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Tugas Pokok 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Sarana dan Prasarana 

 



 

  



 

  



Hubungan Dengan Pimpinan 

 

  



 

  



Pengembangan Kompetensi 

 

  



 

  



Pengembangan Karir/Jabatan 

 

  



Penelitian 

 

  



 

  



Pengabdian kepada Masyarakat 

 



 

  



Tugas Tambahan 

 



Kerjasama 

 



Kepedulian Kampus 

 

  



Kebutuhan kesejahteraan 

 



 

  



Fasilitas Pendukung 

 

  



 

  



 

SARAN:85 responses 

- 

Tidak ada 

Tidak ada 

0 

Jika kita prioritas pada kualitas pengajaran maka kesejahteraan dosen perlu selalu ditingkatkan 

Semoga bisa lebih baik lagi 

Fkip berkemajuan 

Semoga lebih baik lagi 

alhamdulillah semua tersedia 

Berkemajuan 

Dosen mendapat tunjangan untuk paket data dalam rangka perkuliahan berbasis internet 

Sarana dan prasarana lebih ditingkatkan 

Terus ditingkatkan 

Ditingkatkan lagi kedepannya 

Difasilitasi untuk mengikuti kegiatan akademik seperti workshop, seminar, dll. 

Pimpinan tetap memperhatikan sarana dan prasarana belajar dan pembelajaran serta kesehatan 

Sama sama saling mengingatkan terkait semua peningkatan sdm mahasiswa 

peningkatan kualitas pemberkasan berkas 

Tingkatkan terus layanan baik dari segi prasarana maupun pendanaan buat dosen yang 

melakukan pengabdian kepada masyarakat 

No komen 

Tersedianya ruang olahraga untuk dosen. 

Fasilitas ditingkatkan lg 

Air kadang tidk mengalir 

Siap memajukan FKIP UNISMUH lebih baik kedepannya.. 

Semoga semester berikutnya sdh Offline. Ketika pembelajaran tatap muka, semoga tersedia LCD 

di setiap kelas agar pembelajaran lebih menarik 



Ruang kelas /perkuliahan Yang tidak bersih, toilet yang tidak bersih, bahkan tidak difungsikan.. 

Baik 

Semoga tercapai apa yang direncanakan. Aamiin 

Kuesioner ini menjadi acuan/pedoman bagi dosen.Sangat baik.Was  

Peningkatan sarpras perlu mendapat perhatian, sehingga perkuliahan menjadi nyaman. 

Keterbukaan dlm komunikasi antara dosen dan pimpinan 

Ndak Adaji 

Sukses selalu FKziP Unismuh 

Sediakan fasilitas olahraga 

Semoga baik 

Perlu ditingkatkan kegiatan seminar akademik baik berskala nasional maupun internasional, baik 

pada tungkat mahasiswa maupun pada tingkat tenaga pendidik. 

Pentingnya menumbuhkan kebersamaan antar prodi dalam lingkup fakultas, dengan melakukan 

kegiatan tertentu, minimal sekali dalam satu semester 

Semoga universitas,fakultas,dan prodi selalu bersinergi agar pelaksanaan proses pembelajaran 

dpt berjalan dengan baik 

alhamdulillah selama ini sistem telah berjalan dengan baik... 

Semoga bisa lebih baik kedepannya 

Kualitas sdm yg utama 

Dengan adanya evaluasi ini maka kualitas SDM dosen pendidikan matematika dan mahasiswa 

makin meningkat 

Setuju denga n fiormnini 

Pertemun rutin dosen akhir dan awal semester 

Senantiasa kompak 

Perlu adanya peningkatan perbaikan 

Sedapat mungkin semua yg ada pada naskah isian diperadakan sehingga dosen bertambah 

termotivasi mengajar 

Pertahankan 

Tingkatkan dana penelitian dan pengabdian 

Semoga selalu maju dan terus berkembang 

Semoga selalu Jadi semakin baik tiap tahunnya 

Pelayanan prima merupakan harga mati. Semoga kita dapat konsisten menjalankan 

ruang dosen di perluas 

Segala bentuk aktivitas dosen yg kreatif mengharapkan dukungan yg memadai dari pimpinan dan 

dosen lainnya 

Pelayanan di FKIP sdh sgt bagus, bila boleh dipertahankan dan ditingkatkan 

Semoga semakin baik 

Fasilitas ruang dosen semakin ditingkatkan 

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. 

Kesejahteraan dosen dan karyawan lebih ditingkatkan 

selama ini sudah cukup baik tinggal ditingkatkan 



Seminar akademik di lingkup FKIP diaktifkan kembali 

Semoga terus berusaha menjadi yang terbaik 

Kebersihan toilet perlu diperhatikan 

FKIP terbaik 

Jayalah selalu FKIP 

Tingkatkan 

Meningkatkan proses pembelajaran sesuai dengan bidangnya. 

Perlu menfasilitasi dosen untuk kensikan pangkat 

FKIP Berkemajuan 

Membangun kebersamaan 

Perlu peningkatan pelaksanaan monev di setiap Indikator angket kepuasan, kemudian yang 

belum tercapai dengan sangat baik, ditindaklanjuti dengan pengembangan kegiatan yang 

mencakup indikator angket. 

Saling Merawat fasilitas yang ada 

Semoga senantiasa sukses dan semakin jaya 

Perlu adanya program PKM yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama dalam lingkup FKIP 

Laboratorium ditambah 

Sebaikx diadakan pertemuan penyamaan persepsi tentang penilaian penelitian mahasiswa 

(kualitatif,kuantitatif) 

 


