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Antarini Malik

JAKARTA Tourism Expo
2008 merupakan sebuah
rangkaian acara yang ber-
tujuan untuk mengenalkan
potensi Jakarta sebagai kota
tujuan wisata. Selama ini,
masyarakat luar kota Jakar-
ta hanya mengenal Monu-
men Nasional (Monas), Mas-
jid Istiqlal dan Kebun Bina-
tang Ragunan. Padahal ba-
nyak sekali obyek wisata lain
yang dapat dinikmati, se-
perti Kota Tua di utara Ja-
karta, Condet dan Situ Ba-
bakan yang merupakan ko-
munitas masyarakat Betawi,
penduduk asli kota Jakarta.

Wisata permainan juga
cukup menarik untuk dikun-
jungi. Seperti Waterboom

Pantai Indah Kapuk, Kid-
zania yang merupakan tem-

Rujak uleg oleh kondangan, kurang brambang kakeyan bayem.
Baliho caleg ngrusak pemandangan, Pak Bambang kok
adem ayem.

Jeng Luluk pancen centil, wis tuwo senengane difoto.
Khofifah njaluk MK adil, Pakde Karwo idem dito.

email: radarsurabaya@yahoo.com

TAMPIL NGOTOT
ManYoo akan dijamu

Villarreal di El
Madrigal, dini hari
nanti. Kedua klub

tersebut ingin lolos
babak 16 besar Liga

Champions.

www.radarsby.com
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Heboh Buku Tim Weiner yang Tuding Adam Malik Agen CIA

McAvoy: Saya yang Merekrut
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Selengkapnya
Baca

ENJOY
JAKARTA

Hal. 2 dan 25-28

Untuk
mempopulerkan
Jakarta sebagai

kota tujuan bisnis
dan wisata di

Indonesia, Dinas
Pariwisata DKI

Jakarta menggelar
promosi melalui
Jakarta Tourism
Expo (JTE) 2008.

Di penghujung
tahun ini, JTE

dilaksanakan di
tiga kota, yaitu
Medan (20-23

November),
Surabaya (27-30
November), dan

Makasar (4-7
Desember 2008).

pat bermain sekaligus be-
lajar bagi anak-anak. Taman
Impian Jaya Ancol yang se-
lalu hadir dengan permainan
baru seperti Gondola serta
akuarium air laut di Sea-

world, serta tidak ketingga-
lan Taman Mini Indonesias
Indah (TMII) yang merupa-
kan miniatur Indonesia.

Surabaya Town Square: 27-30 November 2008

POEJI RAHARJO &
M. NUR ASIKIN

Diseret ke
Pengadilan

Ryan Terancam
Hukuman Mati

DOK/RADAR SURABAYA

Clyde McAvoy

Sebuah buku karya Tim Weiner, wartawan The New York
Times, menuding mantan Wapres Adam Malik sebagai
agen dinas rahasia AS, CIA (Central Intelligence Agency).
Tak percaya, Wapres Jusuf Kalla meminta si penulis
bertanggung jawab.

N
m

IRMAN ROBIAWAN, Jakarta

BUKU berjudul ‘Legacy of Ashes The History
of CIA’ dan telah diterjemahkan menjadi ‘Mem-
bongkar Kegagalan CIA: Spionase Amatiran
Sebuah Negara Adidaya’ itu memuat pengakuan
mantan perwira CIA Clyde McAvoy. Kata dia,
Adam Malik adalah agen CIA.
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Sidang
Sengketa Pilgub
Jatim di MK

JAKARTA–Sidang pu-
tusan atau vonis sengke-
ta pemilihan gubernur
(Pilgub) Jatim bakal dihe-
lat Jumat (28/11) menda-

tang di Mahkamah Kons-
titusi (MK). Putusan itu
akan menentukan guber-
nur Jatim terpilih periode
2008-2013.

“Jika tak ada aral me-
lintang, jadwal sidang un-
tuk putusan sengketa Pil-
gub Jatim akan digelar Ju-
mat depan,” cetus sumber
tepercaya Radar Surabaya
di MK, kemarin (24/11).

Ketua MK Mahfud MD
menegaskan, sidang MK
besok (hari ini), masing-
masing pihak—baik kubu
Indar Parawansa-Mudji-
ono (Ka-Ji) maupun Soe-
karwo dan Saifullah Yusuf
(KarSa)—akan memba-
cakan kesimpulan.

“Kesimpulan dari kedua
belah pihak tersebut akan
dijadikan dasar majelis

hakim konstitusi untuk
mengambil keputusan
Setelah ini ada sidang ter-
akhir untuk membacakan
keputusan,” tandas dia.

Proses sidang sengketa
Pilgub Jatim di MK sendiri
memasuki sudah tahap
akhir. Hakim konstitusi te-
lah merampungkan 90 per-
sen pekerjaannya.

Mahfud meminta selu-

ruh masyarakat Jatim ber-
sikap tenang, tidak terha-
sut oleh pihak manapun je-
lang keputusan sengketa
Pilgub Jatim di MK. “Per-
cayakan pada kami. Mah-
kamah Konstitusi akan
memutuskan sengketa se-
cara adil dan terbuka,” tan-
das mantan Menteri Per-
tahanan ini.
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MAHFUD MD

Ketua Mahkamah Konstitusi

Percayakan
pada kami.

Mahkamah Konstitusi
akan memutuskan
sengketa secara adil
dan terbuka.”

DEPOK–Sidang per-
dana kasus pembunuhan
disertai mutilasi dengan
terdakwa Very Idham He-
nyansyah alias Ryan akan
digelar di PN Depok, Jabar,
Rabu (26/11) besok. Jagal
Jombang yang telah mele-
nyapkan 11 nyawa itu akan
dijerat pasal berlapis dengan
ancaman hukuman mati.

Sidang akan dipimpin
ketua majelis hakim Su-
widya dengan anggota me-
jelis hakim Didiek Jatmiko
dan Fauziah Hanum Ha-
rahap.  Sedangkan jaksa
penuntut umum (JPU)
akan dikomandani Budi H

DONNY/RADAR MOJOKERTO

TERHARU: Maman Sugianto
(baju oranye) sesaat sebelum
keluar dari Lapas Jombang.

Maman Sugianto
Akhirnya Bebas
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JAKARTA–Kejaksaan
Agung tak main-main me-
nangani kasus dugaan ko-
rupsi biaya akses Sistem
Administrasi Badan Hu-
kum (Sisminbakum) Dep-
kum HAM. Setelah mela-
kukan pemeriksaan terha-
dap sejumlah saksi, kema-
rin tim penyidik mengge-
ledah kantor Direktorat Ad-
ministrasi Hukum Umum
(AHU) Depkum HAM.

Lima penyidik Kejagung

datang ke kantor Depkum
HAM yang terletak di Jl
HR Rasuna Said, Jakarta,
sekitar pukul 13.00. Mere-
ka langsung menuju ge-
dung ditjen AHU yang ter-
letak di sisi kiri gedung uta-
ma. Selanjutnya, mereka
menyambangi tiga tempat
yang ada di lantai dua. Yak-
ni ruangan dirjen AHU,
sesditjen AHU, dan kantor
layanan Sisminbakum.
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SOMASINYA tak menda-
pat tanggapan dari Dewi Per-
sik, kesabaran Asep Koma-
rudin pun habis. Dia membawa
kasus pencemaran nama baik ini
ke jalur hukum dengan membuat
laporan ke PN Jakarta Utara.
“Untuk saat ini, kita ingin mela-
porkan Dewi secara perdata dulu.
Kita akan lihat perkembangan
kasus ini. Nanti bisa saja Dewi
juga kita perkarakan pidana,”


