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Kampus IIIN dan tIM
Larang Perpeloncoan

pihak rektorat bertindak sebapi-
pengawas. WalauPun mastn
melibatkan mahasiswa, namun
UM membatasi hanYa sebatas

ialur koordinasi. "M ateri semua
vang memberikan dosen atau
beia6at kamPus," terang Herry'' 

Selain itu, sudah ada sosialisasi
terkait larangan tindak kekerasan
fisik dan Psikologis. lika masih
ditemui ada Pelanggaran, Herry
mengatakan, akan ada sanksi
tegas dari pihakuniversitas' Ragam
sinksi yang diberikan Pun
tergantung dari kesalahan Yang
adtututt. (rvalcr/Iid)

MALANG KOTA - Universitas
Islam Negeri (IJIN) Malang dan
Universitis Negeri Malang (tIM)
memastikan tidak ada PerPe-
loncoan kePada mahasiswa
baru. Program Pengenalan ke-
hidupan kamPus mahasiswa
Uaru (PlCcNAe) Yang segera di -

mulai, akan dimanfaalkan unttrk
kegiatan-kegiatan Positif Yang
menunjang proses Perkuliahan.

Relcoi IJIN Maliki Malang Prof
Dr Mudiia Rahardjo MSi menga-
takan, sudah ada sosialisasikepada
panitia terkait larangan adanYa
kekerasan dalam PKKMB. Iika
masih adapng melanggaq Mudiia
siap memberikan sanksi tegas
kefada pelalcrnYa. "sanlsi kami
lihat dari jenis PelanggarannYa
dulu. Tapi bisa saya pastikan tidak
akan adaperpeloncoani' ujar{ra'
Selasa(2617).

Sementara itu, hal Yang sama
3;

dilakukan Universitas Ne geri
Malang (UM).'Kabag Akademik
UM RC HerrySoewito memas-
tikan tidak ada model Perpe-
loncoan dalam bentuk aPaPun
di lunekunganllM. Sebab, Proses
prccvin aklan terpusat di dalam
ruangan. "Lebih ke materi dalam
t<etaJ. ridat ada lagi kegiatan
luar ruangan," jelasnYa

Materi yang diberikan juga

beragam. Mulai dari informasi
keuriversitasan, Pembelajaran
di perguruan tinggi, hingga amanat
kebangsaan akan disu guhkan
kepada para mahasiswa baru
(miua) rru. "sudah tidak zaman
iagimaba digunduli atau disuruh
push uPi' PaPar HerrY' Atribut

irang aigunakan iuga tidak neko-
nekb. CukuP jas dan toPi
almamaterkamPus.

Panitia yang diterjunkan oleh
llM berasal dari kemahasiswaan,


