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

1 
NO 

2 
PENGIRIM 

3 
JENIS SARAN 

4 
TINDAK LANJUT 

5 
PEMBERI 

TANGGAPAN 

1 1. Terrya saphira ghassani (D-
IV Teknik 
Radiologi/P1337430216072)  

2. Nindya Anggraeni Costae 
Vera (D-IV Teknik 
Radiologi/P1337430216034) 

3.  Istijabah (D-IV Teknik 
Radiologi/P1337430216066)  

 

1. Mohon untuk ada 
keringanan biaya 
wisuda yang 
dilaksanakan 
secara online 
dikarenakan 
dimasa pandemi 
sekarang ini banyak 
orang tua yang 
mengalami 
kesulitan biaya 
untuk memenuhi 
kebutuhan sehari- 
hari dsb. 

2. Mohon pihak yg 
menetapkan biaya 
wisuda 
mempertimbangkan 
dan menjelaskan 
sejelas jelasnya 
rincian biaya 
wisuda senilai 
750K. Mohon 
dipikirkan tidak 
sedikit keadaan 
ekonomi 
mahasiswa dan 
orangtua yg sedang 
goncang karna 
situasi pandemi ini. 
Wisuda online 
dengan harapan 
dapat meringankan 
orang tua karna 
tidak memerlukan 
uang yg banyak, 
ternyata sangat 
membebani. Untuk 
hal-hal yang dirasa 
tidak penting 
mohon dihapuskan 
agar pembiayaan 
wisuda bisa 
dipangkas. Kami 
tidak meminta 
wisuda yang 
mewah, blowup 
media dsb pangkas 
saja agar biasa 
mengurangi biaya 
yg harus kami bayar 
untuk wisuda, 
meringankan beban 
kami dan orangtua 

Berkaitan dengan biaya 
wisuda dan fasilitasnya 
akan ada penjelasan dari 
Direktorat hari Selasa, 
18 Agustus 2020 

Sesjur TRR 
Semarang 
 
 
 



kami. Mohon 
TURUNKAN biaya 
wisuda dan 
TRANSPARANSI 
 

3. Mohon bantuannya 
Bapak/Ibu Dosen 
Jurusan TRR. Kami 
mengharapkan 
penurunan biaya 
wisuda dari tahun 
sebelumnya, 
mengingat wisuda 
tahun tidak 
dilaksanakan secara 
offline. Untuk 
pengalihan biaya ke 
sumpah profesi atau 
softskill lain saya rasa 
biayanya tidak 
sebesar Rp 
750.000,00. Sebagai 
perbandingan, teman 
teman kami D3 
mendapat pelatihan 
softskill (NMA) tanpa 
biaya tambahan. Dan 
menurut informasi 
yang saya dapat, 
tahun ini tidak ada 
TOEFL. Apabila PMK 
2019 sebagai 
pengganti dari PMK 
2016 yang dijadikan 
acuan, mohon untuk 
dapat dikaji kembali. 
Karena PMK 2019 
dibuat dalam kondisi 
normal. Sedangkan 
saat ini masih kondisi 
pandemi. Mohon 
Bapak dan Ibu Dosen 
bisa menyampaikan 
keberatan kami 
kepada pihak 
direktorat. Mengingat 
uang Rp 750.000,00 
bukanlah nominal 
yang sedikit. Masih 
mengenai biaya, 
mohon kami 
diberitahu kisaran 
biaya yang perlu 
dibayarkan sebelum 
lulus, agar kami bisa 
memberitahu orang 
tua kami mengenai 
kisaran biaya yang 
perlu dibayarkan 
seperti penyewaan 
toga, toefl, tryout 
ukom, ukom, PPR, 
Diklat QC CT/MRI 
serta biaya 
penglepasan & 
sumpah profesi. 
Mengingat kondisi 
keuangan yang 
kurang baik selama 



masa pandemi ini, 
orang tua kami pun 
akan sangat terbantu 
apabila 
pemberitahuan 
pembayaran 
dilakukan jauh hari 
sebelumnya. 
Terimakasih 

 
 

2 Sabila Fitri Annisa (D-IV Teknik 
Radiologi/P1337430216006)  

Informasi mengenai 
kegiatan tingkat akhir 
(semester 6 dan 8) harus 
lebih transparan, karena 
kita sebagai mahasiswa 
tk.akhir jujur saja sangat 
bingung kegiatan apa yg 
harus kita lakukan, apa 
saja info-info baik untuk 
pengurusan wisuda, 
ijasah, dsb 
 

kalender akademik 
sudah di infokan di awal 
semester di group 
angkatan dan berkaitan 
dengan kegiatan skripsi 
sudah ada 
pembekalan/pengarahan 
di awal kaldik kegiatan 
skripsi 

Kaprodi D-IV 
Teknik 
Radiologi 

3 Nur Rahma (D-IV Teknik 
Radiologi/P1337430219160). 
 

Saran proses 
pembelajaran lebih di 
tingkatkan, dan 
Alhamdulillah saya rasa 
untuk div teknik radiologi 
sistem pembelajarannya 
sudah cukup 
meningkatkan di banding 
semester lalu pada 
pembelajaran daring ini. 
Saran juga untuk biaya 
kuliah SPP/UKT 
mahasiswa dapat lebih 
di pertimbangkan lagi 
agar di permudah 
dengan pengurangan 
SPP, di mana jujur saja 
mahasiswa tidak 
menggunakan fasilitas 
dan prasarana yang ada 
di kampus sebagaimana 
mestinya. 

sudah ada 
informasi/edaran dari 
Poltekkes berkaitan 
dengan biaya SPP yang 
di angsur 

Sesjur TRR 
Semarang 
 

4 Wahyu Sartika Dewi (D-IV Teknik 
Radiologi/P1337430219130)  

Pada umumnya sebelum 
mulai semester baru, 
nilai semester 
sebelumnya sudah 
keluar dan kita 
melakukan krs an 
terlebih dahulu. Namun 
kenapa di jurusan kita 
nilai keluarnya selalu 
mundur? Seharusnya 
sistem nya di perbaiki 
lagi agar nilai dapat di 
proses tepat waktu 
sehingga pembelajaran 
dapat berlangsung lebih 
maksimal. 

terima kasih atas 
masukkannya, akan kita 
evauasi ke depannya 

Kaprodi D-IV 
Teknik 
Radiologi 

5 Nur Isnaeni Mahmudah (D-IV 
Teknik Radiologi 
/P1337430219129)  

Sekiranya ada dosen yang 
memang sibuk banget 
bahkan untuk sekedar 

Tanggapan belum jelas 
ditujukan untuk dosen 
siapa, sehingga Prodi 

Kaprodi D-IV 
Teknik 
Radiologi 



membalas chat tidak bisa, 
bisa diganti dengan dosen 
yg jadwal mengajarnya lbh 
renggang. Dari kami sendiri 
sudah mencari jadwal dan 
meluangkan waktu namun 
tidak ada kejelasan dr 
dosen tersebut. Saya 
harap dosen tersebut 
segera diganti atau 
sekiranya dosen tersebut 
bisa mengatur jadwal 
kembali supaya kelas kami 
bisa mengadakan kuliah 
zoom dengan dosen 
tersebut 

belum bisa 
menindaklanjuti secara 
tepat sasaran, 
terimakasih atas 
masukannya, akan di 
berikan penguatan dan 
motivasi ke semua 
dosen dalam 
peningkatan kualitas 
dalam pengajaran 

 
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, 18 Agustus 2020 
Tim Jaminan Mutu JTRR   

  
       Dwi Rochmayanti, S.ST., M.Eng. 
       NIP. 19770321200604 2001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


