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► GELAR AKADEMIK ^

Budaya
Mencontek Antar 
Uyun Jadi Doktor

JOGJA—Dosen Universitas Islam Negeri Raden 
Fatah Palembang Muhamad Uyun berhasil meraih 
gelar doktor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY), Sabtu (7/1) lalu. Budaya mencontek 
mengantarkan Uyun meraih gelar tersebut.

Dalam disertasinya dia mengulas tentang fenomena 
mencontek yang dalam penelitian tersebut dijabarkan 
dengan sebutan kecurangan akademik. Uyun 
mengungkapkan, perilaku kecurangan akademik 
sering dilakukan pada saat ujian nasional dan 
ujian sekolah.

Jika melihat kembali peristiwa pada 2010, telah 
banyak kecurangan akademik, bukan hanya 
dilakukan oleh mahasiswa, namun juga dilakukan 
oleh tenaga pengajar, bahkan calon guru besar.

“Di tahun 2010 yang lalu paling tidak ada 
empat kasus besar dalam kecurangan akademik. 
Pertama berkaitan dengan dicabutnya gelar guru 
besar seorang tenaga pengajar karena ketahuan 
menjiplak karya orang lain," paparnya dalam 
rilis yang diterima H arian Jogja, Minggu (8/1).

Dua kasus lainnya adalah penjiplakan skripsi 
mahasiswa jenjang sarjana yang dilakukan oleh 
dua orang dosen yang berbeda dalam usaha mereka 
untuk mendapatkan kredit bagi pengangkatan guru 
besar mereka. Kasus keempat adalah penjiplakan 
karya ilmuwan Austria oleh seorang guru besar 
perguruan tinggi di Kota Bandung.

Dalam disertasinya dia mengangkat judul Kecurangan 
A kadem ik M ahasisw a d i Perguruan Tinggi Kota 
Palem bang. Sebagaimana inti dari disertasi itu 
dia menegaskan, kecurangan akademik yang saat 
ini masih dilakukan oleh civitas akademika masih 
dianggap bukan menjadi masalah yang serius.

Padahal, sikap apatis terhadap kecurangan 
akademik menjadi permasalahan ironis di Indonesia. 
Kecurangan yang dilakukan oleh dosen dan guru 
menjadi merisaukan karena mereka adalah model 
percontohan bagi para siswanya. Jika kecurangan 
akademik terus dilakukan, jelas dia, jelas akan 
terjadi pemicu perilaku kecurangan di konteks 
lainnya.

“Kecurangan akademis ini terbukti berkorelasi di 
tempat kerja, dan sekali perilaku curang dianggap 
sebagai alternatif yang dapat diterima, maka perilaku 
tersebut cenderung juga akan dilakukan pada 
berbagai situasi lainnya,” ungkap dia.

Dalam ujian terbuka sidang promosi doktor 
ini, Muhamad lulus dengan predikat sangat 
memuaskan. (A r if  W ah yu d i/*)


