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Berikan Saran / Kritik anda untuk Program Studi Hukum Keluarga Islam. 

Mantap 

Penyampaian informasi kadang susah untuk dimengerti 

semoga bisa diperbaiki dengan cepat  

Saya harap kedepannya Prodi HKI lebih baik dari hari ke hari 

Cukup 

Alhamdulillah baik 

Untuk cepat memulai metode pembelajaran secara offline 

Puas 

Alhamdulillah 

Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam menanggapi keluh kesah para mahasiswa khususnya 
HKI 

Lebih intensif dan responsif nya lebih cepat saja 

Sebaiknya perkuliahan di smt ini bisa offline 

Kurang puas 

Lebih merujuk bab fiqih lagi 

Saya sebagai mahasiswa sudah ingin perkuliahan tatap muka mohon untuk ibu kajur dan dewan 
lainnya dapat segera melakukan perkuliahan tatap muka.  
Terimakasih  

Di perjelas tentang pemberian informasi dan di beri waktu secukupnya untuk menjalankan 

Semoga pelayanan program studi hukum keluarga Islam dapat berjalan lebih lancar lagi tanpa ada 
kendala suatu apapun 

Semoga kedepannya kami mahasiswa mendapat bimbingan daribdosen dosen yang kompeten 

Semoga selalu memberikan yang terbaik, selalu menjadi wadah informasi dan apresiasi bagi 
mahasiswa 

lebih baik ke depannya 

Semoga Samara 

Untuk ketua program studi informasinya kurang jelas simpang siur.. hari ini berkata A dan besok 
berkata B, semester 7 makul pilihan tapi dijadwal cuma ada 5 makul padahal harusnya ada 10 
makul  

sarana/media yang memadai supaya mahasiswa tidak mudah bosen dalam proses 
pembelajaran,jadwal kuliah masih sering berubah 

Semoga kedepannya prodi HKI bisa menjadi prodi yang lebih baik lagi dan lebih menjaga 
kekeluargaan antar mahasiswa hki 

Sangat jelas  

Lanjutkan  

Semoga semakin kedepan lebih baik lagi   

Sudah lumayan bagus 

Lebih baik lagi ketika menanggapi kritikan dari mahasiswa, terus dosennya masih banyk yg masuk 
tidak sesuai jam dan seenaknya mindah jam markul 

Semoga kedepannya sistem akademik terkhusus mhs smt 3 bisa diperhatikan lg agar hal yang 
terjadi di smt 3 ini tidak akan terulang lg  



Diperhatikan lagi ketika dalam mengurus sistem 

Baik dan bagus untuk generasi selanjutnya karena mempelajari tentang fiqih kehidupan 

Semoga bisa lebih baik lagi untuk kedepannya  

Sebagai penampung informasi layanan fakultas, sebaiknya dibuat grup telegram khusus mahasiswa 
hki sebagai informasi terpercaya. 

Tidak ada 

Lebih baik lagi kedepannya 

Saya kurang paham dengan Program Studi HKI, karena saya dari prodi HES 

Harapan layanan dari prodi HKI lebih cepattangkap dan melayani dengan gercep, lebih diperjelas 
ketika ada kesalahan dalam sistem atau matakuliah ya cpt ditangani  

Terimakasih      

pemberian waktu absen yang singkat menyebabkan mahasiswa menjadi kehadirannya alpha, 
menurut saya batas waktu absen yang sesuai adalah mulai dari mulai jam kuliah sampai jam selesai 
kuliah. karena banyak mahasiswa juga mengalami kendala sinyal dsb yang menyebabkan susah 
untuk membuka sistem sisca 

Semoga bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan di fakultas 

Harus ditingkatkan lagi tentang semua hal! 

Alhamdulillah puas 

Terimakasih  

Semoga kedepannya tidak ada lagi masalah saat pengisian KRS, dan sistemnya lebih baik lagi. 

Lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan informasi dan layanan sistem di prodi HKI 

Semangat semoga bisa menjalankan amanah dengan baik 

Bosen online terus 

semoga lebih baik lagi dan kalo ada tanggapan bisa di respon dengan baik dan cepat. Trimakasih 

Tingkatkan lagi pelayanan dari pembelajaran agar nanti pada saat offline semuanya sudah aman 
terkendali.  

Tidak ada  

Perlunya pusat informasi yang jelas terkait segala informasi program studi, baik dari media sosial 
maupun website tertentu. 

Sarannya semakin solid lagi, dan terus berkarya ,HKI pasti bisa ! 

Perlu ditindak lanjuti 

Bila kami ada permasalahan dalam perkuliahan mohon untuk memberikan solusi mahasiswa 

Semoga lebih baik lagi  

prioritaskan dan permudahkan Mahasiswa dalam Mengkritik secara takaran dan ukuran yang 
setimpal 

Tetap menjadi unggulan di syariah,mampu memberikan informasi yang jelas, memberikan sarana dn 
prasarana yg memadai 

Belum ada 

Saya harap setiap informasi seperti pendaftaran-pendaftaran yang wajib diikuti oleh seluruh 
mahasiswa Hukum Keluarga Islam diberi batas waktu pendaftaran,dan keterangan wajib diikuti oleh 
seluruh mahasiswa Hukum Keluarga Islam. 

Tolong buka kredit bawah bagi mahasiswa. Terimakasih 



Lebih mencari tahu kebutuhan mahasiswa nya  

Informasi mengenai prodi HKI cukup baik 

Menurut saya programnya puas dalam memberikan informasi 

Seharusnya bisa lebih lagi terhadap informasi dan pelayanannya 

Lebih Mengayomi mahasiswa semester tua 

Ketika ada info2 sebaiknya memiliki grup antara pengurus prodi hki dan masing2 kosma sehingga 
nanti ketika ada info tinggal share grup kosma lalu kosma share ke masing2 grup kelas 

Tidak ada 

Kalo bisa, bikin grup khusus buat mengakses informasi tentang prodi, agar mahasiswa tidak 
ketinggalan informasi 

Lebih bertanggung jawab lagi dalam melayani mahasiswa. 

G 

Semoga HKI semakin di depan 

Saya harap semua informasi tentang program studi diberikan dengan jelas sehingga tidak ada lagi 
misinformasi di antara mahasiswa HKI.  

Saran perlunya keakraban antara Ketua program studi dan sekertaris program studi hukum keluarga 
Islam kepada mahasiswa 

Semoga bisa lebih ramah lagi pelayanannya 

Lebih baik lagi dalam segala bidang untuk kedepannya 

Semoga ke depannya tidak lagi banyak kendala 

Harus lebih di perbaiki lagi ajar tidak terjadi kekeliruan  

Program studi hukum keluarga islam sudah baik 

Semoga kedepannya program studi HKI dapat lebih maju lagi dan bisa memberikan kenyamanan 
bagi para mahasiswa mengenai program-program studinya. 

Semoga kedepannya lebih baik lagi 

Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi 

Saran mengenai penyampaian informasi agar lebih jelas serta merata sehingga kesimpang siuran 
informasi bisa dicegah 

Tingkatkan lagi untuk layanan program studi HKI dan untuk informasi-informasinya 

Semoga lebih memperioritaskan aspirasi mahasiswa lagi 

Untuk prodi HKI tolong untuk sistem sisca bagi mahasiswa HKI diperhatikan lagi, sudah cukup 
kendala KRS Paket yang tidak bisa diambil sebelumnya. Kedepannya semoga hal seperti ini tidak 
pernah terjadi lagi. 

Semoga prodi HKI lebih baik lagi 

Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi tidak ada kendala apapun 

Harusnya Lebih peduli dan mengusahakan kalau ada mahasiswa yang berkonsultasi dan meminta 
solusi 

Sudah sangat baik, prodi ini sangat baik untuk menginformasikan tentang prodi Hukum Keluarga 
Islam 

Program yang ada sudah bagus dan harus dipertahankan 

Mudah mudahan bisa lebih baik lagi agar mahasiswanya nyaman , semoga lebih mudah dalam 
mengurus segala yg berkaitan dengan fakultas 



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

- 

Saya harap lebih ditingkatkan lagi kinerjanya dan lebih sering mengadakan event atau kegiatan 
yang bisa mengajak semua mahasiswa bukan hanya mahasiswa yang mau saja,,, tapi bisa 
menggandeng semua lapisan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ataupun mahasiswa kupu kupu 

- 

Semoga Sisca tidak sering error 

Untuk krs lebih di perbaiki, karena hki sering kehilangan matkul saat krs tiba 

 


