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cak eri Koordinasi dengan Kapolrestabes Surabaya

Lali nek kudu 
gawe ragi, akhire 
kempes kate diisi

Mari tuku 
langsung dibagi, 
tibake kepek 
ambek polisi

KamiS, 18 mei 2023

Sudah Pakai Lingerie, 
Malah Ditinggal ke Kamar Mandi

Halaman

8 Jangan Lama Euforia,
Sudah Ditunggu Event Besar

Tissa Biani

Kalah War 
Ticket Coldplay

instagram tissa Biani
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Tissa Biani geram ketika 
kalah dalam war tiket Cold
play, Rabu (17/5). Lang
sung menuju ha
laman pen jualan 
tiket, Tissa ke
sal karena se
mua sudah 
full booked. 

M e l a l u i 
pos tingan di 
akun Insta
gram priba
dinya, keka
sih Dul Jae
lani itu me ng
unggah foto de
ngan se te ngah 
mu kanya. 

RUNGKUT–Di usianya 
yang masih belia, empat 
remaja ha rus berurusan 
dengan polisi. Keempat 
remaja yang diaman
kan itu MPA, 15, war
ga Penja ringansari, 
Rungkut; NAFR, 14, 
warga Pandugo, Su
rabaya; BDA, 16, 
warga Penja ri ngan
sari, dan MFBA, 16, 
warga Pen ja ri ngan
sari. Ketiga ter
sang ka masih ber

status pelajar.

maHrUs/raDar sUraBaYa

maSiH UTUH: Petugas menunjukkan barang bukti pembobolan yang dilakukan 
empat tersangka di SDn 1 Penjaringansari, Surabaya.

Percayalah, komunikasi 
yang lancar antara suami 

dan istri, akan menjadi 
modal yang kuat untuk 
kelanggengan sebuah 
rumah tangga. Terma-

suk komunikasi un-
tuk selalu ‘umek’ 

di atas kasur.

PeRcaya tidak percaya, 
perceraian pasangan beda 

usia sembilan tahun ini 
dipicu masalah ran 
jang yang tidak im
bang. Dengan blak
blakan, Karin, 34, 
mengaku kesepian 
karena jarang dibe
lai Donwori, 35. 

Meskipun sudah 
suami sendiri, Karin 
masih sangat menja
ga budaya ketimu
ran. Haram baginya 

untuk ‘minta’ duluan. 
Alhasil, Karin terusme

nerus menahan keingi
nan nya untuk begituan. 

Wali Kota Eri Cahyadi bah
kan membahas kasus KDRT ini 
se cara khusus bersama Ka pol
res tabes Surabaya Kombes Pol 
Pasma Royce di Balai Kota Su
rabaya, Rabu (17/5). Saya matur 
nuwun (terima kasih) sama Pak 
Kapolrestabes terkait dengan 
warga yang dibakar suami siri
nya di Sambikerep. Alhamdulil
lah, dengan penanganan Pak Ka
polrestabes Surabaya yang cepat, 

TUNJUNGaN–Pedagang ka
ki lima (PKL) di kawasan Masjid 
AlAkbar Surabaya (MAS) wadul 
ke DPRD Su ra baya. Mereka me
rasa kurang mendapat perhatian 
dari Pem kot Surabaya. Meres
pons ma su kan para PKL, Dinas 
Ko pe rasi dan Perdagangan (Din
kopdag) Surabaya akan me

lakukan penataan kembali PKL 
di kawasan tersebut. 

Pelaksana Tugas (Plt) Din
kop dag Surabaya Dewi Soer
yawati me ngatakan, pihaknya 
akan meng ubah kawasan ter
sebut seba gai wisata religi. 
“Penataan PKL di sana (Masjid 
AlAkbar) agar lebih tertib,” 
kata Dewi, Rabu (17/5). 

ist

RUWET: Puluhan lapak PKl di sekitar masjid al-akbar Surabaya (maS). 
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Kasus kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) men-
dapat perhatian serius Wali 
Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Salah satunya kasus sua-
mi bakar istri siri dan dua 

anaknya di kawasan Lontar, 
Sambikerep, Surabaya, 

Jumat (14/4) lalu.

sUrYantO/raDar sUraBaYa

BaHaS KDRT: Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma Royce bertemu dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Rabu (17/5).

DOK

TKP: Sutikno bersama istri siri dan dua anak tirinya tergeletak 
akibat kasus KDRT di Jalan Dukuh Bulu Gang Kinco nomor 63-E, 
lontar, Sambikerep, Jumat (14/4).

yOs sUDaRsO–Peneri maan 
peserta didik baru (PP DB) 
jenjang SMP dijadwalkan mulai 
9 Juni. Kepala Dinas Pendidikan 
(Kadispendik) Kota Su rabaya 
Yusuf Masruh menga takan, 
pihaknya sudah melakukan so
sialisasi aturan PPDB yang baru 
ini kepada masyarakat. 

“Sudah mulai sosialisasi ke 
warga. Jalur afirmasi, per pin
dahan tugas orang tua, prestasi 
akademik dan nonakademik 
tidak ada perbedaan dengan 
tahun lalu. Bahkan, rombel 
juga sama,” jelas Yusuf saat 
hearing di Komisi D DPRD 
Surabaya, Rabu (17/5).

Menurut dia, jalur afirmasi 

15 persen, perindahan tugas 
orang tua 5 persen,  jalur aka
demis dan prestasi  30 persen, 
dan jalur  zonasi 50 persen. Un
tuk jalur zonasi peserta didik 
diberi pilihan 5 sekolah. 

sUrYantO/raDar sUraBaYa

CaRi SOlUSi: Kadispendik Surabaya Yusuf beserta staf saat hearing dengan 
anggota Komisi D DPRD Surabaya, Rabu (17/5). 


