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P o lis i m en u n ju kkan  b a ra n g  b u k ti k a su s  p e r jo k ia n  
Ujian M asuk FK UMY.

BANTUL (KR) - Praktik 
perjokian Ujian Masuk Fa
kultas Kedokteran Umum 
Gelombang III Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) dibongkar. Polisi su
dah mengamankan seorang 
perempuan berinisial Rz (26)

asal Pasuruan Jawa Timur. 
Barang bukti yang sudah di
sita diantaranya KTP serta 
foto copy lembar jawaban 
soal. Hingga Minggu (4/6) ma
lam penyidik masih memerik
sa -intensif pelaku untuk me
ngungkap dan memburu ak-
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tor intelektual dibalik praktik 
kotor tersebut.

Terbongkarnya praktik per
jokian tersebut setelah pihak 
kampus melakukan penge
tatan dalam ujian tulis (paper 
base test) gelombang III, 
Minggu (4/6) kemarin. Pelaku 
kemudian diserahkan kepada 
Polsek Kasihan Bantul. Se
mentara 2 orang calon maha
siswa pengguna joki yang 
akan masuk fakultas kedok
teran, umum dan yang akan 
masuk kedokteran gigi lang
sung dinyatakan gugur.

Kapolsek Kasihan Kompol 
Supardi SH didampingi Ka- 
nit Reskrim Polsek Kasihan 
Bantul, AKP Endro Pra- 
setyandoko SH mengungkap
kan, setelah pihak kampus 
melaporkan adanya praktik 
peijokian dalam ujian masuk 
Fakultas Kedokteran Umum 
UMY. Polisi langsung mem
bawa perempuan berjilbab 
menjalani pemeriksaan. 
Sampai tadi malam, pemerik
saan masih berlangsung.

Dijelaskan, praktik per
jokian itu bermula ketika sa
lah satu peserta ujian ber
inisial Ml dari Bekasi Sabtu 
(3/6) usai mengikuti ujian
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Dibongkar,
Computer Based Test (CBT) di UMY Ketika 
berada diparkiran kampus, Ml bertemu orang 
mengaku bernama Vito dan ditawari cara 
bisa masuk UMY. Selanjutnya pertemuan di
lanjutkan disebuah homestay di Jalan 
Kaliurang untuk membahas teknisnya. 
"Dalam pertemuan itu ada kesepakatan jika 
lolos ujian itu Ml sanggup membayar Rp 200 
juta, orangtua dari Ml juga sudah setuju," ujar 
Supardi.

Setelah kesepakatan itu Ml hanya menda
pat instruksi agar 15 menit sebelum ujian 
selesai, nomor dan nama diganti atas nama 
Sri Rejek!. Namun belum sempat nama dan 
nomor ujian diganti sudah ketahuan.

Supardi mengungkapkan, dalam praktik 
perjokian itu Rz yang ditengarai sebagai pela
ku utama dalam data peserta ujian menggu
nakan nama Sri Rejeki asal Malang. Se
mentara Ml yang memanfaatkan jasanya 
tetap ikut ujian dengan identitas aslinya. Teta
pi ketika waktu menyisakan 15 menit, Ml akan 
mengganti nama menjadi Sri Rejeki dan lem-

1 . . . . . . . . . . . . . . . .  v . . .  . 1
bar yang semula atas nama Sri RejJki diganti 
identitas Ml "Jokinya perempuan berinisial 
Rz, dalam ujian itu Rz menggunakan nama 
Sri Rejeki sementara Ml sebagai pengguna 
jasa joki juga ikut ujian sesuai nama aslinya. 
Sehingga Ml akan mendapat nilai baik karena 
jokinya itu lulusan Farmasi UGM tahun 2016 
lalu," ujar Supardi.

Tetapi antara Ml dan Rz juga tidak saling 
tahu, karena teknis seperti itu sudah diatur 
oleh seseorang yang hingga kini masih diusut 
polisi. Sementara hasil pemeriksaan dari Rz, 
order untuk menjadi joki didapat dari seseo
rang berinisial Ad yang dikenalnya disebuah 
cafe. Ad juga disebut Rz yang memberikan 
KTP atas nama Sri Rejeki. "Intinya ada aktor 
intelektualnya dibalik semua ini, karena Ml ju
ga tidak tahu mana jokinya, sementara Rz ju
ga tidak mengetahui mana orang yang men- 
nggunakan jasanya.

Sementara Endro menambahkan, jika Rz 
sekarang ini tinggal di daerah Depok Sleman. 
Kesehariannya sebagai pengajar lembaga
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bimbingan belajar di Yogyakarta. "Penyidik 
masih melakukan pemeriksaan intensif dan 
mengkaji unsur pidana yang disangkakan ke
pada pelaku," ujar Endro.

Sumber di UMY, Minggu (4/6) mengatakan 
kemungkinan besar joki tersebut berada da
lam sebuah jaringan professbnal. "Ponsel joki 
kita sita, di dalamnya banyak sekali screen 
shoot kartu ujian. Di antara yang saya ingat 
UMY, Uli, Universitas Tarumanegara," kata 
sumber yang tidak mau diungkap jati dirinya. 
Bahkan rekaman suara yang kita dengar, lan
jutnya, ada dialog yang mengatakan tidak bisa 
praktikum karena besok akan kerjakan Uli.

Terungkapnya kasus ini, sebutnya tidak 
lepas dari upaya melakukan pengetatan pe
ngawasan dalam seleksi paper base-test 
(PBT) gelombang 3 yang dilaksanakan Ming
gu kemarin dan diikuti 1.767 calon maha
siswa. Pada PBT gelombang 2 ujarnya, kami 
sudah menangkap seorang joki. "Untuk se
leksi gelombang III ini kami perketat" ujarnya.
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