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Joki, Noktah Merah Pendidikan
KASUS ‘peijokian’ dalam proses 

penerimaan mahasiswa baru, kem
bali muncul di Yogyakarta, setelah 
joki ujian tulis di • Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 
tertangkap (Minggu, 4/6). Polres 
Kasihan Bantul Yogyakarta meng
usut kasus peijokian tersebut. Selain 
menangkap dan mengamankan 
yang diduga pelaku (R-usia 26 
tahun), ada pengakuan pengguna jo
ki agar lolos tes harus membayar Rp 
200juta.

Terbongkarnya kasus peijokian 
berkat kecekatan petugas dan peng
awas ujian tulis berlangsung. Kasus 
peijokian ini teijadi saat ujian tulis 
gelombang III. Jurusan atau fakul
tas favorit yang menjadi praktik per- 
jokian adalah Fakultas Kedokteran 
dan Ilmu Kesehatan Masyarakat 
UMY. Melihat tingginya tarif yang 
harus dibayarkan jika lolos tes, wa
jar jika banyak masyarakat yang 
takjub betapa menggiurkannya pen
dapatan sebagai seorang joki.

Kasus peijokian sebenarnya 
bukan hal baru. Sejak 10 tahun ter
akhir ini, setiap masa penerimaan 
mahasiswa baru, selalu diwarnai 
berita peijokian. Tidak hanya di 
Yogyakarta atau universitas negeri. 
Bahkan konon, peijokian juga teija
di pada ujian lain, termasuk ujian 
tulis penerimaan pegawai negeri si
pil dan instansi lain. Antara adajdan 
tiada. Hal seperti ini, pasti tidak di
lakukan terbuka. Sebaliknya sangat 
tertutup dan rahasia. Menggunakan 
suatu sistem yang pasti telah 
dipikirkan strategi sehingga di
harapkan tidak terbongkar.

Artinya,peijokian pasti memiliki 
aktor intelektual dan sindikasi. 
Seperti kasus di Fakultas Kedok
teran UMY kemarin. Saat menger
jakan ujian antara R (joki) dengan 
MF (calon mahasiswa -  atau user) 
ternyata tidak saling tahu. R tidak 
tahu siapa pengguna jasanya. MF ti
dak tahu siapa jokinya. Artinya ke

duanya hanya menjalankan instruk
si dari pihak lain, yang sampai saat 
ini orang'tersebut keberadaannya 
masih diusut kepolisian. Sementara 
R mengaku mendapat order dari 
AD.

Satu hal yang dapat kita catat, 
menjadi joki pasti bermodal otak 
alias kepandaian. Joki hanya dipe
rankan oleh seseorang yang pandai 
secara intelegensia. Memiliki ranah 
kognitif yang baik, atau yang di
salahkaprahkan dengan istilah 
‘anak cerdas’ berkat nilai akademis 
yang baik. Seharusnya, kognisi diim
bangi dengan ranah afeksi - suatu 
kecerdasan yang menunjukkan ke
mampuan memilih benar atau salah. 
Jika tak diimbangi afeksi yang baik, 
seseorang yang ‘cerdas’ tadi akan 
mudah melakukan hal-hal hedonis.

Peijokian dalam tes masuk uni
versitas, harus jujur dikategorikan 
sebagai noktah merah dalam pen
didikan. Menggunakan joki sama de
ngan mengawali proses pendidikan 
dengan kejahatan, bahkan mengha
lalkan semua cara. Kalau pun berha
sil, pasti hanya sesaat. Sebab ibarat 
akan menjadi tanaman beracun, 
yang akan membuahkan racun pula. 
Seharusnya pendidikan diawali de
ngan kejujuran dan moralitas. 
Sehingga menghasilkan insan-insan 
terdidik yang hendak membawa ke
hidupan menjadijebih baik. Mem
benahi hal yang salah, meluruskan 
hal bengkok.

Kita menuntut institusi pen
didikan mampu melahirkan sistem 
antijoki. Tetapi akan lebih baik ji
ka masyarakat luas lebih menya
dari pentingnya integritas makna 
pendidikan. Yakni suatu proses 
menghadirkan individu yang me
miliki martabat luljur, karena ma
nusia sebenarnya ciptaan Tuhan 
dengan derajat tertinggi. Sebagai 
manusia terdidik, wajib mampu 
merawat tatanan kehidupan alam 
semesta. □  - g


