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Pengabdian kepada Masyarakat 

 



 

  



Tugas Tambahan 
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Kepedulian Kampus 

 

  



 

Kebutuhan kesejahteraan 

 



 

  



 

Fasilitas Pendukung

 

  



 

  



 

SARAN:72 responses 

- 

Intrumen ini sungguh sangat memdukung Fakultas untuk melakukan perencanaan monitoring 

dan evalusi demi mewujudkan visi.misi universiras secara umum dan proses belajar mengajr 

dosen dan masihwa dapat terlalsana secara maksimal dalam.pelaksanaan tridharma 

perlu.komitmen bersama.sivitas akademika... 

Parkiran mobil sangat panas karena tidak ada kanopi 

Berdayakan semua komponen untuk kemajuan lembaga 

Sepertinya boleh realisasi koperasi khusus dosen 

Buat reword mengajar untuk dosen berdasarkan pilihan mahasiswa dan pimpinan 

akses wifi di ruang dosen 

Agar fakultas mengintensifkan kegiatan-kegiatan yang menunjang keakraban/ silaturahmi para 

dosen 

Semoga semakin baik ke depan 

Semoga sarana dan prasarana bisa lebih ditungkatkan. Utamanya dalam pengadaan LCD di 

setiap kelas maupun ruangan kelas yang nyaman untuk mahasiswa karena hal ini dapat menjadi 

pertimbangan untuk calon mahasiswa baru. 

Antara universitas,fakultas,prodi selalu bersinergi agar proses pembelajaran dpt terlaksana 

dengan baik 

Setuju dengan formulir ini 

Penentu Kebijakan Kampus sebaiknya selalu memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana 

pembelajaran seperti laboratorium yang sesuai 

Tetap semangat mengembangkan kualitas kampus 

Integritas 

Tingkatkan fasilitas 

Pertahankan yg positif 



Angket ini adalah angket kepuasan dosen, sehingga angket ini sebisa mungkin untuk mengukur 

tingkat kepuasan dosen bukan instrument untuk mendapatkan masukan dari dosen. Harap 

ditinjau skala pengukuran yang digunakan. 

Dipertahankan 

FKIP Berkemajuan 

Tidak Adaji 

Sesama sivitas akademik saling menghargai dan menghormati 

Jalinan silaturahmi dan rasa kekeluargaan yang harmonis antara dosen dgn dosen, pimpinan dan 

dosen perlu dijaga untuk membangun suasana kerja yang lebih ideal dan profesional 

Perlu ada renovasi untuk sarana utamanya toilet umum 

Sangat senang bisa berkontribusi dalam kemajuan FKIP UNISMUH.. 

Sinergitas 

Lanjutkan 

Masih perlu ditingkatkan 

Tingkatkan fasilitas lagi 

Perbaikan yang lebih bagus 

Perlunya Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang sangat berpengaruh pada proses 

pembelajaran, misal ketersediaan LCD dalam pembelajaran, ruang kelas yg nyaman, dan 

fasilitas2 lain yang menunjang kenyamanan proses pembelajaran. 

Sangat setuju dengan instrumen ini 

Semoga dapat di terima dengan baik 

Terus berbenah agar menjadi lebih baik dan unggul 

Setiap bulannya sebaiknya ada diskusi ilmiah mengenai jurnal jurnal terupdate baik jurnal 

nasional dan internasional, sharing ilmu kpd dosen dosen. 

Semoga bisa ditingkatkan lagi 

Setiap awal semester harus ada pertemuan dosen untuk presentasi monitoring proses 

perkuliahan 

Sangat setuju jika semua di aplikasiKan 

Menjadi Lebih Baik lagi kedepannya 

Semoga iisian amket ini menjadi renungan kita semua Insya Allah Unismuh menjadi kampus yang 

membina geneasi berakhlak mulia dan berilmu 

Semoga lebih baik lagi FKIP Unismuh 

Semoga Apa Yang Telah Kami Sampaikan Melalui Angket Ini Dapat Terealisasi Dengan Baik. 

Perlu ditingkatkan aspek indikator pada penghargaan dosen dan pelibatan dosen untuk tidak 

lanjut dalam kerja sama dari Un8versitas/fakultas/Prodi. 

Semoga bisa lebih baik ke depannya 

Tetap semangat 

Jaya 

Aula pertemuan dosen se FKIP butuh untuk di perluas lagi 

Semoga lebih baik lagi 

Kualitas SDM yg paling utama 

Semoga laboratorium ditambah 

Sarana olahraga diperadakan 



Berkemajuan 

Lebih berbenah lagi agar lebih baik kedepannya 

Perlunya memperbanyak ketersediaan informasi dan layanan bagi dosen 

Sebagai dosen, sangat mendukung segala bentuk program kerja yg dilakukan pimpinan, untuk 

meningkatkan daya sain yg kreatif dan innovatif 

Terima kasih FKIP UNISMUH 

Fkip maju 

alhamdulillah sampai saat ini kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi. 

Koordinasi antar lwmbaga perlu dikembangkan 

Tingkatkan 

Semoga kedepannya bisa terus berkembang dan berjaya 

Semua yg tertera dalam formulir jangan cuma narasi sj Tampa bukti 

Mungkin masih perlu mengembangkan kompetensi dosen dlm publikasi jurnal internasional 

Semoga pelayanan semakin meningkat 

Tidak ada 

Tidak ada 

Diperbaik yg masih kurang 
 


