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Kesan dan Pesan Selama Kuliah 
 

Assalamu’alaikum wr wb. 

 

            Perkenalkan Nama saya: Maulizar Mch, Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik, Uniiversitas Syiah Kuala. Saya akan memberikan Kesan dan Pesan Selama 

Perkuliahan di Universitas Syiah Kuala.  

            Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) sesuai dengan Visi dan Misi menjadi universitas yang inovatif, 

mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Serta Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat, Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan 

mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan. Memberikan pelayanan yang 

maksimal bagi seluruh stakeholders, Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance, 

Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional dan Menjadi 

universitas mandiri, Adapun : 

 

Kesan selama kuliah: 

- Dalam sisi perkuliahan ini, cara dosen dalam penyampaian materi itu berbeda-beda. Terkadang 

ada dosen yang memiliki cara penyampaian materi yang jelas dan mudah dimengerti oleh 

mahasiswa, dan adapula sebaliknya. Tetapi selama saya saya berkuliah disini, pada jurusan ilmu 

pemerintahan, dengan perasaan yang sangat senang, saya dapat mengikuti materi yang telah 

disampaikan oleh dosen kepada kami.  

- Menjadi seorang mahasiswa pada jurusan ilmu pemerintahan, kini saya lebih tau terhadap 

pengetahuan tentang peran pemerintah dan pemerintahan secara umum. Namun, saya juga 

paham tentang bagaimana peran dan fungsi pemerintah, atau tatacara dalam menjalani suatu 

hubungan yang harmonis dalam rumah tangga pemerintahan maupun instansi terkait yang 

menyangkut dengan public, baik itu dalam bentuk sosial secara vertical maupun secara 

horizaontal. Saya juga memiliki rasa keinginan belajar yang tinggi dalam hal tatacara berpikir 

dewasa dan berpikir secara akal sehat.  

- Hal yang mengesankan adalah saat komunikasi antar dosen dan mahasiswa yang dekat, hangat, 

dan masih ada hormat. Namun, ada satu hal paling mengesankan yaitu ketika kita mendapatkan 

pelajaran dan materi baru dari dosen, serta mendapatkan motivasi agar selalukuliah. 

Adapun Pesannya:  

- Semoga kedepannya pelayanan atau birokrasinya tetap terjaga dan selalu ditingkatkan. 

- Lebih ditingkatkan lagi untuk materi perkuliahan dan kedekatan bersama dosen, staf, dan 

mahasiswa. 
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- Sedikit pesan untuk fasilitas parkir ditingkatkan bahkan alangkah baiknya lagi mohon 

dipasangkan CCTV agar mahasiswa lebih nyaman, dan aman Ketika menyimpan kendaraannya 

maupun Helmnya, sebab banyak dari kalangan mahasiswa yang mengeluh hilang helmnya saat 

motornya berada pada area parkir Fisip. 

- Fasilitas diruang perkuliahan dapat dioptimalkan. 
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