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PERJOKIAN UJIAN MASUK UMY

Tersangka Hanya Jalankan Perintah
BANTUL (KR) - Terbongkarnya praktik peijokian ujian ma

suk Fakultas Kedokteran Umum gelombang III Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta (UMY) memasuki babak baru. Rz (26), 
asal Pasuruan Jatim sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam 
kasus tersebut. Kini polisi mendalami pengakuan Rz yang menye
but inisial Ad asal Kalimantan sebagai dalang dari peijokian.

”Rz kami jerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan 
dokumen atau surat,” ujar Kapolsek Kasihan Bantul Kompol 
Supardi SH didampingi Kanit Reskrim Polsek Kasihan AKP 
Endro Prasetyandoko SH, Senin (5/6).

Supardi mengungkapkan, hasil pemeriksaan terungkap, ter
sangka Rz diminta Ad mendaftar ujian masuk Fakultas 
Kedokteran Umum di UMY, 30 Mei. Waktu itu Rz bertemu Ad 
di Ring Road Barat Gamping Sleman. Dalam pertemuan itu Ad 
memberikan uang Rp 300 ribu untuk mendaftar ujian masuk 
serta memberikan KTP atas nama Sri Rejeki dengan alamat 
Jalan Sukomoro Desa Suko Wilangun Kalipare Malang.

AKP Endro Prasetyandoko menambahkan, selama ini Rz ha
nya menjalankan perintah Ad. Bahkan Rz juga mengaku sekitar 
10 kali bertemu Ad di sejumlah tempat di Yogya. Terkait kasus 
peijokian itu penyidik masih intensif memeriksa tersangka. 
Keterangan itu dijadikan bekal memburu sindikat peijokian ini.

Endro menjelaskan dalam praktik peijokian itu tersangka Rz 
sama sekali belum, menerima upah dari tugasnya menjadi joki. 
”Sesuai kesepakatan awal Rz bakal mendapat bagian Rp 10 juta 
jika calon mahasiswa berinisial Ml lolos,” jelas Endro.

Selain menjadi joki di UMY, tersangka Rz mengaku pernah 
melakukan'hal sama ketika ujian Computer Based. Test (CBT) di 
UII. Waktu itu jtjdak lulus. Sementara keberadaan Ad yang 
disebut sebagai otak intelektual dalam kasus itu belum dike
tahui. Karena pertemuan keduanya selalu dilakukan di sejum
lah tempat di Yogya termasuk cafe di kawasan KotabBaru.

* Bersambung hal 7 kol 1
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