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Berikan Saran / Kritik anda untuk Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  

- 

Semoga lebih baik lagi kedepannya.  

Mantap keren 

Tidak ada kritik tetapi cuma terkendala oleh signal pada saat pembelajaran berlangsung. 

Tdk ada 

Alhamdulillah sejauh ini sudah baik 

Semoga bisa sering perbaikan  

Masih kurangnya informasi untuk mahasiswa  

Semoga layanan program studi Hukum Ekonomi Syariah lebih baik lagi  

Selalu update dengan informasi yang ada dan tanggap terhadap keluh kesah mahasiswa 

saran untuk prodi hukum ekonomi syariah akan lebih maju dan baik kedepannya 
kritik karena saya belum mengetahui tentang hukum ekonomi syariah secara langsung dalam tatap 
muka makan tidak ada kritik dari saya 

Saran: mahasiswa kurang mengetahui tentang prodi ekonomi syariah karena masih online  
Kritik : program studi hukum ekonomi syariah seharusnya lebih memberi tau tentang hukum 
ekonomi syariah tersendiri 

Semoga program yg blm terjalankan segera terjalankan dan yang sudah di jalankan trs di jalankan 
dengan amanah  

Lebih banyak sosialisasi mengenai pelayanan yang ada dihes dan lebih sering memberikan 
informasi tentang hes khususnya yang berhubungan dengan mahasiswa 

Kedepannya semoga program studi hukum ekonomi syariah informasinya bisa disampaikan kepada 
fakultas syariah khususnya hukum ekonomi syariah 

Semoga menjdi lebih baik 

Yang belum baik semoga bisa lebih baik 

Untuk prodi hes menurut saya lebih ditingkatkan lagi dibidang kepenulisan skripsi, misalnya 
mengadakan kepenulisan skripsi yg bersifat wajib untuk semester atas agar mahasiswa tidak 
kesulitan, dan tentunya dapat lulus dalam waktu yang singkat. Terimakasih.. 

Say sudah mendapatkan nilai E di semester 2, dan hanya makul itu yg memberikan saya nilai E, 
karna alasanya saya tidak mengikuti UTS, sqyq sudah mencoba mengkon firmasi kepada dosen 
tersebut, itu merupakan mata kuliah wajib, saya sangat berharap, semoga dari pihak PRODI HES, 
sapat membantu kami, mahasiswa² kecil yg bersuara untuk di perhatikan, agar kami mendapatkan 
apa yg telah kami usahakan, dan menjadi mahasiwa yg dapat menemani orang tua, yg semakin hari 
semakin menua 

- 

semoga dalam mengajukan judul bisa di terima dengan mudah      

Saran maupun kritik tidak ada 

Semoga prodi Hukum Ekonomi Syariah lebih baik lagi kedepannya  

Semoga kedepannya semakin berkembang maju dan dpt menciptakan generasi yang berkualitas. 
Dan semoga dapat membantu mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhirnya dengan baik tentunya 
dengan bimbingan.  

Semoga pelayanannya semakin baik dan tetap memerhatikan keluhan mahasiswa demi kemajuan 
HES yang semakin oke 

Semoga semakin maju dan sukses selalu 



Lebih memantau para pelajar baru untuk lebih beradaptasi pada lingkungannya 

Semoga lebih maju lagi 

semoga prodi periode selanjutnya tambah baik 

Perlu adanya upaya peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi kepada mahasiswa 

Aman pak ngga ada saran hehe,Lebih baik aja kedepannya 

semoga pelayanan untuk mahasiswa dapat ditingkatkan lebih baik lagi 

sangat memuaskan 

Meningkatkan sistem sisca lebih baik lagi 

sudah baik 

semoga lebih baik 

Layanan sudah baik, semoga bisa lebih ditingkatkan lagi 

Baik 

- 

Untuk Prodi Hukum Ekonomi Syariah kedepannya untuk lebih baik lagi memberikan sarana dan 
prasarana 

Saya saran untuk mempermudah jangkauan antara mahasiswa dan dosen selain melalui media 
sosial 

Tetap berjuang buat semua hukum dan mahasiswa ekonomi syariah 

Sudah baik 

Hanya kurang terbukanya sistem layanan informasi yang baik dan terkadang kurang jelas dan belum 
tau layanan nya apa saja 

Semoga prodi HES semakin berkembang dan berkualitas 

Fasilitas sudah cukup bagus dan ditingkatkan lagi untuk kedepannya 

Saran saya kedepannya lebih ditingkatkan lagi untuk layanan sistem informasi 

Sudah sangat baik  

Lebih update teknologi dan informasi kembali biar gk gagal update 

Fasilitas sudah cukup bagus dan ditingkatkan lagi untuk kedepannya 

Semoga kedepannya lebih baik lagi 

Kurang efektifnya kuliah online  

Belum ada 

Saran: Untuk mengenai Informasi dan kabar-kabar tentang Studi Hukum Ekonomi Syariah lebih baik 
dikabarkan melalui wa grup fakultas dan lebih cepat dalam memberi informasi terkait fakultas 

Hukum Ekonomi Syariah agar Mahasiswa tidak bingung ketika menerima informasi, Terimakasih       

Lebih baik dan maju kedepannya 

Lebih ditingkatkan lagi tentang Program Studi Hukum Ekonomi Syariah secara memadai supaya 
mahasiswa lebih puas lagi  

Program studi hukum ekonomi syariah merupakan program studi terbaik, maka pelayanan 
kedepannya harus lebih maksimal dan lebih baik kembali 

Layanan Prodi Hukum Ekonomi Syariah sudah sangat baik, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi 
dan semakin berkualitas. 



Ketika ada dosen yang berhalangan masuk atau gabung dalam kelas, yang saya harapkan bisa 
meluangkan waktu untuk memaparkan/ memberikan kesimpulan terkait materi pada hari itu secara 
singkat, padat dan jelas melalui via WhatsApp dalam bentuk apapun (di waktu perkuliahan 
berlangsung jika bisa, jika tidak bisa di pertemuan berikutnya), karena perkuliahan tanpa 
pengawasan dosen tidak selalu bisa berjalan dengan baik dan materi yang diberikan pun kurang 
tersampaikan kepada saya pribadi dan mungkin bagi mahasiswa yang lain juga. Karena bagi saya 
penjelasan dari dosen lebih mudah untuk dipahami dari pada hanya dengan membaca atau dari 
penjelasan yang disampaikan/diberikan sesama mahasiswa. 

Tidak ada 

Lebih ditingkatkan lagi pelayanannya  

Sudah memperoleh berbagai informasi seputar Hukum Ekonomi Syariah seperti kegiatan dan lain-
lain 

semoga kedepannya bisa lebih baik mengenai sistem sisca, dan jika bisa fakultas syariah di beri lift, 
terimakasih 

Puas 

Saran: Mungkin jika ada informasi tentang program studi bisa disosialisasikan melalui kosma 
selanjutnya kosma disampaikan ke mahasiswa lain dalam satu kelas agar bisa diketahui oleh semua 
mahasiswa. 

Terimakasih  

diperbaiki lagi 

tempat informasi bisa didapat dengan mudah justru seringkali ketidak jelasan informasi yg menjadi 
masalah mungkin kendala sinyal atau teknis. 

Sebaiknya untuk kedepannya pusat informasi lebih terbuka dan jurusan dapat menjawab berbagai 
problematika mahasiswa terkait akademik 

Kurang dalam infomasi  

Lebih baik lagi 

belum ada untuk saat ini 

Sangat baik dan mudah untuk di mengerti 

Saran Saya sistem pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan mahasiswa dalam mengolah 
media sosial dan harus meratakan dengan pengeluaran pembelian kuota 

Semoga lebih baik lagi kedepanya 

Baik 

Pada program studi hukum ekonomi syari'ah semakin maju lagi dan semakin baik lagi kedepannya 

Lebih memperhatikan aspirasi mahasiswa 

semoga bisa lebih baik dan baik lagi kedepannya dan terus berinovasi untuk cara penyampaian 
informasi yang lebih kreatif 

Untuk lebih di tingkatkan lagi 

KRSnya bagaimana knpa ada yang salah? 

Semoga lebih baik lagi  

Lebih baik lagi kedepanya 

Lebih baik untuk kedepannya 

Untuk layanan prodi HES sudah sangat baik 

Tingkatkan lebih baik 



Semoga dapat menjadi program studi yang ber kriteria tinggi, inovatif serca kreatif 

- 

Saran, lebih dipermudah bagi mahasiswa mengetahui seluk beluk prodi syariah  

Mungkin ketepatan waktu absen pada eclass dan jadwal lebih ditempatkan terimakasih 

tidak ada saran atau ktitik untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah karena menurut saya 
program studi ini sudah sangat baik untuk para mahasiswa 

Tingkatkan lagi menjadi lebih baik  

Sudah bagus 

Semoga menjadi lebih baik, dan terus melakukan inovasi yang membangun. Ora HES Ora Yes! 
Horas Syariah! Horas 

Tingkatkan pelayanan menjadi lebih baik 

Tidak ada 

Tidak ada ,semuanya sudah baik 

Lebih di tingkatkan  

Tingkatkan lagi 

Belum ada 

Semoga lebih baik kedepanya buat program hukum ekonomi syariah  

Cukup 

Gaada si itu udah bagus 

Untuk pelayanan sudah baik 

sudah cukup baik pelayanannya 

Selenggarakan pelatihan kepenulisan Skripsi tiap semester secara mendetail. Dan dilakukan Follow 
up setelah workshop atau pelatihan tersebut.  

Semoga kedepannya menjadi lebih baik 

Saran untuk study HES lebih baik lagi kedepannya 

saran untuk Program Studi HES untuk selalu memberikan informasi yang akurat tentang prodi HES 

Sangat menyenangkan dan puas 

Cukup 

No coment 

Sudah bagus dan semoga menjadi wadah informasi yang lebih bagus lagi. 

Permudah kanlah mahasiswa dalam pengajuan juudul dan sekripsi  

Absen lewat sisca harus dikontrol secara berkala agar pas jadwal pembeljaran tidak trobell 

Agar lebih dieratkan lg antara kajur dan mahasiswa prodi HES 

Adakan lagi program sekolah riset  

semoga dapat memudahkan mahasiswa untuk mengajukan judul/skripsi 

Semoga informasi mengenai program studi Hukum Ekonomi Syariah lebih baik lagi 

Lebih tingkat kembali dalam pelayanan 



Perbaiki kurikulum, dan SDM terutama dosen 

Pelayanan sudah cukup baik, terima kasih pak..      

Menjadikan prodi yang bermanfaat 

Semoga kedepannya lebih baik lagi 

Belum ada 

Permudah bimbingan judul skripsi 

- 

Semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan saya harap sebaiknya akun akun sosial media digunakan 
benar benar semestinya, memberikan informasi informasi terkait fakultas. Kadang mahasiswa 
mendapat informasi yang kurang jelas sumbernya.  

Semoga bisa lebih baik lagi 

Semoga semakin maju 

Untuk kedepannya lebih baik lagi 

Tingkatkan lagi/kurang puas 

Bagus 

Tingkatkan yang menurutmu harus di tingkatkan 

Saran saya agar program studi hukum ekonomi syariah menjadi lebih baik adalah lebih 
meminimalisir terjadinya miskom  

Lebih ditingkatkan lagi pelayanannya 

Semoga kedepannya lebih baik lagi dan informasi yang disampaikan lebih cepat dari sebelumnya. 

Tidak ada, sudah cukup  

Semoga kedepannya jika ada informasi mudah untuk mengetahui tentang informasi tersebut dengan 
jelas 

Tidak ada 

Program studi hukum ekonomi syariah sudah baik 

Lebih maju kedepannya 

Apapun itu yang terbaik untuk kita semua. 

Kedepannya bisa lebih baik dan lebih memadai lagi 

Cara menyampaikan materinya agar lebih di perjelas 

Lebih ditingkatkan lagi pelayanan dari prodi hes 

Untuk forum tugas bisa lebih dipermudah dari.kendala pengumpulan harus segera dijelaskan cara 
alternatifnya 

Semoga progam studi Hukum Ekonomi Syariah kedepannya lebih baik lagi 

Semoga lebih baik lagi 

 


