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Tentang 

Pencegahan dan Penanganan Keterlambatan Kelulusan Mahasiswa Tingkat Akhir di 

Masa Pandemi 

Kondisi penyebaran Pandemi COVID-19 yang sedang bertambah tinggi di Indonesia memberikan 

dampak negatif bagi para Mahasiswa di Indonesia khususnya mahasiswa tingkat akhir. Adanya 

pembatasan mobilisasi yang diterapkan Pemerintah menjadi salah satu kendala selama penyusunan 

skripsi. Terhambatnya proses penelitian mengakibatkan kemajuan dalam penulisan skripsi tidak 

berkembang sesuai dengan target. Bahkan banyak mahasiswa tingkat akhir mengalami keterlambatan 

menyelesaikan skripsi sesuai dengan masa studinya. Bukan hanya berkaitan dengan proses penelitian, 

proses pembimbingan juga terkendala karena terhambatnya komunikasi antara lain umpan balik yang 

tidak dapat diberikan secara cepat, pesan yang terbatas, dan kesalahan persepsi.  

 

Pandemi juga memberikan efek negatif pada kesehatan fisik dan mental para peserta didik yang ditandai 

dengan mengalami gejala kecemasan yang berkorelasi positif dengan meningkatnya kekhawatiran akan 

keterlambatan akademik. Selain itu, secara khusus di IT Del, keterlambatan masa studi juga membuat 

beban tambahan berupa pengeluaran biaya pendidikan.  

 

Pemerintah telah memberi kebijakan untuk memperbolehkan pelaksanaan skripsi tanpa riset lapangan 

dan menggantinya dengan studi literatur sesuai dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 

302/E.E2/KR/2020 tentang masa belajar penyelenggaraan program pendidikan. Salah satu butirnya 

yaitu adanya perlindungan bagi mahasiswa yang mengalami hambatan dalam penyelesaian skripsi 

akibat situasi darurat COVID-19.  

 

Karena itu, IT Del menghimbau Ketua Program Studi agar mendorong para Dosen Pembimbing untuk 

dapat memberikan perhatian khusus bagi mahasiswa yang pada masa pandemi ini terkendala pada 

pengerjaan Tugas Akhir, Proyek Akhir, dan mata kuliah lainnya yang dapat menghambat kelulusan 

mahasiswa. Jika diperlukan, mohon dapat diberikan arahan kepada Dosen Pembimbing untuk 

mengambil langkah-langkah penanganan untuk mengatasi kesulitan atau melakukan penyesuaian 

kepada mahasiswa dalam menyelesaikan beban Tugas Akhir, Proyek Akhir, atau mata kuliah lainnya 

sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh mahasiswa sehingga diupayakan tidak 

memberatkan mahasiswa dan tidak mempengaruhi kelulusan mahasiswa, terutama untuk mahasiswa 

lama yang sudah terlambat kelulusannya.  

 

Demikian Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti bersama. 
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