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GROW WITH CHARACTER!
(12/100) Series by Hermawan Kartajaya

Memasarkan Diri secara
’Entrepreneurial’
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SURABAYA–Majunya se-
jumlah calon walikota atau
wakil walikota (cawali/ca-
wawali) perempuan mem-
berikan warna baru dalam
Pilwali Surabaya 2010.
Namun sayang, peluang
mereka meraih tiket dari
parpol yang akan dijadikan
kendaraan sangat tipis. Pasalnya, de-
mokrasi yang berkembang saat ini adalah
demokrasi prosedural dan mengedepankan
pragmatisme.

Cawali Perempuan
Kesulitan Tiket
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JAKARTA–Men-
teri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati
mengklaim sejumlah
keberhasilan dalam
program 100 hari pe-
merintahan Susilo
Bambang Yudhoyono
(SBY)-Boediono di
bidang ekonomi.
Menkeu juga mem-
bantah pemerinta-
han SBY-Boediono ti-
dak peduli terhadap kondisi yang ber-
kembang di masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, program 100 hari
pemerintah mestinya membuat masya-
rakat sejahtera.

Menkeu Bantah
Pemerintah
Cueki Rakyat

����� Ke Halaman 11

SIDOARJO–Bencana
lumpur panas di Porong,
Sidoarjo, mendatangkan
berkah tersendiri. Peme-
rintah berencana membuat
pulau buatan di muara
Kali Porong seluas 83 ha
yang akan dijadikan tem-
pat wisata. Menteri Per-
ikanan dan Kelautan Fa-

del Muhammad usai ber-
dialog dengan warga ne-
layan Desa Telocor, Ke-
camatan Jabon, Sidoarjo,
kemarin (30/1) menga-
takan, pemerintah serius
membuat pulau buatan
dari lumpur tersebut.

Saat ini telah disiapkan
dana sebesar Rp 15 miliar.
Dana ini dianggarkan dari
APBN 2011 untuk tahap
awal pembuatan pulau itu.

Anggaran Rp 15 M,
di Muara Kali Porong
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MENYAMBUNG cerita kemarin, se-
minar Teori Z bersama Pak Ciputra di Su-
rabaya akhirnya sukses. Di dalam seminar

itu, yang terjadi dua
puluh satu tahun lalu,
Pak Ci menjelaskan
bahwa Teori Z pada
dasarnya adalah
pas dengan situasi
Indonesia yang ‘ke-
keluargaan’. Kare-
na itu, Jaya Group,
PT Pembangunan

Jaya khususnya, me-
nerapkannya dengan

semaksimal mungkin. Ten-
tunya dengan modifikasi di sana-sini
sesuai keadaan.

Memperhatikan gaya bicara Pak Ci, saya
belajar bahwa tugas seorang leader adalah,
antara lain, bisa ‘menjual’ idenya. Kalau
tidak bisa melakukan itu, dia akan bekerja
sendirian.

DOK/RADAR SURABAYA

Sri Mulyani

Dijaga Nenek,
Judi Dalam

Bunker Digerebek

RADAR KEDIRI/JPNN

PENJAGA: Nenek Rukoyah diperiksa di Mapolres Kediri.

KEDIRI–Satuan Reskrim Pol-
res Kediri menggerebek sebuah
rumah di Dusun Dlopo, RT 16/
RW 2, Desa Karangrejo, Kecama-
tan Ngasem, Kabupaten Kediri,
pagi kemarin (30/1). Di rumah
berpagar hijau dan hanya ditung-
gui oleh seorang nenek itu, ter-
nyata terdapat ruang bawah ta-
nah alias bunker yang digunakan
sebagai arena judi besar-besaran.

Lima orang pejudi berhasil di-
seret keluar oleh petugas dari ru-
mah yang juga dihuni burung
walet itu.
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Satu lagi penjahat tumbang di tangan polisi. Tersangka
Patrick Puturuhu (25), warga Jojoran I/58, Surabaya. Dia
ndelosor setelah didor polisi lantaran berusaha melarikan
diri saat dikeler.

Selengkapnya
Baca

FENOMENA
Halaman 2

NOVI TRIAWAN
novi_triawan@yahoo.com

KASUS perampokan
nyaris kembali terjadi di
wilayah Polres Surabaya
Timur. Ini setelah Sabtu
(30/1) sore, rumah di Jl Se-
molowaru Timur II, nyaris
jadi sasaran aksi peram-
pokan Patrick Puturuhu.

Dalam aksinya, Patrick
berpura-pura sebagai pe-
ngantar bingkisan. De-
ngan mengendarai motor
Honda nopol L 4194 BD
pelaku mendatangi ru-
mah korban, Mey Kur-

niawati. Kebetulan di
rumah itu, korban tinggal
seorang diri.

Saat itu, Patrick ber-
pura-pura menanyakan
rumah nomor 51.

Menyaru Pengantar Bingkisan

NOVI TRIAWAN/RADAR SURABAYA

GAGALKAN PERAMPOKAN: Mey Kurniawati (kiri), yang rumahnya nyaris dirampok,
sebelum diperiksa petugas Polsek Sukolilo.

NOVI TRIAWAN/RADAR SURABAYA

DITEMBAK: Patrick Puturuhu digelandang polisi.

Hari ini, mulai pukul 06.00
di Alun-Alun Sidoarjo


