UMPAN BALIK SARAN
Disampaikan tanggapan atas saran tanggal 16 Juni 2020 sebagai berikut :

1
NO
1

2
PENGIRIM
Arya Syafaromania Rachma
(Prodi D-III TRR Semarang/
P1337430118007)

MUHAMMAD
SABIQURRAHMAN ( Prodi
D-III TRR Semarang/
P1337430119060)

3
JENIS SARAN
untuk teknik
perkuliahan daring,
sebaiknya perkuliahan
diadakan dengan
share ppt atau materi
dan memberi
penjelasan dengan
video call (baik dengan
zoom, g.meet atau
yang lain) atau dengan
melalui vc seperti
halnya menjelaskan
materi pada saat
offline di kelas kami.
Karena sejujurnya
kami belum faham
sepenuhnya dengan
beberapa materi yang
disampaikan
Terimakasih sudah
menyedikan kotak
saran untuk para
mahasiswa. Semoga
JTRR lebih baik lagi
pengelolaannya, dan
fasilitas fasilitasnya,
terutama untuk
perawatan pesawat
dan AC yang sudah
lama tidak dipakai oleh
para mahasiswa, dan
untuk model daringnya
tolong dilebih
mudahkan untuk para
mahasiswa, jika
memang nanti waktu
sudah bisa dilakukan
tatap muka secara
langsung offline
dikelas, diharapkan
untuk kondisi fasilitas
masih tetap baik dan
dikembangkan lagi,
seperti halnya WIFI
jurusan yang
terkadang sering tidak
bisa dan jangkauannya
terlalu pendek, tidak
bisa di seluruh
ruangan yg ada di
jurusan TRR
semarang, terimakasih

4
TINDAK LANJUT

5
PEMBERI
TANGGAPAN
Akan disampaikan dosen Kaprodi D-III
pada saat rapat persiapan TRR
PBM gasal TA 2020/2021 Semarang
kepada semua dosen
dengan harapan dosen
bisa
melakukan
pembelajaran
melalui
share PPT, dan VC
(zoom/google meet)

Untuk
wifi,
sudah Sub Unit IT
diusulkan ke direktorat
upgrade
kapasitas
bandwidth menjadi 100
Mbps. Direalisasikan di
pekan ke-3 bulan Juni
2020 (IT) dan sudah
terealisasi

LINTANG AYU (Prodi D-III
TRR Semarang/
P1337430117026)

Penambahan
penyuluhan
dan
informasi
tentang
ukomnas dan diklat
diklat

Novita Kusuma Wardani
(Prodi D-III TRR Semarang/
P1337430119066)

Kejelasan ada atau
tidaknya tugas
pengganti ujian praktik
TR2 untuk DIII, mohon
maaf bukan berarti
saya meminta tugas
Loevian Robert P (Prodi D-III Menindaklanjuti perihal
TRR
kuota yang dibagikan
Semarang/P1337430117092) ke mahasiswa,
sebelumnya
diberitahukan
mengenai kuota gratis
selama 3 bulan, akan
tetapi kenyataannya
hanya 1x saja selama
2bulan terakhir ini.
Mohon ditindak lanjuti
mengenai mhs smt 6
untuk subsidi kuota,
karena sangat
membantu,
terimakasih
Adnan Prakash WS (Prodi D- Semoga kedepannya
III TRR Semarang/
JTRR semakin bagus,
P1337430119034)
mendunia,
dan
berprestasi

Prodi
akan
segera Kaprodi D-III
melakukan
sosialisasi TRR
pelaksanaan
ukomnas Semarang
dan diklat

Kouta sedang di proses Sesjur TRR
oleh direktorat, mohon
ditunggu untuk realisasi
Juni

Untuk ujian
TR 2 diambil
praktek dan
praktek oleh
sudah
sebelumnya

kompetensi
dari laporan
penugasan
dosen yang
diberikan

terima kasih
dukungannya

doa

Koordinator
MK TR 2 D3
TRR
Semarang

dan

Catatan : Mohon untuk saran, harus ada nama jelas dan ditujukan ke siapa. Jika tidak lengkap,
kami kesulitan dalam menindaklanjuti saran yang masuk.
Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semarang, 24 Juni 2020
Tim Jaminan Mutu JTRR
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