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Berikan Saran / Kritik anda untuk Program Studi Hukum Tata Negara. 

Respon pelayanan tergolong lambat, dan akses informasi masih kurang. Mohon kedepannya 
diperbaiki lagi 

Lebih sering update mengenai berita apa yang harus di berikan kepada mahasiswa khususnya 
program studi Hukum Tata Negara 

Mungkin sering diadakannya kumpulan sesama mahasiswa prodi HTN 

Menurut saya Prodi Hukum Tata Negara sudah cukup bagus, baik dalam mata kuliah ataupun cara 
pembelajarannya. Hanya saja saat ini memang harus menggunakan metode daring karna faktor 
pandemi 

Semoga ditingkatkan lebih baik lagi 

Lanjutkan 

Semangat Trus buat khidmahnya  

Lebih perhatian dalam kuliah tidak hanya memberikan tugas untuk presentasi tetapi kami juga butuh 
bimbingan dalam proses belajar, karena pada dasarnya orang mencari ilmu itu adalah dengan 
bimbingan guru itu sendiri. Rasa rasanya ketika kuliah hanya seperti itu percuma sekali UKT mahal 
tetapi dalam pengajaran seperti maunya sendiri.  

Lebih meningkatkan kebutuhan mahasiswa dan butuh evaluasi yabg lebihh Agar tercepainya syraiah 
yang maju 

Rata-rata tidak tepat waktu ketika matkulnya 

Semoga kedepannya prodi HTN bisa lebih baik dan semakin berkualitas dan mendapatkan akreditasi 

A   

Saran saya  
Dosen setiap prodi harus yang ahlinya  
Yang dapat menjabarkan materi dengan detail dan terperinci  

Apakah ada denah ruang tiap kelas di fakultas 

Mohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Kajur dan Bapak 
sekjur, layanan yang diberikan kepada mahasiswa saya rasa masih kurang, itu bukan tanpa alasan 
namun beberapa informasi seperti mengenai kredit, aplikom, dan lainnya masih kurang sekali kami 
dapatkan sehingga kemarin banyak mahasiswa yang mengeluh mengenai hal tersebut. Semoga 
dengan diadakannya survei layanan ini kedepannya pelayanan dari kampus bisa menjadi lebih baik. 
Kurang lebihnya mohon maaf dan Terimakasih atas perhatiannya. Semoga Bapak ibu sehat selalu 
dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. 

Tetap kembangkan prodi HTN menjadi yang terbaik 

Tingkatkan terus fasilitas dalam belajar mengajar baik secara offline maupun online 

Sebaiknya sering diadakan bincang bersama untuk mengeluarkan unek-unek dan kegiatan seru 
lainnya bersama kaprodi dan lainnya. 

Semoga ke depannya lebih baik dan lebih maju lagi untuk program studi hukum tata negara 

Sudah cukup baik semoga bisa lebih baik lagi  

Memberikan informasi dengan lebih jelas lagi  

Pemberitahuan mengenai informasi terkait prodi HTN sebaiknya lebih di infokan secara detail, tidak 
hanya melalui forum HMJ HTN maupun grup prodi HTN per-angkatan. 

Mampu mengembangkan bakat-bakat yang terpendam dari Mahasiswa 

Bisa lebih bagus lagi 

diperbaiki lagi mengenai informasi, biar mahasiswa semua langsung pada tau informasi tersebut, 
terimakasih 

Tidak ada  



Ditingkatkan kembali terkait info agar lebih jelas dan dapat dipahami oleh mahasiswa baru 

Tetep stabil  

Di tingkatkan lagi agar menjadi lebih baik lagi memang sekarang sudah sangat baik namun untuk 
masa mendatang pasti akan menjadi hanya baik jika tidak adanya peningkatan 

Prodi hukum tata negara sudah baik namun dalam kontek pembelajaran masih kurang efektif 
dikarenakan kurangnya buku untuk pembelajaran. 

Tingkatkan kualitas yang lebih baik supaya bisa mendapatkan akreditasi yang lebih baik lagi 

- 

Semoga lebih sering aktif di media sosial  

Jika ada informasi tolong jangan mendadak 

Tentu dengan ditinggalkan oleh sekjur Alm. Bp. Dody Nur Andriyan, HTN mengalami perubahan. 
Dengan itu, perlu lah HTN Fasya UIN Saizu memiliki sekjur dengan kapasitas sepadan dengan 
beliau. Selain itu, minimnya dosen dengan homebase HTN, Prodi HTN perlu menambah dosen HTN.  

Tingkatkan pelayanan prodi kepada mahasiswa 

Diperbaiki lagi agar kedepannya lebih baik dari sebelumnya 

 


