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Berikan Saran / Kritik anda untuk Fakultas  

Semoga lebih baik.  

- 

Harusnya pada saat penyampaian informasi yang penting, di buat cara agar mahasiswa tau dan 
tidak ketinggalan  

Saya sejauh ini belum begitu menikmati fasilitas fakultas karena angkatan 20' belum pernah offline 
saya harap apa yang saya harapkan di fakultas dapat melayani mahasiswa lebih baik terimakasih 

Musholla lantai 3 di layakkan. Biar nantinya jika waktu solat tiba, yang di L.3 tidak perlu ke L.4.  

Semoga lebih sering perbaikan 

Semangat 

Sistem layanan fakultas semoga bisa lebih baik lagi  

Maaf sebelumnya, saya izin bertanya saja  
Mengenai informasi-informasi kampus terutama fakultas biasanya langsung dishare kepada 
mahasiswa melalui apa? Karena dari mahasiswa masih banyak terdapat berita tidak pasti (hoax) 
bagaimana solusinya?  
 
Terima kasih 

Semoga tambah keren dan kompak lagi serta dapat memaksimalkan apa yang ada di fakultas 
syari'ah guna memprioritaskan masyarakat fakultas syari'ah Aamiin 

Saran saya seharusnya ada seminar tentang fakultas syariah tersendiri agar mahasiswa mengetahui 
tentang fakultas syariah  
Kritik:pelayanan untuk mahasiswa kurang puas sehingga mahasiswa banyak yang tidak mengetahui 
tentang pelayanan 

Alhamdulillah dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan 
fakultas sudah cukup jelas dan dapat dimengerti 

Harus lebih optimal lgi dalam mengayomi mahasiswa terutama mahasiswa semester akhir maupun 
awal  

Semoga fakultas tetap memberikan layanan yang terbaik, serta merespon setiap keluh kesah yang 
di ada 

Layanan fakultas perlu ditingkatkan lagi  

Karena belum mengalami kendala dan semoga jangan ada kendala jadi saya belum bisa merasakan 
layanan dari fakultas. Saran si lebih sering update informasi tentang fakultas khususnya yang 
berhubungan dengan mahasiswa secara langsung 

saran semoga fakultas syariah lebih baik 
kritik karena belum pernah memasuki gedung syariah tidak ada kritik dari saya 

Menerima setiap masukan mahasiswa dan merespon cepat ketika mahasiswa membutuhkan 
informasi/layanan dari fakultas. Semoga lebih baik lagi kedepannya 

Layanan fakultas syariah agar lebih baik lagi ke depannya  

Bisa lebih baik lagi kedepannya dalam merespon mahasiswa 

Saya sudah 2 kali mendapatkan nilai yg kurang di semester 2 dan 1, saya sudah mencoba untuk 
menghubungi dosen tersebut, namun dari pihak fakultas sudah tidak mau untuk membantu lebih 
lanjut, oadahal, kuliah yg lain sayang mendapatkan nilai A dan B, namun hanya 2 makul itu yg 
mendapatkan nilai E dan C, seharusnya fakultas dapat membantu tentang dosen atau mata kuliah 
yg menjadi beban bagi sebagian mahasiswa, mungkin saya hanya sebuah rakyat kecil yg meminta 
untuk di bela demi orabg tua saya yg semakin hari emakin menua. 

Menurut saya, fakultas sudah baik dalam melayani mahasiswa dalam bidang menyampaikan 
berbagai informasi di ig fasya. Mungkin nanti ada sosmed yg lain, khusus untuk informasi tertentu. 

Saran untuk layanan fakultas agar ditingkatkan lagi dengan sebaik-baiknya 



Kurang nya informasi mengenai kefakultasan terutama untuk para Maba bahkan para Maba sendiri 
kebingungan mencari informasi mengenai kefakultasan misalnya dosen pembimbing saja tidak tahu 

Tingkatkan lagi 

Tingkatkan pelayanan agar sangat jelas 

Semoga jadi lebih baik  

- 

lebih di tindak lanjuti lagi dalam pelayanan terutama bagi mahasiswa yg mau mengajukan judul :) 

Pelayanan ataupun kinerja baik itu dari bagian administrasi fakultas dan pejabat fakultas sudah 
cukup baik. Namun alangkah baiknya jika ditingkatkan kembali, agar kepercayaan mahasiswa 
fakultas syariah semakin meningkat terhadap bagian administrasi fakultas maupun pejabat fakultas. 
Karena bagaimana pun, kami hanyalah seorang mahasiswa yg tentunya masih harus dibimbing atau 
diberitahu bagaimana cara menggunakan fasilitas atau menyelesaikan hambatan yang ada di 
fakultas syariah. Dan menurut saya itu sudah menjadi resiko beserta tanggung jawab dari tugas 
bagian administrasi ataupun pejabat fakultas. Terimakasih:) 

1. Orang adm fakultas mohon untuk ramah saat ada mahasiswa datang ke adm, setidaknya 
senyum. 
2. Mohon untuk mensosialisasikan kalau ada pemberitahuan apapun terkait perkuliahan. 
3. Jika ada mahasiswa yang datang ke adm dan meminta tolong terkait masalah perkuliahan 
ataupun sistem jangan di lempar-lemparan, suruh kesana suruh kesini. 
4. Untuk pengumuman judul skripsi tolong di percepat lagi. 
 

Terimakasih.      

Semoga yang semester 3 ke atas dapat segera ofline dan untuk pelayanan fakultas di perbaiki lebih 
responsif lagi bagian administrasi ketika ada mahasiswa yang kedapatan trobel sistem  

Meningkatkan layanan fakultas kepada mahasiswa 

Saran saya kedepannya kalo semisal masih online, harap lebih perhatian kepada mahasiswa 
khususnya mahasiswa yabg baru 

Semoga pelayanan nya semakin bagus dan akun sisca lebih ditingkatkan lagi 

Semoga fakultas syari'ah lebih baik lagi kedepannya 

Sebaiknya semisal ada manuver kebijakan seperti semester pendek, layanan kredit dan keprodian 
bisa dilakukan public hearing sehingga mahasiswa tau ada perubahan, tidak kami yang mencari info 
dari pelayanan, akademik harus tau lebih dulu dari pada mahasiswa, dan seharusnya solutif dalam 
berbagai masalah akademik, tanggap dan responsif dalam melayani mahasiswa 

meningkatkan kinerja sistem sisca lebih baik lagi agar tidak cepat eror 

Tolong perbaiki lagi dari segi layanan, kami mahasiswa juga ingin dilayani dengan baik, 1 

Semoga sistem e-class pada fakultas syari'ah terutama prodi hes lebih baik dan tidak ada kata 
kendala eror pada presensi pelajar 

untuk jadwal sempro kompre sama sidang 1 lagi pengajuan judul sebaiknya pengumumannya terlalu 
lama banget menurut saya itu menghambat banget buat kelulusan Mahasiswa , alangkah baiknya 
kurang lebih paling lama 3-1minggu , Terimakasih 

Semoga semakin maju dan cepat dalam melayani kelih kesah para mahasiswa 

Sistem Siska lebih di tingkatkan lagi demi kenyamanan mahasiswa  

Karena pembelajaran masih online jadi belum terlalu paham akan pelayanan fakultas. Pelayanan 
dari fakultas sudah baik dan perlu ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi.  

Pelayanan di fakultas di lengkapi lagi. Agar informasi fakultas lebih jelas dan lebih tersampaikan ke 
mahasiswa 

Segere ditindak lanjuti masalah-masalah yang sering dialami mahasiswa,dengan menindak lanjuti 
masalah itu semoga bisa lebih baik 



Semoga lebih maju lagi 

pelayanan untuk mahasiswa sudah baik semoga bisa ditingkatkan 

Semoga pelayanan Lebih baik lagi 

Semoga untuk ke depannya layanan informasi di fakultas lebih ditingkatkan lagi 

Saran: Berharap agar pelayanan di fakultas jauh lebih baik lagi. Krtitik: Kadang masih slow respon tp 
ttp ditindaklanjuti  

semoga prodi periode selanjutnya tambah baik 

mantap 

harap diperbaiki lagi 

Untuk layanan di fakultass syariahh supaya bisa lebih baik lagi  
Terima Kasih 

Kapan kuliah ofline ?? 

Semoga Sisca tidak mudah error 

Staff tidak terlalu serius menanggapi keluhan mahasiswa 

Lebih sat set jika ada keresahan dari mahasiswa 

Untuk bagian e-class atau Sisca sering terjadi eror 

Jika ada informasi apapun sebaiknya di sampaikan secara menyeluruh dan tepat waktu.  

Alhamdulillah baik 

Untuk masalah-masalah kendala termasuk administrasi diterangkan lebih jelas dan tercantum nomor 
dari pihak administrasi yang dapat dihubungi. Sehingga memudahkan dalam menyelesaikan 
kendala. 

Saya suka tertinggal informasi fakultas 

Semoga Fakultas bisa lebih bekerja lebih baik lagi terkait kendala sistem baik itu SISCA maupun 
ECLASS.  

Puas 

sudah baik 

Terimakasih 

Berharap lebih baik lagi untuk fakultas syariah 

Saya harap kedepannya Fakultas Syariah menjadi yang terbaik 

Memperbaiki pelayanan pada fakultas agar mahasiswa tidak terkendala lagi mengenai perkuliahan 

Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam menanggapi permasalahan/kendala yang dialami 
mahasiswa 

Semoga kedelannya fakultas syari'ah lebih maju...memberi dosen yang kompeten dan mahasiswa 
menjadi lebih baik dan kompeten juga 

- 

Terus meminimalisir kendala dan hambatan sistem layanan fakultas 

Untuk info, kedepannya dibuatkan media sendiri. Untuk update info terkait perkuliahan 

Sudah baik 

Untuk Fakultas Syariah untuk kedepannya tingkatkan kualitas sarana dan prasarana 



Saranya jika masih online ada bantuan kuota  

Offline untuk smt ini 

Bisa lebih baik dalam kedepannya tentang pemberian informasi dan jelas, di permudah bagi 
mahasiswa apabila ada kendala melakukan kepentingan kepentingan dengan fakultas  

Perlunya keterbukaan dan kerjasama sesama pejabat KAMPUS, Terimakasih 

Semoga dalam sistem pelayanannya tambah baik lagi 

Semoga selalu memberikan yang terbaik 

Lebih responsif, dan menjadi pengantar lidah ke birokrat universitas 

Seharusnya informasi-informasi yg terkait tentang akademik dari fakultas di sampaikan jauh jauh 
hari, tidak mendadak saat menyampaikan informasi tersebut. 
Dan kami selama online tidak merasakan tentang rasanya fasilitas kampus atau pun fasilitas-fasilitas 

lainnya , Trimakasih      

Hara untuk kinerja sisca diperbaiki lagi 

Alhamdulillah dari layanan fakultas bisa membantu segala kendala perkuliahan 

Hanya kurang terbukanya sistem layanan informasi yang baik dan terkadang kurang jelas 

Semoga fakultas syariah bisa lebih berkualitas 

Menurut saya sebaiknya jika ada apa-apa langsung diberitahukan kepada mahasiswa jadi tidak 
simpang siur. 

Saya dari Sema sudah mengirimkan data untuk mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah dan tidak 
bisa kredit karna mata kuliah dihapuskan tetapi tidak ada tindak lanjut.  

Perbaiki Niat  

saran saya kedepannya lebih ditingkatkan lagi untuk layanan sistem informasi fakultas 

lebih baik ke depannya 

Jadilah selayaknya pelayanan universitas bukan lagi institut, bukan lagi sekolah tinggi 

Kurang dalam informasi 

Jangan diamkan mahasiswa saat mahasiswanya sedwng banyak kendala mengenai sistem nya 

Informasi penting sering kali dishare lewat sosial media, alhasil sering tenggelam. Saya harap bisa 
diperbaiki lagi 

Tetap memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa 

Saran: Untuk Sisca kedepannya lebih ditingkatkan lagi untuk bagian eclass dan login agar tidak 
terlalu sering error kedepannya terimakasih  

- 

Oke  

Semoga fakultas lebih baik dan semakin berkembang lagi   

Semoga Fakultas Syari'ah menjadi lebih baik. 

Fasilitas sudah cukup bagus dan bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya 

Lebih update informasi biar gk gagal update 

Hanya sedikit saran sesikit lebih di tingkatkan lagi untuk pelayanannya jangan sampe ada 
mahasiawa yang gak tau informasi tentang fakultasnya. 

Mohon untuk lebih melayani lagi 



Saran dari saya semoga semua sistem dan layanan fakultas syariah lebih baik lagi 

Sudah cukup baik, tinggal diperbaiki masalah Sisca yg nge-down 

Seluruh pelayanan dari Fakultas Syariah sudah sangat baik, semoga untuk kedepannya bisa lebih 
baik lagi dan semakin berkualitas. 

Semoga bisa lebih baik lagi untuk kedepannya 

Lebih baik dan maju kedepannya 

Lebih ditingkatkan lagi tentang menggunakan sistem layanan dari fakultas supaya mahasiswa lebih 
puas lagi  

Untuk fakultas lebih baik lagi dalam melayani mahasiswa yang mungkin sedang kesulitan dalam hal 
yang berkaitan dengan fakultas. Dan berikan infomasi yang jelas dengan cara kerjanya juga yang 
jelas  
 
 
Sekian dan terimakasih  

Mohon maaf kalo dari saya sendiri kalo ada masalah problem di fakultas itu nggak langsung di 
respon nunggu beberapa hari kemudian baru di respon, semoga kedepanya lebih baik lagi dan 
responya cepet. Tidak memandang bulu dll. 
 

Trimakasih      

<3 

Semoga terkait layanan akademik bisa lebih baik lagi 

Tolong tingkatkan layanan akademik, administrasi, dsb. Tidak ada sarana untuk melihat informasi-
informasi terkait fakultas maupun institusi secara jelas.  

Saran : tolong buat layanan khusus mahasiswa dan khusus dosen, jangan digabung, waktu itu 
pelayanan lama sekali, pas saya chat bilangnya sibuk karena tidak hanya mengurusi mahasiswa 
tapi juga dosen dan fakultas, terimakasih 

Sebaiknya perlu ada pembenahan agar semua mahasiswa bisa menikmati dan tahu apa yang ada 
difakultas 

Saran saya, segera perbaiki sistem sisca demi kenyamanan para mahasiswa UIN karna situs ini 
sering terjadi masalah di saat yang sangat dibutuhkan mahasiswa UIN. Terima kasih, semoga dapat 
mendengar saran dan kritik para mahasiswa. 

Semoga masalah-masalah tentang server kampus segera ditindaklanjuti dan diperbaiki agar lebih 
mudah dan cepat. 

Saya tidak memiliki kritik dan saran karna selama daring belum cukup puas atas fasilitas dari 
fakultas 

Terlalu banyak pengisian angket tanpa langsung dibtindak lanjuti 

sistem sisca mohon bisa lebih diperbaiki karena terkadang suka error terimakasih 

Saran : Tingkatkan kembali layanan informasi terkait informasi yang berkaitan dengan mahasiswa 
fakultas syariah, terutama dalam media Instagram. Tidak hanya informasi tentang jadwal mahasiswa 
yang akan ujian, baik munaqosyah, semprop ataupun komprehensif. Mungkin bisa ditambah terkait 
informasi beasiswa, tekait cara mengatasi kendala ketika ada mahasiswa yang kesulitan dalam 
menjalankan kuliah. Intinya layanan informasi harus terbuka.  

Saran: saya berharap layanan sistem informasi dari fakultas lebih diperjelas lagi, bila melayani atau 
mengurus" mahasiswa/i yang terjadi kesalahan ya, cepat ditindak lanjuti. 
Kritik : kurang jelasnya informasi disaat mengambilan mata kuliah dan info" lainnya, kadang Sampe 
sekrng sy bingung kalo ada kesalahan dlm sistem Sisca harus menghubungi siapa Krn tidak tau 
menahu dan belum berpengalaman.  

Terimakasih      

Lebih ditingkatkan lagi pelayanan fakultas untuk mahasiswa baru yang belum merasakan kuliah 
offline 



Semakin maju dan segera diperbaiki 

Mengenai sistem absensi dan pengambilan mata kuliah di sistem sisca yang kadang kala menemui 
kendala seperti kehilangan mata kuliah  

Sejauh ini, Layanan Fakultas sudah cukup memuaskan. Akan tetapi, alangkah baiknya jika lebih 
ditingkatkan lagi sehingga mahasiswa akan semakin puas dengan pelayanannya. 

Semoga kedepannya lebih tanggap terhadap keluh kesah mahasiswa fasya 

semoga kedepannya layanan di fakultas lebih bisa di tingkat kan 

Semoga kedepannya lebih baik lagi 

Sistem akademik khususnya sisca yang kurang memadai. Kan informasi informasi yang real kurang 
jelas dan disampaikan kadang sampe kekita telat. 

Lebih ditingkatkan dalam melakukan pelayanan kepada mahasiswa jika ada kesulitan yg dihadapi 
oleh mahasiswa 

Menurut saya sangat baik mohon tetap dipertahankan ya pak 

Semua layanan sudah baik, pertahankan dan tingkatkan lagi. 

diperbaiki  

Saat pengisian KRS agar tidak ada lagi masalah baik mata kuliah kredit ataupun paket, harapannya 
semoga sistemnya bisa lebih baik lagi. 

Sangat baik dan semuanya sesuai dengan fakultas masing2 

Untuk staf fakultas , lebih fast respon dalam membalas cht mahasiswa. 

Ngelayanin mahasiswa nya jangan judes-judes 

Lebih ditingkatkan lagi dalam petunjuk teknis sistem layanan fakultas dan semua informasi tentang 
fakultas 

Lebih mendengarkan lagi apa keluh kesah dari mahasiswa dan segera bertindak 

Saya harap untuk informasi-informasi penting menyangkut akademik maupun non akademik 
disampaikan kepada mahasiswa secara jelas. Mengenai pelayanan seperti sistem sisca saya 
kurang puas karena belakangan ini banyak sekali kendala seperti sistem eror, masalah sks kredit 
yang awalnya sudah kami pilih tiba-tiba hilang.  

mungkin belum ada untuk saat ini 

Semoga lebih baik lagi kedepanya 

Lebih memperhatikan aspirasi mahasiswa 

lebih gercep lagi      

Semoga lebih baik  

Lebih baik untuk kedepannya 

Memperbaiki sistem agar mudah lagi kedepanya 

Baik dan bagus 

Saya sangat mengapresiasi kepada bapak supani, karna beliau sangat baik dan ramah dalam 
menanggapi mahasiswa yang bermasalah. Kritik saya kepada dosen yang masih kurang efektif 
dalam memberi materi dalam perkuliahan.  

Sistem Academic tolong diperbaiki 

Semoga menjadi lebih baik kedepannya. Horas Syariah! Horaasss 

Maaf saya belum dapat kuota belajar karena nomornya ganti jadi mohon diperiksa ulang biodata 
setiap mahasiswa. 



Tingkatkan lagi pelayanan yang ada agar nanti pada saat perkuliahan offline sudah aman terkendali 
baik dari sitem sisca masih suka eror semoga kedepannya sudah minim ke eroran di sistem sisca 

Semoga kedepannya menjadi lebih baik 

terkadang masih suka eror dan ditindaklanjuti namun lama, kedepannya semoga bisa langsung 
dihandle  

Di mohon untuk mata kuliah yang sudah dihapus, agar memberikan kelas lebih dari satu atau 
diperbolehkan mengikuti kelas antara. karena kemungkinan banyak yang belum lulus mata kuliah 
tersebut sehingga sering kali kelas sudah penuh karena kuota terbatas hanya 50 mahasiswa. Dan 
itu sangat menghambat mahasiswa untuk cepat lulus 

Siap siap berdoa 

Mungkin ada sebagian anak yg terkendala terkait layanan fakultas. Tp saya sendiri alhamdulilah 
tidak ada kendala apapun, terimakasih 

jika mahasiswa sudah konfirmasi kendala, tolong cepat balas setelah menerima konfirmasi dari 
mahasiswa 

Informasi yg diberikan harus jelas, tidak ada kendala sistem maupun operator, cepat penanganan 
terhadap masalah tanpa menunda-nunda, dan mahasiswa puas dg pelayanan dari fakultas yg 

diberikan         

Untuk layanan fakultas terutama sisca sering eror mohon diperbaiki sistemnya apalagi setiap 
pengisian KRS. Website fakultas kurang update.  

Cukup 

Lebih cepat lagi ketika merespon, beberapa kali kami bertanya dan hanya di-read saja. Selebihnya 

sudah bagus   

Mushola terlalu kecil 

Semoga dengan adanya rangka evaluasi ini menjadi lebih baik pada fakultas syariah 

Lebih di kondisikan lagi terkait pelayanan di fakultas. 

Perbaiki untuk langkah kedepannya, informasi system dan layanannya,fakultas syariah pasti maju 
dan jaya selalu! 

Mohon maaf 

Mohon untuk merespon dengan cepat keluhan keluhan yang diterima fakultas, jangan di demo 
dahulu baru bergerak 

Kedepannya semoga fakultas syariah bisa lebih baik lagi di bandingkan dengan fakultas sebelah 

No coment 

Baik 

- 

Prioritaskan Orang orang sekitar 

Untuk lebih memperhatikan lg sistem yg ada di fakultas dan kampus, untuk menghindari kejadian 
yang kemarin, fakultas sempat di demo karena banyak mata kuliah yang hilang. 

Tolong buka lagi kredit bawah untuk mahasiswa yg terkendala. Terimakasih 

Harapannya untuk layanan administrasi fakultas lebih responsif 

Semoga sistem akademiknya lancar agar sistem pembelajaran menjadi nyaman  

Ketika mahasiswa sedang mengalami kesulitan kedepannya lebih diarahkan dan dikasih solusi. 
Lebih baik lagi. 

Lebih update lagi tentang info terbaru  

Lebih memperhatikan kebutuhan mahasiswanya 



Layanan fakultas cukup baik 

Semoga kedepannya lebih memudahkan mahasiswa, terkait apapun masalah yang sedang dihadapi 
mahasiswa. Pelayanan juga ditingkatkan sehingga lebih memudahkan mahasiswa 

Mungkin bisa lebih fast respond jika terjadi problem di layanan fakultas 

- 

Semoga menjadi fakultas yang lebih baik 

Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi dalam melayani para mahasiswa yang mengalami kendala 
dan lebih tertata lagi dalam menyusun rencana studi biar tidak terjadi miskominikasi 
Terimakasih 

lebih ditingkatkan untuk kenyamanan bersama 

Terkadang ada beberapa dalam pelayanan mungkin karena banyak yg mengajukan akhirnya dalam 
pelayanannya terjadi hambatan atau terkadang pula ada yang dalam melayani kurang. Semoga 
lebih baik lagi dalam pengembangannya setelah adanya peralihan dari IAIN ke UIN 

Untuk gedung fakultas syariah mohon di beri lift.biar mahasiswanya ga naik turun tangga ..kan cape 
pak ngos ngosan 

semoga fakultas bisa memberikan informasi dengan lebih jelas dan lebih memadai lagi 

Mohon evaluasi kembali apabila saat2 pengambilan krs supaya tidak ada lagi mahasiswa yang 
kehilangan krs paket ataupun kredit. terima kasih. 

Lebih mencari solusi untuk kemaslahatan umat 

Lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya 

Tidak ada 

Tidak ada 

Ada grup khusus untuk fakultas untuk mengakses info seperti beasiswa, dan info terupdate lainya 
mengenai fakultas atau pun Universitas, agara kami tdk ketinggalan info 

Lebih bertanggung jawab lagi dalam melayani mahasiswa, jika mahasiswa melaporkan masalah 
terkait sistem atau apapun itu terkait kampus tolong di tindak lanjuti dan di berikan solusinya. Jangan 
hanya di beri jawaban yang tidak bersolusi malah di beri jawaban agar mahasiswa yg mempunyai 
masalah diam. Bekerjalah dengan profesional. 

G 

- 

Memajukan prestasi akademik maupun non akademik Mahasiswa agar mampu mengeluarkan 
bakat-bakat yang ada maupun bakat yang terpendam  

Semoga dapat ditingkatkan lagi terkait pelayanan dari fakultas apalagi untuk mahasiswa yang belum 
pernah tatap muka 

1. Sebaiknya informasi yang diberikan di IG (Instagram) yang bentuk file gambar menggunakan 
yang kulaitas HD, kadang ada beberapa jadwal ujian atau pengumuman yg hanya asal screenshot 
dari modal hp lalu diupload sehingga hasil yang ditampilkan di IG kuliatasnya jelek dan blur.. 
2. Minta responnya tolong lah, seringkali saya minta surat keterangan aktif kuliah di kasihnya 1 
minggu kemudian oleh pak Firman. Kami menghargai para dosen para karyawan fakultas tapi 
tolonglah hargai kami, saling menghargai. #Pelayanan fakultas syari'ah slow respon.  

Lebih baik lagi dalam melayani mahasiswa 

Saya harap sistem pelayanan terhadap mahasiswa fakultas syariah semakin baik kedepannya.  

Saran perlunya ditingkatkannya lagi untuk sistem fakultas karena sering terjadi nya eror dalam ec-
lass 

Semoga bisa lebih ramah dalam pelyanannya  



Semoga untuk kedepannya dapat lebih baik lagi dalam segala bidang 

Semoga ke depannya semakin lebih baik 

Harus lebih teliti untuk menyeting mata kuliah paket agar tidak terjadi permasalahan seperti yang 
udah ada 

Kurang sosialisasi 

Semoga lbh baik lg 

Fasilitas sudah cukup bagus dan semoga dapat ditingkatkan lagi untuk kedepannya 

Fasilitas sudah cukup baik  

Semoga kedepannya pimpinan fakultas lebih baik dalam menangani mahasiswa nya 

lebih ditingkatkan lagi pelayanan terhadap mahasiswa dan perbaiki sisca 

Assalamualaikum wr wb mohon maaf kepada bapak kepala akademik atau pihak terkait mohon 
kiranya mahasiswa yang tidak bisa mengambil mata kuliah karena kendala Sisca mohon segera 
ditindaklanjuti dan memberikan solusi. Terimakasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wa 
barokatuh 

Untuk pelayanan fakultas, seperti sistem akademik mohon untuk ditingkatkan. Hal ini sering terjadi 
trouble setiap tahunnya, jadi mohon untuk terus diperbaiki dan langsung ditangani. 

Kuliah tatap muka lebih cepat, lebih baik. 

Jika mahasiswa mengalami problem tentang perkuliahan sebaiknya pihak fakultas melayani dan 
membantu agar memudahkan mahasiswa dalam belajar. 

Semoga kedepannya lebih baik lagi 

Meningkatkan pelayanan kepada semua mahasiswa dengan baik, kurangi petugas yang jutek  

Semoga kedepannya lebih baik lagi 

Semoga kedepannya lebih baik dari yang sebelumnya 

 

Untuk saran mengenai penyampaian segala suatu informasi agar lebih jelas serta merata sehingga 
informasi tersebut bisa diketahui oleh seluruh mahasiswa dengan baik 

Tingkatkan lagi untuk layanan fakultas agar memudahkan mahasiswa ketika mengalami hambatan 
penggunaan sistem fakultas  

Lebih mendengerakan lagi asprirasi mahasiswa yang sedang kesulitan dalam mengahadapi 
kesalahan teknis sistem  

harap jika ada kendala atau masalah dalam krs bisa ditangani dengan baik 

Kepada Fakultas Syariah, untuk tolong diperhatikan lagi mahasiswa yang belum bisa offline nanti di 
tanggal 1 November karean banyak sekali mahasiswa yang terkendala oleh kebijakan offline ini. 

Untuk pelayanan, terutama dalam hal akademik bagi mahasiswa, ke depannya bisa ditingkatkan 
lagi. Selain itu, perbanyak informasi mengenai layanan akademik dan mohon untuk mendengarkan 
aspirasi dari mahasiswa. Ke depannya bisa diadakan forum diskusi secara rutin antara pihak 
fakultas (baik itu dekanat maupun bidang akademik) dengan mahasiswa agar terciptanya 
kenyamanan bersama. 

Lebih ditingkatkan lagi dalam melayani mahasiswa 

Informasi bisa lebih diperinci/diperjelas dan tiak mendadak 

Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi tidak ada kendala apapun 

Lebih di perhatikan lagi dalam pelayanan nya agar tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga 

mahasiswa merasa nyaman, dan tidak merasa terbebani     



Tingkatkan pelayanan fakultas, terutama untuk sisca yang sering bermasalah dan kurang ditanggapi 

Terima kasih 

Kalau bisa, fakultas harus lebih peduli dengan mahasiswa dan jangan hanya meng iya kan, tapi 
buktikan. 

Semoga fakultas syari'ah kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa melayani fasilitas dengan baik 

Pelayanan di fakultas sudah bagus dan harus dipertahankan  

Sudah baik, fakultas ini memberikan informasi ataupun layanan terkait fakultas dengan baik 

Semoga segala fasilitas tmbhbaik buat mahasiswanya agar bisa LBH nyaman dan dieprmudah 
dalam segala kepengurusan berkas atau lainnya 

Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi kedepannya agar bisa membuat nyaman mahasiswanya. 

Saran saya mungkin lebih sering diadakan edukasi pengenalan tentang fakultas,, meskipun di pbak 
sudah dijelaskan tetapi dengan adanya pandemi dan keberlangsungan kuliah online yang lama ini 
akan berdampak juga pada saat perkuliahan offline dimulai...karena pastinya akan banyak timbul 
kebingungan karena pada saat materi pbak mengenai kehidupan kampus tidak langsung berjalan 
pada praktek akan banyak kebingungan yang timbul...terlebih pada mahasiswa yang bahkan belum 
mengikuti kegiatan kampus baik organisasi ekstra ataupun intra kampus 

Untuk informasi kadang memang kurang jelas 

- 

Semoga Sisca tidak sering error 

Semoga tahun depan semakin sukses dan lancar,semoga tahun depan lancar dalam mengakses 
aplikasi siscanya dan Semoga tahun depan siscanya tidak ada hambatan  

Amin    

Semoga lebih baik lagi 

Lebih baik lagi 

 

 


