
layouter: nuryono

HALAMAN 2RADAR SURABAYA ● SELASA, 1 JULI 2014

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Nofilawati Anisa. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Jaini. REDAKTUR PELAKSANA: Wijayanto, Hendarmono Al Sidarto. REDAKTUR: Rahmat Adhy Kurniawan, Yuli Setiyo Budi, Ahmad Syaiku, Eko Yudiono.
ASISTEN REDAKTUR: Rochman Arief. SEKRETARIS REDAKSI: Ayu Diah Pratiwi. STAF REDAKSI SURABAYA: M Zainuddin, Lainin Nadziroh, Wahyu Setya Darmawan, Rudianto, Shandy Nurhartanto, Umi Hani Akasah, Nurista Purnamasari.
FOTOGRAFER: Abdullah Munir, Andy Satria, Ahmad Khusaini. BIRO JAKARTA: Poeji Rahardjo (Kepala), M Nur Asikin. IKLAN: Dwi Retno Wahyuningtyas (Manager), M Afik MS, Bambang Sukoco, Agoes Hari Noeswantoro, Budi Susetyo, Suyadi. IKLAN
BARIS: Rizka Yolanda. PEMASARAN: M. Fa’il (Manager), Heri Santoso, Fanny Ferdyan. EVENT: Ferry Sujimat. LANGGANAN: Rp 65.000/bulan (Surabaya, luar kota plus ongkos kirim); TARIF IKLAN: Halaman 1: Rp 60.000/mm kolom, Halaman 3: Rp

50.000/mm kolom, Full Colour: Rp 42.500/mm kolom, Black White: Rp 35.000/mm kolom. ALAMAT REDAKSI: Lantai IV Graha Pena, Jl Ahmad Yani 88 Surabaya, Telp: (031) 8202277, 8202109. Fax: (031) 8202191, IKLAN: (031) 8202017, 8202280, 8202278, PEMASARAN:
(031) 8202282, 0818525901, JAKARTA: Lantai VI Graha Pena, Jl Kebayoran Lama 12 Jakarta Selatan, TELP (021) 53699523, FAX (021) 53661854. SIDOARJO: Ruko Delta Wijaya C.03 Jl Raya Jenggolo Sidoarjo. TELEPON: (031) 8957687, FAX: (031) 8957683. GRESIK:
Jl Pahlawan No. 34 Gresik, Telp: (031) 3978740, Fax: (031) 3970230. SIUPP: Nomor 073/MENPEN SIUPP/47/1986, tgl 8 Maret 1986, PENERBIT: PT. Radar Media Surabaya. DIREKTUR: Lilik Widyantoro.

REDAKSI MENERIMA:
Artikel opini dan surat pembaca. Kirimkan ke Radar Surabaya, Gedung Graha Pena Lt IV jalan A. Yani 88 Surabaya. Atau faksimili (031) 8202191. E-mail: radarsurabaya@yahoo.com.

Semua surat harus dilengkapi identitas, foto copy KTP, foto, dan NPWP. Sertakan nomor telepon bila mengirim lewat e-mail. Panjang naskah opini kurang lebih 3.000 karakter atau 500 kata/words.

Ramadan dan Uji Nyali Badan
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JUNAIDI KHAB*

ulan suci
Ramadan kini
sudah tiba
untuk yang

kesekian kalinya.
Warga Muhamma-
diyah memulainya
pada 28 Juli 2014
sebagai awal 1 Ra-
madan 1435 H. Semen-
tara, warga NU mulai
puasa pada 29 Juli. Hal
tersebut bukan per-
soalan yang harus
dipermasalahkan.

Pada Ramadan ini,
tenggorokan harus
siap untuk menahan
penat dan haus. Perut
juga harus siap untuk
diuji menahan rasa
lapar dan keronco-
ngan yang akan
melilit. Tak jauh dari
itu, pikiran dan nafsu
harus bisa dikontrol
dari hal-hal yang
negatif dan persoalan
bejat lainnya. Itu
baru berpuasa secara
sempurna, lahir, dan
batin. Semua orang
Islam yang sudah
balig wajib untuk
melakukan puasa
Ramadan. Sebab, hal
tersebut merupakan
satu di antara rukun
Islam yang harus
dilaksanakan.

Banyak anak-anak
kecil yang dilatih
sejak dini untuk
menjalankan ibadah
puasa. Berbanding
terbalik, banyak pula
orang dewasa yang
mangaku beragama
Islam, namun tak
berpuasa. Setiap hari,
mereka bersantai ria
menikmati makanan,
minuman, dan
merokok. Baik secara
terang-terangan
maupun secara
sembunyi-sembunyi.

Fenomena tersebut
banyak terjadi di
lingkungan perkotaan.
Alasannya, mereka
adalah pekerja berat
yang tak mampu
untuk berkeja, jika
mereka berpuasa. Ada
pula dengan alasan
lainnya. Fenomena di
perkotaan itu hanya
sebagian contoh kecil
saja. Di desa-desa dan
daerah lain banyak
juga yang tak melak-
sanakan kewajibannya
sebagai seorang
muslim.

Pada Ramadan ini,
orang tua seharusnya
memiliki rasa malu
yang tinggi terhadap
dirinya sendiri dan

Tuhannya, jika
mereka tidak melak-
sanakan ibadah
puasa selama sebu-
lan penuh. Semen-
tara, anak-anak
mereka dituntut
untuk melaksa-
nakannya. Tubuh
yang besar, fisik
yang gagah, kekar,
otot yang kuat, dan
penampilan yang
serba gaya dan
keren, jangan sampai
dikalahkan oleh
sepiring nasi dan
segelas air. Lihatlah
anak-anak kecil yang
sejak kecil kuat
berpuasa meski
tubuh mereka kecil
dan belum balig.

Kini, saatnya
Ramadan harus
menjadi uji nyali
badan untuk me-
laksanakan ibadah
puasa. Orang dewasa
yang beragama Islam
dengan badan gagah,
wajah sangar, otot
kekar, dan tampak
keren, jangan sampai
kalah dengan anak
kecil yang sudah
berani menahan
haus dan lapar di
bulan suci ini. Mari
kita tanamkan
semangat berpuasa
pada generasi muda
bangsa Indonesia.

Semoga Ramadan
1435 H yang berte-
patan dengan Pilpres
2014 ini menjadi
lebih berkah dari
Ramadan-Ramadan
tahun sebelumnya.
Selamat melaksa-
nakan ibadah puasa.
Semoga amal ibadah
kita diterima oleh
Allah Swt. Amin! (*)

SURABAYA–Nursiyo bin Mar-
said, salah seorang calon anggota
legislatif Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI nomor urut 31
asal Surabaya, dinyatakan ber-
salah dalam sidang yang digelar
di Pengadilan Negeri (PN) Sura-
baya, Senin (30/6).

Bersama Joko Hariyanto, 20 dan
M. Yunus, 21, dia divonis satu ta-
hun penjara oleh ketua majelis ha-
kim I Dewa Gede Ngurah Adyana.
Putusan ini lebih ringan dari tun-
tutan jaksa penuntut umum (JPU)
Imron Mashadi dari Kejaksaan
Negeri (Kejari) Tanjung Perak.
JPU Imron menuntut ketiga de-
ngan tuntutan empat tahun se-
puluh bulan penjara, denda Rp 800
juta, dan subsider tiga bulan pen-
jara dalam persidangan, Selasa
lalu (17/6).

Dalam sidang yang berlangsung
di ruang Sari 2, hakim I Dewa
Gede Ngurah Adyana menyatakan
bahwa Nursiyo beserta anak dan

ponakannya kedapatan memiliki
dan mengonsumsi narkoba jenis
sabu seberat 1,7 gram. “Dan mem-
vonis para terdakwa dengan mem-
berikan hukuman masing-masing
satu tahun penjara,” kata hakim I
Dewa Gede Ngurah Adyana.

Jaksa menjerat mereka dengan
Pasal 112 UU 35 Tahun 2009 ten-
tang Narkotika. Sebab, mereka
menguasai dan memiliki narkotika.

Namun, dalam putusan ini, ha-
kim menjerat terdakwa dengan
Pasal 127 UU 35 Tahun 2009. Ha-

kim mempunyai pertimbangan
lain.  “Para terdakwa merupakan
korban penyalahgunaan narkoba,”
katanya.

Nursiyo ditangkap, saat dirinya
menggelar pesta sabu di sebuah
ruko kosong tidak jauh dari rumah-
nya. Tepatnya di Jalan Babat
Jerawat, Pakal-Surabaya pada
November 2013 pukul 23.00 WIB.

Saat itu, terdakwa Joko Hari-
yanto membeli sabu dari seorang
saksi, Zaki (berkas terpisah),
seharga Rp 400 ribu. Dalam pesta
sabu tersebut, ketiganya dicokok
Polisi yang dilapori oleh warga
yang memergoki mereka sedang
asyik nyabu.

Ketika mendengar putusan yang
dianggap ringan ini, jaksa Imron
langsung menyatakan banding.
“Kami banding Yang Mulia dengan
putusan ini,” kata Imron. Hakim I
Made kemudian mempersilakan
jaksa Imron untuk menyusun ber-
kas bandingnya. (san/c2/ono)
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BANDING: Karena divonis lebih ringan dari tuntutan, JPU segera menyiapkan
memori banding.

Nyabu, Calon DPD Divonis Ringan

“Yang tidak hadir berarti tidak
lolos karena tes ini punya bobot
60 persen untuk menentukan ma-
suk tidaknya peserta ke sekolah
kawasan,” terang wanita yang ak-
rab disapa Retha tersebut.

TPA seharusnya selesai pukul
10.00. Namun, peserta baru keluar
pukul 11.00. Retha menjelaskan

bahwa hal tersebut terjadi lanta-
ran panitia memberikan waktu
120 menit kepada peserta untuk
mengerjakan 185 soal. Instruksi
untuk tiap bagian soal tidak dihi-
tung sebagai waktu mengerjakan.

Selain itu,�proses mengerjakan
soal�di tiap kelas berbeda. Sebab,
kalau ada satu siswa yang belum
mengerti dan paham tentang pan-
duan mengerjakan tes, penjelasan
diulang sampai satu kelas benar-
benar paham.

Retha menuturkan bahwa peni-
laian hasil TPA sepenuhnya dibe-
rikan pada Dinas Pendidikan (Dis-
pendik) Surabaya. Hasil tes akan
dijadikan nilai standar dengan
digabungkan dengan nilai ujian
sekolah (US) sebelum diumumkan.
Jadi, pada pengumuman menda-
tang, peserta bisa langsung me-
ngetahui peringkat mereka.�Nilai
TPA akan digabungkan dengan
proporsi 60 persen ditambah 40
persen nilai US.

Retha berharap, dispendik mem-
berikan data nilai TPA kepada sis-
wa secara langsung atau ke seko-
lah. “Sebab, hasil TPA ini bisa jadi
pedoman guru untuk mentukan
metode pembelajaran yang optimal
bagi siswanya dengan berdasar
pada kemampuan belajar mereka
dari hasil tes ini,” paparnya.

Kepala Bidang Pendidikan Da-
sar Dispendik Surabaya Eko Pra-
setyoningsih menerangkan, selain
ada peserta yang tidak ikut,

banyak perserta yang kemarin
datang terlambat. Menurut dia,
hal tersebut tidak terlalu berpe-
ngaruh karena peserta masih
dapat toleransi. “Kebetulan, yang
terlambat masih dalam waktu
penjelasan soal. Lagi pula, TPA
tidak seperti UN. Mengerjakan
soalnya juga rileks,’ katanya.

Eko menilai bahwa penyam-
paian nilai kepada semua siswa
tidak perlu dilakukan. Pengumu-
man hasil TPA akan diberikan
kepada siswa yang lolos saja dan
diberikan tiap sekolah tempat
siswa diterima.

Di sisi lain, TPA untuk jenjang
SMA dilakukan hari ini (1/6). Se-
bagaimana tes untuk SMP kawa-
san, peserta tes SMA kawasan
diwajibkan mengerjakan 185 soal
dalam waktu 120 menit. Tes TPA
SMA kawasan hari ini diikuti 4.129
peserta yang menempati sepuluh
sekolah sebagai lokasi tes. Mereka
akan memperebutkan 3.460 kursi
di 12 sekolah kawasan di Surabaya.

Terpisah, pelaksanaan TPA yang
menempati 18 sekolah sebagai lo-
kasi tes juga mendapat pengawasan
dari Komisi Pelayanan Publik
(KPP) Jatim. Mereka turut meman-
tau jalannya TPA sekolah kawasan
di Surabaya. Tim KPP Jatim me-
wanti-wanti agar panitia tidak me-
lakukan kecurangan dalam bentuk
apa pun pada PPDB di Surabaya,
seperti mark-up nilai dan meni-
tipkan kenalan maupun anggota

keluarga agar bisa lolos seleksi.
Nuning Rodiyah, salah satu

anggota KPP Jatim, menuturkan,
siapa saja yang menemukan ke-
janggalan diminta segera melapor.
“Tolong itu dilaporkan. Zaman
sekarang sistem tetap saja bisa
dibobol,” ucapnya.

Dia meminta Dispendik Sura-
baya terbuka kepada masyarakat.
Termasuk kepada peserta dan
orang tua murid. Dia berharap,
nilai TPA semua peserta dibeber-
kan kepada publik. Menurut dia,
hal tersebut akan menjadi bentuk
transparansi nilai tes antara
peserta dan penyelenggara. Dia
mengungkapkan bahwa para
peserta berhak untuk mengetahui
hasil tes yang mereka jalani. “Nah,
kalau anak yang ikut tes tidak
lolos, kalau hasilnya dipublika-
sikan, kan itu bisa jadi acuan anak
untuk masuk mana. Mereka juga
bisa mudah memilih sekolah di
jalur reguler,” terangnya.

Nuning juga mengapresiasi
dispendik yang melarang sekolah
yang tidak punya izin menerima
murid baru. Menurut dia, pendi-
dikan memang merupakan hak.
Meski demikian, siswa juga mem-
butuhkan jaminan pendidikan
yang layak secara prosedur mau-
pun kualitas. “Kalau sudah men-
daftar, anak tidak bisa ujian waktu
UN karena sekolah nggak punya
izin. Itu malah menzalimi siswa
yang sekolah,” paparnya. (*/c1/jee)

115 PESERTA TIDAK...

KPP Wanti-Wanti Jangan Ada Mark-Up Nilai

SETELAH membongkar kebo-
coran soal ujian nasional (UN)
SMA beberapa bulan lalu, polisi
masih melakukan penyidikan. Pol-
da Jatim menegaskan bahwa pe-
nanganan kasus yang melibatkan
para kepala sekolah dan guru di
Lamongan itu masih diproses.

Kabidhumas Polda Jatim Kom-
bespol Awi Setiyono mengatakan
bahwa penyidikan kebocoran soal
UN di Lamongan sudah menyen-
tuh pemeriksaan para saksi. Ada
14 saksi yang sudah dimintai ke-
terangan. “Ada siswa. Ada juga gu-
ru,” kata Awi kemarin (30/6).

Pemeriksaan para saksi dilakukan
setelah Polda Jatim meneliti berkas
pemeriksaan dari Polrestabes Su-
rabaya dan Polres Lamongan. Se-
telah itu, penyidik direktorat reserse
kriminal khusus (ditreskrimsus)
melakukan pemanggilan para saksi.

Bahkan, polisi menetapkan para
tersangka yang terlibat sesuai de-
ngan peran masing-masing. Bah-

kan, ada tersangka yang me-
rangkap sebagai saksi. Kete-
rangannya didengarkan tersangka
lain. “Tiap tersangka bisa saling
memberikan kesaksian karena
mereka terkait satu sama lain,”
tegas perwira menengah tersebut.

Saat disinggung soal jumlah

tersangka yang sudah ditetapkan,
mantan Wadirlantas Polda Jatim
itu menuturkan bahwa ada sepu-
luh tersangka sampai kemarin. Na-
mun, dia menyatakan tidak hafal
siapa saja mereka dan perannya.
Meski demikian, dia menegaskan
bahwa kebocoran soal UN yang

menjadi sorotan nasional itu akan
melibatkan banyak tersangka.

Penyidik juga mengungkap se-
mua struktur dan jaringan pen-
curian soal yang melibatkan para
guru. Termasuk siapa yang men-
jadi perencana, eksekutor, pen-
jawab soal, dan penyebar kunci ja-
waban. Untuk menuntaskan per-
kara itu, ditreskrimsus membentuk
lima tim khusus. “Biarkan tim be-
kerja dulu. Nanti pada saatnya ter-
buka semua,” terang Awi.

Seperti diberitakan, peredaran
jawaban UN kali pertama diung-
kap Unit Jatanum Satreskrim
Polrestabes Surabaya. Berdasar
pengembangan penyelidikan kasus
itu, terjadi pencuri soal UN. Kunci
jawaban UN dikerjakan oleh sin-
dikat di Lamongan yang melibat-
kan guru hingga kepala sekolah.
Pencurian soal UN juga dilakukan
secara sistematis. Pencurian soal
UN dilakukan saat soal didis-
tribusikan. Modusnya, polisi yang
mengawal dikecoh dengan diajak
makan. Saat itu, ada pelaku yang
mencuri soal. (rud/c1/jee)
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BARANG BUKTI: Sejumlah soal UN dan kunci jawaban yang disita polisi atas
penyidikan kasus beredarnya kunci jawaban UN SMA beberapa waktu lalu.

Polisi Sudah Tetapkan 10 Tersangka
Tentang Kebocoran
Soal UN SMA


