
Prodi Pendidikan Kimia

SARAN DAN MASUKAN

bangun kampus yg besar ,dan mahasiswa yang banyak

semoga lebih baik lagi

kedepananya lebih baik lagi

berikan pelayanan yang ramah dan baik

lebih baik lagi

fasilitas kampus lebih ditingkatkan lagi

diharapkan kedepannya fasilitas yang di berikan lebih baik lagi.

ditingkat lagi sarana dan prasarana perpustakaan yang ada.

semoga kedepannya lebikk baik lagi

menjadi lebih baik lagi

Semoga semuanya lebih baik lagi dan berjalan dengan baik

diharapakan kedepannya fasilitas yang di berikan sesuai dengan biaya yang telah di bayar oleh mahasiswa. 

terima kasih.
HARUS DITINGKATKAN LAGI FASILITAS PENUNJANG PENDIDIKAN

Berikan hak mahasiswa yang terbaik

TINGKATKAN LAGI FASILITAS

Jaringan wifi sebaiknya diperbaiki akses penggunaannya, sebab mahasiswa tidak bisa menggunakan akses 

internet. sehingga terkendala untuk memperoleh internet di kmpus.  Sangat dimohon sekali internetnya.agar 

mahasiswa bisa menggunakan internet dengan nyaman
petugas yang memiliki wewenang untuk melayani, layanilah dengan sebaik mungkin.

tenaga kependidikan sudah cukup baik dan sarana dan prasarana lebih ditingkatkan lagi

semuanya cukup baik tapi harus ditingkatkan lagi untuk kemajuan UMP

tetap dipertahankan cara pelayanannya menurut saya sudah baik.

lebih baik lagi dalam berkomunikasi dengan mahasiswa

diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

lebaik lagi dari sebelumnya

semoga kedepan nya semakin baik lagi

tenaga kependidikan di muhammadiyah ini rata rata sudah baik hanya saja tugas yang cukup berat menurut 

saya yaitu satpam. untuk satpam diharapkan lebih memperketat keamanan karena helm helm mahasiswa dan 

barang barang mahasiswa khususnya dimusholla sering mengalami kecurian. saran saya semoga ditempat 

parkiran dan musholla dilengkapi dengan cctv.
semoga dapat diperbaiki

untuk sikapnya diharapkanuntuksemua tenaga pendidikan itu ramah,, soalnya ada yang acuh tak acuh sama 

mahasiswa
semoga diperbaiki lagi pelayanan yang diberikan terutama untuk wifi

sebaiknya kerja sama dan kedispilinannya lebih di tingkatkan lagi, agar Univ Muhammadiyah semakin maju

Agar bisa bekerja sama dengan baik dengan mahasiswa yang kurang agak mengerti

semoga dapat diperbaiki lagi

Diharapkan menjadi lebih baik dari pada yang sebelumnya

saran saya fasilitas maupun pelayaan harus ditingkatkan lagi karena demi meingkatnya akreditasi dari suatu 

masing-masing fakultas
semoga kedepannya fasilitas kampus dan pelayanan lebih baik dan memuaskan warga UMP

sebaiknya harus di perhatikan kembali dalam berpakaian ataupun berbusana,dan pelayanan yang memadai 

terutama di BAAK
Semua staf dan dosen lebih terbuka lagi dengan mahasiswa Prasarananya harus lebih ditingkatkan lagi agar 

mudah dalam proses perkuliahan ketika menggunakan jaringan
bersikap ramah dan selalu berbudi pekerti

bersikap jujur dan sopan

Terus jadi yang terbaik, fasilitas kampus ditambahkan

di dalam kampus kita harus saling berkomunikasi dengan baik antra mahasiswa dan dosen-dosen.

besar harapan saya, kedepannya bisa jauh lebih baik lagi, baik kampus,fasilitas,pelayanan,komunikasi dll.



Pendididkan Guru PAUD

SARAN DAN MASUKAN

teruslah kampusku berkembang lebih maju lagi dan menjadi kampus terbesar dipontianak,dan berikanlah 

pelayanan ke masyarakat serta mahasiswa dengan selalu akses yang mudah.buatlah kami juga keluar dari 

universitas menjadi mahasiswa yang terampil dan bisa juga berkembang serta sukses ketika memulai karir 

dilapangan.
semoga bisa lebih berkembang lagi

dosen diminta agar lebih memperhatikan mahasiswa yang bermasalah dan tidak cuek.

Jaya selalu universitas muhammadiyah pontianak

Udah baik,dan cukup membantu selama ini kadi ndak ada saran apa2

semoga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan

kelas pg paud kalau bisa jangan paling di atas, kasian yang hamil.

semoga dengan diadakan pelayan ini mahasiswa akan terasa lebih mudah untuk menjalankan segala 

tugas``nya
semoga pasilitas yang sudah ada bisa bertambah dan berguna tidak hanya yang sekarang dan yang tidak bisa 

digunakan dibetulkan atau diganti yang baru
TERUS DI TINGKATKAN LAGI

dengan memberikan pelayanan yang tulus dan iklas semoga dapat membantu mahasiswa melancarkan segala 

urusannya.
berikan pelayanan yang jujur dan tulus

dalam kampus kita dalam pelayanannya harus lebih baik lagi dari sebelumnya

Lebih ditingkatkan lagi pelayanannya

memberi contoh dan teladan yang lebih baik lagi.

saran saya, agar musolah lantai atas terjaga kebersihannya dan fasilitas lebih di tinggatkan lagi

saran saya untuk masjid lantai 2 diletakan lemari atau gantungan untuk mukenah agar lebih terjaga dan rapi

SARAN SAYA AGAR KEAANAN DI TEMPAT PARKIR LEBIH DI TINGKATKAN LAGI SUPAYA TIDAK ADA LAGI 

YANG KEHILANGAN HELM
kenyamanan dan kapasitas didalam ruangan kelas itu sangat dibutuhkan. kalau bisa di pertimbangkan dengan 

baik, dan setidaknya penataan ruangan diatur secara teratur dan secara tersendiri. kalu bisa jangan sampai 

bergabung dengan kelas-kelas yang lain. takutnya banyak perselisihan diantara kedua pihak.
diharapkan kedepannya kampus UMP ini dapat memberikan pelayanan sarana dan prasarana lebih baik lagi 

dari sebelumnya. sehingga proses perkuliah dapat berjalan dengan nyaman dan mudah dan kami sebagai 

mahasiswa dapat lebih bersemangat dengan adanya fasilitas yang memadai.
semoga dengan adanya sistem penilaian mengenai sarana dan prasarana ini, terdapat perubahan yang nyata 

untuk memperbaiki lebih lagi fasilitas yang ada.
lebih baik dari pada sebelumnya

semoga dapat memberikan pelayanan yang baik dan tepat untuk mahasiswa yang sedang membutuhkan

saya berharap kampus UMP ini bisa menjadi kampus internasional yang dapat memberikan contoh yang baik 

bagi kampus-kampus lain yang ada di seluruh indonesia khususnya untuk wilayah pontianak

semoga kami bisa merasakan fasilitas yang lebih nyaman lagi dari sebelumnya terutama kelas untuk belajar

Menurut saya untuk tenaga kependidikan sudah baik hanya saja masih ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan terutama untuk keperluan dan kebutuhan mahasiswa, harus lebih memperhatikan kepentingan 

kelompok dari pada diri sendiri. Untuk sarana dan prasarana menurut saya masih kurang memadai terutama 

untuk ruang kelas dan parkir. Khususnya untuk kelas sebaiknya ditentukan dan diberikan informasi yang jelas 

kepada mahasiswa.
baik

semoga menjadi lebih baik lagi

saran saya agar musola lantai atas lebih diperhatikan lagi kerapian dan kebersihan nya.

supaya dalam pembangun di kampus muhammadiyah di selesaikan dengan cepat... dan supaya dapat menjadi 

kampus yang terkenal
selalu bersikap ramah dan senyum sapa dengan seluruh mahasiswa,agar mahasiswa merasa bersahabat 

tanpa mengurangi rasa hormat.



Semoga menjadi semakin baik

lebih baik lagi

berikan yang terbaik kedepannya lagi

semoga kedepannya lebih baik lagi

semoga lebih baik dari sebelumnya

apa yang dijanjikan baik dari semua aspek sebaiknya harus dibuktikan dengan nyata

utamakan tanggung jawab yang bersifat umum dari pada urusan pribadi dan tidak berpihak kepada siapapun. 

oke bro....!!!
tigkatkan lagi

menigkatkan keamanan di masjid (membuat tempat penyimpanan barang-barang guna mengurangi 

kriminalitas yang ada di lingkungan kampus)
pertahankaan dan tingkatkan lagi

Saya pikir tempat parkir kendaraan roda dua harus di perluas lagi.

berprestasi lagi

lebih ditingkatkan lagi

lebih di tingkatkan lagi semuanya!

dimohon selalu di tingkatkan terus kwalitas jangan hanya janji

lebih ditingkatkan lagi

mohon ditingkatkan lagi kwalitas dan tepati janji

Semoga lebih baik

perbaiki menjadi lebih baik lagi

agar lebih di perbaiki lagi pelayanan yang tersedia dikampus untuk bisa mendukung kegiatan perkuliahan 

mahasiswa
semoga lebih baik lagi

alhamdulillah sudah cukup baik, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi

tingkatkan lagi

semoga lebih baik lagi

kedepannya bisa meningkatkan pelayan yang lebih baik

tingkatkan mutu dan kwalitas

Tingkatkan terus layanannya

alhamdulillah baik

lebih di tingkatkan lagi mutunya

Dimohon selalu tepat waktu

Mohon lebih ditingkatkan sistem dan jaringan informasinya

WI-FI PASSWWORDNYA PAKE NIM MAHASISWA AJA, JANGAN DIKUNCI DAN RUGI BAGI KAMI YANG UDAH 

BAYAR BIAYA INTERNET DIKAMPUS SETIAP SEMESTER TAPI GAK BISA DIPAKE
selalu berikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa

Lahan parkir agar di perluas

tingkatkan layanannya lagi...

ramah

Manajemen administrasi untuk kku dan ppl tolong di perbaiki agar mahasiswa gak bingung, wi-fi tolong 

jangan di kunci jaringannya karna buat mahasiswa yang gak sempat ngurusnya jadi gak bisa pake wi-fi, bayar 

tiap tahun tapi kami gak bisa menikmati
tetap tersenyum dan ramah

Semoga universitas muhammadiyah semakin bisa menghasilkan mahasiswa mahasiswa yang berbakti kepada 

orang tua dan berguna pada bangsa
LEBIH MEMPERLUAS LAGI LAHAN PARKIR,DAN MEMPERBAIKI JARINGAN INTERNET

tersenyum lah dengan kami , walaupun kami hanya mahasiswa

lahan parkir diperluas

tetap eksis dan berpegang teguh pada prinsip yang di buat.



Prodi Pendidikan Biologi

SARAN DAN MASUKAN

dibanyakkan tanaman bunga

tolong perbaiki jaringan wi-fi, jaringannya gak bisa di pake, cctv tolong di fungsikan semua, banyak cctv di 

pasang tapi tidak berfungsi, sayang uangnya dibeli tapi tidak di fungsikan, mubazir, tempat parkir tolong di 

beri atap biar motor kami ga` kepanasan
lebih murah senyum

halaman parkir diperbesar

halaman parkiran diperbesar

tingkatkan keramahan, tegur sapa senyum

semoga lebih bagus pelayannya selanjutnya

ditingkatkan akses internetnya

kerapian yang kurang

suatu pekerjaan adalah amananh yang harus di laksanakan

sebaiknya jaringan internet kampus lebih memadai lagi agar mahasiswa lebih mudah dalam melakukan 

pembelajaran
lebih disiplin dalam perkuliahan

sarana wifi diperpustakaan untuk lebih diingkatkan lagi

semoga universitas semakin berprestasi

semoga universitas makin berprestasi

signal Wifi diperluas agar penggunaanya tidak di tempat tertentu saja

harus lebi baik lagi

untuk layanan internet (wifi kampus) sebaiknya ditingkatkan lagi agar lebih mudah untuk mengakses internet

tenaga pendidik dan sarana prasarana yang sudah ada lebih ditingkatkan lagi untuk kenyamanan bersama.

ya kalau bisa kampus 2nya cepat-cepat diselesaikanlah, dan kalau bisa disetiap kelas diberikan ac, dan alat-

alat di laboratorium tolong segera dilengkapi agar pada saat praktikum lebih mudah dan tidak minjam ke 

kampus sebelah. dan harapannya semoga UMP lebih baik lagi kedepannya dan mencetak lulusan terbaik di 

kalimantan barat :)
semoga kedepannya lebih baik lagi

kedepannya ump lebih maju lagi dan lebih berkompeten lagi

udah cukup memuaskan atas pelayanan semuanya,, cuma yang kurang ni laboratorium yang sangat jauh jadi 

sulit untuk di jangkau. di harapkan bis kampus harus digunakan.
semoga kedepannya lebih baik lagi

tingkat lagi kinerja yang baik dan tolong  ketersedian jaringan internet harus memadai karna jaringan internet 

sangat penting bagi kami untuk melakukan proses pembelajaran
semoga universitas muhammadiyah pontianak menjadi lbh baik lagi

TKita berada di lingkungan muhammadiyah tetPi tidK mencerminkan tujuan DRI muhammadiyah ITU sendiri

SEMOGA TETAP BERPRESTASI

Diharapkan form penilaian ini jangan hanya sebagai formalitas saja, tetapi harus d jalankan dan dilaksanakan 

jika ingin lebih baik..
semoga universitas muhammadiyah pontianak tetap prestasi

semoga kedepannya kampus UMP lebih ungul dan berkualitas sehingga menghasilkan mahasiswa2 yang 

mampu bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional. Terima kasih
semoga muhammadiyah pontiank akan berprestasi dan berjaya

semoga universitas muhammadiyah pontianak menjadi lebih baik lagi dan tetap berprestasi

semoga universias muhammadiyah pontianak tetap berjaya dan berprestasi

Akses internet di perbaiki, ruang kelas untuk prodi biologi di perbanyak

semoga universitas muhammadiyah pontianak makin berprestasi dan berjaya

semoga ke depannya menjadi lebih baik lagi

harap kedepannya semua sarana dan prasarana lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan.



lebih memeberikan fasilitas yang baik dan pelayanan yang cepat untuk mahasiswa

Semoga dapat di tingkatkan lagi ke depannya

semoga kedepannya ump lebih baik lagi, ketersediaan jaringan internet lebih ditingkatkan

sebaiknya akses internet yang diguanakan mahasiswa jangan dibatasi, mahasiswa membayar secara rutin 

untuk penggunaan internet tapi kenyataanya jaringan internet sering terputus, bahkan di perpustakaan yang 

seharusnya jaringan internet kampusnya lancar tetapi susah diakses. kemudian tolong pengguanaan jaringan 

internetnya jangan hanya dilantai 1 dan 2, tetapi sampai kelantai 3 dan 4 dan semua lokasi kampus rtermasuk 

kantin. buku diperpustakaan harus dilengkapi, jangan hanya tentang perikanan dan ekonomi yang ditambah 

terus, tetapi tambah juga buku yang berkaitan dengan pendidikan karena buku oendidikan SANGAT KURANG 

MEMADAI untuk oleh mahasiswa FKIP. sebaiknya jangan hanya kampus saja yang diperhatikan. kampus 

memiliki LABORATORIUM yang sangat jauh dan FASILITAS YANG SANGAT KURANG MEMADAI. dan jangan 

melakukan pembangunan saat ruangan akan dipakai untuk proses belajar mengajar, pembangunan dapat 

dilakukan saat libur semester. jangan sampai sama seperti renovasi LABORATORIUM yang dilakukan saat 

laboratorium akan digunakan sehingga praktikum terbengkalai.untuk perlengkapan , tolong lebih siap siaga

semoga kedepannya menjadi lebih baik

kedepannya semoga ruangan fakultas biologi lebik baik dari yang sebelum nya, seperti dengan adanya kipas 

angin dalam satu kelas 4 butir.
harap kedepannya sarana dan prasarana lebih ditingkatkan lagi,agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan.
akses internet di laboratorium kurang.

untuk kedepannya lebih baik lagi dan tetap semangat

membangun dan yang baik-baik saja

perlengkapan lebih dimaksimalkan

janganlah berpuas diri, untuk menjadi yanlebih baik

dibaguskan lagi kampusnya dan prakirnya dibsarkan lagi

ruang kelas seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin

Untuk pembagian ruang mohon diperbaiki lagi. Selqin itu jaringan internet ditingkatkan lagi.

semoga ke depannya menjadi yang lebih lagi, fasilitas dan sarana semoga bisa dilengkapi

semoga kedepan lebih baik...

Pertahankan dan semoga lebih baik

Tetap menjadi kampus yang baik dan adil

sebaiknya lebih baik lagi dalam memberi pelayanan

diharapkan dalam memberikan Informasi sekecil apapun itu harap disampaikan selengkap lengkapnya dan 

SEJELAS-JELASNYA. dapat melayani mahasiswa dengan baik dan disiplin. jangan melalaikan tugas yang telah 

diberikan  satu lagi harap CBMnya di update klo bisa KHSnya disampaikan detail hingga ke nilai yang didapat 

permata kuliah dan rapikan jaringan mikrotiknya
diharapkan adanya keadilan dalam pengolahan ruangan kampus, khususnya prodibiologi yang saya rasa 

dianak tirikan karena ruang perkuliahan saja tidak ada padahal kami sama-sama membayar semua 

administrasi yang telah ditentukan
Diharapkan lahan parkiran bisa tertata dengan baik dan rapi. Begitupula kondisi kantin harus lebih terang dan 

bersih. Serta lingkungan kampus bisa di terapkan penanaman bunga yang bervariasi warna.
perluaslah area wifinya

tetap menjadi kampus yang lebih baik.

berikan yang terbaik buat kami makasih

Di harapkan memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa,dan di beri ruang kelas yang baik buat 

prodi biologi
perluas area wifi

saya selaku mahasiswa biologi mengharapkan agar kami mendapatkan ruang kelas yang tetap sehingga kami 

dapat belajar dengan tenang, tanpa takut akan diusir seperti semester lalu
karna kami sebagai mahasiswa pendidikan biologi memiliki hak untuk mendapatkan ruang kelas yang 

seharusnya kami dapatkan, karna kami sebagai mahasiswa telah memenuhi kewajiban kami yakni membayar 

uang semester, diharapkan hak kami untuk mendapatkan ruang kelas yang tetap, nyaman dan kondusif dapat 

dipenuhi.
semoga semakin baik



kami sebagai mahasiswa biologi hanya menginginkan mendapatkan ruang kelas yang tetap.

Layani lah mahasiswa dengan senyuman dah salam

Lebih deperbaiki lahi untik kdpannye

perbesar area wifi nya ya

lebih baik lagi untuk kedepannya

angket sangat mengganggu proses penyusunan KRS

saran nya beri keyamanan kepada mahasiswa dan jangan mempersulit mahasiswa nya ,sebab tidak semua 

dari mahasiswa bisa mampu mengejarkan target yang sudah ditentukan dan tolong jangan terlalu pelit 

terhadap nilai ,terima kasih
tingkatkan lagi pelayanan

jangan pilih kasih terhadap mahasiswa.

kelengkapan sarana dan prasarana lebih ditingkatkan

semoga leih murah senyum

sarannya bisa melayanimahasiswa lebih baik

Semoga pelayanannya makin membaik

semoga pelayanan kampus lebih baik kedepannya.

pertahankan kwalitas peberi layanan dan tingkatkan lagi disiplin.

semoga bisa lebih baik lagi dan fasilitasnya semakin memadai....

lebih disiplin

dalam untuk lebih baik , SEBAIKNYA FAKULTAS DIPERLUAS DAN BUKU BUKU DIPERPUSTAKAAN DI 

EVALUASI KEMBALI SUPAYA LEBIH BANYAK PENGETAHUAN.
sebaiknya kedisiplinanan dalam suatu universitas harus di tingkat kan kembali terutama BAAK, karena 

biasanya pelayanan yang di dapatkan kurang memuaskan dan penjaga yang berada di ruang BAAK biasanya 

tidak ada
seluruh pelayanan yang diberikan universitas cukup memuaskan hanya lahan parkir yang harus diperluas 

serta diberi atap agar kendaraan mahasiswa dan pegawai kampus tidak kepanasan dan kecepatan internet 

harus diperbaiki agar lancar
*lebih cepat lebih baik *lebih ramah lebih damai *perhatian mendatangkan kesuksesan semoga ketiganya 

dapat ditingkatkan kedepannya . SEMANGAT !!
semoga pelayanan kedepannya lebih baik lagi

menjadi lebih baik bagi dalam hal belajar mengajar

lebih baik dan disiplin

terimakasih kepada seluruh pengurus universitas muhammadiah yang telah mendidik generasi kami dengan 

baik. saran : agar mahasiswa muhammadiah menjadi yang terbaik tingkatkan skil dalam mendidik . 

terimakasih .
Halaman parkir mungkin bisa diperluas lagi

lebih ditingkatkan lagi kualitas serta fasilitas kampus

buat tempat parkir yang lebih teratur, aman dan teduh

luaskan tempat parkiran,,supaya lebih mudah untuk parkir

semoga kedepanya lebih baik lagi

lebih ditingkatkan lagi,agar dapat membangun kemakmuran bersama.

tolong tambah kan kipas angisn di kelas

tolong di mana uang bangunan kami gunakan kan lah uang bangunan itu untuk fasilitas kami seperti 

kipas..kursi dan yag lain2 nya
ketersediaan lahan parkir dan kemudahan akses internet yang harus lebih di perhatikan

bis sebaiknya digunakan pada saat pratikum

buat tanaman bungan di depan gerbang agar tampak indah

jangan mempersulit mahasiswa untuk mendapatkan nilai yang baik.



Prodi: PAI

SARAN DAN MASUKAN

dosen hasur sigap (siap tanggap) dan juga harus cepat

berikan pelayanan yang terbaik & cepat ketika melayani mahasiswa

jika ada informasi tolong disampaikan kepada yang bersangkutan dengan cepat

sarana dan prasarana lebih di kembangkan dan ke amanan parkir lebih di perketat.

semoga dapat menjadi fakultas yang unggul karna memiliki kwalitas dan kwantitas yang baik. semoga segala 

kekurangan dapat dibenahi secara perlahan.
untuk FAI,semoga kedepannya semakin memperbaiki kwalitas dan kwantitasnya, dan senantiasa memperbaiki 

fasilitas yang kurang memadai terutama lokal yang akan digunakan untuk perkuliahannya.
Buat fakultas agama islam semoga lokalnya bisa ditambah supaya tidak kebingungan ketika ruang kelas yang 

lain penuh.
Semoga saja fasilitas yang kurang dapat segera dilengkapi dan sarana/prasarana yang kurang memadai dapat 

segera diperbaiki. Ana berharap semoga kedepannya bagi mahasiswa/i FAI semester 3 & 4 tidak lagi 

dibiarkan belajar di Lab Manajemen tetapi memiliki kelas sendiri disalah satu lokal kosong yang ada di 

Universitas Muhammadiyah Pontianak.
semoga kedepan nya kelas untuk pai ada ruangan yg jelas

Khusus untuk fakultas Agama Islam semoga dapat menjadi fakultas dan prodi yang unggul kedepannya 

sehingga dapat menjadi kebanggaan bagi universitas muhammadiyah pontianak. Untuk itu perlu diupayakan 

perbaikan dalam proses pengelolaannya, terutama fasilitasnya yang harus diperhatikan. Fasilitas yang 

dimaksud adalah fasilitas penunjang proses perkuliahan diantaranya adalah kelas. semoga kelas yang 

digunakan untuk perkuliahan semester 3/4 FAI UMP kedepannya tidak lagi menggunakan lab manajemen 

karna dirasakan terlalu kecil dan terbatas dalam ketersediaan penunjang yang dibutuhkan dalam proses 

perkuliahan. Berikan mereka (smt 3/4 FAI UMP)kelas yang sama sebagaimana kelas yang digunakan oleh 

fakultas2 dan prodi2 UMP yang lain. :)
Harapan kedepannya semoga setiap fakultas dan prodi dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rata. 

Artinya tidak mengunggulkan fakultas/prodi yang satu dan mengacuhkan yang lainnya, dalam arti semuanya 

diperhatikan sama adil sehingga akan menambah keharmonisan hubungan antar seluruh fakultas dan prodi 

yang ada.

diharapkan kedepannya dapat menjadi lebih baik terutama dalam pengelolaan administrasi dan lokalisasinya.

harapan untuk selanjutnya agar pihak universitas muhammadiyyah pontianak lebih memperhatikan 

kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh setiap fakultas, agar kesalahan yang kecil dapat segera terdeteksi 

dan diatasi secepatnya.
Kenyamanan kelas perlu difasilitasi ac semua

tingkat kan keamanan di lokasi tempat parkir.

saran saya, tempat satpam di dekat kantin seharusnya diberi penjagaan. agar tidak ada lagi yang merasa 

kehilangan helm atau barang yang lainnya demi keamanan dan kenyamanan bagi kita semua. sekian 

terimakasih
keamanan pada parkiran belakang di perketat

saran saya adalah perhatikan kelengkapan pasilitas kelas contohnya seperti tirai jendela untuk kelas karna 

kalau cuaca panas mahasiswa jadi kurang fokus belajarnya karna terkena silau sinar matahari.
kedisiplinan dalam menetripkan keamanan tempat parkir

Tingkatkan kedisiplinan kampus

memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa agar lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran 

dikelas
Fasilitas pendukung pembelajaran seharusnya lebih diperhatikan, agar dapat tercapai keefektifitasan dari 

tujuan pembelajaran.
LEBIH DITINGKATKAN DALAM SEGI ORGANISASI DAN MEMBERIKAN MOTIVASI YANG LEBIH TERHADAP 

MAHASISWA
untuk keamanan dikampus lebih diperketat lagi

saran saya agar ada yang membersihkan mushollah lebih sering lagi

kreatifitas seni kalau bisa lebih ditingkatkan baik seni musik dan yang lain agar dapat menjadi motifasi bagi 

mahasiswa UMP
internetnya tolong sering diperbaikaiki kecepatannya. karena sering lambat

DIHARAPKAN PENILAIN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH MAHASISWA MENJADI DORONGAN YANG DAPAT 

MEMACU KINERJA SETIAP PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS UMP INI.
tentukanlah kelas yang layak bagi terlaksananya proses perkuliahan FAI UMP.



Prodi: Budidaya Perairan

Benahi hlmn prkir dan ruangan kelas

sebaiknya tidak mempersulit semua mahasiswa dalam masalah nilai, fasilitas lab kurang memadai

mungkin kedepannyajauh lebih baik dari sekarang

Semoga lebih di tingkatkan, agar mahasiswa merasa nyaman...  Dan mohon untuk pengaturab jadwal kuliah 

agar sesuai dengan jadwal yang sudah tertera pada saat pengambilan KRS.. Agar tidak terjadi bentrokan 

waktu pada saat kuliah, dikarenakan ada sebagian kecil mahasiswa yang berkuliah adalah sebagai karyawan 

di suatu instansi pemetintahan... Hal2 yang demikian dapat mengakibatkan mahasiswa tidak bisa mengikuti 

proses perkuliahan sebagaimana mesti nya... Dikarenakan dosen yang bersangkutan tidak koperatif pada saat 

penggantian jadwal perkuliahan yanh sudah tertera pada saat pengambilan KRS...
mohon diberi kepastian stts kelas...trutma kelas bawah , trkdang suka pindah2 kelas jd binggung...

meningkatkan kedisiplin dalam waktu belajar

berikan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa/i untuk mendapatkan ilmu. dan tolong beri akses informasi 

dan jaringan wifi yang update . Jujur ya salama saya kuliah susah sekali menggunakan jaringan wifi
semoga kedepan nya akreditasi lbh ditingkatkan lagi

keamanan parkir perlu diperhatikan

pengen cepat wisuda

Beasiswa harus tepat sasaran diberikan pada yang lebih membutuhkan....

demi keamanan di parkiran harap di pasang kamera sisi tv, karna mahasiswa banyak yg kehilangan helm

Semoga di tahun kedepanya fakultas perikanan bisa menjadi. Contoh untuk fakultas yang lain

Kurang lahan parkir

Membantu mahasiswa/i dengan mempermudah segala urusan perkuliahannya

semoga bisa dipertahankan

Sebaiknya seluruh ruang fakultas di beri pendingin Ruangan dan Proyektor untuk mempermudah proses 

belajar dan mengajar di kelas
Ruang Kuliah diharapkan diberi AC

sangat baik

sebaiknya keamanan dan kesalamatan untuk pakir diperhatikan

Tetaplah semangat dalam membangun fakultas Perikanan dan umumnya UMP.... semoga amal dan ibadah 

yang kita lakukan dapat diterima Allh SWT..amin
menyadari kesalahan diri sendiri

Semoga Kampus Biru menjadi kampus yang banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat

fasillitas seperti ac mungkin sudah boleh digunakan pada setiap kelas.

Meningkatkan kualitas ajar mengajar

UNIVERSITAS KITA PERLU ADANYA PENGHIJAUAN YANG CUKUP, PENANAMAN TUMBUHAN DAN POHON 

YANG BANYAK AGAR KAMPUS LEBIH TERLIHAT ASRI.
PERLU ADANYA KEGIATAN PEMBERSIHAN PARIT LINGKUNGAN KAMPUS SETIAP HARI. DAN PENGHIJAUAN 

KAMPUS AGAR TERLIHAT TEDUH DAN ASRI
semangat memmbangun negeri

meningkatkan kulitas kampus dan agar mendapatkan kelulusan yang berkualitas

lebih ditingkatkan lagi untuk kemajuan dan kesuksesan ka,pus

memberikan kedissplinan lebih baik dan saran kepada mahasiswa yang sering terlambat

saya menyarankan agar segala hal yang telah baik sekarang agar lebih ditingkatkan agar kita semua selaku 

keluarga besar Universitas Muhammadiyah dapat menciptakan prestasi yang baik dan membanggakan
tingkatkan pembelajarannya lagi sesuai di bidangnya.

Meningkatkan pembelajaran agar mencapai ipk yang memuaskan

ape i...dari hati turun ke jiwa...dari jiwa membangun semangat negara...

waktu ibadah tp bnyak yg tdk jamaah

ciptakan tata ruang penghijaun walaupun sedikit. manfaatkan sarana dan prasarana yg dapat di jadikan 

tempat hijau nan teduh..salam perikanan



lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanan dan harus transparan

melengkapi fasilitas kelas

tingkatkan lagi fasilitas sarana yang sifatnya membangun sehingga mahasiswa dapat belajar dengan mudah 

dan fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
sebaiknya petugas yang bertugas melayani, lakukanlah tugasnya sebagaimana mestinya dengan ikhlas.

sebaiknya ruang kelas perikanan diberi fasilitas AC agar suasana belajar lebih nyaman dan tidak panas.

sarana prasarana di dalam ruangan agar di adakan dengan standar perkuliahan yang layak.

Agar lebih ditingkatkan lagi pelayanannya. Terutama keamanan di parkiran

dosen masuk dengan tepat maktu waktu

mohon tempat pemarkiran di buat khusus parkir

Kalau bisa lebih ditingkat kan lagi tenaga kerja pendidikan . Agar memudahkan mahasiswa untuk melakukan 

perkuliahan
parkiran di perbaiki

PERLUASAN TEMPAT PARKIR DAN KEAMANAN MOTOR TERJAMIN

agar lebih ditingkatkan lagi

semoga universitas muhamadiyah lebih maju untuk ke depannya

agar lebih di tingkatkan lagi

semoga lebih baik

melengkapi sarana dan prasarana penunjang pendidikan (peralatan untuk Lab, genset pada saat lampu mati)

alhamdulillah bagus, lebih ditingkatkan lagi !

semakin di tingkatkan kualitas kampus

jaringan internet yang jelek semoga kedepan dapat ditingkatkan

tolong tempat pakiran ditambahkan lagi coal dijalan samping sepakat masih motor yang pakiran sembarangan 

pak mengganggu lalulintas jalan disebabkan tempat pakiran penuh
ruang kelas, parkir, laboratorium masih belum memadai dan keamanan di lingkunga parkir msih belm aman 

dan hrus brani bertangung jawab atas kehilangan brang di lingkungan parkir.
keberhasilan adalah sebuah proses yang panjang dan tidak mudah

setiap kemauan pasti ada jalan asalkan ada usaha

terus membangun keamanan dan memberikan fasilitas yang cukup

tambahlah lahan parkir, karna terlalu banyak motor dan lahan parkir sempit,sehingga kami sering parkir di 

pinggir jalan.
kepada fakultas ilmu kelautan dan perikanan jangan terlalu memberikan peraturan-peraturan yang 

mengekang kepribadian mahasiswa... wifi tolong dipermudah aksesnya
perbaiki yang kurang pertahankan yang baik

mudah-mudahan universitas muhammadiyah semakin baik dan sukses selalu.

lengkapi sarana prasarana kampus dan lebih transparan lagi teutama berhubungan dengan penggnaan uang 

baik dari universitas maupun dari fakultas karena tidak semua mahasiswa org mampu.
diharapkan kepada pihak fakultas untuk memasang ac di ruang kelas fakuktas perikanan

Semoga kedepannya Kampus UMP Lebih Maju Dan Mampu Bersaing Dengan Kampus Yang Lainnya

Akses internet di tambah lagi kecepatannya

Semoga kedepannya makin lebih baik lagi

semoga ump kedepan nya lebih baik lagi

lebih informatif dan dalam pemeberian informasinya pada media atau lokasi yang mudah dan banyak di 

akses, sarana dan prasana lebih baik di tingkatkan lagi demi keamanan dan kenyamanan di segala aspek. 

khusus fakultas fpik permudah mahasiswa yang pada semester2 akhir dalam melakukan tugas akhir/skirpsi. 

jangan di persulit dalam melakukan konsultasi, jangan dipersulit untuk bertemu dosen, jangan mengoreksi 

judul penelitian terlalu lama atau jangan biarkan judul skripsi dibiarkan lama menganggur dimeja tanpa cepat 

untuk di lirik,diperiksa dan di berikan pemberitahuan judul diterima tidaknya. mahasiswa punya target 

kelulusan, mahasiswa perlu uang untuk bayar setiap semester dalam menggapai kelulusan dan tidak semua 

ekonomi mahasiswa menengah keatas, tidak semua mahasiswa mudah mencari uang sekalipun ada beasiswa 

itupun dalam jumlah yang terbatas tidak semua mendapatkan bahkan hanya orang orang tertentu yang 

mendapatkan padahal ada yang lebih layak dan butuh untuk mendapatkan itu. inti dan terpenting dari 

semuanya permudah mahasiwa dalam melaksanakan skripsi baik konsultasi dan bertemu dosen. perhatikan 

dengan cermat mahasiswa yang punya jiwa kuat untuk segera lulus dan tidak



cepat dalam pelayanan

sebaiknya sama sama membangun sikap timbal balik yang menuju sasaran lebih baik, bukan hanya tertumpu 

pada satu objek tanpa memandang objek kebikan lain yang bisa sama sama membangun hal lebih baik bagi 

pendidikan dan fakultas. trims
Tingkatkan prestasi bersama

semoga lebih baik

semoga bisa menjadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kedepannya din tempat parkir diberikan cctv

saran saya supaya meningkatkan keamanan parkir hatus lebih ketat lagi penjagaannya,terima kasih.

semoga lebih baik

semoga adil

tingkatkan prestasi

Tingkatan Prestasi Bersama

parkir tlg dibesarkan



Prodi : Teknik Mesin

semoga tidak mepersulit mahasiswa. amin

diadakan ospek atau dod

tingkatkan terus kualitas

Mohon untuk disediakanya alat pengujian sebagai alat penunjang tugas penelitian tugas ahir.

tetap semangat dalam bekerja

memberikan pelayanan yang lebih baik

leih cepat dalam memberi informasi

terus dan tingkatkan pelayanannya

untuk teknik agar bisa praktiknya mudah dilakukan dan lebih mengenal teknik mesin dalam praktiknya,semisal 

praktikum dengan alat yang sudah ada, setidaknya satu semester ada 4 kali
Untuk staff perpustakaan agar lebih ramah

Inginkan tempat parkir yang bebas hujan dan panas,sehingga kendaraan aman dan nyaman.

saya mohon bimbingan didalam belajar dan memahami mata kuliah

gedung mesti di buat se enak mungkin

kedepan nya harus lebih baik

Informasi harus disampaikan sebelum kegiatan kepada mahasiswa.

Saya berharap untuk kedapannya pelayanan dan fasilitas kampus lebih baik lagi.

tingkatkan kedisiplinan dosen, dosen yang berkualitas dalam menyampaikan materi, akses laboratoruim 

teknik mesin tolong di lengkapi.
pengeluaran hasil studi mohon dipercepat ,tolong dikonfirmasikan kepada dosen-dosen agar nilai hasil studi 

segera di konfirmasikan .agar tak menghambat mahasiswa .trimakasih
Penyampaian informasi kurang

Nilan cepat keluar

buat galeri untuk hasil karya skripsi mahasiswa yang tugasnya rancang bangun, supaya dapat dilihat oleh 

mahasiswa junior / masyarakat luas.
semoga menjadi lebih baik dari yg terbaik dan menjadi kampus impian bagi orang orang yang mencintai 

mesin dalam hidupnya.
semoga unv.muhammadiyah akan slalu maju

Fasilitas ruang kelas perlu diperbaiki

Menjadi universitas sni.

Semoga lebih d tingkatkn lagi

Lebih komunikatif pada mahasiswa

harus lebih bijak dalam menentukan pergantian jadwal perkuliahan

Teknik : berikan pada kami kebebasan untuk berkaryad bidang kami. Terimakasi

1.lebih melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa 2.kapasitas wifi nya diperbesar agar lebih 

mudah mengakses internet  3.lahan parkir nya diperbesar agar akses ke lokasi lebih mudah
Disiplin dalam bertugas dan kecepatan internet di perbaiki.

jam mata kuliah harus tepat waktu

parkiran tolong diberikan penerangan yang cukup

Agar Fasilitas Internet dapat ditingkatkan

pada dasarnya saya sudah puas dengan kondisi yang sekarang.pertahankan dengan keadaan yang 

sekarang,semoga kedepannya lebih baik lagi.
saya berharap untuk ruangan kelas teknik mesin universitas muhammadiyah pontianak lebih baik lagi dan 

melengkapi fasilitas fasilitas agar nyaman untuk kegiatan belajar mengajar
Semoga Kedepannya Ruang Kelas lebih nyaman dan bersih

tambahkan mobil praktek dan peralatan

parkiran perlu di perluas agar akses keluar masuk kampus lancar dan wifi kampus saya harap kampus 

menggunakan wifi id dan indi home agar akses internet di kampus kita lancar dan stabil
bangun atap parkiran yang aman, supaya kendaraan tidak kena hujan dan panas



tingkatkan lagi fasilitas yang ada

TINGKATKAN KEBERSIHAN KELAS DAN PERBAIKI KURSI

agar dipercepat pembangunan fasilitas baru

Meningkatkan fasilitas pendidikan penunjang kegiatan perkuliahan.

lebih mengutamakan fasilitas jurusan

untuk pengaturan ruangan harap lebih baik dan tertata. agar kenyamanan dalam perkuliahan bisa di 

dapatkan.
memberikan fasilitas" yang lengkap

semoga semakin lebih baik lagi

dalam memberikan pelayanan,sebaiknya dilakukan dengan iklas,dan menjelaskan segala sesuatu dengan 

dengan jelas dan tetap sasaran...
Semoga semakin maju dan sukses

Fasilitas air bersih dan toilet mohon diperhatikan.

semoga semakin baik lagi

semoga lebih baik lagi

lahan parkir diperluas

ac kurang cool

agar kelengkapan ruang laboratorium bisa di tambah lagi dan yang telah rusak dapat di perbaiki atau di ganti 

dengan yang baru, dan untuk lahan parkir agar bisa di perketat lagi dalam hal keamanan, supaya tidak ada 

lagi kehilangan contoh nya helm
semoga semakin baik dan sukses selalu

lahan parkir diperluas

semoga semakin baik dan maju lagi

lanjutkan

dapat memberikian fasilitas yg sangat memuaskan, tq

tingkatkan fasilitas kampus.

semoga lebih baik lagi

Prasarana dan Fasilitas pendukung untuk kegiatan praktek agar terpenuhi

buku-buku diperpustakaan tentang teknik mesin di perbanyak

lahan parkir yang lebih luas, serta kantin sertabfotoncopy yang lebihbdekat

suhu ruang kelas sebagian masih menggunakan kipas angin, di harapkan ac semua, trmksh

semua kelas harus beruangan berAC dan harus ada infokus dan papan harus whitebord semua

semoga pelayanan menjadi lebih baik

menerima mahasiswa saat ingin berkonsultasi dan memberikan usul atau gimana baiknya,jadi mahasiswa 

tidak ragu saat ingin berkonsultasi
Semua ruang pake  ac

semoga lebih baik

di perketat lagi keamanan di lahan parkir

semngat belajar

Pelayanan sudah bagus dan harap ditingkatkan



Prodi : Kesehatan Masyarakat

SARAN DAN MASUKAN

Pelayanan sudah cukup memuaskan...

tingkat kan kualitas aktivitas belajar dan mengajar

pelayanan kurang cepat

pembangunan kampus lebih di perbaiki

Kantin semoga bisa diperbaiki, perpustakaan bukunya diperlengkap

coba jaringan internet nya bisa mencakup seluruh bangunan Universitas, jadi bisa memberikan kemudahan 

akses informasi bagi semua mahasiswa
Lanjutkan .. !!!

Saya pengen cepat selesai

jika ada kerusakan AC harap segera di perbaiki.. wifinya bisa stabil.. biar enak cari tugas infokus yang 

warnanya kaya pelangi jg tu kalau bisa pas ajaran baru nanti udah bagus semua.. kan malu kalau ada dosen 

luar yang ngajar tp infokusnya warna pelangi,, dan kalau ada remotnya smpan aja di kelas biar mahasiswa 

gak manjat-manjat kursi ngidupinnya
Lebih di tingkatkan, untuk motivasi.

saran saya agak di beri kemudahan untuk angkatan yg sudah lama mengabdi d kampus agar cepat selesai 

kuliah. makasih
pengerjaan skripsi mohon dipermudah

diaktifkan kembali jaringan wifi buat mahasiswa

Semua sudah bagus... cuma sistem lambat.. informasil klo dapt onlen semua...

sebaikknya tetapkan hari wajib pemakaian pakaian dinas n batik bila perlu tidak memakai pakaian bebas.

buku di perpustakaan mohon dilengkapi lagi bnnbnbnbnbjhouyufyruuyhuttiyh087ihiyijohugui.

Agar memudahkan urusan mahasiswa .

tambah sarana prasarana

membangun karakter mahasiswa yang bertakwa pada tuhan yang maha esa

di percepat dan di permudah lulus nya untuk senior

semoga menjadi lebih baik lagi

membantu mahasiswa dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi di kampus

fasilitas wifi lebih ditingkatkan lagi sehingga internet nya bisa di akses semua mahasiswa :D

semoga makin baik kedepan

PELAYANAN MENGGUNAKAN VIA BBM LEBIH DI RESPON CEPAT DIKARENAKAN KETIKA 

MAHASISWA/MAHASISWI INGIN MENDAPATKAN INFORMASI CEPAT TIDAK MESTI HARUS MEMBUKA 

WEBSITE/HARUS DATANG KE AKADEMIK.. DIKARENAKAN ADA KEGIATAN KERJA ATAUPUN TIDAK BISA 

DATANG KEKAMPUS DENGAN ALASAN TERTENTU BISA LANGSUNG MENDAPATKAN INFORMASI SECARA 

CEPAT DENGAN MENGGUNAKAN OBROLAN DI BBM...

Ace setiap ruang kelas di perbaiki

sarannya agar angkatan 2009-2011 agar di cepat luluskan

untuk angkatan yang sudah lama harap di perhatikan

semoga makin tahun ump pontianak makin maju

SEMOGA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KEDEPANNYA AKAN LEBIH BAIK DAN MAJU

Fasilitas dan pelayanan nya lebih ditingkatkan lagi.

Diharapkan fikes kedepannya lebih baik lagi dalam pembelajaran teori maupun praktik.dan memberikan 

kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kapasitas
Fasilitas jaringan internet harus tetap aktif dan mudah digunakan oleh mahasiswa

saya mengharapkan ada 2 kali wisuda dalam 1 tahun, supaya mahasiswa/mahasiswi lebih termotivasi untuk 

cepat lulus..
junjung tinggi kedisiplinan baik staf,dosen maupun mahasisa

Tingkatkan disiplin,fasilitas dan pelayanan akademik, serta mempermudah mahasiswa akhir untuk wisuda

selalu jadi yang terbaik dari yang terbaik

Tingkatkan kinerja pak buk...



tingkatkan lagi keamanannya dan keramahan serta pengertian terhadap mahasiswa

semoga lebih di tingkatkan lagi

Pertahankan dan Tingkatkan lagi

LEBIH DI TINGKATKAN LAGI KEAMANANNYA

apa yang di tanam itu yang di petik ( jika kebaikan yang di tanam maka akan kita petik kebaikan juga )

lebih baik lagi yaaaa

memberikan pelayanan yang lebih baik lagi

semoga angka 2,3 dan 4 segera bisa berubah menjadi angka 5.

permudahlah segala bentuk akses, baik itu akses informasi dan penelitian. selama 5 tahun ini saya menjalani 

kuliah akses informasi penelitian buku dan lain sangat sulit didapati. begitu juga dengan staff, permudahlah 

urusan mahasiswa dengan alasan yang logis dan mudah untuk mahasiswa menjalani studi di universitas 

muhammadiyah pontianak.
Semoga menjadi contoh teladan buat mahasiswa yang lain nya.

dipermudah dlm peminjaman peralatan universitas, adanya lab kesma

bertutur kata bersikap dan bertindak santun

semoga menjadi contoh yang baik

Selalu bersikap sopan dan menghargai semua orang baik itu orang umum, dosen maupun mahasiswa. 

Perlakukan semua orang dg baik, karna semua org memiliki hak yang sama. Dan pertimbangkan masalah 

biaya kuliah, sesuaikan biaya dengan fasilitas yang di dapat.
para dosen diharapkan bisa lebih menekankan nilai keagamaan dan menghargai batasan-batasan perempuan 

dan laki-laki di dalam islam.karena kita adalah universitas islam
Ditingkatkan supaya lebih baik lagi sehingga mahasiswa/i puas dan bangga kuliah di UMP

Meningkatkan kecepatan ketepatan dalam pelayanan

Semoga kejujuran dan keterbukaan semakin di tingkatkan.

semoga selalu memberikan pelayanan yang optimal, agar kedepannya lebih bisa menjadi lebik baik lagi.

pelayanan yang lebih baik lagi

semoga dosen tidak ada lagi yang mempersulit mahasiswa agar telat lulus atau wisuda...aminn

Perlu adanya lab kesmas, jgan membedakan pelayanan pada setiap fakultas,keindahan fakultas kurang baik 

buku referensi perpustakaan kurang, disiplin waktu.
sebaiknya buku di perpustakkan di tambah dengan referensi terbaru

Saran nya agar uang semester makin turun

kedisiplinan ditingkatkan lagi agar Universitas Muhammadiyah Pontianak semakin baik untuk kedepannya.

Agar lebih baik lagi kedepannya

saran saya untuk kedepanya di harapkan untuk seluruh staf, petugas dan para dosen untuk lebih kedisplinan.

berikan pelayanan yang tebaik untuk mahasiswa.

lebih iklas dalam pelayanan

kalau bisa ace di fikes dibetulkan.stiap kuliah panas.ac hanya aksesoris.wifi/internet ndk bs dipake di kls 

fikes.bayar lebih mahal tapi kurang memuaskan.tukang parkir sesuai dengan tugasnya helm sering 

hilang.perlengkapan jangan mempersulit mahasiswa kalau mau pinjam gedung untuk kegiatan kuliah.
Berusaha untuk lebih baik lagi dalam pelayanan

memberikan pelayanan lebih baik lagi

terus tingkatkan pelayanan

Diharapkan pihak kampus menyesuaikan jadwal kegiatan perkuliahan sesuai kalender atau tepat waktu.

Untuk nilai, tolong cepat utnuk di proses, agar nyaman dalam penyususnan krs. dan jaringan internet tolong 

diperbaiki, karena setiap semester kami bayar. Sedangkan jaringan internet tidak ada sama sekali
Untuk jaringan internet tolong diperbaiki.. dan untuk peminjaman AULA bagi MAHASISWA tolong jangan 

dikenakan tarif 4000.000.-.. pembangunan aula itu sendiri juga dana dari mahasiswa, bukan dana organisasi 

MUHAMMADIYAH.
akses internet di permudah, pasilitas kelas di gunakan sebaik mungkin seperti AC yg rusak di perbaiki jgn cma 

jdi asesoris kelas saja,kedisiplinan para dosen dan karyawan di tingkatkan biar menjadi contoh bagi 

mahasiswanya

Khususnya petugas perpus dlm membrikan pelayanan bersikap santun dan membrikn pelayanan yang rmah..



Bisa cepat lulus aja deh :)

Semoga semakin baik , mahasiswa cepat selesai dan lebih baik lagi..

besarkan musholla

Semoga lebih baik dari sebelumnya

secepatnya diadakan pascasarjana

karena saya pernah mengalami kerugian dalam nilai. saya mengikuti mata kuliah tetapi nilai saya kosong dan 

pemberitahuan kepada mahasiswa terlambat sehingga pada proses pengeluaran judul skripsi saya terlambat, 

saran saya kerjasama antar dosen dan staff yang lain harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadi hal serupa 

sehingga mahasiswa tidak lagi mengalami hambatan dalam proses yang lain. terima kasih
Tingkatkn kinerja dosen dlam mengajar baik dilapanganmaupun di kelas,fasilitas lab,akses intrnet 

diperbaiki,pelayanan di tingkatkan
Kursi di ruangan kelas sudah banyak yang rusak, mohon diperbaharui dan sediakan infokus yang bisa 

digunakan, AC banyak yang rusak sehingga harus segera diperbaiki atau diganti,
Sediakan lahan parkir yang lebih luas

Sebaiknya perbaiki apa yang telah ada menjadi lebih baik serta melengkapi kekurangan sarana dan prasana. 

Sarana dan prasarana yang sudah baik dapat di jaga agar tetap baik.
Kebersihan di musollah terutama pada mukenah dan sampah yang berserakan di lantai 2,sebaiknya lebih di 

perhatikan lagi, dan sebaiknya cctv lebih berfungsi guna untuk menjaga keamanan pada musollah.
mengajar tepat waktu

Tolong skripsi mahasiswa dibimbing jangan dipersulit

Lebih dekat dengan mahasiswa agar mahasiswa kebih nyman untuk berkonsuktasi baik itu dari perkuluahan 

maupun konsuktasi skripsi
selalu tingkatkan apa yang sudah ada agar kedepannya lebih baik lagi.

untuk keamanan mahasiswa sebaiknya parkiran dijaga lebih ketat lagi agar tidak terjadi kecurian 

helm.Fasilitas harus lebih lengkap lagi.
Fasilitas di ruangan kelas, terutama pada infokus, sebaik nya tersedia infokus yg lebih bagus agar saat 

perkuliahan berjalan dengan baik tidak menuggu lama karna harus meminjam infokus ke akademik.
Inovatif lagi

memperbaiki fasilitas yang ada diruang kelas.

tempat parkir yang sempit dan tidak tersusun dengan rapi, ruang kelas yang masih panas

pelayanan untuk mahasiswa harus lebih baik lagi dan tidak menyepelan mahasiswa..

pelayanan kepada mahasiswa perlu di tingkatkan terutama kecepatan dalam pelayanan dan kenyamanan 

ruang perkulihan
Wifi kampus kadang tidak bisa di pakai kalau bisa di perbaikin

semoga kedepannya tempat parkir di perluas agar tidak lagi berdesak-desakan saat akan memarkirkan 

kendaraan khususnya roda dua.
Tingkatkan lagi solidaritas antara mahasiswa dan dosen

Semoga fasilitas pendukung dan prasarana lebih ditingkatkan lagi untuk jumlah dan kualitasnya

kami mohon fasilitas kampus ditingkatkan, pasangkan kamera CCTV di masjid maupun disekitarnya agar tdk 

terjadi kecurian lg. disiplin waktu untuk dosen, jangan terlalu banyak menambah jam kuliah diluar jadwal. 

kami mohon ijinkan menggunakan celana, karena jk trlalu lama menggunakan rok dimotor akan 

menyebabkan sakit pd kaki, rok bs masuk ke dalam ban motor, jika tdk mengijinkan kmi menggunakan 

celana, mk ijinkan kami menggunakannya pada hari hujan. kami menggunakan motor risiko lebih besar 

pak,bu. terimakasih.
sebaiknya ruangan fakultas di perluas lagi, petugas perpustakaan dan petugas lainnya harus lebih ramah.

ruang perpustakaan harusnya luas, sebaiknya buku - buku terbaru dan harus ada daftar untuk melihat judul 

skripsi. kantin yang kurang bersih, kapasitasnya kurang memadai, lokasinya yang kurang pas. parkir yang 

tidak beraturan seharusnya dibuat beraturan agar rapi.
saran saya, informasi yang disampaikan kepada mahasiswa/mahasiswi harusnya lebih cepat dan tepat. agar 

perkuliahan berjalan dengan baik dan perkuliahan sesuai dengan jadwal akademik.
pelayananan dan kedisiplinan harus lebih baik lagi.

sebaiknya keamanan yang ada didaerah kampus lebih ditingkatkan lagi terutama di masjid kampus karena 

sering terjadi kehilangan barang.Selain itu di perlukan peningkatan dalam kecepatan pelayanan terutama 

pada fasilitas kelas,karena fasilitas kelas yang rusak lama dalam penanganannya.
lebih disiplin dan cepat lagi dalam memberikan pelayanan dan pertahankan pelayanan yang telah baik

cukup baik



di harapkan sarana dan prasarana lebih di tingkatkan kembali.

semoga sukses muhammadiyah..

cukup baik.

seharusnya yang dituntut berpakaian rapi bukan hanya petugas atau pengajar tetapi juga seluruh  mahasiswi 

UMP
seharusnya kegiatan kampus mengikuti jadwal pada kalende akademik. namun sayangnya jadwal tersebut 

selalu terlambat dari jadwal kalender akademik. apalagi untuk UTS. sudah di jadwalkan, namun masih di 

satukan dengan jadwal UAS. sangat tidak efektif bagi mahasiswa.  mahasiswa di larang memakai jeans. 

namun masih ada dosen yang menggunakan jeans.
lengkapi lagi sarana dan prasarana di kelas

keamanan di masjid dan parkiran tolng ditinkatkan lagi,tidak ada lagi permasalahan dengan kelengkapan 

kelas, kemudahan untuk mendapatkan informasi,
sudah cukup baik. seharusnya perpustakaan tidak harus ditutup disaat jam istirahat dan seharusnya 

petugasnya ada yang bergantian untuk menunggu perpustakaan. tks
Sebaiknya ditingkatkan lagi fasilitas agar memudahkan mahasiswa

Tingkatkan lagi sarana dan prasarana .

selalu berikan pelayanan terbaik agar terjalinn kerja sama yang baik

Harus ada tindakan secepatnya apabila ada ruang kelas yang rusak, biar mahasiswa belajar dengan tenang.  

Kalau bisa diwajibkan pakek seragam kesehatan. Karna selama ini seragam kesehatan, walaupun 1 minggu  2 

x. Krna walaupun kita beli seragam  jarang dipakai. Terima kasih.
Menganti fasilitas yang rusak

mudah mudahan bisa lebih baik lagi

tolong perhatikan kenyamanan kelas, terutama ac tidak berfungsi dengan baik

pelayanan rata-rata cukup baik, hanya perlu ditingkatkan

no comment

Perlu di lakukan pembenahan agar saling memudahkan satu sama lain nya.

Tolong semua fasilitas yg ada di setiap ruangan selalu diperhatikan, agar proses belajar mengajar berjalan dg 

lancar.
Harus lebih memperhatikan fasilitas kampus terutama di dalam kelas..

menyediakan tempat parkir yg luas agar tidak berantakan dan susah mencari tempat parkir. infokus yg rusak 

mengganggu proses belajar ,
AC dan LCD di ruang kelas diperbaiki karena kelas masih panas dan LCD sering bermasalah.

untuk OB yg membersihkan setiap kelas agar bersikap sedikit sopan dengan mahasiswa.

AC banyak yang sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga suasana kelas menjadi gerah dan tidak nyaman 

sehingga memerlukan segera perbaikan Ac
saya berharap bersama penggurus fakultas, dikelas 206 infokus nya rusak. kalau sudah siang warnanya pasti 

berubah, saya mohon sama bapak segera gantikan infokus di ruang 206.
Wifi kurang lancar diharapkan lebih lancar lagi

Saran saya untuk proses belajar mengajar, sebaiknya mahasiswa/i sudah mendapat modul sebelum materi 

disampaikan.. terimakasih..
Ac dikelas harusnya secepatnya diperbaiki.

Bangun lagi kampus supaya kampus muhadiyah besar

Fasilitas kampus perlu diingatkan dan dosen jangan sering kosong waktu perkuliahan.... Penerapan disiplin 

jangan cuman kebasah, tapi tenaga pengajar harus lebih disiplin lagi.
semoga fakultas ilmu kesehatan masyarakat menjadi fakultas yang lebih baik dan membangun.

Tolong bagian keamanan ditingkatkan, terutama satpam dan cctv. banyak mahasiswa yang kehilangan 

barang, baik di kelas, parkiran,dll.
keamanan dan kenyamanan dipertingkat lagi

peningkatan pada pelayanan yang selalu harus berkembang demi kenyamanan bersama. terimakasih

keamanan itu harus lebih diperhatikan lagi  apalagi keamanan ketika di masjid

Parkiran kurang aman

Sulitnya akses penyebrangan

semoga menjadi lebih baik dan bisa memberikan fasilitas yang lebih lengkap lagi buat mahasiswa.

semoga kedepannya makin lebih baik.kebersihan kelas makin tambah bersih dan kapasitas keluasan parkir 

diharapkan diperluas lagi.



Lingkungan Kampus Bebas Dari asap rokok.

kelas transfer sebaiknya di lantai bawah, kana kami mengalami kesulitan untuk akses hingga lantai 3 dengan 

suasana kelas yang panas karena AC tidak berfungsi begitu jg dg akses wifi kampus yg sulit
Tingkatkan terus Iman karena itu adalah kunci kesuksesan dunia & akhirat.

Sarana dan prasarana tolong lebih diperbaiki seperti papan tulis atau whiteboard di kelas

tidak ada saran-saran.semua sudah cukup.

saya harap tempat parkiran diperluas kembali

dikelas sulit mendapatkan jaringan wifi. peralatan kursi dan meja kalau bisa yang sudah rusak diperbaiki.

pertahankan yang baik dan perbaiki yang kurng baik

Fasilitas penunjang belajar di kelas untuk lebih ditingkatkan

Sejauh ini sudah cukup baik,tapi lebih baiknya lagi ddi tingkat kan kembali. Terima kasih.

fasilitas di kampus lebih di perbaiki

Semoga kampus bisa lebih bersih, asri dan nyaman sesuai dengan yang di ajarkan Agama. Dan berharap 

petugas-petugasnya bisa bertutur kata & bersikap lebih santun lagi.
sinyal wifinya kurang lancar diharapakan kedepannya lebih baik lagi

Mohon kepada Yth Bapak/Ibu Dosen, jika berhalangan hadir, konfirmasi kepada pj mata kuliah sehingga 

mahasiswa dapat meng-efisien-kan waktu perkuliahan. Tolong disediakan tempat duduk diselasar 

kelas/kampus sebagai tempat/sarana mahasiswa berdiskusi/belajar. terima kasih.
dosen di harapkan masuk sesuai jadwal kuliah

Permudah mahasiswa lama agar cepat lulus

Lebih tingkatkan lagi mutu pelayanan yang ada dan dapat memperbaiki lebih baik fasilitas yang ada. terima 

kasih...
semoga semester yang baru ini akan menjadi lebih baik dari sebelumnya...God bless :)

Semoga mahasiswa selalu dipermudah

kerjasama yang baik

halaman parkir coba diberi atap,,pasti keren...hehehe

Harus diperbaiki lg kinerjanya.

berharap tersedianya laboratorium

Lebih ditingkatkan lg pelayanan kepada mahasiswa dan bersikap netral dlm memberikan pelayanan

kedepannya agar lebih baik

kedepannya agar lebih baik

pengen cepat selesai

Lebih kekeluargaan

AC KELAS DI PERBAHARUI

Lebih ditingkatkan lagi untuk pengkajian rutin di masjid

3jangan suka mempersulit mahasiswa

Selalu berikan yang terbaik buat mahasiswa

tolong lebih hargai mahasiswa pada waktu perkuliahan. Selalu tepat pada waktu pajam perkuliahan dan tidak 

mrubah"jadwal yang sudah di tentukan bersama. terimakasih
Untuk yang sudah lama skripsi, agar lebih dipermuda.

SENYUM LAH

Respect not earn but though

tingkatkan lagi

tingkat kan lagi pelayanan prodi

tingkat kan lagi pelayanan kampus

kerja

menegurkan mahasiswi yang belum berbusana syar`i dengan baik

WIFI TOLONG DIPERBAIKI SUPAYA BISA DIPAKAI DENGAN LANCAR DAN BAGI DOSEN JANGAN SUKA 

MEMPERSULIT MAHASISWA
wifinya tolong dibenarin karena biasanya gangguan dan tidak bisa

mempermudah mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi

Sukses



Di mohon dengan sangat sebagai staf DOSEN jangan suka merubah jadwal sesuai akademik keluarkan. 

dikarnakan bagi kami yang mengulang kebanyakan bentrok dan tidak bisa membagi waktu dengan baik. Ada 

10 tipe Deson bagi kami . 1)Tipe Dosen Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 2)Tipe The Hulk 3)Tipe Penjaga 

Karcis 4)Tipe Pendongeng 5)Tipe Motivator 6)Tipe Bos Besar 7)Tipe Pejuang 8)Tipe Tukul 9)Tipe Pembunuh 

Darah Dingin 10)Tipe Black In News sekian dari saya semoga saran saya bermanfaat dan dapat di 

realisasikan. Terima Kasih, Terima Kasih Dan Terima Kasih.
Supaya di sekitar kampus di tertibkan peraturan agar setiap mahasiswa, dosen, staff, atau penghuni kampus 

lainnya agar tidak merokok di area kampus agar udara kampus menjadi lebih segar dan disediakan pula 

tempat sampah yang sesuai dengan fungsi masing masing. Terima kasih
Semoga jadi lebih baik ump nya

Adakan semester pendek bagi mahasiswa,agar cepat selesai

Pemudah adminstrasi kampus

untuk tempat parkir kalau bisa diperluas lagi

Jelek.d up lgi

tingkatkan keramahan dalam pelayanan

saya berharap para dosen bekerja lebih profesional dalam melayani mahasiswa, karna mahasiswalah kampus 

bisa berkembang trimakasih
Tingkatkan kualitas disiplin

manajemen muhammadiyah sudah sangat bagus ditambah lagi dengan adanya kareditasi bisa membuat lebih 

baik lagi.pasilitas yang ada sudah cukup baik, tapi buat para dosen harus mengutamakan pelayan mengajar 

susai jadwal yang sudah ditentukan atau lebih memprioritaskan internal dalam kampus. dari pada program 

diluar kampus agar setiap mata kuliah tidak ketinggalan.
lebih memprioritas kecepatan dan keteraturan waktu khususnya bagi semester 7 dan 8 yang ingin mengambil 

skripsi , misalnya dalam waktu magang dan pembagian dosen pembimbing.
tingkatan menjadi lebih baik

Keamanan parkir harus ditingkatkan lagi

FASILITAS

tingkatkan

Semakin baik

terus membangun keamanan dan kebersihan, dan lengkapi fasilitas secukupnya

manfaatkan keuangan untuk fasilitas penunjang mahasiswa demi kenyamanan pembelajaran

SemAkin baik ya kedepannya

terus melakukan pembenahan untuk menjadi kampus yang berkemajuan

mohan pelayanan kepada mahasiswa jangan terlalu lambat trimakasih.

Semoga tahun2 selanjutnya  kita semua bs menjadikan universitas Muhammadiyah lbh unggul lg dr 

universitas yg lain. Dengan layanan yg baik dgn menghasilkan alumni2 yg dpt mengharumkn nama kampus 

kita.Amieen
semoga kedepannya lebih baik lagi

SENYUM

smoga bisa lebih baik lagi

agar lebih memperhatikan kenyamanan dan keamanan bagi mahasiswa. dan agar lebih cepat merespon apa 

yang dikeluhkan mahasiswa fikes
lebih baik dan berkualitas lagi pelayanan nya

Diharapkan dapat meningkatan mutu pelayanan perihal informasi dan komunikasi, tidak mempersulit 

mahasiswa, dan dapat menjadi motivator bagi mahsiswa.
Perluas tempat parkir.

Semoga lebih baik lagi

disiplin dalam bekerja

Dipercepat pengeluaran nilai UAS lebih memperhatikan fasilitas kelas seperti AC dan bangku demi 

kenyamanan proses belajar mahasiwa  terima kasih :)
wifi tolong dihidupkan free buat mahasiswa

WC nya harap Di upgrade++

diharapkan dosen rajin masuk

Meningkatkan lagi saranan dan prasarana di universitas dan pendidikan akademik .



kedepan nya fasilitas di bagus kan lagi

semogga kedepan nya lebih baik,dan lebih disiplin dengan waktu.

tempat parkirnya tolong di beri atap. dan jaga keamanan. jangan sampai motor hilang onderdilnya

diharapkan kepada semua staf dan dosen yang bekerja di amal usaha muhammadiyah ,agar tidak hanya 

bekerja tetapi juga harus memahami perserikatan muhammadiyah.
untuk ke depannya di harapkan untuk lebih meningkatkan kedisplinan dalam segala hal.

BERKERJA KERASLAH

TETAP SEMANGAT UNTUK HAL APAPUN,KARNA SUKSES ITU DI MULAI DARI DALAM HATI KITA DAN DI 

DALAM DIRI KITA SENDIRI,TANPA MENGENAL LELAH. DAN SELALU KUATKAN IMAN BERDOA KEPADA 

T.Y.M.E...
internet dan kapasitas motor lebih baik dibenai

supaya pelayanan semakin cepat dan profesional

kebersihan dan kerapian fakultas kedepannya dapat lebih baik lagi

SENYUM

Tambahan ruangan kelas dan kecepatan akses internetan

tingkatkan

perbaiki pelayanan

lahan parkir mohon diluaskan serta tingkatkan keamanannya

Bisa cepat wisuda

lebih ditingkatkan

Ingin  cepat wisuda

memfasilitasi mahasiswa/i dengan kemudahan dan jangan di persulit

semoga mahasiswa lebih di perhatikan terkait perkulihan

parkiran lebih diperluas biar rapi

tolong di tingkatkan

namanya juga manusia punya kekurangan jadi bisa dimaklumi selama ini, hanya perlu bertoleransi lebih baik 

lagi bagi setiap mahasiswa
makin lebih baik lagi

meningkatkan mutu pelayanan terhadap mahasiswa

saran saya semoga dosen sering masuk dan jangan ad yang terlambat lagi atau biasanya suka telat sam[pai 1 

jam
SENYUM

Area parkir kurang memadai

semoga bisa lebih di tingkatkan lagi terutama dalam hal ketepatan dan kecepatan dalam pelayanan.

mahasiswa dapat mengakses informasi lebih mudah dan, banyakin reverensi di perpustakanan

tingkatkan keramahan dengan jiwa yg kompak.

Lebih ramah dan senyum

memperbaiki fasilitas kelas dan pelayanan akademik

jangan telat masuk perkuliahan bagi dosen yang bersangkutan.

tingkatkan kembali mutu sistem pengajaran dan keaktifitas

1 kata "disiplin"

intergritas jadikan no 1,dosen contoh bagi kami keramahan dosen dan memberi wajah yang indah untuk 

ditegur maka semua mahasiswa akan berani untuk berinteraksi dengan dosen langsung,masih banyak 

mahasiswa yang menganggap dosen makhluk yang menakutkan salah satunya saya.
semoga kedepan nya lebih baik lagi

di harap kan lebih meningkat kan lagi kerja sama, agar semua sistem belajar makinmeningkat

supaya pelayanan dapat lebih baik lagi.

sebaiknya AC setiap bulan di cek karna kadang Ac ndk hidup

TINGKATKAN KEMBALI FASILITAS DAN PELAYANAN

memperbaiki fas yg ada dikelas

dosen harus on time

slalu memberi pelayanan yang baik dan buat dosen jangan terlalu mempersulit



lebih giatb lagi dalam memjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta tingkatkan mutu secara 

komperhensif
Diharapkan semua yang baik dipertahankan dan yang buruk dikurangi.

perbaiki dan tingkatkan yang kurang

para dosen jangan ada yang telat-telat lagi. ujian jangan suka di undur-undur lagi

untuk kedepanya fasilitas kampus diperlengkap lagi

saran agar sarana dan prasarana yang sudah ada di tingkatkan lagi

Diharapkan dosen bisa masuk perkuliahan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Fasilitas 

yang ada dapat digunakan dengan maksimal dan nilai per semester dapat keluar dengan cepat.
petugas perpustakaan tidak seharusnya merokok di halaman kampus,setiap kali selesai liburan 

semester,mahasiswa selalu menunggu lama nilai keluar,waktu yang ditentukan untuk masuk kuliah tidak 

pernah tepat waktu.
dtfuhkjoihuin jjhuinbjuhgubjkhbuguy jbgbhibhuyguybuinh

Sarana dan prasarana yang belum lengkap tolong di lengkapi

semoga bisa memberikan fasilitas yang baik sehingga mahasiswa bisa merasa nyaman dalam perkuliahannya

ac diperbaiki. berikan kemudahan jaringan wifi, berikan kepastian dosen,

konsisten & ketepatan waktu tenaga pendidik dalam kegiatan mengajar

bagus bagus

Jadwal kuliah disesuaikan dengan jadwal yg sudah ada

mebanggun kerjasama yang berkualitas agar mencapai tujuan yang bermutu

untuk fasilitas dikelas sangat kurang memadai,untuk kedepannya seperti AC,infocus harus lebih baik lagi

Saran saya agar sarana dan prasarana ditingkatkan lagi

Semoga apa yang sudah baik dapat di tingkatkan kembali

diharapkan supaya parkiran rapi dan lebih luas lagi. ac di kelas kurang dingin dan perlengkapan seperti 

sepidol dan penghapus kurang.
semoga menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya

Jangan memperlambat ujian

semoga lebih baik lagi kedepannya

Semoga Fakultas Kesehatan menjadi contoh untuk fakultas-fakultas yang lain :)

pilih lah staf akademik yang layak profesional dan paham tentang semua prosedur yg berlaku

assalamualaikum saya ingin memberi saran untuk lebih meningkatkan pelayanan diperpustakaan,fasilitas 

serta buku-buku yang tersedia dperpustakaan kampus lebih banyak lagi dari sebelumnya. terima kasih 

wassalam.
untuk universitas agar  jaringan wif yang telah tersedia tidak lelet dan mencakup semua ruangan dan lokasi 

yang ada dilingkungan kampus
Semoga kedepan nya lebih baik lagi

untuk kedepannya mulai dari atasan hingga bawahan dapat memberikan layanan dengan senyuman, dengan 

senyuman yang dilayani jadi merasa dihargai. untuk ruang kelas yang warna cat ny sudah mulai pudar segera 

dicat kembali agar kelas kesannya tidak kumuh
untuk fikes agar dosennya sering masuk tepat waktu

parkiran harus di perluas atau di buatkan parkiran khusus , srana dan praserananya di perlengkap.

buku di perpustakaan di lengkapakan lagi,mengajar tepat waktu

Untuk Fikes agar tepat waktu dalam mengeluarkan nilai dan ujian semester dilakukan sesuai jadwal yang 

ditentukan oleh universitas agar tidak membingungkan mahasiswa
Tingkatkan terus dalam memberikan pelayanan

Untuk Universitas lebih meningkatkan cakupan jaringan internet karena ada beberapa tempat dengan kondisi 

jaringan yang kurang baik (lelet ) untuk fakultas ilmun kesehatan agar lebih tepat waktu dalam mengeluarkan 

nilai dan datang tepat waktu dalam kegiatan belajar mengajar  terima kasih ...
semoga dapat ditingkatkan lagi dalam hal fasilitas    keamanan dan kebersihan.

memaksimalkan keamanan di lingkungan kampus , fasilitas yang memadai, referensi buku yang lengkap

Untuk universitas agar keindahan dan kebersihan toilet diperhatikan(bau) dan perpustakaan diperluas lagi dan 

koleksi buku-bukunya diperbanyak
daerah parkiran dan kantin semoga bisa diperluaskan lagi.  semoga dosen-dosen tidak ada yang jarang 

masuk lagi. cepat dalam memberikan informasi, tidak ada lagi ujian yang di tunda-tunda.



SEHARUSNYA FASILITAS LEBIH DI PERBAIKI LAGI

Seharusnya nilai nilai mahasiswa keluar tidaklama

Untuk para dosen agar sering masuk tepat waktu

Semoga lebih baik lagi

pemasangan cctv dan keamanan lebih ditingkatkan

SUKSES TERUS

tetap berusaha untuk meningkatkan standar

Meningkatkan sarana, keamanan dan kenyaman di lingkungan kampus.

perkuliahan sesuai dengan jadwal mata kuliah tidak ada jam ganti, ruangan kelas tidak ada lagi ac yang rusak 

atau pintu yang rusak.

ketepatan dalam penyampaian informasi, terbuka dalam segala jenis informasi konsumsi publik, tepat waktu

Disarankan untuk dosen tidak mempersulit mahasiswa yg sedang menyusun skripsi dan perhatikan kembali 

kebersihan toilet
Tingkatkan kreativitas mahasiswa/i

kurangnya informasi yang diberikan terutama terkait beasiswa, dan lama proses pengisian krs yg disebabkan 

nilai yg lama di input. sehingga mengganggu proses perkuliahan.
assalmualaikum. saran saya sebaiknya uts dilaksanakan dengan terjadwal agar kami lebih fokus untuk blajar 

saat uts. dan sebaiknya untuk mahasiswi menggunakan celana dengan menggunakan baju yg agak panjang 

karena jika menggunakan rok span sangat sulit saat berkendara motor sedangkan menggunakan rok yang 

agak kembang juga berbahaya rok bisa masuk ke dalam ban dan bisa menyebabkan kecelakaan sekian. 

trimakasih. wassalam
Saran saya UTS harus terjadwal, pakaian kembali seperti semula menggunakan celana tetapi memakai 

pakaian yang panjang, karen jika menggunakan rok susah bawa motor. Jika menggunakan rok span susah 

mengendarai motor & jika memakai rok kembang bisa masuk ke dalam ban motor. Yang terakhir adalah nilai 

diusahakan lebih cepat masuk agar mahasiswa tidak repot pada saat mengisi KRS sedangkan semua nilai blm 

keluar. Terimakasih
fasilitas ditingkatkan lagi seperti ac dan wifi

untuk pihak akademik agar lebih disiplin lagi untuk mengentry nilai agar mahasiswa lebih enak untuk 

berurusan masalah nilai dan KRS.
fasilitas di tingkatkan lagi

memberi pelayana dengan ramah perlu ditingkatkan lagi. Begitu juga dengan hal yang lain.

semogga lebih baik dan memberi manfaat yang dapat di amalkan dalam kerjasama yang baik.

Semoga kinerja lebih disiplin lagi agar tidak merugikan orang lain

semoga disetiap tahun fakultas kesehatan ini mengalami perubahan-perubahan yang dimana setiap  

mahasiswa menjalaninya dengan aman dan nyaman contohnya dari segi keamanan tempat parkir dan 

kenyamanan dari segi pelayanan maupum tim dari pengajar yang ada di fakultas kesehatan
Harus di tingkatkan kebersihan kampus

yang saya rasakan semuanya sudah cukup baik

Akreditasi jadi A

semoga untuk perlengkapan pengaksesan wifi lebih dipermudah.

Untuk para dosen waktu perkuliahan libih diperhatikan lagi

Keamanan lebih di perketat lagi.

Setiap hari besar islam diusahakan diliburkan dan liburnya diperpanjang dari libur nasional

tetap semangat untuk mengejar cita cita

memperketat tingkat keamanan.

Semoga pelayanan nya lebih baik lagi kedepan nya

semoga untuk kedepannya lebih baik lagi

Disiplin

diharapkan lebih meningkatkan pelayanannya lagi agar dapat meningkatkan akreditas yang telah ada

Tingkatkan pengamanan parkir. Saya sering kehilangan helm

Pelayanan nya lebih baik lagi

kedisiplinan perlu ditingkatkan lagi.

saya berharap agar lebih baik lagi



Masukkan untuk fakultas, supaya semakin bisa menambah pegawai di akademik, agar urusan kampus bisa 

cepat selesai.

untuk parkiran harap di perluas agar akses keluar masuk kampus nyaman dan keamanan parkiran harap di 

perketat, dan juga jaringan internet yang lambat harap di perbaiki dan di sarankan  untuk memasang wifi id

semoga kampus ump ini bisa lebih baik kedepannya

perbaik lagi sistem pelayanan di akademik dan tambah jumlah dosen supaya kegiatan perkuliahan dapat 

berjalan dengan lebih efektif.
Tingkatkan kualitas ruangan kelas

kalau bisa kampusnya dibesarkan lagi

Keamanan parkir tolong lebih dijaga,karena helm sering hilang

semoga pelayanannya semakin lebih baik lagi. sehingga konsumen (mahasiswa) senang dengan 

pelayanannya.
Saran saya agar lebih ditingkatkan lagi dalam segala hal terutama kecepatan dan ketepatan pelayanan dalam 

menyampaikan informasi karena sering terjadi kesalahan yang mengakibatkan mahasiswa kekeliruan seperti 

awal dan akhir semester terjadi ketidakseimbangan dari fakultas ilmu kesehatan dengan fakultas lain yang 

ada di universitas muhammadiyah Pontianak. Terima kasih
semoga ump menjadi yang nomor 1 di indonesia

Masalah kebersihan di tingkatkan. Kelas sering berbau..lantai tidak bersih. Hanya di sapu saja..sehingga 

berbau debu..petugas iebersihan di tambah. Dosen lebih disiplin lagi dalam mengikuti jaxwal perkuliahan. 

Jadwal uts sering tidak mengkitu jadwal. Dan di satukan denvan jadwal uas. Sehinvga tidak efektif bagi 

mahasiswa.
saran saya, saya menginginkan adananya ketegasan atas tata tertip yang sudah dibuat (kalau memang tidak 

boleh menggunakan celana ketat berarti tidak boleh dan yang melanggar harus mendapat hukuman, dan di 

berlakukannya pemakaian seragam KESEHATAN MASYARAKAT, jaringan internet lebih dipermudah dan 

diadakan maupun di tingkatkan lagi.
sudah baik dan memuaskan, perlu ditingkaykan manajemen waktu pengajaran. Terimakasih

Semoga pelayanan dan fasilitas di tingkat kan lagi

lambatnya pemberian infoemasi kepada mahasiswa

memperluas lahan parkir

tambah jumlah dosen, percepat proses input nilai dan layanan di fakultas

Agar lebih cepat menanggapi keluhan mahasiswa

sebaiknya agar setiap dosen tepat waktu pada saat melaksanakan perkuliahan dan memberikan motivasi 

kepada mahasiswanya agar lebih giat belajar.
saranya supaya parkiran di perbaiki, dan akses internet di percepat

sebaiknya petugas perlengkapan harus lebih meningkatkan kesopanan dan kesigapan dalam memberikan 

pelayanan.
Jika diberi cat pada kelas maka enak dilihat

selalu mempermudah

buatlah parkir dengan tertib dan aman

saya sangat setuju dengan apa yang telah tertera seperti pada daftar penilaian tersebut,karena hal itu bisa 

membengun keperdulian mahasiswa dalam menjalankan pendidikannya
buat lah tempat parkir yang aman dan tertip

Perbaiki sarana dan prasarana kampus terutama fasilitas kelas. Maaf jika menyinggung

banyak-banyak memperbaiki sarana dan prasarana kampus terutama dikelas

prose proses belajar mengajar (PBM) di tingkatkan lagi terutama di kelas transfer. agar informasi yang di 

sampaikan dapat diterima secara baik.
Semoga semua fasiitas lebih dapat dilengkapi lagi

semoga nilai tidak lama keluar, dosennya betah mengajar dan dosennya baik nilai ,amin amin amin

tetap disiplin dan berpakaian rapi

Tetap selalu bersikap disiplin dan berpakaian rapi

tetap disiplin dan berpakaian arapi dan sopan

diharapkan kecepatan dalam memberikan pelayanan

Tingkatkan terus kedisiplinan



tempat parkir yang kurang luas, menyebabkan susunan berantakan dan susah untuk mengeluarkan motor. 

mungkin, jika rapi, walaupun sempit lebih baik.
terus tingkatkan suasana kampus yang aman dan nyaman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Perluas halaman parkir

Lahan parkirnya kurang memadai diharapkan lahan parkir yang lebih luas

tingkatkan ketertiban, kebersihan dan keamanan dalam lingkungan kampus

semoga kedepannya lebih baik lagi

seharusnya bicaranya lebih sopan

Sebaiknya disediakan cctv agar keamanan lebih terjaga

Ac nya kurang diharapkan ac nya ditambah

menjaga keamanan harus lebih baik

cukup baik bagi saya, cukup senang saya dengan bangunan yang saya tempati untuk menuntut ilmu

saya berharap pihak fakultas memberikan informasi yg akurat dan mamasang CCTV.

fasilitas tolong lebih diperhatikan lagi.. agar kenyamana mahasiswa/i untuk belajar lebih efektif lagi. 

terimakasih
saya berharap agar pihak universitas menyediakan fasilitas keamanan di tempat tempat yang rawan akan 

kasus kasus kehilangan barang
belajar terus jagan berhenti

Keamanannya lebih di perketat

keamanannya harus diperketat

mohon lebih baik lagi

diharapkan parkiran di perluas,karna tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa,dan keamanan lebih di 

tingkatkan lagi.
lebih bisa menjadi yang terbaik lagi. Tidak memalai-lalaikan waktu.

keamaanan di kampus di tingkatkan lagi terutama diparkiran karena biasanya mahasiswa sering kehilangan 

helm .
keamanan kampus tolong ditingkatkan khususnya keamanan diparkiran.

segera merespon apa-apa saja yang menjadi permasalahan terutama keterkaitan dengan PBM.

memberi keamanan di parkiran karna helm mahasiswa sering kehilangan

Keamanannya lebih ditingkatkan lagi, terutama di tempat parkir.

Tempat parkir diperluas dan kebersihan mushola dijaga keamanannya karena sering terjadi pencurian.

bangkitlah dan majulah muhammadiyah

pembangunan kampus harus di tingkatkan lagi terutama di parkiran, jaringan wifi, dan fasilitas di kelas di 

tingkatkan lagi.
Semoga fasilitas proses PBM lebih dapat ditingkatkan lagi, terutama fasilitas buat kelas transfer.

tingkatkan fasilitas dan kebersamaan agar bisa membangun muhammadiyah lebih maju

mudah-mudahan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi .

Dosen jangan sering mengambil jam tambahan mahasiswa

lebih bisa menghargai mahasiswa dan tidak melalikan waktu.

memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa

Keamanan dikampus diharapkan bisa ditingkatkan lagi,terutama diparkiran disamping kantin. Karena 

mahasiswa sering kehilangan helm.
pemasangan cctv di masjid

kurangnya fasilitas didalam toilet seperti sabun.

ac di kelas kurang dingin dan infokus juga ada yang rusak kabel-kabelnya

dalam pemberian informasi di bagian akademik harus lebih jelas.



Prodi: Manajemen

SARAN DAN MASUKAN

semoga saya bisa wisuda

saran saya Semoga kampus muhammadiyah yang di pontianak dapat bersaing dengan kampus yang lain dan 

dapat menjadi kampus terbaik di kalimantan barat
sebaiknya mahasiswa yang mengambil cuti, masa cutinya tidak dihitung masa studi, karena kasihan mereka 

yang terpaksa cuti dengan alasan mencari uang karena masa studinya terpotong, terima kasih
dosen lebih meningkatkan rasa peka terhadap problem mahasiswa tingkat ahir

sebaiknya tu fakultas harus lebih ramah dan bertutur kata baik dalam melayani mahasiswa.

semoga fasilitas di kampus lebih ditambah dan kenyamanannya lebih terjamin

tingkatkan sarana dan prasaran kampus

teruslah menjadi yang terbaik

semoga stap TU dan Stap Perpustakaan lebih baik,ramah dan mudah tersenyum dalam menanggapi stiap 

ketuhan mahasiswa yang diperlukan.
semoga muhammadiyah bisa nyediakan komputer yg setanbay di depan fakultas untuk mahasiswa mencari 

informasi atau untuk lain nya.
saran saya tingkatkan kualitas kedisipilinan dalam proses pembelajaran demi mahasiswa/mahasiswi 

universitas muhammadiyah pontianak
sarannya untuk staff keuangan smoga dapat memberikn infomasi pembayaran lebih teliti lagi berdasarkn 

sistem, dan untuk kelas 02 mohon akses internetnya agar dapat digunakan.

khusus untuk maha siswa/siswi baru 1.mengikuti prosedur kampus 2.mematuhi aturan yang berlaku dikampus

sarana mohon di tambah

harus semakin baik dan di kembangkan lagi

tingkatkan kedisiplinan,keramahan, dan tutur kata yang baik

Lebih ditingkatan lagi tenaga kependidikan dan sarana dan prasana yang ada dikampus

tingkatkan dalam pelayanan administrasi

Sebaiknya fasilitas kelas ditambah lagi

Petugas TU diharapkan bisa memberikan Transkrip Nilai untuk melihat perkembangan dalam penyusunan KRS

wifi dilancarkan

saya kurang mendapat informasi dalam menjalani perkuliahan jauh ini, mohon pengertian nya dan terima 

kasih dapat di terima saran & kritik saya.
Karna Kami kelas jauh atau di Kota Sintang, Saya Ingin memberikan saran untuk Perpustakaan agar di Kelas 

Sintang ada contoh-contoh skripsi khususnya Contoh Skripsi yg alumni Jurusan Manajemen, agar di kemudia 

hari mahasiswa/i semester yang belum memulai menysusun skripsi bisa melihat terlebih dahulu contoh.  

demikian saran yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan saran saya dapat di laksanakan dan bermanfaat 

bagi kita semua.
meningkatkan kemudahan jangkauan

Semoga layanan internet kampus diperbagus

mohon informasi seputar kampus lebih di tingkatkan dan mohon untuk para dosen berilah nilai lebih kepada 

kerajinan bukan hanya IQ semata
keamanan parkir harus di tingkatkan, saya mahasiswa kelas malam sering kehilangan helem.

Lebih di tingkatkan Fasilitas kampus contohnya tempat parkir

Semoga dapay lebih ramah lagi

diharapkan falkutas memberi pelayanan yang semestinya yang dapat mendukung keiatan belajar persetra 

didiknya
saya rasa sudah baik

tingkat kan pelayanan yang baik serta berkeadilan

memperhatikan fasilitas kampus untuk penunjang pembelajaran

Dari enam aspek penilaian diatas harus tetap dijaga karena ini merupakan salah satu faktor yang menjadi 

kepuasan dari para mahasiswa.
diharapkan lebih memperhatikan fasilitas kelas, masjid dan perpustakaan



perceapat pembangunan kampus dan sarana prasarana kampus tolonglah perlengkap

semoga pembangunan ump cepat terselesaikan

parkir kurang memadai

Fasilitas ruangan harus lebih nyaman lagi agar mahasiswa lebih tenang dalam belajar.

Tingkatkan dan terus menjadi yang terbaik:-):-)

Semakin kerja keras

Hidup harus selalu termotivasi

Wifi lancar  Mohon dilancarkan

pertahankan

agar lebih baik dan membangun kualitas terbaik

saran saya dosen sesama dosen memberi contoh yang baik dulu jangan di tampakkan ketidak kompakan agar 

para mahasiswanya tidak ikut-ikutan

menurut saya berikan fasilitas terbaik buat mahasiswa, agar mahasiswa dapat beraktifitas di kampus dengan 

baik, terutama wifi kampus,. tingkatkan agar mahasiswa dapat lebih mudah dan internetan lebih cepat.

penyedeiaan lahan parkir yang ebihh memadai.

semoga kampus bisa menyediakan fasilitas yang lebih memadai lagi.

Keramahan lebih ditingkatkan

semoga ump tidak pelit nilai

koreksi dari nilai untuk lebih baik lagi.

upayakan disiplin waktu

tingkatkan pelayanan yang baik

kemajuan UMP bukan dari Intelektual saja, IPK 4 itu tidak menjamin akan orang sukses dan berdampak baik 

tanpa di genjot dengan agama dan kegiatan yang bersifat membangun, saran saya tepatnya organisasi untuk 

di galakkan agar selalu membangun diri sendiri dan kampus, contohnya anak2 IMM sudah menunjukan 

pengaruh yang snagat positif, karena mahasiswa yang susah bicara dan susah untuk apapun tapi alham 

dulillah bisa bicara dan para dosen bisa bandingkan di kelas orang organisasi dengan yang tidak, intinya 

kemajuan kampus dan kemajuan mahasiswa bukan dari dosen saja melainkan organisasi juga penting, para 

dosen hanya mengontrol dn mengawasi, para dosen jangan anggap sepele tentang organisasi biar 

mahasiswanya ndak apatis hanya mengharap nilai saja, IPK 4 bisa saja nyontek,ataupun belajar semalaman 

terus nilai IPK 4 hilang begitu saja, tapi ilmu organisasi dibawa mati, sarannya setengah diwajibkanlah 

organisasi,,,Ramah sopan santun harus di junjung tinggi

tingkatkan sistem pelayaan yang lebih baik lagi

Untuk lebih memberikan kesempatan dan kemudahan bagi mahasiswa yang sudah bekerja

Terus berkarya dan tetap maju terus untuk menjadi yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun

menurut saya, sebaiknya pelayanan dari segi akademik lebih membantu mahasiswa untuk mempermudah 

segala urusan kemahasiswaan, dan untuk bagian tata usaha (TU) harus lebih baik pelayanannya terhadap 

mahasiswa, dengan tata kesopanan menurut saya sangat kurang sekali. hanya itu saran yang saya berikan, 

semoga kedepannya lebih membangun karakter-karakter mahasiswa yang lebih baik lagi.
Parkiran yang lebðŸ˜ŒðŸ˜š

tingkatkan kinerja dan memperbaik fasilitas kampus

Semoga tempat parkir lebih rapi dan luas

parkiran kurang luas dan kurang aman karna helem sering hilang. dan wfi kampus kurang puas

kami mahasiswa hanya meminta akses internet di seluruh tempat kampus yang mudah diakses di area 

kampus
peralatan dalam belajar mengajar perlu dipertikan lagi untuk memudahkan belajar mengajar.

Untuk staf TU agar bersikap ramah kepada mahasiswa yang memerlukan bantuan, dan tidak terlalu kaku 

kepada mahasiswa
lakukan perbaikan dalam fasilitas kelas yang menjadi pendukung dalam suasana ngajar mengajar

Sarannya mungkin untuk wilayah parkiran yang lebih luas dan nyaman dari pada sebelumnya

Semoga semua pelayanan di Universitas Muhammadiyah Pontianak semakin baik lagi.

Sebaiknya jangkauan serta kualitas internet di tingkatkan dan memperluas jangkauan internet.

tingkatkan pelayanan serta aktifkan organisasi dalam olahraga



Lokasi parkiran yang kurang memadai seharusnya di perhatikan,karenanya dengan lokasi area parkir yang 

nenadai mahasiswasangat lebih mudah memarkirkan kendaraannya dengan rapi,dan keamanan parkir yang 

sangat perlu di perhatikan karena akhir-akhir ini banyak kejadian yang tidak nyaman di area parkir, 

selanjutnya yang perlu di lihat kecepatan akses internet, karenanya dengan akses internet yang bagus sangat 

memudahkan mahasiswa dalam mengikuti pelajaran yang berkaitan dengan internet
Selalu tingkatkan kinerja

masjidnya kalau bisa di perbesar lagi dan ruangan kelasnya ber ac semua jangan kelas kelas tertentu saja 

yang berac
Sebaiknya program beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang tepat dan tidak dipersulit. Terimakasih.

Perluasan tempat regristrasi di bank dan di keuangan sangat perlu

Jaringan internet yang susah dijangkau terutama di bagian kelas atas dan ujung. tolong diperbaiki supaya 

memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas.
saya mengharapkan tersedianyanya lahan parkir yang lebih luas lagi dan aman, karena sering terjadi 

kehilangan helm. Kemudian untuk kelas, jika dilantai bawah masih ada kelas yang kosong, sebaiknya diisi 

dulu untuk perkuliahan. karena lantai 3 cukup jauh.
Tingkatkan  pelayanan yang baik. Tunjukkan sikap dan perilaku ke muhammadiyah an

Sarana parkir yang aman tertip dan rapi.

internetnya lebih dikencangkan lagi agar mahasiswa/i lebih mudah mendapat banyak referensi.

usahakan tempat parkir yang lebih luas lagi dan wifi yang lancarr :)

Agar fasilitas di kampus lebih di perbanyak lagi terutama untuk jaringan internetnya. Untuk referensi buku-

buku di perpustakaan agar d perbarui lagi.
Meningkatkan kapasitas dan keluasan area parkir serta ketersediaan dan kecepatan jaringan internet.

di beri cctv pada area parkir agar tidak terjadi helem hilang terus

Dalam memberikan jawaban pertanyaan yang diajukan mahasiswa, baiknya bersikap baik dan juga 

menghargai kami.
terima kasih

baik

Sukses terus Muhammadiyah. Saya bersyukur udah ada mentoring, semoga akhlaq mahasiswa jadi lebih baik 

dari pada kemarin.
Mohon ditingkatkan lagi, dan perkuliahan semakin enak serta nyaman.

Agar kira nya lebih memberikan penerangan pada toilet pria ( 1 toilet 1 lampu ), Terima Kasih.

lebih ditingkatkan lagi fasilitas seperti AC karena dikelas terasa panas.

memberikan penerangan yang lebih pada toilet

Menurut saya demi kemajuan universitas Muhammadiyah perlunya kerja sama antara semua pihak, baik 

mahasiswa,dosen,serta staf-staf yang ada di universitas muhammadiyah pontianak.
Semoga Universitas Muhammadiyah Pontianak makin berkembang dan maju.

sudah baik namun untuk kedepannya lebih di tingkat kan lagi dari segi fasilitas kelas supaya mampu bersaing

semoga cita-cita universitas muhammadiyah Pontianak dapat tercapai, salah satunya melalui fakultas ekonomi 

manajemen dengan menjadi fakultas ekonomi dengan akreditasi terbaik. :)
berikan pasilitas yang senyaman mungkin di kelas

saran saya mahasiswa harus mengerti tata krama dan budaya didalam, agar kmpus kita di pandang lebih baik

Saya harapkan d UMP diadakan gedung khusus olahraga dan kesenian agar para mahasiswa dapat 

menyalurkan bakatnya dibidang seni dan olahraga dan hal inipun akan berdampak positif bagi citra UMP bila 

ada perwakilan dari UMP yang berhasil dalam bidang seni dan olahraga.Terimakasih wassalamualaikum 

warahmatullah.
Saya bangga kuliah di ump karena dari keseluruhan pelayanan cukup baik dan semoga ke depan nya bisa 

lebih baik lagi.
wifi pak dilancarkan

tolong lebih bisa membantu bagi kami yang kurang mampu dalam biaya tapi berprestasi dalam bentuk 

beasiswa tanpa harus melalui proses yg sulit,salam sukses slalu



Perlengkapan kelas masih terbilang kurang memadai karena ada bagian peralatan dan perlengkapan kelas  

kurang mencukupi. misalkan (peralatan) dosen  mencari spidol dan sebagainya, kemudian ruangan berubah 

menjadi panas pada saat waktunya dll. Cukup sekian atas saran dari saya dan saya ucapkan Terima Kasih.

parkiran klo bisa di sediakan baseman yang cukup

Besarin Parkiir Motor Pak/BU

secepatnya membangun universitas muhammadiyah pontianak yang baru keamanan parkir kurung terjaga 

karena helem banyak kehilang wifi kecepatannya kurang, harus di percepat lagi
keamanan parkir kurang terjaga. wifi jaringan nya kurang kuat

Peningkatan fasilitas kelas

sarana dan prasarana yg lebih menjamin

Lebih ditingkatkan lagi

sebaiknya keluasan area parkiran harus lebih memadai agar kendaraan mahasiswa tidak terlalu padat. serta 

ruangan kelas sebaiknya diberikan fasilitas yang nyaman agar kegiatan belajar mengajar lebih kondusif.

selalu kompak dan berkomitmen

Untuk staf khususnya kebersihan dan perlngkapan mohon dperkenankan untuk mnggunakan bahasa yang 

santun dan lemah lembut..terimakasih
universitas muhammadiyah pontianak untuk kedepannya memberikan fasilitas baik lagi untuk semua 

mahasiswa.
para dosen dn pihak kampus kurang mengeksplor untuk berorganisasi yang hanya ditekankan IPK tinggi 

padahal kemajuan kampus terletak dari pemikiran mahasiswa yang kreatif, saran saya beri perhatian penuh 

soal berorganisasi demi kemajuan kampus, tapi tetap di kontrol agar mahasiswa tidak ikut organisasi yg ndak 

mendidik akhlak yang baik,
Bisa memberikan Tenaga Pendidikan yang lebih maju dan lebih baik lagi untuk kedepannya.

saya berharap adanya pengembangan kualitas mahasiswa khususnya dalam bidang ekonomi

saya harap buku-buku pelajaran yang ada diperpustakaan universitas muhammadiyah semakin lengkap

Tingkatkan keamanna kampus agar tidak banyak helem yang hilang lagi

Keamanan parkir lebih ditingkatkan

semoga jaringan wifiny lebih baik dari yang kemaren

semoga kedepan nya di permudah segala urusan baik di fakultas maupun universitas, serta di tingkatkan 

pelayanan.
Sarana internet ditingkatkan

seharusnya lebih teliti lagi buat dosen untuk menilai kadang sering terjadi kesalahan dalam memasukkan nilai 

sehingga tidak sesuai deangan apa yang kita harapkan.
Lebih baik lagi dalam memberikan pengajaran agar mahasiswa/i dapat berkembang lagi

1. peningkatan kebersihan dan kenyamanan di kelas 2. peningkatan kemudahan mengakses informasi 

akademik melalui web 3. dengan adanya KRS online, tidak perlu lagi menyerahkan print out KRS
Alangkah baiknya jika kapasitas keluasan kampus lebih memadai agar parkiran kendaraan mahasiswa tidak 

terlalu padat.
semoga UMP makin berjaya

tetap semangat

fasilitas wifi lebih ditingkatkan lagi

harus membangun muhammadiyah untuk lebih maju

Bagus

Lebih ditingkatkan lagi pelayanannya dan fasilitas UMP

Tingkatkan fasilitas-fasilitas ruangan agar dapat kenyamanan pada ruangan saat dalam pembelajaran

saran saya adalah untuk memperbaiki jaringan internet dan memperluas parkiran kampus

berikan solusi parkiran yang kian ruwet

Para dosen kurang selektif dalam menilai mahasiswa karena apa yang di berikan dari dosen terhadap 

mahasiswa itu 99% meleset baik dari penilaian maupun pemberian tunjangan ataupun beasiswa, saya 

sarankan kepada semua dosen harus bisa membentuk mahasiswa yang turut andil untuk semua itu karena 

sesama mahasiswa yang tau tentang kehidupan mahasiswa lainnya bukan dosen, dosen hanya tau sekilas 

dikelas bagaimana mahasiswanya, jadi harus ada pelantikan mahasiswa juga dalam membangun UMP demi 

cita-cita bersama...



semoga setiap tahunnya universitas muhammadiyah pontianak semakin maju dan jaya

menurut saya fasilitas internet lebih luas lagi soalnya agak lelet dan banyak di kritik mahasiswa., parkiran 

rapikan,
Kebersihan untuk kenyamanan bersama

mewajibkan seluruh mahasiswa mengenakan pakaian syar`i saat ke kampus dan jangan berdandan 

berlebihan
Full ac di setiap kelas dikarenakan panas

saya harap para mahasiswa lebih mudah lagi untuk mengakses jaringan internet di area kampus

agar lebih baik dalam bekerja dan lebih memperhatikan mahasiswa dan mahasiswinya.meningkatkan kualitas 

kinerjanya masing-masing
lebih baik dlm sarana dan prasarana

tingkatkan playanan nya lagi

Tolong perbaiki jaringan wifi yang memadai , di karnakan sering kali terjadi kesalahan koneksi dan tidak bisa 

log in ,
Semoga UMP kedepanya menjadi universitas swasta ternama di pontianak, dan banyak di minati .

Saya berharap Kampus Muhammadiyah ini selalu memberikan pelayanaan yang terbaik untuk Mahasiswanya

tingkatkan kualitas dan fasilitas agar sumber daya mahasiswa menjadi lebih baik.

untuk pelayanan adminitrasi pembayaran agar lebih ditingkatkan dan memanfaatkan teknologi yang lebih 

maju agar tidak antri sepanjang jalan masuk fakultas,tidak enak dilihat nya.
Diusahakan setiap kelas diberi AC

tingkatkan akreditasi unniversitas agar universitasnya lebih berkualitas dalam membangun dan menciptakan 

mahasiswa yang berkualitas agar berguna bagi bangsa dan negara.
Mohon dalam bidang olahraga  terutama volly dan futsal untuk lebih diperhatikan karena di unmuh ptk sendiri 

banyak atlet yang sangat berbakat bahkan sampai ada yg ditingkat provinsi
Saran saya sebaiknya sarana prasarana dikelas lebih dilengkapi lagi agar proses belajar mengajar menjadi 

lebih nyaman
semoga di tahun tahun yang akan datang, dapat lebih meningkat kan lagi fasilitas di kampus, dan pelayanan 

nya jauh lebih baik lagi
Tingkatkan keamanan lagi

sebaiknya dosen masuk kelas tepat waktu, agar mahasiswa tidak menunggu lama dikelas.

fasilitas keamanan dalam wilayah parkiran kurang terjaga ketat, sehingga sering terjadi kehilangan helem 

mahasiswa di parkiran. fasilitas wifi kurang memuaskan, di karenakan kekuatan jaringannya sangat lambat. 

mungkin hanya itu yang harus di perbaiki lagi demi kenyamanan mahasiswa.
semoga lebih memahami kriteria dari mahasiswa/mahasiswi cukup sekian semoga bisa membangun

untuk fakultas ekonomi untuk busana khusus wanita , sebisanya sesuai syari`at islam.karna muhammadiyah 

adalah pemurnian islam.busana wanita kok masih pake celana jean yang ketat dan dapat merusak nama 

muhammadiyah itu sendiri..
Assalamualaikum.Wr.Wb Saran dari saya pribadi, khusus nya untuk Fak.Ekonomi supaya lebih meningkatkan 

kinerja para dosen-dosen pembimbing dan saling bekerja sama antara mahasiswa/i dengan dosen 

pembimbing serta para staf-staf UMP agar Fak.Ekonomi menjadi yang terbaik dan menghasilkan bibit-bibit 

mahasiswa/i (Sarjana Ekonomi/S1) yang berkualitas . Sekian saran dari saya, jika ada tutur kata yang tidak 

berkenan dihati . Mohon kiranya untuk dimaafkan ...
lebih ditingkatkan koneksi internetnya

saran saya pakir motor dirapikan lagi agar mudah untuk memakir motor dan, wifi kampus diperlancar lagi.

lanjarkan jaringan wifi dan kebersihan kelas

disediakan komputer khusus untuk mengakses informasi kampus, akademik serta informasi lainnya

mungkin sarana yang kurang hanya perlu di benahi agar sempurna.

Untuk memperluas lokasi parkir

tempat parkir sangat padat sekali sebaiknye di perluas lagi dan masjid sebaik harus sudah di perbesar karena 

kapasitas mahasiswa UMP udah ramai.
menurut saya untuk di kampus kita harus di perluaskan parkir motor,dan perlu meningkatkan exkstrakulikuler 

yang lebih meningkat lagi
sarana dan prasarana yang lebih baik lagi

semoga dalam melayani semakin baik dan mudah

Saya harap agar sarana pembelajaran bisa di maksimal kn lagi. Agar ketika blajar tdk ter tunda2



adakan dan sediakan prasarana untuk kegiatan ekstra kurikuler seperti olahraga ( futsal, pencak silat, voli dll) 

dan juga ekskul yang lain. Agar mahasiswa/i dapat mengembang potensi/bakat mereka. Dan dapat turut serta 

dalam kompetisi.
Tetap kompak

Lebih terbuka secara lisan buay perkembangan mahasiswa. Jika ada kegiatam atau informasi yang aktual

Menurut saya perlunya kerja sama,anatara mahasisawa dan fakultas serta lingkungan universitas 

muhammadiyah pontianak agar ke depan nya lebih baik.
semoga lebih profesional dan lebih perduli dengan kesulitan dan kendala mahasiswanya dalam memahami 

mata kuliah yang diampu ibu/bapak dosen
Semoga mahasiswa bisa menyesaikan diri dalam berpakaian di kampus.

ruang kelas belum memadai baik kebersihan papan whiteboard, serta atknya. kursi mahasiswa banyak 

goyang.
tingkatkan kenyamanan kelas agar proses pembelajaran lebih nyaman

kami mengharapkan kampus UMP PONTIANAK keamanannya untuk dapat ditingkatkan lagi, petugas 

keamanan (security) nya harus lebih disiplin termasuk tukang parkir
parkirnya lebih di jaga lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan

seharus nya her-registrasi semester, pembayaran sudah melalui pihak Bank.

Buanglah sampah pada tempatnya, agar tidak mencemari lingkungan kampus.

semoga lebih memahami kemampuan mahasiswa nya di setiap mata kuliah cukup sekian dan terima kasih

Assalamualaikum. Membuat peraturan adalah hal yang mudah. Namun menjalankan peraturan adalah tugas 

sulit yang harus dilaksanakan bersama. Mohon beri ketegasan untuk aturan yang telah dibuat di universitas 

kita yang tercinta ini. Terutama mengenai cara berpakaian dan tingkah laku mahasiwa
tingkatkan lagi kemampuan yang bisa membangun universitas muhammadiyah agar lebih baik lagi,dan 

supaya bisa terakreditasi A semua fakultas.
setelah mengisi krs jangan terlalu bnyak membebankan ke pada dosen pembimbing

pelayanan toko ATK yang kurang memuaskan

Tempat parkirnya harus di perluas lagi , biar tampak rapi

ruang kelas mohon agar di cat kembali agar mahasiswa nyaman ketika belajar

Pendayagunaan dan kerja sama dengan organisasi mahasiswa khususnya bem dalam hal peminaan 

mahasiswa baru yang mana belum dapat beradaptasi baik dnegan lingkungan perkuliahan, selain itu akan 

lebih baik jika organisasi mahasiwa memberikan bimbingan belajar kepada sesama rekan mahasiswa agar 

dapat meningkatkan prestasi mahasiwa
mudah-mudahan universitas muhammadiyah pontianak akan lebih baik lagi dan menjadi universitas yang 

terbaik di pontianak.
Parkirnya di perluas lagi

perbaiki wc

Tingkatkan keamanan parkir

Ruangan di beri AC

Tingkatkan lagi fasilitas gedungnya,lahan parkirnya dan pertahankan kebersihan di lingkungan kampus.

Lahan parkir di perluas lagi

Parkir lebih di perluas dan keamanan di tingkatkan lagi

Lebih cepat dalam menangani masalah mahasiswa

tetap maju dan bangkit untuk fakultas dan menjaga kebesihan

saran saya lahan parkirnya untuk diperbaikin lagi dan keamanannya lebih ditingkatkan lagi

mahasiswa harus membangun solidaritas yg tinggi agar bisa saling menguntung sama yang lain

Memperbanyak Toilet Ac kurang banyak

Sebaiknya tempat parkir diperluas dan diberi snoopy agar kendaraan terlindungi dari panas dan hujan. Saya 

berharap setiap ruang kelas mempunyai AC agar kami belajar lebih nyaman.
sebaiknya tempat parkir diperluas dan diberi atap supaya kendaraan tidak kena panas dan hujan, dan semoga 

disetiap kelas mempunyai ac supaya kami belajar dengan nyaman.
sebaiknya setiap kelas mempunyai ACE agar kegiatan belajar mengajar lebih nyaman. tempat parkir 

sebaiknye di perluas dan diberi pelindung agar terhindar dari hujan dan panas.
Saran saya meningkatkan tata krama dan tata tertib kampus agar jadi lebih baik lagi.

perluas lapangan parkir dan lebih ketat keamanan parkir

meberikan fasilitas yang membangun menjadi lebih baik



TINGKATKAN KEDISIPILINAN DOSEN DALAM WAKTU MENGAJAR

tempat parkir sedikit diperluas dan ruang kelas di berikan ac.

sebaiknya parkir di perluas dan di beri atap pelindung panas dan hujan serta akser menuju kelas di permudah 

dan ruangan di kelas di beri ac supaya sistem belajar nyaman.
akses parkir harus diperluas lagi, dan ruang kelas sebaiknya diberi AC agar belajar nyaman

sebaiknya area parkiran lebih dirapikan lagi

Semoga menjadi lebih baik

sebaiknya tempat parkir diperluas dan diberi pelindung dan saya berharap disetiap kelas mempunyai AC agar 

kegiatan belajar lebih nyaman dan tenang
Kalau bisa,ruangan dikasi ac..soal diruangan panas,dak bisa fokus belajar.sukses buat kampus 

muhammadiyah pontianak
Gedung universitas muhammadiyah pontianak harus diperbesar atau di perbanyak. Semoga muhammadiyah 

menjadi universitas yang menghasilkan orang orang unggul dalam dunia kerja.
Semoga UMP dapat dibuat ekskalator

sebaiknya tempat parkir di beri snopy agar kendaraan terlindungi dari panas dan hujan.saya berharap setiap 

kelas mempunyai AC agar kami nyaman belajar.
saya berharap semua prasrana dilengkapi

diharapkan sarana di tingkatkan lagi, seperti pendingin ruangan.

Diharapkan sarana di dalam ruangan kelas bisa lebih di maksimalkan, seperti penddingin ruangan dan lain-

lain.
semakin baik dan semakin bagus pelayanan tenaga pendidikan,semakin senang dan giat pula mahasiswa 

belajar.
unmuh pontianak salah satu univ yg bagus dan baik, supaya bisa bersaing dalam tenaga pendidikannya dan 

sarana dan prasarana.
somoga lebih baik lagi, tingkatkan kualitas kerja agar menciptakan sarjana berkualitas.

buat lift

mohon untuk memperluas area parkiran

tinkatkan prestasi mahasiswa

ditingkn lagi akreditas kampus serta jurusan ekonomi .

sebaik nya tehnik pengajaran nya lebih di perjelas dengan sarana yang lebh lengkap agar selamapengajara 

bisa lebih efektif
seharus nya ketersediaan dan kecepatan jaringan internet perlu di perhatikan kembali

lebih meningkatkan kenyamanan, keindahan dan menambah kapasitas dan keluasan kampusterutama ruang 

parkir
di beri fasilitas yang memadai seperti ac di dalam ruangan kelas.

kantinnya diperbaiki lagi,supaya terlihat bersih dan higenis.

semakin baik fasilitas yang tersedia semakin nyaman dan semakin baik pula belajarnya

buat lift agar mahasiswa tidak susah payah lagi naik ke kelas atas

prodi di masing-masing fakultas harus ditambah lagi, pengembangan kampus dalam pendidikan karakter 

ditingkatkan, dan saran utk ospek coba diterapkan semi militer bersama anggota militer walaupun hanya 

beberapa hari utk menumbuhkan rasa percaya diri , kerja team dan saling menghargai satu sama lain
lebih baik lagi, selalu ditingkatkan kualitas kinerjanya

tingkatkan fasilitas kelas

Lebih ramah

1.Biasakan datang tepat waktu 2.Bersikap adil terhadap mahasiswa dan mahasiswi

semoga ump kedepannya lebih maju lagi

Saya senang kuliah di ump

Jadi lebik baik lagi dan kompeten

usahakan keramahan menjadi keutamaan

pelayanan yang lebih baik lagi

lebih memotivasi lgi dan memberikan yang terbaik untuk semua siswa dan membsngun siswa agar terus 

berjuang
Tingkatkan lagi fasilitas dan prasarana agar mahasiswa semangat belajar

sangat membantu



tingkatkan pasilitas ruang kelas.

tingkatkan lagi pembangunannya

dapat menambah prodi fakultas ekonomi

saran saya pelayanan nya harus ditingkatkan lagi.

pasilitas kampus harus di tingkatkan lagi

dahsyat T O P B G T OLALA UMP harus lebih maju. untuk fasilitas harus lebih lengkap. good luck.

pakiran harus diluaskan

Dapatmenambah prodi di fakultas ekonomi

Lahan parkir kalau bisa lebih di luaskan lagi,agar motor yang parkir beraturan.

teruslah berjalan sesuai tujuan

Semoga dosen slalu membimbing mahasiswa penuh dengan rasa ikhlas, tanggung jawab dan harus sesuai 

dengan fakta yang ada dan tidak membeda bedakankan dalam hal memberikan penilaian kepada setiap 

mahasiswa, terima kasih.
TINGKATKAN AKREDITASI SEMUA JURUSAN

semoga UMP lebih maju

lahan parkir di luaskan

semoga menjadi lebih baik lagi

bisa lebih baik lagi dari sebelum nya

kawasan parkiran kendaraan diharapkan lebih diperluas dan aman

semoga UMP menjadi universitas swasta terbesar di kota pontianak

bekerjalah dengan jujur,ramah dan harus bisa menjadi motivasi bagi sesama.

kesuksesan adalah tanggung jawab diri kita sendiri

mungkin mushola aja yang perlu di perluas

sarana dan prasarana perlu ditingkatkan

diharapkan agar dosen lebih komunikatif terhadap mahasiswa

Semoga bisa menjadi kampus swasta terbaik di pontianak

tetap semangat menjalani setiap tugas yang sudah ditentukan

fasilitas kelas harus yang lebih diperhatikan dan diperbaiki, dan kebersihan kampus,  semoga sukses salam 

dahsyat (y)
Parkir diperluas

Tingkatkan pembangunan

SEMOGA LEBIH BAIK DAN FASILITAS LENGKAP

teruslah baju dengan apa yang menjsdi visi, misi dan tujuan UMP

semoga universita muhammadiyah menjadi kampus yang lebih maju kedepannya.

tegaskan pada pakaian mahasiswa yg kurang baik, seperti sendal,kaos oblong,clana robek, walaupun tidak 

ada mata kuliah d kampus..lingkungan kita adalah pendidikanm bukan lingkungan umum

harus lebih banyak memberi aturan yang tegas pada mahasiswa yang sering melalaikan tugas yang diberikan

Kebersihan dan kerapihan perlu ditingkatkan

prodi manajemen fakultas ekonomi dapat meraih akreditasi A

di perlukannya kerja sama untuk menjadikan universitas muhammadiyah lebih baik ke depannya.

Semoga menjadi lebih baik

semoga bisa lebih baik lagi

kedepannya mudah-mudahan bisa pasang AC dan pakiran mau dibesar kan itu saja dari saya.

Sudah memuaskan bagi saya, tinggal ditingkatkan lagi kualitas UMP, dan menjadi lebih baik lagi

ketepatan waktu dosen dalam mengajar lebih ditingkatkan

Pelayanan yang cepat

perbaiki pelayanan akademik dan keuangan

semoga kedepannya lebih baik

semakin di tingkat kn dan di perbaiki

lebih peduli terhadap mahasiswa

semoga mahasiswa ump mendapatkan kemudahan  atau keringan untuk mendapatkan nilai yang bagus



sarana prasarana mohon di tambah

fasilitas ac dan kipas mohon diperbaiki

kurang lahan parkiran,kalau bisa di perluas

Semoga lebih baik dari sebelumnya amin

semoga ump lebih maju

lebih ditingkaatkan lagi

perluas lahan parkir

Prodi: Manajemen Sintang

sebainya lapangan parkir yang ada di UMP Prodi Sintanh diberikan atap agar motor tidak kepanasan saat 

disiang hari
Pertahankan pelayanan nya

Tingkatkan keamanan kampus

semoga pelayanan semakin baik dari hari ke hari.....

Kampus UMP sintang segera dibangun

untuk kelas sintang perlu kemudahan mendapatkan informasi untuk pengisian KRS dan informasi akademik 

lainnya.
di tingkatkan lagi dalam semua hal.

lancarkan wifi lagi

Saran saya sebaiknya agar memberikan presentasi materi yang lebih jelas.

lancar kan lagi wifi

lebih ditingkat lagi prasaranannya

Sarana dan prasarana nya harus di lengkapi lagi agar proses pembelajaran lebih efektif

perbaiki lagi fasilitasnya

cara mengajar nya cukup baik , tapi mungkin lebih di tikat kan lagi

saran saya sebaiknya para tenaga pendidik lebih inovatif dalam menyampaikan materi.

Sarana dan prasarana lebih dilengkapi lagi, agar belajar lebih efektif dan efisien.

sebaiknya kerjasama antar mahasiswa/i dan staf kampus lebih di tingkatkan dalam menjaga 

keamanan,kebersihan,dan kekompakan di dalam kampus UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK kelas 

sintang
keamanan, kebersihan, fasilitas dan kerukuran kampus lebih ditingkatkan kembali.

Pelayanan fasilitas internet masih kurang,  ac belum optimal jadi proses belajar tidak ada kenyamanan

Jaringan internet yang lebih baik lagi untuk di akses saat perkuliahan berlangsung

Mohon untuk fasilitas internet lebih ditingkatkan lagi

Pelayanan internet, informasi, tata ruang kelas dan kantin masih kurang

Tingkatkan fasilitas

TOLONG UNTUK KAMPUS PERHATIKANLAH KONDIS KELAS, KARENA DENGAN KONDISI YANG PANAS 

MAHASISWA TIDAK BISA FOKUS DALAM BELAJAR DAN TEMPAT SAMPAH SUPAYA MAHASISWA TIDAK 

MENGOTORI KELAS
Lebih  banyak lagi memberikan informasi beasiswa untuk mahasiswa kelas sintang

Tingkatkan fasilitas

khusus untuk kelas sintang semoga lebih maju lagi baik dari segi sarana dan prasarana, lebih baik lagi dalam 

segi pelayanan dll.
Tingkatkan fasilitas

Tingkatkan lagi fasilitas wifi nya di kampus sintang

segera di bangun kampus baru....

Terus tingkatkan lagi semuanya

Kurangnya fasilitas kampus,sarannya tolong tambahkan buku-buka di perpustakaan

Semangat ya



Semoga lebih baik lagi

Segera di perbaiki infrastruktur yang ada di kampus sintang

sarana dan prasarana di tingkat kan lagi

mohon ditingkatkan lagi segala sesuatu yang bersangkutan dengan aktifitas perkuliahan

Sarana dan prasarananya harap dilengkapi lagi


