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SARAN:110 responses 
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Lebih meningkatkan semua dosen pada layanan kampus 

Ingin diberi kesempatan mengajar pada fakultas lain, agar supaya SKS pengajajan terpenuhi. 

Sukses terus utk FKIP 

SEBAIKNYA PILIHAN JAWABAN ANGKET DIGANTI 

Terus meningkatkan kualitas 

semoga bisa lebih ditingkatkan lagi 

Semoga kedepan bisa menjadi lebih baik lg 

Pertahankan yang apa yang di raih.. 

Alhamdulillah 

Pelayanan mahasiswa perlu ditingkatkan 

Peningkatan pemenuhan kejiatan silaturrahmi dgn dosen2 yg sdh pensiun 

Fkip berkemajuan empowering mind into humanity 

Setelah pandemi berakhir, seminar akademik dosen dapat diadakan kembali secara rutin seperti 

sebelum pandemi 

Lebih baik kedepannya 

Dalam angket ini sqya sangat setuju untuk selalu diadakan evaluasi agar kinerja dosen menjngkat 

Perbaiki semua fasitas 

Tingkatkan fasilitas untuk lebih menambah kenyamanan kerja 

Informasi dan komunikasi ke bawah agar lebih diringkatkan. Budaya tim kerja makin 

ditingkatkan. 

Insrumen ini sudah menggali tingkat kepuasan dosen dari beberapa aspek, masih ada beberapa 

butir yg sedikit perlu perbaiki kalimatnya shg tepat untuk diberi respon. 

Berdikari dan profesional 

Agar selalu mengedepankan pelayanan yang baik kepada setiap mahasiswa dan dosen 

Kualitas pelayanan semakin ditingkatkan 

Hasil monitoring sebaiknya dijadikan dasar dalam menyusun rencana pengembangan berikutnya 

membentuk kelompok penelitian dan pengabdian di tingkat prodi 

Sebaiknya ada pemisahan toilet dosen laki2 dan perempuan. Tks 

Rata-rata sudah baik 

Pimpinan mengajak dosen- dosen yang lain dalam tim2 kecil baik dalam kepanitian maupun 

dalam program2 lainnya 

Angket kepuasaanya mungkin bagus direvisi.. 

Gedung Laboratorium ditambah agar kegiatan praktikum semakin efektif 

Sangat baik 

Semoga kedepanx fkip semakin solid amin. 

Kebersihan dan sikap tegas pemangku kebijakan sangat dibutuhkan untuk penataan kampus 

yang lebih baik. 

Pagawai dan staf kampus harus lebih humanis dalam melayani mahasiswa dan dosen. 



Semuanya sudah terpenuhi dengan baik.. kecuali fasilitas Olahraganyaa baik untuk dosen 

maupun untuk mahasiswa 

Ditingkatkan 

adakan kegiatan peningkatan mutu kualitas dosen dan aktifkan pengelola jurnal fakultas supaya 

dosen bisa rutin memasukkan artikel jika dikelola dengan baik 

Pelayanan sarana ditingkatkan 

.. 

Tidak ada 

Pemberdayaan 

Selamat dan sukses, kami sangat mendukung seluruh program kerja Kampus, UNISMUH 

Makassar Terima kasih 

Laboratorium khusus seni, serta sarana dan prasarana pendukungnya. 

Perlu diperhatikan laboratorium terpadu untuk program studi PGPAUD 

Perlu ruang dosen ditambah, supaya masing-masing punya meja tersendiri 

Demi berjalannya proses pembelajaran sebaiknya Universitas menyiapkan Lab bagi prodi yang 

membutuhkan. 

a 

Pemeliharaan dan perbaikan sarpra sebaiknya dilakukan secara rutin 

Komitmen dan saling menjaga keterlaksanaan tridharma PT 

Semoga dapat di terima 

Pelayanan semakin ditingkatkan 

- agar diintensifkan kegiatan-kegiatan yang menjalin silaturrahmi dosen - agar dosen diberikan 

kesempatan untuk studi banding ke universitas lain 

Menindaklanjuti setiap aturan yg sudah ditetapkan. 

Berkemajuan 

Ditingkatkan agar menjadi baik dan lebih baik lagi. 

Terus melakukan perbaikan dan inovasi peningkatan kapasitas SDM dan di tunjang dengan 

sarana dan prasana yg lebih baik lagi kedepannya 

Ruangan dosen yang memadai 

Semoga semakin kompak 

Kiranya peningkatan kesejahteraan disen lebih diperhatikan 

SEMANGAT 

Doaen mengembangkan materi kuliah melalui draf atau makalah sesuai bidang keahlian. 

Semoga ada penambahan sarana ruang dosen 

Lebih meningkatkan oelayanan kepada semua warga kampus 

Sangat baik dgn adanya angket ini 

Peningkatan fasilitas 

Peningkatan kinerja dosen dan fasilitas pendukung pada sarana olah raga 

Tidak ada 

Sukses terus FKIP Unismuh 

Semoga semakin jaya kedepannya.. 

Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan Olehnya pemenuhan akan hal tersebut 

sebaiknya di siapkan 



Pertahankan 

Disediakan ruang dosen yg memadai dan ditingkatkan kesejahteraan dosen 

Saling mendukung dalam pengembangan kampus Unismuh kdepannya 

Lebih baik lagi 

Sinergitas Dosen, pimpinan dan karyawan lebih ditingkatkan lagi 

Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkuliahan sebaiknya dilakukan secara rutin 

Terimq kasih, semoga fkip semakin maju 

Selalu berbuat yang terbaik untuk kemajuan prodi 

Semoga bisa terpenuhi 

Sarana olahraga dan biaya mengikuti seminar nsional dan internasional bagi dosen biasa. 

Semoga dapat direalisasikan 

Pemberian penghargaan atas prestasi kerja dosen yang baik 

Agar ada peningkatan ke depannya. 

Saya sangat setuju terhadap perbaikan sarana dan prasarana dikampus, misalnya ketersedian 

LCD, ruang kelas yang nyaman, dosen diberikan ruang untuk mengembangkan potensinya. 

0 

Maaf, saya agak bingung di beberapa pertanyaan. Yang ditanyakan kondisi ideal, atau kondisi 

nyata. Kalau kondisi ideal, tentu hampir semua pertanyaan diisi SANGAT SETUJU. Tapi kalau 

kondisi nyata, menurut saya pilihan jawabannya tidak relevan. Mestinya pilihannya, A. SANGAT 

BAIK B. BAIK C. CUKUP D. KURANG. Sekadar masukan. Semoga berkenan. Terima kasih 

Semakin Berjaya 

A. Rahim 

Semoga sarana dan prasarana untuk pelajaran luring bisa ditingkatkan 

FKIP Unismuh teruslah meningkatkan kualitas, sehingga menurut saya, jika ada kekurangan agar 

dijadikan evaluasi dan instrospeksi diri karena masih berproses menuju FKIP Berkemajuan, 

semoga FKIP Unismuh bisa menjadi tempat yang tepat dan nyaman bagi dosennya beribadah 

untuk beramal jariyah semata-mata karena Allah Swt, aamiin. 

perbaikan sarana dan prasarana  

--- 

semoga segalanya semakin baik 

Meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa 

Semoga dalam waktu dekat terdapat fasilitas olahraga yang memadai 

Insya Allah bertambah maju 

terjalinnya kerjasama antar pihak baik pimpinan sampai pada Dosen serta karyawan lingkungan 

FKIP Unismuh Makassar. sehingga menciptakan sebuiah kerjasama tidak hanya sebuah slogan 

akan tetapi kerja sama serta hubungan baik keluarga besar FKIP unismuh Makassar dalam satu 

visi mengembangkan pendidikan serta menghasilkan alumni yang berkompeten di bidang masin-

masing. 

Semoga Universitas Muhammadiyah Makassar semakin maju dan berkembang 

Semoga Apa Yang Menjadi Hasil Evaluasi Angket Ini Dapat Ditindaklanjuti Dengan Harapan 

Kedepannya Akan Lebih Baik. 
 


