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KATA PENGANTAR

Dalam rangka peningkatan pelayanan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Raden
Rahmat (UNIRA) Malang, maka menjadi perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi
melalui survei kepuasaan mahasiswa dalam pelayanan kemahasiswaan. Kegiatan survei
dilaksanakan secara rutin pada setiap tahun/ Tahun Akademik.
Pelaksanaan survei merupakan upaya Perguruan Tinggi untuk memberikan dorongan dan
perbaikan-perbaikan pelayanan kepada mahasiswa, serta diperoleh umpan balik secara
langsung dari mahasiswa sebagai masukan utama layanan agar kegiatan pelayanan
kemahasiswaan bidang kesejahteraan mahasiswa dapat berjalan dengan maksimal
sebagaimana mestinya.
Diharapkan dengan adanya laporan hasil survei pelayanan mahasiswa ini dapat menjadi dasar
evaluasi oleh semua pihak yang terkait agar dengan serius melaksanakannya, sehingga dapat
berjalan lancar dan benar-benar dirasakan manfaatnya.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya, demi
kelancaran pelaksanaan pelayanan mahasiswa di bidang kesejahteraan mahasiswa. Selamat
bekerja.

Malang, 2 Agustus 2021
Kabag. Kesejahteraan Mahasiswa,

Lusi Dia Fitria Dewi

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

I.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Sasaran

II.

PELAPORAN
A. Hasil Survei
B. Rekapan Survei Kepuasan Mahasiswa (Kelebihan – Kekurangan, dan
Rencana Tindaklanjut)

III. PENUTUP

I.

Pendahuluan
A. Latar Belakang
Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang secara bertahap terus
menerus berusaha memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa dan setiap
usaha itu sudah tentu dibutuhkan evaluasi untuk menigkatkan kualitas pelayan.
Salah satu cara evaluasi pelayanan yaitu dengan melaksanakan survei
kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.

B. Maksud dan Tujuan
Survei Kepuasan Mahasiswa dilaksanakan secara berkala yaitu setiap tahun
sekali dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja layanan
kemahasiswaan di bagian kesejahteraan kemahasiswaan.

C. Sasaran
Sebagai sasaran survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kepada
mahasiswa adalah mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Islam Raden
Rahmat (UNIRA) Malang.
D. Waktu dan Tempat
1. Waktu, survei kepuasaan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa di
bagian Kesejahteraan Mahasiswa dilakukan tanggal 23 – 29 Juli 2021.
2. Tempat dan atau media, survei kepuasaan mahasiswa terhadap layanan
mahasiswa di bagian Kesejahteraan Mahasiswa dilaksanakan melalui
google

form

yang

kemudian

informasi

di-share

melalui

web

kemahasiswaan UNIRA Malang.

II.

Laporan
A. Hasil Survei
Berikut hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan di
bagian Kesejahteraan Mahasiswa untuk periode Tahun Akademik 2020/2021.

B. Rencana Tindaklanjut
REKAPAN SURVEI KEPUASAN MAHASISWA
DALAM PELAYANAN KEMAHASISWAAN UNIRA MALANG
BAGIAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA
KELEBIHAN - KEKURANGAN
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
No

Kelebihan

No

Kekurangan

Keterangan

1

Komunikatif

1

Waktu/ durasi
waktu
pengajuan
singkat

Durasi waktu
yang diberikan
oleh pengelola
beasiswa,
menyesuikan
dengan durasi
waktu yang
diberikan oleh
pemberi
beasiswa
(misalnya,
LLDIKTI
Wilayah VII)

2

Fast Respon/
responsif

2

Durasi waktu
menunggu
informasi/
perkembanga
n pengajuan
beasiswa
cukup lama

Durasi waktu
perkembangan
pengajuan
beasiswa,
menyesuikan
dengan durasi
waktu yang
diberikan oleh
pemberi
beasiswa
(misalnya,
LLDIKTI
Wilayah VII)

Rencana Tindak
lanjut

Pengelola akan
memberikan
aba-aba/
pengingat
terkait peluang
beasiswa yang
akan datang
jauh-jauh hari,
dan
memberikan
gambaran
umum terkait
apa-apa yang
perlu disiapkan
(merujuk
kebijakan
sebelumnya)
sebelum surat
resmi dan/ atau
kebijakan
terbaru diterima
oleh Perguruan
Tinggi.
Karena hal
tersebut diluar
dari kendali
pengelola
beasiswa, maka
yang
dibutuhkan
adalah
kesabaran dan
menyiapkan
dokumen untuk
beragam
kemungkinan.

3

Informasi
update

3

Pelayanan
offline sangat
terbatas

Pembatasan
menyesuaikan
kebijakan di
masa pandemi
Covid-19

4

Tegasdisplinbertanggungj
awab

4

Kurangnya
pertemuan
rutin offline
(membahas
kinerja/keakti
fan
mahasiswa)
yang
diadakan
untuk
mahasiswa
penerima
beasiswa

Sebelum
pandemi Covid19, kami rutin
mengadakan
pertemuan
menyesuaikan
jenis beasiswa.
Setidaknya 2 - 3
kali /semester,
dan pertemuan
tahunan bagi
seluruh
penerima
beasiswa.
Namun, saat ini
kami akan
melakukan tatap
muka disaat
yang sangat
mendesak saja.

5

Informasi
jelas dan
tidak berteletele

5

Terdapat
oknum
(mahasiswa)
yang kurang
aktif dalam
kegiatan
sukarelawan/
partisipasi

Pengelola
beasiswa selalu
mendata
mahasiswa yang
aktif partisipasi
dan tidak aktif
guna
tindaklanjut
kebijakan

Jika Tahun
Akademik
kedepan masih
dalam masa
pandemi, maka
pengelola akan
lebih
mengoptimalka
n pelayanan
daring dan jika
itu suatu hal
yang bagi
mahasiswa
membutuhkan
tatap muka,
pengelola juga
akan tetap
memfasilitasi
dengan tetap
mematuhi
protokol
kesehatan yang
berlaku.
Jika Tahun
Akademik
kedepan masih
dalam masa
pandemi,
mengingat
jumlah
penerima
beasiswa yang
cukup banyak,
maka pengelola
akan menggati
pertemuan rutin
offline dengan
online by
zoom/google
meet dan tetap
menyesuaikan
kebutuhan
masing-masing
jenis beasiswa.
Pengelola akan
lebih tegas dan
aktif lagi untuk
mengajak para
mahasiswa
penerima
beasiswa agar
menjalankan
kewajibannya

6

Ramah
(menyambut
dengan
senyum) sabar/telaten

6

7

Mudah
mendapatkan
informasi

7

berikutnya,
terkait; seleksi
kelayakan
menerima
beasiswa di
semester
berikutnya, hak
dispensasi jika
suatu hal terjadi,
pembinaan, dll.
Peluang
Kuota beasiswa
beasiswa
ekstern memang
ekstern
lebih banyak
sangat
untuk proditerbatas bagi prodi dibawah
prodi-prodi
naungan
tertentu
kemdikbud dan
(naungan
selama ini
kemenag)
mahasiswa juga
terlalu condong
pada informasi
beasiswa ekstern
dari
Kemdikbudriste
k dan Kemenag.
Kuota
Beasiswa Intern
beasiswa
diprioritaskan
intern sangat kepada calon
terbatas bagi mahasiswa baru
mahasiswa on dengan kuota
going
yang telah
diberikan oleh
pimpinan/Rektor
UNIRA Malang.
Jenis beasiswa
intern yang
masih dibuka
untuk
mahasiswa On
Going adalah
Beasiswa
Tahfidz.

sebagai mana
mestinya.

Pengelola
beasiswa sambil
mencari
peluang, akan
mengarahkan
mahasiswa
untuk mengejar
informasi
beasiswa
ekstern lainnya
yang diluar itu.

Pengelola
beasiswa akan
lebih aktif
mengarahkan
mahasiswa on
going untuk
ikut serta dalam
lomba/kompetis
i (tingkat lokal,
nasional dan
internasional)
agar
mendapatkan
beasiswa intern,
yaitu beasiswa
yang dikemas
dalam
"Pemberian
Penghargaan
bagi mahasiswa
berprestasi".

8

Informasi
mudah
dipahami,
rinci dan
terarah

8

9

Banyak
media
informasi
yang
digunakan

9

10

Prosedur
pengajuan
mudah/ tidak
rumit

Pencairan
(waktu)
beasiswa
terkadang
telat,
sehingga
berdampak
pada,
verifikasi
keuangan,
pengurusan
KRS dan
KHS

Antrian
validasi lama
dan panjang,
sistem
pembayaran/a
lokasi dana
pendidikan
beasiswa
tidak berjalan
otomatis
(masih
manual) dan
Birokrasi
keuangan
(dana
pendidikan
beasiswa)
agak rumit
10 Tempat
pelayanan
kesma sempit

Pengelola
beasiswa selalu
tepat waktu
dalam pengajuan
pencairan
beasiswa.
Keterlambatan
pencairan diluar
dari wewenang
pengelola
beasiswa
UNIRA Malang
dan selama ini
memang
seringnya
verifikasi
bantuan
pendidikan
dilakukan
setelah dana
cair.

selama ini
validasi
keuangan
dilakukan secara
manual.

Pengelola
beasiswa dan
bagian
keuangan akan
koordinasi
kembali dan
mengajukan
kepada
pimpinan PT
agar diijinkan
melakukan
verifikasi
diawal sesuai
dana bantuan
pendidikan
yang akan
diterima agar
mahasiswa
dapat
melanjutkan
prosedur
melaksanakan
KRS dan KHS
tepat waktu.
Pengelola
beasiswa akan
kembali
melakukan
konfirmasi dan
koordinasi
terkait
pelayanan
validasi dana
bantuan
pendidikan,
agar dapat
dilakukan 2 cara
baik online dan
offline.

Pengelola akan
membatasi
pelayanan
dalam ruangan,
yang mana
awalnya 2
mahasiswa
menjadi 1
mahasiswa dan
atau
mengeluarkan

satu meja dalam
ruangan agar
lebih luas, serta
membuat
pelayanan lebih
nyaman.

11

Pelayanan
prima (cepattepat-akurat)

12

Prosedur
perpanjangan
beasiswa
mudah dan
dapat
mendorong
keaktifan
mahasiswa
untuk
mempromosi
kan UNIRA
Malang
Pelayanan
yang
diberikan
selalu
terselesaikan
dengan cepat
Dapat
mengarahkan
dengan baik
setiap
persoalan
terkait
beasiswa
Mahasiswa
dapat
memilih dan
mencoba
beasiswa

13

14

15

11 Terkadang
sulit
memahami
penjelasan
terkait
beasiswa
secara tertulis

Pengelola akan
segera
mengadakan
agenda
sosialisasi dan
tanya-jawab
terkait beasiswa
bersama
mahasiswa
UNIRA Malang
(by zoom jika
pandemi corona
belum juga
usai).

16

17

III.

Kontrol
terhadap
mahasiswa
sangat aktif
Sikap dan
tanggap
ketika
ditanya
perihal hal
yang
berkaitan
dengan
mahasiswa,
perkuliahan,
dan beasiswa.

Penutup
Demikian

laporan

survei

kepuasan

mahasiswa

dalam

pelayanan

kemahasiswaan bagian kesejahteraan mahasiswa tahun akademik 2020/2021 ini,
semoga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh semua pihak terkait. Atas bantuan dan
kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

