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Mahasiswa Jelang D0
DIALAFA, SUIYA, Rektor
Universitas- N€geri Malang
(UM) memperingatkan ma-
hasiswa y,ang terancam drop
out (DO) untuk segera me-
nyelesaikan' studinya. Tak
sedikit mahasiswa UM yang
masa studinya te-lah melebi-
hi ketentuan. ' ,,

Puingta4 ini ffimt=
kan'l€f,Sat baner di s#triitah
$d.t$ karyus. Di baner ihi
dijelaffi, adanya surat ke
putusqn ffi,pddor terkait

. t  :

Kendala SkriPsi
Fendataan rnahasiswa UM

y?ng nyaris di-DO tersebut di-
lakukan obh Um Penelu$an
penydaafm studi mahasism
UM. Prof Dr Suyono MFd,
mantan sta{atili WR I LIM fang
terlibat dalam tim itu menYa-
takan rnasih ada mahasiswa
Sl )rang menyelesaikan studi
di atas sembihn sernester.
Padahal rnasd stud Sl sudah
didesah 8 semester.

"Penyebabnya sebagian
besar 

'karena skriPsi. 85
persen lebih mereka telah

penyelesahn studi mahasis-
wa yar4 telah memasuki dan
atau melenati batas masa
studl sesuai dengan pasal
23 Pedornan Fendidikan UM
20 15. Di pasal itu disebutkan
mahasiswa D3 UM masa stu-
dinya 6-10 semester, sarjana
&14 semester,. pendidikan

,{pr,ofesi 2-3 semester, dokt0tr.
S'10 semester, dan r&*ii,
bdaJar rnatrasiswa 52 aniara
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"Untuk yang d birwah itu,.
r DARI IjALA*IAN 9 ,':

2-6 serrester.
Untuk itu. mahasiswa

yang stutlinya molor wajib
menyelesaikannya semeS-
ter genap 2OL6/2OI7 ini.
Jika tidak, m€reka diberi
surat keterangan pernah
studi di U,IW a'lias dmp out.
SK itu ditetapkan Prof Dr
Rofi'uddin MPd pada 3 Ja-
nuari 2017.

Informasi yang dihimpun
SURYA. jumlah mahasiswa
yang masa studinya nyaris
habis mencapai ratusan
orang. Mereka tersebar d.i
sejumlah fakultas, di anta-
ranya Fakultas Teknik.

"Latar belakang keluarnya

,SK itu ya agar'lnahasisu/a
tepat waktu," jelas Prof^Dr
Rofiuddin MFd, Rektor M.'

Menurut da untuk ma-
hasiswa S l yang sudah
melampa$, 14 semester, di:
beri walfiu satu semester ini
untuk menyelesaikan mata

harapannya ya bisa menye-
lesaikan delapan semester,"
katanya.

Menurut dia. fakultas
mengumpulkan mahasis-
wa tersebut untuk diberi
pemahaman, dan dipandu
{igar bisa menyelesaikan
studinya. Dosep pun sudah
siap untuk membantu ma-
hasiswa tersebut.

"Saya ,ldra sudah stap.
Apala$ ini;kan program ya,'
katanva.

menyelesaikan teori samPai
semester'7-8,' kata dosen
yang kini rnenjabat sebagai
Ketua LP2M uM ini.

Untukitu, ki4iaraha#la
harus dimonitoring Jurusan
sejak semester awal., "Se-
hingga yang udak lulus se-
gera bfsa dilacak," katanYa.

Selanjutnyg, kata dia,
pembimbingan skripsi harus
bbrrar -benar terPantau.'Bim-
bingan skrlpsi ttu Pating lama
dua semester. Jiks bbih dari
itu, pembimbarg harus digan-
ti," papar Suyono. (vic)
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