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SARAN:101 responses 

- 

0 

. 

Diperbaiki 

alhamdulillah semua fasilitas terpenuhi 

Dosen sangat membutuhkan lapangan olahraga/ bulutangkis 

Jaya selalu FKIP Unismuh 

Menjaga dan memelihara kualitas dosen dan pimpinan 

Tingkatkan kualitas bacaan alquran setiap pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa 

Sdh bagus 

Semoga bisa terealisasi 

Sejauh ini FKIP sudah cukup baik 

Tidak ada 

Sarana dan Prasarana 

tidak ada 

Sarana dan prasarana yang baik serta memadai adalah salah satu indikator menuju 

profesionalisme 

Kualitas SDM yg harus menjadi perhatian utama.  

Terus tingkatkan pelayanan prima 

Unismuh menuju Unggul 

Masih perlu menfasilitasi urusan kepangkatan dosen 

Semoga semakin jaya dan sukses kedepan 

Semoga lebih baik lagi 

Peningkatan pelayanan kepada para dosen 

Semoga Sarana dan prasarana bisa lebih ditingkatkan. 

Terus berusaha menjadi yg terbaik 

Lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanan, kesejahteraan, dan komilunikasi.  



Ada beberapa opsi jawaban tidak relevan dengan pertanyaannya. Mohon ada penyesuaian 

Bisa perbaikan lebih baik 

semoga kampus Unismuh tetap jadi kebanggaan dan mencetak generasi bangsa yang hebat 

Semoga semakin baik 

Semoga kedepannya bisa lebih baik dalam segala hal 

Semoga bisa ikut memajukan FKIP UNISMUH kedepannya 

Sarana dan prasarana lebih ditingkatkan 

Ditingkatkan lagi pelayanan menuju kualitas lebih baik 

Kebersihan toilet pada masing-masing fakultas masih perlu ditingkatkan 

Semoga bisa lebih baik kedepan 

Semoga fkip jaya selalu 

Agar fasilitas sarana dan prasarana bisa diwujudkan segera agar kinerja dosen bisa lebih baik 

lagi. 

FKIP Berkemajuan 

Lebih ditingkaykan lagi 

Universitas Muhammadiyah Makassar harus menjadi perguruan tinggi yang berkembang dan 

maju dengan adanya SDM, sarana dan prasarana yang memadai, Unismuh harus selalu 

berkolaborasi dengan lambaga manapun untuk pengembangan akademik dan kemajuan 

persyarikatan, Pembinaan mahasiswa kita selalu menjadi perhatian utama agar kita selalu 

mencetak kader dan alumni yang kompeten 

Seling menjafa fasiltas yang ada 

T 

TERUSLAH MENINGKATKAN PELAYANAN TERBAIK DAN PENINGKATAN MUTU 

Meningkatkan dalam setiap aspek yang dianggap masih perlu 

Bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk FKIP Berkemajuan 

Penentu kebijakan sebaik lebih sering memperhatikan sarana dan prasarana pembelajaran 

seperti laboratorium 

Kampus setidaknya mampu memberi Suasana nyaman dan harmoni dari hal-hal yang bersifat 

anarkis /tawuran (social strikes). 

FKIP terbaik 

Adanya perbaikan sarana dan prasarana khususnya dalam proses pembelajaran 

Terima kasih FKIP UNISMUH 

Ruangan dosen di tambah 

Semoga FKIP semakin jaya kedepannya 

Baiknya pada kegiatan2 kampus, kepanitiaan baiknya dirolling agar semua dosen bisa 

memberikan kontribusi dan pimpinan bisa melihat kompetensi dan integritas dosennya.  

Kolaborasi 

Konsisten terhadap 

Perlu ada reward khusus untuk dosen teladan dan berprestasi 

Hendaknya aliran air ke kamar mandi supaya dibuat lancar 

Semoga hal2 di atas dapat terlaksana dgn baik 

Tidak ada 

Setuju dengan form ini 



Agar lebih diperhatikan lagi semua agar bisa lebih baik 

ada dapur mini di ruang dosen 

Dilakukan pembaharuan agak Unismuh kedepan menjadi lebih baik 

Perlunya memperhatikan ketersediaan sarpras sehingga memudahkan dosen dalam 

pembelajaran sehingga membuat situasi belajar menjadi nyaman. 

Toilet kurang bersih 

Peningkatan sdm harap di tingkatkan 

FKIP berkemajuan 

Semoga universitas,fakultas,prodi selalu bersinergi agar proses pembelajaran dpt berjalan 

dengan baik 

Berharap agar informasi terkait penelitian dan pengabdian bs disebarluaskan kepada semua 

dosen, walaupun dosen yg bukan alumni Unismuh, mereka jg insyaa Allah punya loyalitas dan 

keikhlasan utk membangun FKIP. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan 

kesabaran dalam memperjuangkan pendidikan dan calon pendidik yg berkarakter Islami, 

beretika, dan berwawasan. Aamiin  

Peningkatan SDM diharapkan 

Tingkatkan 

Kebersihan pada sarana umum (Toilet) dan ketersedian air 

Memperhatikan sarana belajar seperti laboratorium yang lengkap dan nyaman untuk PAUD. 

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

tingkat kepuasan dosen bukan instrument untuk mendapatkan masukan dari dosen. 

Semoga Fkip lebih baik lagi 

Tingkatkan kerjasama antar dosen 

Berkemajuan 

Semoga laboratorium ditambah  

Untuk me 

Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian & pengabdian, dan memfasilitasi mahasiswa 

dalam mengikuti kegiatan & lomba yang berkaitan dengan kompetensinya. 

Lebih kepada perhatian kesejahteraan dan jaminan hari tua. Dimasa pensiun 

ndak adaji  

Pemetaan potensi dosen perlu dilakukan untuk melihat kekuatan dan kelemahan SDM setiap 

prodi 

PenerapanNya dipertahankan 

Ruang dosen semoga bisa segera diadakan 

Ditingkatkan 

Semoga fasilitas pembelajaran khususnya sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran 

tatap muka di kelas dapat lebih ditingkatkan. 

Sehat selalu pak dekan amin 

Konsistensi menjalankan apabila telah ada aturan yg disepakati 

Terus berbenah agar menjadi semakin baik 

Fasilitas sarana prasarana lebih diperhatikan 

lebih baik lagi ke depannya 

 


