
Rumahi Kontrakan Rz Digeledah

Rz untuk menggelar praktik 
peijokian. Mulai dari kampus 
di Yogyakarta hingga Ja
karta.

"Dari keterangan Rz sin
dikatnya sudah melakukan 
praktik peijokian di kampus 
Universitas Tri Sakti, Uni-' 
versitas Taruma Negara, UPN 
Veteran Yogyakarta serta UII, 
tetapi ada kemungkinan tam
bah lagi, khusus Rz menjalani 
profesinya sejak tahun 2013, ” 
kata Kapolsek Kasihan Kom- 
pol Supardi SH didampingi 
Kanit Reskrim Polsek Kasihan 
AKP Endro Prasetyandoko SH 

Polisi juga mendalami se
jumlah saksi, baik dari UMY 
maupun dari pengguna jasa jo
ki Ml dan orangtuanya dari 
Jakarta.

Penggeledahan dilakukan di 
rumah kontrakan Rz dan Mr
yang menurut pengakuannya 
sebagai tempat berkumpulnya 
sindikat peijokian tersebut. 
Pada Senin (5/6) malam polisi 
mengecek satu persatu isi 
rumah yang ditempati Rz dan 
Mr itu.

Endro Prasetyandoko me
nambahkan, dari dokumen 
yang disita itu behim semua 
diidentifikasi fungsinya. "Ka
mi masih memilah-milah do
kumen yang kami sita, karena 
dari sitaan itu belum semua 
kami ketahui fungsinya,” ujar
nya. Dijelaskan pula, di ru
mah tersebut selain ditempati 
Rz juga dijadikan lokasi perte
muan sindikat yang dipimpin 
Mr. (Roy)-m
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Kanit Reskrim Polsek Kasihan AKP Endro Prasetyandoko SH menunjukkan lembaran pendaftaran yang disita dari 
kontrakan tersangka Rz.

tes ujian masuk Fakultas Ke
dokteran UMY.

Sementara setelah dua 
hari penyidik memeriksa ter
sangka Rz didapatkan fakta 
baru. Tbrutama soal universi
tas di Indonesia yang sempat 
dijadikan sasaran jaringan

BANTUL (KR) - Praktik 
peijokian ujian masuk Fakul- 

• tas Kedokteran Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) memunculkan nama 
berinisial Mr yang ditengarai 
sebagai aktor intelektual da
lam kasus itu. Polisi juga su

dah menggeledah rumah kon
trakan milik tersangka Rz (26) 
di Jalan Monumen Jogja Kem
bali (Monjali) Nandan Sleman. 
Dairi rumah itu polisi menyita 
tiga karton berisi berbagai do
kumen yang diduga untuk me
muluskan aksi peijokian itu.

Barang bukti itu diantaranya 
belasan lembar kartu pendaf
taran, KTP, akta, ijazah palsu 
serta stampel dari sejumlah 
lembaga pendidikan. Sebagai
mana diketahui kasus terse
but terbongkar, Minggu (4/6) 
ketika Rz menjadi joki dalam
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