
 Menjawab Realitas Pro dan Kontra Skripsi Menjadi Opsi Syarat Kelulusan Mahasiswa S1 

Bukan hal yang tabu lagi jika skripsi memang sudah dijadikan syarat kelulusan bagi 

mahasiswa. Namun, kenyataan yang sekarang terjadi di tahun ini adalah ganti menteri, ganti 

kebijakan terutama kebijakan di bidang pendidikan. Itu yang sedang terjadi di negeri ini. Hal ini 

diawali dengan adanya wacana Kemenristekdikti opsionalkan skripsi sebagai salah satu syarat 

kelulusan mahasiswa
1
. Penyusunan skripsi hanya akan dijadikan sebagai opsi untuk syarat 

kelulusan program sarjana, sebagai gantinya selain penyusunan skripsi terdapat opsi lain sebagai 

syarat kelulusan yaitu mengerjakan pengabdian di masyarakat atau laporan penelitian di 

laboratorium. Hal ini selaras dengan tridhrama perguruan tinggi, yaitu pembelajaran, penelitian dan 

juga pengabdian masyarakat. Alasan utama dari dikeluarkannya wacana tersebut yaitu untuk 

meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam penyusunan skripsi, khususnya menyangkut jasa 

penyusunan skripsi atau membeli skripsi yang sering dilakukan mahasiswa. Wacana yang 

dikeluarkan oleh Kemenristekdikti ini tentunya sudah pasti menimbulkan pro dan kontra dari 

beberapa kalangan, mereka memiliki argument masing-masing yang mendasari pendapatnya 

tersebut. Kelompok yang pro dengan wacana tersebut tentunya lebih banyak datang dari kalangan 

mahasiswa sendiri, mereka menyambut dengan senang wacana tersebut sebagai kabar gembira. 

Dengan adanya wacana tersebut, diharapkan mahasiswa yang lebih unggul dalam bidang penelitian 

dapat mengembangkan potensinya, tanpa harus dipaksa untuk menyususn skripsi. Sama halnya 

dengan mahasiswa yang lebih unggul dan tertarik dalam pengabdian masyarakat. Tanggapan kontra 

atas wacana ini datang dari Putra Santoso yang merupakan dosen muda biologi dari Unand, beliau 

mangatakan bahawa tidak tepat upaya mengubah syarat kelulusan dengan menghilangkan skripsi, 

justru permasalahannya ada pada setiap individu mahasiswa sendiri yang perlu adanya pengawasan 

ekstra dari pembimbing skrispsi
2
. Beliau menambahkan pengawasan ekstra oleh pembimbing 

skripsi mahasiswa sendiri perlu dilakukan sejak awal menentukan judul karya penelitian. 

Pengawasan ini meliputi pencegahan plagiarisme terhadap karya orang lain, baik itu berupa sedikit 

kutipan maupun secara keseluruhan teks. 
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Tanggapan yang selaras untuk tidak setuju dengan adanya wacana tersebut adalah 

datang dari Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Sumatera Barat yakni Bapak 

Mohklasin mengatakan bahwa untuk saat ini Indonesia masih memerlukan skripsi sebagai tugas 

akhir untuk mahasiswa setingkat S1
3
. Beliau juga menambahkan jika skripsi tidak lagi dijadikan 

syarat  mahasiswa setingkat S1 untuk mendapatkan ijazah dan gelar maka nanti dikhawatirkan akan 

membawa dampak kurang baik. Menurutnya, apabila ingin memperbaiki pembelajaran selama ini, 

bukan malah menghapus salah satu sistemnya, namun lebih kepada memperbaiki sistem- sistem 

yang sudah ada sehingga mampu berjalan lebih baik dan pada tempatnya, karena dengan 

penghapusan salah satu sistem tersebut yakni tidak mewajibkan skripsi sebagai salah satu syarat 

kelulusan tidak akan menyelesaikan masalah pendidikan yang dihadapi justru nantinya ini akan 

menambah masalah.  

Penghapusan skripsi sejatinya merupakan isu lawas yang sempat menjadi perbincangan 

atau buah bibir di kalangan masyarakat terutama kalangan mahasiswa sekitar tahun 1997 silam
4
. 

Sekali lagi wacana ini lantas juga sesekali timbul-tenggelam pada tahun berikutnya. Jika kita mau 

mengkritisi wacana ini lebih dalam, alasan yang digelontorkan Kemenristekdikti untuk 

memunculkan wacana tersebut adalah tidak logis. Mengapa ? ini jawabannya alasan opsi 

mengerjakan sebuah pengabdian di masyarakat menyisakan sebuah pertanyaan. Bukankah selama 

ini perkuliahan reguler sudah mentradisikan program seperti Praktek Kerja Lapangan  atau sering 

disingkat PKL serta Kuliah kerja Nyata ( KKN ) yang mana ini biasanya menerjunkan para 

mahasiswa ke tengah masyarakat daerah sebagai bentuk realisasi dari Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. Begitu juga dengan pilihan membuat laporan penelitian di laboratorium, bagaimanapun 

wujudnya, ketika skrispsi pada dasarnya juga sebentuk laporan penelitian. Jika tanpa adanya alasan 

yang rinci, hanya akan bersifat mengutak- atik istilah belaka, tanpa memunculkan perbedaan 

mendasar serta tidak memberikan manfaat yang signifikan. 
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Seorang mahasiswa semester VIII di salah satu perguruan tinggi yang bernama Faris 

Saputra Dewa, juga memberikan penilaian bahwa mengopsionalkan skripsi sebagai salah satu syarat 



kelulusan merupakan kehancuran perguruan tinggi. Ia mengatakan bahwa memang banyak rupiah 

yang harus digelontorkan untuk penyelesaian sebuah skripsi. Menurutnya, ini adalah pertimbangan 

yang matang, namun inilah perjuangan dari sebuah kesabaran. Banyak hal yang dapat dijadikan 

dengan adanya kesungguhan ketika mengerjakan skripsi. Skripsi tidak hanya menguji mental 

namun juga menguji penghematan. Saat orang tua mengurangi kiriman uang bulanan, mahasiswa 

yang sedang skripsi mau tidak mau harus berhemat, mengerjakan skripsi sebagus mungkin menurut 

pemahamannya sehingga tidak banyak coretan dan mengurangi kertas maupun tinta printer. Skripsi 

membuat hidup tahan banting. 

Namun terlepas dari pro dan kontra opsional skripsi sebagai syarat kelulusan ini, 

pekerjaan rumah yang mesti dilaksanakan dengan segera oleh Kemeristekdikti adalah dosen- dosen 

pembuat skripsi yang berkeliaran di daerah- daerah. Fenomena semakin banyaknya kampus di 

daerah ( kabupaten / kota ) justru menjadi boomerang bagi mahasiswa dan dosen. Mahasiswa ingin 

serba praktis sedangkan dosen ingin meraup keuntungan sebanyak- banyaknya. Maka jadilah skripsi 

mahasiswa yang seperti ini sebagai salah satu ajang termenarik untuk mengumpulkan pundi- pundi 

amal kebaikan di dunia. Kendati tak dipungkiri anggapan skripsi adalah momok yang menakutkan 

oleh kebanyakan mahasiswa. Hal itu sebenarnya  bukan karena skripsinya, tetapi karena kebiasaan- 

kebiasaan yang dibangun, sengaja atau tidak, berawal dari paradigma maupun sikap mahasiswa dan 

tak jarang pula dosen sendiri. Lalu hal yang seperti itulah terpelihara budaya yang buram. 

Terkadang dosen pembimbing skripsi terkesan dengan sengaja mempersulit proses penulisan skripsi 

mahasiswanya, semisal terlalu mempersoalkan hal- hal yeknis bukan substansi kajiannya. Fakta 

tersebut yang berkaitan pula dengan sikap mahasiswa yang cenderung takut dan pasrah ketika 

bahan skripsinya dipersoalkan oleh dosen pembimbingnya. Ironis memang ketika skripsi menjadi 

bagian peneguhan sikap kritis mahasiswa, tetapi justry menumpulkannya. Disini yang perlu 

dipahami sekarang adalah skripsi bukan semata beban atau bahkan ujian berat mahasiswa, tetapi 

sesungguhnya tanpa disadari sekaligus dapat menguji peningkatan dosen. 

Pada akhirnya, jalan terbaik untuk permasalahn ini adalah tetap mewajibkan skripsi 

sebagai syarat kelulusan mahasiswa dengan mengenyampingkan alasan Kemeristekdikti tentang 

mengopsionalkan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan. Sejatinya alasan yang dikemukakan 

oleh Kemeristekdikti hanyalah penggunaan dan kepekaan istilah yang menimbulkan berbagai 

penafsiran dikalangan masyarakat padahal alasan itu memang sudah terdefinsi dalam Tridharma 

Perguruan Tinggi sendiri. 
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