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KEBUTUHAN FASILITAS UNTUK DOSEN DAN KARYAWAN
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USULAN FASILITAS LAIN

1) Gudang yang memadai untuk menampung sementara barang-barang yang sudah tidak
terpakai selama menunggu masa lelang atau masa pemusnahan

2) Tempat penampungan limbah medis sementara (limbah masker, sarung tangan, spuit injeksi, dan
jarum injeksi) sebelum diambil dan dimusnahkan oleh pihak ketiga

3) Ruang konseling (semoga kedepannya ada psikolog yang memang rutin ada di FMIPA) untuk
mahasiswa melakukan konsultasi

4) Ruang kuliah ditambah jumlahnya

5) Perkenankan saya memberikan usul, besar harapan saya supaya agenda rapat jangan
berbarengan dengan jam istirahat. Karena kesempatan kami (tendik) beristirahat ya hanya pada
jam tersebut. Bahkan saat ini ketika kondisi pandemi seperti sekarang, rapat online biasa
dilakukan 24 jam (tanpa mempertimbangkan jam kerja). Terima kasih, dan mohon maaf jika
kurang berkenan

6) Ruang kesenian, studio musik



KEBUTUHAN FASILITAS DI RUANG BAPAK/IBU



KEBERADAAN FASILITAS DI RUANG BAPAK/IBU



STATUS FASILITAS DI RUANG BAPAK/IBU





MASUKAN

1) Perlu pemasangan telepon/aiphone di gedung osce jurusan farmasi

2) Perkenankan saya memberikan usul, besar harapan saya supaya agenda rapat jangan

berbarengan dengan jam istirahat. Karena kesempatan kami (tendik) beristirahat ya hanya

pada jam tersebut. Bahkan saat ini ketika kondisi pandemi seperti sekarang, rapat online 

biasa dilakukan 24 jam (tanpa mempertimbangkan jam kerja). Terima kasih, dan mohon

maaf jika kurang berkenan

3) Alat olah raga, Sepeda perlu ditambah

4) Wastafel

5) UIIprint berwarna di lantai 2



LANJUTAN MASUKAN

6) Fasilitas sudah lengkap, namun perlu adanya pemerataan fasilitas tersebut untuk masing-

masing dosen.

7) layar komputer tersedia, tapi CPU lemot. Teplpon jadi satu dengan laboran

8) Jam dinding digital

9) Akhir2 ini jaringan wifi sering trouble.

10) Tambah kursi hadap

11) Penambahan Access Point (Wifi) di ruang-ruangan yang belum terjangkau atau aksesnya

lambat..

12) Sudah terangkum dalam usulan sebelumnya



LANJUTAN MASUKAN

10) Itu maksudnya Laptop disediakan fakultas atau laptop pribadi? Klo komputer mmg tdk di 

setiap meja dosen ada. Overall sudah baik.

11) Belum semua ruang dosen ada almarinya; jam cepat rusak; blm ada jaringan telepon;

15) Laptop ada tp dari dosen sendiri, misalkan mau difasilitasi jg ndak apa2. Dispenser yg rusak

mhn diganti...sm printer sdh ada tp mhn ada yg printer warna. Meja dan kursi utk pantry blm

ada di ruang dosen bersama. Tempat sampah hanya 1.

16) drawing tablet

17) stationery, almari dokumen 1 lagi (karena ada 3 orang dosen)



LANJUTAN MASUKAN

15) Sekat ruang dosen

16) Ruangan yg blm ada laptop perlu diperhatikan

17) microwave,

21) Printer scaner

22) Laptop

23) Digiatkan lagi pengajian dosen dan tendik,diadakan dikampus saja sebulan sekali,yang

ngaji dosen / tendik.

24) printer dan alat scan yang memadai untuk mengantisipasi jika UII print bermasalah

25) Dekstop



LANJUTAN MASUKAN

21) ruang rekaman video untuk pembelajaran online

22) Fasilitas komputer /laptop di ruang dosen

23) fasilitas untuk laktasi dan kesehatan

24) Sudah cukup

30) Printer tiap ruangan

31) Locker untuk tempat penyimpanan tas mahasiswa penelitian di lab

32) Kursi hadap

33) akses colokan listrik di meja dosen belum memadai

34) Pemanis ruangan, seperti tanaman, bunga imitasi



LANJUTAN MASUKAN

35) Pintu dikeuangan mohon diganti geser atau terbuka ke dalam,Krn org yg klr dr keuangan

ketika mbuka pintu sering mengenai org yg lewat di depan

36) Maintenance kebersihan dispenser

37) ada kursi dosen yang rusak dan belum di ganti

38) Butuh laptop yang handal dan mutakhir untuk pembelajaran online

39) Prodi Pendidikan Kimia butuh Laptop yang spek untuk desain grafis dan editing video

40) Kabel lan kadang bisa kadang tidak,

41) Kursi hadap yang masih kurang



LANJUTAN MASUKAN

39) Dispenser ada, tapi tidak terawat, tidak pernah dibersihkan, sehingga kotor, jadi tidak bisa

difungsikan

43) Mohon untuk dispenser di ruang dosen lantai 1 untuk dibersihkan atau diganti karena air 

yang keluar dari dispenser selalu kotor bahkan terkadang ada hewan2 kecil. Trima kasih

44) Komputer PC/laptop di setiap ruangan dosen

45) di sediakan komputer dekstop di setiap meja dosen

46) Talang AC

47) UPS

48) ruang dosen masih sempit


