berbagai pihak untuk beasiswa. semoga beasiswa tidak banyak 
salah sasaran. 

• Karena kita masih online sebaiknya dikurangi biaya spp nya, karena banyak dosen 
juga yang jarang memeberikan kelas 

• Mungkin bisa diberi pemberitahuan apabila masih tercatat ada tunggakan 

• sks bimbingan karir terlalu mahal 

• Sediakan pilihan pembayaran bank lain. Biaya 6500 itu sayang kalau ditransfer 

• Jangka waktu pembayaran mohon diperpanjang 

• Terkadang saat ada kendala menghubungi biro keuangan kurang responsif. Untuk 
biaya kuliah harus lebih detail artinya ketika uang sudah dibayar harus nanti ada 
bukti kalau untuk pembayaran ini sudah selesai, dan untuk pembayaran yang lain 
selanjutnya juga harus di perlihatkan juga agar kita siap siap untuk membayar uang 
kuliah 

• Dibuat notifikasi jika sudah masuk tahap pembayaran perkuliahan 

• Saya masih tidak tahu dimana dapat mengakses history pembayaran 

• Kalau ada beasiswa mungkin bisa di infokan kepada mahasiswa agar tau 

• Untuk informasi uang pembayaran kuliah supaya lebih diperbaiki lagi dan 
diperbagus. Karena di siadin terkadang di bulan sebelumnya tidak bisa muncul 
tanggalan kapan bisa membayar bulan depannya, jadi harus dilihat dari kalender, 
tapi terkadang di kalender sudah menunjukkan waktu pembayaran di siadin belum 

• Kurangi harga sksnya pak :) 

• Saran jika ada tagihan pembayaran sebaiknya dikirim lewat email mahasiswa 
masing2 agar muncul di notifikasi email masing2 
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• Mohon diberikan akses untuk rincian pembayaran yang sudah dilakukan sehingga 
ketika ada terjadi kesalahpahaman, mahasiswa dapat melihat riwayat pembayaran. 

• Saran diberi notifikasi 

• Beasiswa dipermudah 

• Terlalu mahal 

• Saran saya mengenai masalah keuangan, sebaiknya bisa ditambahkan rekening 
untuk pembayaran jadi tidak hanya melalu Bank Jateng dan Mandiri saja, tetapi bisa 
melalui BNI, BRI, atau bank lainnya. Terimakasih 

• Perlu adanya penambahan waktu yang lumayan lama, bagi mahasiswa yang orang 
tuanya pada saat itu belum memiliki dana untuk membayar uang kuliah 

• Seharusnya pembelajaran tatap muka diawali dengan semester depan karena kalo 
tatap muka di pertemuan 13 sama 14 dan UAS itu percuma sudah tanggung banget, 
menurut saya mending nanti di semester ganjil karena banyak mahasiswa yang 
belum vaksin ketiga dan ada yang menunggu sampai 6 bulan buat dapat vaksin 
booster, apalagi banyak tidak di izinkan tatap muka karena alasan dari orangtua dan 
juga ada yang bekerja sambil kuliah. Menurut saya jangan terburu buru tatap muka 
dahulu mohon liat kondisi di negeri seperti ini. 

• Semoga untuk biaya krs bisa diringankan 

• Saya bayar spp sks pakai atm tidak bisa ok 

• Mungkin pembayaran bisa dilakukan melalui lebih banyak bank, tidak hanya Bank 
Jateng dan BRI, kedua bank tersebut selalu ramai, apalagi di Bank Jateng selalu 
bebarengan dengan PNS ambil gaji, sekolah bayar, dll. 

• Informasi beasiswa kurang lengkap 

• Untuk beasiswa jarang di post ke publik. Manfaatkan instagram udinus official saja 
untuk info seperti ini. Karena saya yakin banyak mahasiswa yang membutuhkan. 

• Masih kurang baik 

• Informasi beasiswa perlu di tingkatkan 

• Informasi dan akses beasiswa masih kurang tersebar 

• Akan baik jikalau pihak kampus memberikan informasi mengenai biaya pendidikan 
baik dari pihak mahasiswa non beasiswa atau yang mendapatkan beasiswa agar 
lebih rinci lagi dalam pembayarannya. 

• Sedikitnya akses Beasiswa Pendidikan dan Informasi Beasiswa. Sehingga 
Mahasiswa sering kesulitan dan tidak tahu akan hal tersebut. 

• Saya berharap ada fitur pembayaran tagihan online semacam pembayaran digital 
masa kini, entah seperti go-pay, dana, ataupun scan kode Qris. 

• Saran kepada biku, jangan malas membalas chat mahasiswa yang bertanya 
masalah keuangan atau beasiswa sudah masuk atau belum 

• Saya harap ditambahkan opsi lain untuk pembayaran via bank dan sering diadakan 
beasiswa. 

• Untuk mahasiswa dengan ekonomi kecil, semoga bisa di mudahkan lah untuk 
apapun itu, dan tidak apa" harus bayar dulu baru bisa 

• Mohon untuk memberikan opsi untuk pembayaran keperluan kampus, karena 
terkadang banyak mahasiswa yang kesulitan untuk membayar keperluan karena 
hanya ada 1 bank saja untuk pembayaran. Terimakasih. 

• Untuk syarat dan kriteria penerima beasiswa, maaf sampai sekarang tidak ada 
informasi jelas, tidak pernah di share di grup manapun Untuk kemudahan 
pembayaran online, saya rasa masih agak membingungkan. Kita harus transfer ke 
rekening atau briva yang cukup membuat pusing (sebagai hasil kerjasama dengan 
Bank Jateng). Bukan maksud membandingkan, namun sepertinya bisa dicoba untuk 
melakukan kerjasama dengan mitra lain, dan pembayaran dengan aplikasi digital 
seperti tokped, shopee, dan syukur-syukur ada vouchernya, karena sudah banyak 
Universitas maju lainnya yang menggunakan sistem tersebut 

• Kurang baik 
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• Tidak adanya notifikasi secara langsung jika ada tagihan yang belum dibayar. 
Mahasiswa diwajibkan untuk mengecek secara manual dan berkala melalui SiAdin. 
Harapannya fasilitas seperti email kampus dapat digunakan untuk pengingat apabila 
ada tagihan yang belum terbayar. 

• Mungkin dalam situasi covid 19, seharusnya biaya uang kuliah ada peringanan 
sehingga tidak membayar 100% seperti kuliah tatap muka pada umumnya bisa saja 
75%. 

• Saran agar BIKU lebih responsif dalam menangani kegiatan administrasi 
mahasiswa. Sudah berulang kali waktu sebelum pandemi terjadi, mahasiswa harus 
melakukan konfirmasi berkali - kali karna pembayaran belum diverifikasi oleh admin 
BIKU. Respon melalui whatsapp BIKU juga seringkali mendapatkan balasan yang 
sangat tidak responsif harap bisa ditingkatkan. 

• Memperdayakan website untuk menyediakan akses informasi terkait beasiswa. 
tolonglah saya sangat memerlukan informasi terkait beasiswa 

• Kurang informasi beasiswa 

• Semoga makin banyak informasi mengenai beasiswa pendidikan bagi mahasiswa 

• Terkadang informasi beasiswa sulit diperoleh atau terlambat diketahui. 

• Jadwal pembayaran untuk semester dan sks sesuaikan dengan kalender akademik 

• Selalu transparansi terhadap biaya pendidikan dengan menginformasikannya 
kepada mahasiswa 

• Saya berharap bisa lebih baik dalam pengonfirmasian pembayaran. tertera rincian 
pembayaran / tidak akan terjadi masalah pembayaran kedua kalinya. 

• Sebaiknya di laman kulino tentang pembayaran uang kuliah bisa ditampilkan history 
pembayaran dari awal hingga akhir kuliah nanti 

• Beasiswa bagi mahasiswa diperbanyak lagi 

• Informasi tentang beasiswa mungkin bisa diinfokan ke grup-grup WA angkatan agar 
semua bisa melihat 

• Saya bingung mencari info beasiswa dimana 

• Tenggang waktu untu membayar terlalu sedikit 

• Pembayaran dikurangi 

• Sarannya mungkin untuk beasiswa bagi D3 diperbanyak lagi. karena kebanyakan 
hanya untuk S1 ke atas. dan mungkin ada keringanan biaya bagi 
mahasiswa/mahasiswi yang kurang mampu. 

• Untuk akses melihat beasiswa lebih ditingkatkan,dan dikasi penjelas kapan 
beasiswa itu ada 

• Di sistem siadin bagian keuangan diharapkan ada batas terakhir tanggal 
pembayaran yg harus dilakukan 

• Informasi kurang 

• Untuk akses dalam membayar biaya pendidikan bisa di tambahkan lagi agar 
mempermudah mahasiswa melakukan pembayaran pendidikan 

• Kalau boleh, tambahkan beberapa metode pembayaran lain, atau tambahkan akun 
bank lain 

• Lebih cepat dalam konfirmasi pembayaran 

• Perbanyak memberikan informasi mendetail dan jelas 

• Kurangnya informasi bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa PPa atau 
BBP-PPA 

• Semoga kedepannya Udinus menyediakan atau membuka juga virtual akun bank 
BRI 

• Kurang info yg dibagikan tentang beasiswa, atau sya yg kurang menyimak 

• Kurang baik 

• Kalau bisa ditambahkan lagi akses pembayaran dengan bank lain 

• Biku tolong lebih semangat lagi 

• Lebih sering menformasikan/ perbanyak informasi tentang biaya pendidikan 
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• Semoga akun media sosial Biro Kemahasiswaan Udinus lebih aktif lagi, dan 
memberikan informasi mengenai beasiswa-beasiswa 

• Untuk informasi beasiswa bisa di bilang memiliki informasi baik dan kurang baik 
seperti di berikanya waktu sebentar, dan informasinya hanya ada di bima udinus 
yang tidak ada notifikasi jika ada pengumuman dan waktu sudah habis saat mau 
mendaftar 

• Penambahan informasi mengenai beasiswa 

• Semoga SPP lebih di mudahkan bagi semua mahasiswa 

• Perlu perbaikan dalam Informasi Biaya Pendidikan dan akses penerimaan informasi 
Beasiswa Pendidikan. 

• Percepat autovalidasi Rekening Mandiri Virtual Account 

• Pada aspek keuangan, semoga pihak kampus dapat memberikan keringanan dalam 
membayar biaya kuliah. 

• Untuk informasi beasiswa saya baru tau kalau baru bisa di dapatkan ketika sm 3,itu 
info saya juga dapat dari kakak kelas. kalau bisa informasi sekecil apapun tolong 
disampaikan,apalagi untuk maba tahun 2022 agar tidak merasa bingung 

• Lebih memberikan informasi kapan bisa membayar uang kuliah dan detail 
pembayarannya 

• pemberitahuan informasi jumlah dan waktu pembayaran cenderung mendadak 
mungkin bisa diinfokan jauh-jauh hari 

• Informasi kurang dalam masalah biaya dan beasiswa sebaiknya ditingkatkan 

• Saran saya biaya pendidikannya dikurangi selama perkuliahan belum tatap muka 
supaya beban mahasiswa tidak berat 

• Beasiswa yang tercantum tidak sesuai dengan tanggal dibukanya beasiswa yang 
tertera 

• Untuk Informasi Beasiswa kuraang di sebar luaskan dan kurangnya komunikasi di 
setiap dosen perwalian 

• Untuk sks maupun spp mohon untuk adanya potongan atau persen agar nominal 
tidak terlalu tinggi 

• Semoga bisa dikurangi biayanya 

• Untuk pembayaran biaya pendidikan sebaiknya dapat dilakukan sedekat mungkin 
dengan jadwal uts atau uas. 

• Saran: Di tambahi metode pembayaran sks nya, bukan hanya dengan yang bekerja 
sama aja harapan kedepannya bisa membayar uang kuliah melewati aplikasi online 
shop seperti tokopedia atau shopee 

• Saran saja untuk mengirimkan email tagihan pembayaran kepada mahasiswa, untuk 
mencegah tertinggalnya melihat informasi dari Siadin. 

• Masih belum paham terhadap pencarian peluang untuk beasiswa yang ada 
diuniversitas 

• Tambahkan notifikasi di siadin atau via email untuk memberi tahu info terkini 
pembayaran 

• Sistem siadin yang lama loading 

• Mohon jika ada akses beasiswa tolong diinformasikan melalui whatsapp atau melalui 
media sosial Universitas Dian Nuswantoro. Terima Kasih 

• Kurangnya pemberitahuan 

• Pada saat ada tagihan untuk pembayaran spp maupun sks sebaiknya diberikan 
informasi melalui email atau lainnya 

• Sistem pembayaran kalau bisa tersedia di seluruh bank 

• Bisa membayar biaya kuliah selain melalui bank jateng dan mandiri 

• Untuk pembayaran bisa melalui bank manapun 

• Seharusnya semasa pandemi uang poliklinik dikurangi 

• Perbanyak metode pembayaran 

• sebaiknya sistem keuangan semakin ditingkatkan kembali. 



 
 

53 

 

• Sebaiknya, untuk pembayaran lebih rinci. Dan memperlihatkan lebih detail untuk 
tanggal² pembayaran . Sebelum- sebelumnya 

• Diberikan keringanan jika terdapat mahasiswa yang terkendala dalam segi 
keuangan. 

• Di bidang keuangan, saat konsul agak lama balasnya 

• Maaf, saya sudah bayar uang kuliah dan tolong keluarkan kartu ujian saya sehingga 
saya dapat mengikuti ujiannya 

• Semoga kedepannya mengenai ketersediaan layanan mahasiswa ada peningkatan 
yang lebih baik 

• Biaya tagihan selalu diumumkan mendadak, sebaiknya diumumkan di jauh jauh haru 

• Menurut saya perlu adanya sistem terintegrasi dalam lingkup Universitas, agar 
segala bentuk aktivitas mahasiswa, staf, dosen lebih akuntabel, transparan, dan 
informatif. 

• AGAR BISA ADA POTONGAN BIAYA 

• Lebih banyak memberi beasiswa untuk mahasiswa 

• Mungkin karena sedikitnya metode transfer biaya semesteran jadi terasa kurang 
efisien bagi orang tua yg tidak memiliki bank tertentu 

• Diberikannya lebih banyak kuota dan kesempatan penghargaan, baik berupa 
tunjangan beasiswa, dan lain sebagainya kepada para mahasiswa yang berprestasi. 

• Semoga kedepanya untuk beasiswa tidak ada yang salah sasaran lagi dan 
persebaraan informasi terkait beasiswa semakin menyeluruh tidak hanya di grup2 
mahasiswa pemegang kip saja. 

• Memperbanyak info kepada mahasiswa 

• Staf biku harus diperbanyak karena saya whatsapp untuk konfirmasi pembayaran 
sudah 3 jam tidak dibalas padahal status whatsapp online 

• Pembayaran sangat mudah terhitung pada tahun 2018 lalu sudah bisa 
menggunakan virtual account. dan Udinus tidak lagi mengirim surat ke rumah. 
menjadikan itu eco-friendly. beberapa mahasiwa masih banyak yg belum tau cara 
bayar menggunakan virtual akun, padahal sebenarnya sama seperti memasukan 
rekening biasa. Terima Kasih. 

• Semoga ada sistem konfirmasi pembayaran administrasi UDINUS secara cepat 
seperti pada e-commerce 

• Semoga ketika offline bagi mahasiswa yang ada keterlambatan tetap dapat 
mengikuti ujian 

• Seharusnya informasi beasiswa dapat langsung diberitahukan kepada mahasiswa 
karena tidak semua mahasiswa aktif dalam membuka siadin untuk mencari info. 

• Adakan keringanan keuangan karena pengaruh pandemi 

• Seperti sebelumnya, Pemberitahuan informasi biaya pendidikan yang mungkin bisa 
diberikan lewat email mahasiswa 

• Sangat baik, marena semua mahasiswa membutuhkan informasi keuangan dan 
informasi beasiswa. 

• Sangat minim informasi/sosialisasi mengenai beasiswa pendidikan. Dan sangat 
tidak transparan 

• sebaiknya jiika menginfokan pembayaran tidak dilakukan dengan mendadak dan 
memberi rentang waktu lebih lama untuk tenggat pembayaran 

• Di diskon pembayaran 

• Tolong adain pembayaran via BRI 

• Meningkatkan pelayanan biaya pendidikan dan memberikan lebih banyak beasiswa 
bagi mahasiswa secara transparan 

• Saya menyarankan itu memberi informasi pembayaran / pengumuman di kulino 

• Segala macam administrasi sudah cukup disampaikan kepada Mahasiswa dan Ortu 
Mahasiswa 

• Semakin diperbanyak untuk info beasiswa yang bisa diapply. 
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• Dalam penanganan masalah biaya dapat ditingkatkan kembali, karena jika 
menghubungi admin sangat slowres / bahkan tidak ada jawaban. 

• Semoga ada biaya keringanan 

• Informasi terhadap beasiswa pendidikan masih kurang, waktunya sudah terlalu 
mepet, informasi baru diluncurkan. untuk sistem pembayaran uang kuliah mungkin 
bisa lebih detail lagi, contoh case, adalah dimana saya mendapat tagihan 4 juta 
untuk membayar sks, saya membayar awal 2 juta dan untuk sisa setelahnya, 
alangkah baiknya sistem pembayaran menampilkan dengan jelas riwayat transaksi 
mahasiswa, melalui itu orang tua/wali juga bisa mendapatkan detail yang jelas 
terhadap pembayaran mahasiswa 

• Lebih banyak diadakan informasi tetang beasiswa. 

• Udinus menyediakan akses untuk melakukan pembayaran dengan mudah karena 
banyaknya relasi yang diciptakan. namun pada siadin untuk tagihan pembayaran 
terkadang kurang sesuai dengan tagihan sebenarnya 

• Untuk info beasiswa bisa dishare di instagram atau grup wa kelas 

• Beasiswa agar di permudah 

• Ada bantuan mengenai tenggang waktu pembayaran untuk mahasiswa yang 
memerlukan dan tetap di beri akses untuk mengikuti ujian. 

• Mungkin baik juga jika di kulino atau email diberi pesan jika ada pembayaran uang 
kuliah karena kadang lupa. Jadi bayarnya mepet gituhh 

• agar ada dispensasi pembayaran lebih panjang di dalam era pandemi dan 
pengurangan biaya pendidikan dalam KBM Online karna mahasiswa belom pernah 
merasakan kelas atau fsilitas secara menyuluruh 

• Kebanyakan mahasiswa masih kurang dalam mendapatkan informasi mengenai 
beasiswa pendidikan 

• Kenapa untuk informasi beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) tidak 
pernah di beri informasi selama hampir 3 tahun ini ya? Informasi tidak disebar, sosial 
media udinus jga tidak ada pemberitahuan. Tolong untuk info beasiswa yg dibuka 
disebar luaskan kabar beritanya 

• Diharapkan pemberitahuan tagihan biaya pendidikan diberikan lebih awal lagi. 

• Semoga kedepan nya segala akses informasi ataupun beasiswa pendidikan dalam 
Bidang Keuangan bisa semakin baik lagi. 

• Memungkinkan untuk menggunakan metode/bank lain untuk membayar biaya 
pendidikan. 

• Semoga kedepannya informasi membayar biaya pendidikan tidak disiadin saja 
karna terkadang siadin susah diakses dan diharapkan tersedia rekening bca untuk 
membayar biaya pendidikan 

• Mungkin bisa membuat suatu platform/website/tempat yang isinya hanya informasi 
tentang beasiswa dan mahasiswa diberitahu juga cara mengurusnya agar minat 
tidak hilang 

• Tidak ada, hanya saja fasilitas beasiswa tidak pernah saya dapatkan padahal ibu 
saya single parent dan harus membiayai anak-anaknya sendirian. 

• Untuk program beasiswa diberikan informasi yang cukup dan rentang waktu yang 
cukup pula sehingga mahasiswa dapat mempersiapkannya dengan lebih baik 

• disaat jadwal pembayaran ada pengingat agar tidak lupa/terlewat 

• Berharap untuk lebih memahami, pengertian terhadap mahasiswa 

• Sedikit info tentang beasiswa dan masih bingung bayar kuliah lewat ATM 

• Perlu adanya peningkatan informasi ketersediaan dan akses beasiswa pendidikan 

• Tetap dipertahankan dalam memberikan kemudahan fasilitas pembayaran 
mahasiswa 

• Lebih dioptimalkan lagi ketika ingin mencari sebuah informasi tentang biaya 
pendidikan tersebut 

• Sebaiknya kampus harus bertindak untuk meningkatkan layanan dan fasilitas di 
kampus 
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• Saran saya lebih ditingkatkan lagi layanan pengaduan permasalahan keuangan 
mahasiswa, dan tingkatkan lagi ketersediaan informasi beasiswa pendidikan 

• Waktu untuk membayar sedikit diberi waktu yg lebih 

• Dosen atau wali dosen sebaiknya memberikan informasi melalui grub chat karena 
mahasiswa tidak selalu mengecek siadin 

• MENAMBAHKAN PERBANKKAN YANG LAIN UNTUK MENDAPATKAN AKSES 
UNTUK PEMBAYARAN AGAR LEBIH MUDAH 

• informasi dan akses beasiswa pendidikan susah dicari, seharusnya terus diupdate 
mengenai informasi dan akses beasiswa 

• Harus transparan dan detail untuk pembiayaan kuliah 

• Mungkin bisa lebih menyuarakan cara untuk mendapatkan beasiswa 

• Informasi biaya pendidikan sangat jelas di siadin dan mudah diakses. 

• Tambahin lagi beasiswanya 

• Harusnya ada pemberitahuan info keuangan melalui email mahasiswa 

• Diperlukan sosialisasi setiap tahun nya dari sma/smk yang mau mendaftar di udinus 
agar tidak kaget dalam masalah keuangan 

• Tidak adanya keterangan untuk tenggang waktu pembayaran dan tidak adanya 
sistem untuk mencicil sehingga menyulitkan mahasiswa untuk membayar 

• Semoga permasalahan dispensasi pembayaran bisa diringankan 

• Lebuh bagus ada beasiswa 

• Menyediakan beasiswa dalam cangkupan lebih luas 

• Ketersediaan informasi dan akses beasiswa pendidikan kurang baik. Informasi 
beasiswa yang ditampilkan yaitu sudah beberapa tahun lalu sehingga sudah tidak 
bisa di apply oleh mahasiswa karena sudah melewati batas waktu yang telah 
ditentukan. oleh karena itu, mohon ketersediaan informasi dan akses beasiswa 
pendidikan untuk segera diupdate ke yang terbaru. 

• Dalam pembayaran uang kuliah langsung terupdate otomatis 1 hari atau 2 hari tetapi 
terkadang sampai 1 minggu atau 2 minggu baru terupdate oleh sistem di Siadin 
dengan konfirmasi dahulu oleh BIKU langsung terupdate 

• Memberikan kesempatan untuk beasiswa mahasiswa akhir 

• Banyak macam macam beasiswa tapi saya sudah mencoba berulang kali tidak 
pernah mendapatkan karena tidak mempunyai KIP 

• Rekening pebayaran bisa ditambah lagi seperti BNI, BRI dan sebagainya. 

• Adakah grup selain perwalian (karena disana tidak lengkap) setiap kali ada 
pengumuman pendaftaran beasiswa terbaru. 

• Ssaran saya sebaiknya setiap informasi beasiswa ditampilkan di laman siadin 
bagian depan dan informasi yang ditampilkan juga jelas dan lebih detail 

• Untuk pembayaran SKS lebih baik di siadin dijelaskan secara lebih detail kapan hari 
terakhir pembayaran untuk menghindari keterlambatan pembayaran. 

• Biasanya informasi beasiswa di share sangat mendadak, yaitu hanya beberapa hari 
pengumpulan berkas , sehingga mahasiswa yang berada di luar kota tidak cukup 
waktu untuk mendaftar dan mengumpulkan berkas, semoga nanti kedepannya 
dalam pengumuman informasi jangan mendadak 

• Pembiayaan agar tidak terlalu mepet dengan pembiayaan lainnya 

• Mengurangi biaya semester karena banyak mahasiswa yang tidak menggunakan 
fasilitas kampus sebagai efek dari pandemi 

• Perlu tempat untuk informasi beasiswa pendidikan 

• Peringatan lebih awal untuk pembayaran biaya pendidikan kalo bisa 1 bulan 
sebelum ujian 

• Mungkin biaya pendidikan dapat lebih diperinci 

• Lebih membantu mahasiswa yang sedang mengalami masalah keuangan 

• Jangan mahal mahal, adek saya mau masuk UDINUS 

• Mohon di perluas lagi untuk informasi mengenai beasiswa dan bantuan untuk 
mahasiswa baik yang berpestasi maupun yang kurang mampu 


