
EVALUASI KEPUASAN DOSEN TA 2020/2021 – 1 

PENGELOLAAN SDM  

 
Skor kepuasan dosen terhadap SDM adalah 3,46 (rentang baik-sangat baik)  dimana rerata tertinggi adalah kejelasan kebijakan terkait pengembangan karir 

seperti  pelatihan bagi karyawan maupun studi lanjut serta konsistensi pelaksanaan kebijakan dalam menyikapi situasi Pandemi Covid 19  
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EVALUASI KEPUASAN DOSEN TA 2020/2021 – 1 

LAYANAN PENELITIAN 

 
Skor kepuasan dosen terhadap layanan penelitian adalah 3,44 (rentang cukup-baik)  dimana rerata tertinggi adalah kejelasan alur pengajuan proposal, 

pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, sedangkan nilai terendah adalah ketersediaan fasilitas untuk membantu pelaksanaan kegiatan penelitian 

termasuk terkait dengan keselamatan dan kesehatan personel dalam menjalankan kegiatan penelitian situasi Pandemi Covid19  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Kejelasan
kebijakan yang
terkait dengan

penelitian

Kejelasan alur
pengajuan
proposal,

pelaksanaan dan
pelaporan
kegiatan

penelitian

Kesediaan dan
daya tanggap tim

LPPM
memberikan
layanan atau

konsultasi terkait
dengan kegiatan

penelitian

Ketepatan
informasi yang

diberikan terkait
dengan kegiatan

penelitian

Kompetensi tim
LPPM dalam
memberikan
layanan atau

konsultasi terkait
dengan kegiatan

penelitian
termasuk

kegiatan hibah
internal maupun

eksternal

Keramahan tim
LPPM dalam
memberikan
layanan yang

terkait dengan
kegiatan

penelitian

Ketersediaan
fasilitas untuk

membantu
pelaksanaan

kegiatan
penelitian

termasuk terkait
dengan

keselamatan dan
kesehatan

personel dalam
menjalankan

kegiatan



EVALUASI KEPUASAN DOSEN TA 2020/2021 – 1 

LAYANAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
Skor kepuasan dosen terhadap layanan PKM adalah 3,46 (rentang baik-sangat baik)  dimana rerata tertinggi adalah kejelasan alur pengajuan proposal, 

pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian dan ketepatan informasi yang diberikan terkait dengan kegiatan PKM 19  

 

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

Kesediaan dan daya tanggap
tim LPPM memberikan layanan
atau konsultasi terkait dengan

kegiatan  PKM

Ketepatan informasi yang
diberikan terkait dengan

kegiatan PKM

Kompetensi tim LPPM dalam
memberikan layanan atau
konsultasi terkait dengan
kegiatan PKM  termasuk
kegiatan hibah internal

maupun eksternal

Keramahan tim LPPM dalam
memberikan layanan yang

terkait dengan kegiatan PKM

Ketersediaan fasilitas untuk
membantu pelaksanaan

kegiatan PKM termasuk terkait
dengan keselamatan dan

kesehatan personel dalam
menjalankan kegiatan PKM

situasi Pandemi Covid 19



EVALUASI KEPUASAN TENDIK TA 2020/2021 – 1 

PENGELOLAAN SDM  

 
Skor kepuasan dosen terhadap pengelolaan SDM adalah 3,39 (rentang baik-sangat baik)  dimana rerata tertinggi adalah pada kejelasan SOP dan job 

description 
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