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KEMBANG JEPUN–Kho
fifah Indar Parawansa sering 
disebutsebut sebagai salah 
satu calon wakil presiden 
yang diusung untuk Pe mi
lihan Presiden (Pilpres) 2024. 
Namun, gubernur Jawa Ti
mur itu enggan menanggapi 
ketika ditanya awak media.

“Sampun, maturnuwun, ma
turnuwun. (Sudah, terima kasih, 
red) sudah, sudah soal itu,” kata 
Khofifah di Jakarta, Jumat (26/5).

Khofifah menyampaikan hal 
tersebut seusai menerima pre
dikat juara umum mewakili Ja
wa Timur dalam Anugerah 
Adi nata Syariah 2023. Pem
berian penghargaan tersebut 
diserahkan langsung oleh 
Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Saat ditanya wartawan soal 
kedatangannya ke Pondok Pe
santren AnNawawi Tanara, 
Serang, Banten, yang meru
pa kan kediaman pribadi Wa
pres KH Ma’ruf Amin, Kho fi
fah pun mengatakan memang 
sering mampir ke tempat itu.

“Ke Tanara? Loh, saya se
ring dulu kalau Maulid itu 
saya yang ceramah di sana 
dulu. Makasih semuanya,” 
tam bah Khofifah lalu ber
anjak dari lokasi.

Sebelumnya nama Khofifah 
di sebut oleh Koalisi Peru ba han 
untuk Persatuan (KPP) sebagai 
salah satu kandidat calon wakil 
presiden (cawapres) mendam
pi ngi Anies Baswedan. KPP ter
diri dari Partai Nasdem, PKS 

Ungkap 177 Kasus...

dan Partai Demokrat Demokrat
Wakil Ketua Majelis Syuro 

DPP PKS Sohibul Iman me nye
but tiga dari lima nama bakal 
ca wapres Anies Baswedan 
yang sudah mengerucut. Tiga 
nama itu adalah Ketum De mo
krat Agus Harimurti Yudho
yono (AHY), mantan Gubernur 
Jawa Barat Ahmad Heryawan 
(Aher) dan Gubernur Jatim 

Kho fifah Indar Parawansa.
Selain dari KPP, Ketua Umum 

Partai Gerindra Pra bowo 
Subiatno juga sempat bertemu 
dengan Khofifah di Surabaya 
pada Februari 2023. Pertemuan 
tersebut adalah pertemuan 
kedua, pertemuan pertama 
sudah terjadi pada 3 Mei 2022. 
Saat itu Prabowo mendatangi 
Khofifah di Gedung Negara 

Grahadi, Surabaya.
Namun, Khofifah menolak 

untuk menjelaskan per te
muan tersebut secara khusus 
membicarakan soal persiapan 
Pilpres 2024. Sedangkan Wa
pres Ma’ruf Amin sudah me
nya takan bah wa ia memper
silakan para ca pres untuk me
mi lih cawapres dari kalangan 
Nahdlatul Ulama. (mus/rek)
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HILANG STNK HONDA 2014 NOPOL L-2554-
GF A/N TEE JOK KING D/A KALIMAS BARU 27
HILANG STNK HONDA BEAT 2023 NOPOL 
L-2521-DAA A/N HARYANIK D/A KEMBANG 
KUNING KULON BESAR B/42 A SBY
HILANG STNK HONDA BEAT 2015 NOPOL 
L-6302-OO A/N SAMSUL HIDAYAH D/A JL 
TEMPEL SUKOREJO 1 NO 91 SBY
HILANG STNK HONDA 2018 NOPOL L-3352-
SR A/N EKO D/A DUPAK TIMUR 3/3
HILANG STNK HONDA 2019 NOPOL L-2848-
LV A/N EKO D/A DUPAK TIMUR 3/3
HILANG STNK HONDA 2020 NOPOL L-4940-
NY A/N ANGELIA D/A DONOREJO 2/3

KEHILANGAN

PEMBERITAHUAN
Diharapkan kepada pembaca Radar Surabaya
untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi 
jual-belimelalui sarana iklan. Modus penipuan 

yang terjadi,calon pembeli diharuskan mentransfer
senilai barang yang diminati oleh pihak penjual.

Radar Surabaya tidak bertanggung jawab 
terhadap semua transaksi atas pemuatan iklan.

Atas perhatiannya kami menyampaikan,
 terima kasih.

Ttd, Manajer

HILANG STNK HONDA 2022 NOPOL L-3916-
CAB A/N ANIS D/A JAGALAN 8A
HILANG STNK HONDA 2012 NOPOL L-5714-
PY A/N BASIR D/A DUPAK TIMUR 2/62
HILANG STNK HONDA 1973 NOPOL L-3642-
PW A/N FATUR D/A GUNDIH 3/31

Tak banyak kata yang diucapkan 
oleh Nindy. Sambil tersenyum dia 
ha nya me ngaku siap menjalani pe
me riksaan. ”Ka bar baik. Siap in
syaallah,” kata Nin dy Ayunda ter
senyum. Tak sendiri, Nin dy juga di
dam pingi kuasa hukumnya. 

Nindy dipanggil terkait dugaan me
nyembunyikan Dito Mahendra. Se be
lumnya, Nindy juga mangkir dari 
panggilan Bareskrim. 

”Nindy kita panggil sebagai saksi 
(panggilan pertama) terkait me nyem
bunyikan tersangka,” kata Dirtipidum 
Ba reskrim Polri Brigjen Pol Dju han
dhani Rahardjo Puro, Selasa (23/5).

”Terkait menyembunyikan tersang
ka sebagaimana dalam Pasal 221 KU
HP dan sejak tanggal 20 Mei kemarin 
penyidik telah melakukan penyelidikan 
dan saat ini penyidik melaksanakan 
gelar perkara, dan sepakat menaikkan 
perkara ini ke penyidikan,” sambung 
Djuhandhani. (kho/opi)

Akhirnya ya jatuh cinta,” cerita 
Donwori tentang awal mula ia 
mengenal Karin di tahun 2014an.

Singkat kata, setelah pacaran 1,5 
tahun, Donwori melamar Karin. Eh, 
ternyata Karin malah ingin cepat
cepat dinikahi. “Dua bulan setelah 
lamaran, langsung nikah,” lanjutnya. 

Di tahuntahun pertama kehidupan 
rumah tangga, pasutri ini adem ayem 
saja. Hingga kemudian Karin mulai 
bermain api di tahun kedua 
pernikahan. “Masuk tahun kedua, 
mulai ada yang ceritacerita kalau dia 
lagi sama lakilaki. Tapi, saya 

berpikiran positif. Karin memang 
orangnya supel sehingga banyak 
teman. Ya teman cowok, ya teman 
cewek,” ungkap Donwori.

Diakuinya, Karin memang bukan 
ibu rumahan. Pantatnya akan panas 
kalau duduk seharian di rumah. 
Setiap hari, Karin selalu jalanjalan. 
“Ke rumah saudara, teman, ke mal, 
ke taman, arisan, reunian. Pokoknya 
setiap hari harus ke luar,” ujarnya.

Awalnya, Donwori tak menaruh 
curiga. Ia hanya berpikir, istrinya 
banyak teman makanya suka dolan. 
Namun lamakelamaan, Donwori 
mendapat kabar kalau Karin 
berselingkuh. ”Tak tegesi kaet awal, 

kalau wes gak iso setia mending 
pisah. Tapi mesti nangis dia, minta 
terus barengan,” cerita Donwori. 

Setelah gertakan itu, Karin tak lagi 
selingkuh. Namun itu hanya bertahan 
selama beberapa waktu. Setelah itu, 
Karin selingkuh lagi. Kini dengan 
beberapa pria, bergantiganti. 

Ritmenya pun sama. Ketahuan, 
Donwori marah, baikan, lalu Karin 
selingkuh lagi. Sampai yang terakhir 
membuat Donwori muak dan menja
tuhkan talak. “Ngamare sampek dadi 
rasanrasan tonggo, opo aku gak isin. 
Ini sudah selingkuh yang kelima. 
Buyar aja. Jatah dia selingkuh sudah 
habis,” tegas Donwori. (*/opi)

“Belum tahu kuotanya berapa ka
rena masih menunggu (juknis),” kata 
Nanik, Jumat (26/5).

Nanik menyebut selama kurung wak
tu tiga tahun terakhir jumlah pen derita 
kanker serviks di Surabaya men capai 
300an orang. Tahun 2019 jum lah pen
derita kanker serviks men capai 380 
orang. Tahun 2020 sebanyak 325 orang 
dan tahun 2021 sebanyak 327 orang. 
“Ratarata 300an per tahun selama tiga 
tahun belakangan ini,” terangnya.

Pihak dinkes akan terus menekan 

jumlah pasien kanker serviks dengan 
aktif melakukan sosialisasi. “Kami 
juga lakukan deteksi dini kanker 
serviks melalui pap smear bagi wa
nita,” ujar Nanik.

Nanik berharap adanya peran aktif 
dari pihak sekolah dan orang tua ter
ka it kesadaran memberikan pema ha
man terkait bahaya kanker serviks. 
“Ja di, ketika nanti ada vaksin HPV 
diharapkan kerja sama dari institusi 
pendidikan untuk membangun kesa
daran dan sosialisasi secara masif ke
pada sasaran dan orang tua wali murid 
bersama Puskesmas di masingmasing 

wilayah,” ujarnya.
Setelah menyasar siswi kelas V dan 

VI, Kemenkes RI ke depan akan mem
be rikan vaksin HPV kepada perem
puan berusia dewasa. Dokter Spesialis 
Kebidanan Kandungan Dr dr Ernawati 
SpOG (K) mengatakan, imunisasi HPV 
ini cocok untuk pencegahan kanker 
serviks terlebih saat sebelum menikah. 

“Vaksin HPV bertujuan untuk me ce
gah infeksi HPV yang menye babkan 
kan ker serviks. Sedangkan vaksin TT 
atau tetanus toksoid berperan untuk me
lindungi ibu sebelum kehamilan atau saat 
melahirkan,” tutur Ernawati. (rmt/rek)

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol 
Pasma Royce mengungkapkan, pihak
nya akan mengembalikan sepeda mo
tor curian yang berhasil disita. Ken da
raan itu akan diidentifikasi terlebih 
du lu oleh Satlantas Polrestabes Su ra
baya untuk mengetahui pemiliknya.

“Kami akan umumkan setelah selu
ruh motor berhasil diidentifikasi. Si la

kan bagi masyarakat yang merasa 
sepeda motornya kami amankan untuk 
mengambil ke Polrestabes Surabaya,” 
kata Pasma Royce, Jumat (26/5).

Dalam pengungkapan tersebut, se
ba nyak 25 buah kunci T berhasil di
amankan dari ratusan bandit jalanan. 
Modus pencurian banyak menggu na
kan kunci T atau kunci L. Pelaku me
nyasar sepeda motor yang terparkir di 
permukiman, kafe, warkop, mini mar

ket, hingga warung. 
“Waktu pencurin bervariasi mulai 

dari pagi, siang, hingga dini hari. Kami 
pastikan setelah Operasi Sikat Semeru 
selesai kami tetap mencari pelaku 
yang berani melakukan tindak keja ha
tan di Surabaya,” tuturnya.

Pasma sempat menginterogasi salah 
satu tersangka, RZL, 27, warga Jalan 
En drosono, Surabaya. Dia mengaku 
su dah tiga kali ditangkap polisi. Pas

ma berpesan agar tidak mengulangi 
la gi perbuatannya. “Kami akan tang
kap lagi jika setelah bebas melakukan 
pencurian kembali,” tegasnya.

Selain itu, polisi menyerahkan lima 
sepeda motor yang berhasil disita dari 
100 tersangka tersebut. Salah satunya, 
kor ban pencurian motor bernama Ghu
lam. Warga Jalan Cangkir, Dri yorejo, 
Gresik, itu mengaku awalnya berada di 
kafe. Kemudian temannya meminjam 

sepeda motor Honda Vario miliknya ke 
minimarket untuk membeli rokok.

Ghulam terkejut saat tahu motornya 
hilang. Dia kemudian meminta rekaman 
CCTV minimarket dan merekamnya. 
Se  lanjutnya, ia memviralkan aksi ter
sangka tersebut. “Saya dapat kabar em
pat jam setelahnya bahwa motor saya 
ketemu. Saya terima kasih karena polisi 
sangat cepat menemukan motor saya,” 
kata Ghulam ke Pasma. (*/rek)

FAJAR/RADAR SURABAYA

DIDAKWA: JPU Evelin Nur Agusta memeriksa terdakwa Samuel dan Rachmat 
secara daring.

ARJUNO–Samuel Sutanto 
Putra dan Rachmat Gunadi 
Si an tar Putra jadi pesakitan 
di Pe ngadilan Negeri Surabaya 
garagara menjual produk 
kos   metik palsu. Kedua ter
dakwa pasrah saat disi dang
kan kemarin.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
Evelin Nur Agusta dan Novita 
Maharani memeriksa kedua 
terdakwa secara daring. Tanpa 
berbelitbelit, Samuel Sutanto 
mengakui semua dakwaan jaksa. 
“Kami bersalah, Yang Mulia,” 
kata Samuel melalui video call.

Samuel mengaku membeli pro
duk kosmetik cairan pada se se
orang yang baru dikenal di dekat 
pasar di daerah SMK di Jakarta. 
“Saya beli karena lebih murah. 
Saya sendiri baru jual mulai 

bulan April 2023,” ucapnya.
Jaksa Evelin membeberkan, 

terdakwa Samuel Sutanto Pu tra 
dan Rachmat Gunadi Si an tar 
Putra menyewa rumah di Jalan 
Cluster Opal Selatan II No mor 8 
Pakulonan Barat, Ke lapa Dua 
Gading, Serpong, Ta ng e rang, se
jak bulan September 2021 se
bagai tempat usaha mempro
duksi atau memperdagangkan 
kosmetik merek Implora. 

Namun, karena saingan di 
pasar tinggi, Samuel dan Rach
mat memutuskan untuk ber
henti pada awal 2022. Di saat 
itulah, terdakwa mulai ber
inisiatif memproduksi kosmetik 
dengan merek Implora untuk 
di perdagangkan. Akibat per
buatan terdakwa PT Implora 
Sukses Abadi mengalami ke
rugian Rp 50 miliar sampai Rp 
60 miliar. (jar/rek)

IST

RESPEK ULAMA: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa mencium tangan Wapres Ma’ruf Amin seusai 
menerima plakat juara umum dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 di Jakarta.

Pemeriksaan meliputi bau, rasa, dan tekstur.
Subkoordinator Sanitasi dan Dam

pak Risiko Lingkungan Kantor Kese
ha tan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Su
rabaya Siswanto mengatakan, setiap 
hari petugas memeriksa bahan baku 
sampai makanan yang siap dikonsumsi 
jemaah. “Untuk memastikan menu 
makanan yang disajikan layak dan 
bergizi,” kata Siswanto, Jumat (26/5)

“Setelah diperiksa, kita ambil sampel 
untuk disimpan dan diperiksa di la
boratorium kesehatan,” tambahnya.

Selain itu, dapur tempat memasak 
juga tidak lepas dari pemeriksaan. 
Mulai dari sanitasi lingkungan, pen
cahayaan, suhu ruangan, hingga alat 
masak. “Semua variabel itu harus 
memenuhi syarat. Alhamdulillah, 
sam pai saat ini sudah memenuhi 

syarat,” ujar Siswanto.
Selama pelaksanaan ibadah haji, 

bagian dapur memasak sedikitnya 100 
kilogram beras. Makanan yang disa
jikan bervariasi dan bahan baku selalu 
fresh. “Setiap kloter itu kami memasak 
45 kilogram beras untuk sekali makan. 
Jadi, tiga kali makan dibutuhkan 135 
kilogram. Menunya sudah terdaftar 
dan selalu dicek oleh tim kesehatan,” 
kata pengawas dapur Nim Mu’jizah.

Menu yang disajikan beraneka 
ragam dan memenuhi kelayakan gizi. 
Sebelum subuh petugas telah memasak 
makanan untuk ratusan jemaah setiap 
harinya. Sebanyak 30 orang pekerja 
selalu siaga di dapur. 

“Semua bahan dipastikan fresh. Ka
lau daging di ma sak pagi, ya malamnya 
bahan daging itu sudah datang. Menu 
yang disajikan setiap hari juga ber be
dabeda,” pungkasnya. (rmt/rek)

ribuan bunga per satu kendaraan hias. 
Bahkan, ia sudah menyiapkan sejak 
bu lan lalu. Terutama menyiapkan 
desain hingga bunga.  “Kendaraannya 
macammacam. Ada yang menggu
nakan truk atau trailer. Tentu di
sesuaikan dengan tema yang sudah 
dirancang sejak se bulan lalu,” kata 
Saiful, Jumat (26/5).

Ia menyebut yang tersulit untuk 
menghias adalah di bagian pema sa
ngan gabus. Rangkanya dibutuhkan 
waktu sekitar dua pekan. “Ini tinggal 
ngeset saja,” jelasnya. 

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepe mu
daan dan Olahraga serta Pariwisata 
(Disbudporapar)  Surabaya Wiwiek 
Widayati mengatakan, agenda tahu
nan ini terbagi dalam dua sesi. Sesi 
per tama pada pukul 15.0018.00 be
rupa Parade Bunga dan Budaya. Start 

dari Tugu Pahlawan dan finish di 
AlunAlun Surabaya. 

Setelah itu, sesi kedua pukul 18.00
22.00 dimeriahkan Light Parade. Start 
dari Jalan Tunjungan Siola dan finish 
di Balai Pemuda. “Parade Bunga dan 
Bu daya akan disemarakkan dengan 19 
mo bil hias. Selain itu pula Flower 
Parade juga disemarakkan dengan 17 
komu nitas budaya dan dua drumband. 
Ba nyak sekali mobil hias dan 
komunitas budaya yang akan terlibat 
dalam Parade Bunga dan Budaya,” 
kata Wiwiek.

Sedangkan Light Parade akan dise
marakkan dengan 15 mobil hias, lima 
komunitas, dan dua drumband. Selain 
itu, ada tujuh unit mobil pemadam 
kebakaran (PMK) dan 50 pelajar.

“Jadi, selain parade bunga, ada tam
pilan untuk lampulampunya. Yang 
terlibat ada hotel, pengusaha di Su
rabaya hingga komunitas sepeda. 

Termasuk juga komunitas budaya 
masyarakat Bali, Nias, dan seba
gainya,” katanya.

Menurut Wiwiek, Kota Surabaya 
dihuni oleh beragam elemen suku 
bang sa dan budaya di Indonesia. Ber
bagai elemen itu ikut partisipasi dalam 
HJKS. “Momentum HJKS ini kita 
merayakan hari ulang tahun kota yang 
dihuni semua elemen,” ujarnya.

Wiwiek menambahkan, Surabaya 
Vaganza juga menjadi salah satu 
upaya pemkot dalam rangka men
trigger industri pariwisata di Kota 
Pahlawan. Bagaimana mendorong 
industri pariwisata agar bisa terus 
bergerak. Khususnya setelah pandemi 
selama tiga tahun.

“Jadi, kita tidak hanya sekadar bikin 
acara setelah itu selesai, tapi setelah 
itu bagaimana menjadi pemicu bahwa 
industri pariwisata bisa terus ber
gerak,” pungkasnya.  (rmt/rek)


