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Assik Diserbu Pencari Kerja
yang Ingin Mengubah Nasib

Selidiki Akun Hoaks,
Polisi Sambangi Sekolah
SIKATAN–Polrestabes
Surabaya terus menyelidiki pe
nyebaran video hoaks terkait ta
wuran remaja di Kota Pahlawan.
Hasil patroli tim siber Polrestabes
Surabaya diketahui ada 37 akun
yang sering mengunggah aksi
tawuran remaja.
Pihak kepolisian juga tengah
meneliti member atau follower
di 37 akun medsos kelompok
gangster. Ada beberapa warga
net yang mengunakan akun
anonim dan borderless.
Kapolrestabes Surabaya
Kombes Pol Akhmad Yusep Gu
nawan mengungkapkan, pihak
nya juga berkoordinasi dengan
Polda Jawa Timur untuk me
nyelidiki pemilik akun tersebut.
Tidak hanya akun, penyelidikan
juga dilakukan terhadap video
tawuran antargeng.
“Kami juga minta Kasatlantas
menyelidiki plat nomor sepeda
motor yang digunakan pelaku
tawuran. Kami akan panggil pe
milik kendaraan,” tegas Yusep.
Pencegahan merebaknya
geng remaja ini juga dilakukan
Satbinmas Polrestabes Sura
baya. Yakni, sosialisasi ke seko
lah-sekolah dan memeriksa
ponsel pelajar. Pemeriksaan ini
akan dilakukan secara acak di
sekolah menengah atas/keju
ruan (SMA/SMK). Salah satu
nya di SMKN 7 Surabaya.
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7 desember 2022

IST

PERIKSA HP: Anggota Polrestabes
Surabaya memeriksa ponsel siswa
salah satu sekolah di Surabaya.

“Kami lakukan pemeriksaan
secara acak. Pemeriksaan pada
grup WhatsApp (WA) yang sela
ma ini dijadikan tempat komuni
kasi geng remaja, kata Wakasat
Binmas Polrestabes Surabaya
AKP Achmadi, Selasa (6/12).
Kasi Humas Polrestabes Sura
baya Kompol M Fakih menam
bahkan, kegiatan ini merupakan
langkah antisipasi untuk
mencegah pelajar tidak terpe
ngaruh oleh kelompok gangster
yang marak belakangan ini.
“Kami dari Polrestabes Su
rabaya melakukan penyuluhan
kepada pelajar sekaligus mela
kukan antisipas pelajar gabung
dengan kelompok tersebut,”
jelasnya. (gun/rek)

AR HAKIM–Ribuan orang
pencari kerja memadati Con
vention Hall Jalan Arif Rah
man Hakim Surabaya, Selasa
(6/12). Mereka mencari kerja
yang difasilitasi oleh Pemkot
Surabaya dalam bursa kerja Arek
Suroboyo Siap Kerja (Assik).
Sebanyak 1.318 lowongan dari 46
perusahaan disediakan oleh
pencari kerja selama dua hari.
Kepala Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja (Disperina
ker) Kota Surabaya Achmad
Zaini mengatakan semua lo
wongan kerja itu hanya khu
sus diperuntukkan bagi warga
Kota Surabaya.
“Alhamdulillah peminatnya
sangat luar biasa. Sejak di
buka pendaftarannya hingga
pagi ini (kemarin pagi, Red)
sekitar pukul 10.00 WIB, su
dah ada sekitar 3.000 pelamar
yang masuk ke dalam aplikasi
Assik kami. Angka ini kemung
kinan akan terus bertambah
karena acara ini akan digelar
sampai besok,” kata Zaini.
Ia juga menjelaskan bahwa
tujuan utama dari pembukaan
bursa kerja ini adalah untuk
memberikan peluang bekerja
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ANTRE: Pencari kerja antre untuk mendaftar di salah satu perusahaan saat
bursa kerja ASSIK digelar di Convention Hall, Surabaya, Selasa (6/12).

kepada warga Surabaya. Se
hingga angka pengangguran
bisa terus ditekan meskipun
saat ini Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) di Surabaya
sudah turun, dari 9,68 persen
di tahun 2021 turun menjadi
7,62 persen di tahun 2022.
“Insya Allah ini akan semakin
menurunkan angka pengang
guran di Surabaya,” lanjutnya.
Ketua Dharma Wanita Per
satuan Kota Surabaya Shinta
Setia Ikhsan mengatakan
bahwa acara yang digelar un
tuk memperingati HUT Dhar
ma Wanita yang ke-23 itu

menjadi momentum bagi ibuibu Dharma Wanita untuk
mengantarkan anak-anak Su
rabaya menuju dunia kerja.
“Jadi, para perempuan itu ti
dak boleh berhenti setelah
anaknya lulus sekolah atau
kuliah, tapi harus terus men
dorong putra putrinya dan
mengantarkan anak-anaknya
hingga ke dunia kerja, supaya
anak-anak ini bisa mandiri
dalam ekonomi,” katanya.
Makanya, dalam acara ini
juga bekerja sama dengan
Apsilangga untuk mengetes
kepribadian anak-anak dan

untuk mengetahui kelemahan
dan kelebihannya. Sehingga
ketika sudah terjun ke dunia
kerja, mereka semua sudah
siap dan matang. “Ini mung
kin yang menjadi pembeda
dari bursa kerja sebelumnya
dan sekarang. Semoga ini
bermanfaat bagi anak-anak
dan warga Surabaya,” terang
mantan camat Wiyung itu.
Sementara itu, penasehat
Dharma Wanita Persatuan
Kota Surabaya Rini Indriyani
Eri Cahyadi mengatakan
acara ini terselenggara berkat
kerja sama yang luar biasa,
sehingga bisa menyediakan
lowongan sebanyak 1.318 pe
kerjaan. Ia berharap lowongan
sebanyak itu bisa terserap
semuanya oleh warga Sura
baya. “Nah, kalau misalnya
belum diterima, jangan putus
asa dan harus tetap semangat,
mungkin ada porsi yang lain
nya, karena rezeki itu sudah
diatur oleh Allah,” kata Rini.
Menurutnya, dengan adanya
banyak lowongan pekerjaan
ini, ia berharap dapat mengu
rangi lagi angka penganggu
ran di Surabaya. (rmt/opi)

sambungan
Kejar Deadline Pertengahan...
karena simpang empat itu padat saat
jam efektif kerja. Meski demikian, pro
ses pengerjaan tidak membutuhkan
waktu lama.
“Secara kontur jalan tak serupa de
ngan sodetan-sodetan di tempat lain,”
kata Bambang, Selasa (6/12).
Pihaknya juga harus berhati-hati
dalam pengerjaan tersebut karena ada

Selesaikan Problem Warga...
Hasil penilaian itu disampaikan pada
acara Penganugerahan Pelayanan Pu
blik dan Reformasi Birokrasi 2022 yang
digelar Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Biro
krasi (PANRB)di Jakarta, Selasa (6/12).
“Capaian ini tentu menjadi tanggung
jawab bagi kita semua. Bahwa kerjakerja reformasi birokrasi yang berdam
pak bagi warga tidak boleh terputus.
Capaian ini harus membuat kita terpacu
bekerja lebih keras lagi, bukan malah
berpuas diri,” ujar Wali Kota Surabaya
Eri Cahyadi, Selasa (6/12).
Indeks reformasi birokrasi adalah
skor pengukuran capaian reformasi
birokrasi dengan sekitar 132 komponen.

Tak Tahan Punya...
Karin menceritakan, perpisahannya
dengan Donwori harus melalui drama
yang memilukan. Tak tahu kalau suaminya seorang temperamen yang suka
main tangan, Karin dinikahi Donwori
dua tahun lalu. Selama pacaran, keka
sihnya ini sama sekali tak menunjukkan
sikap kasarnya. Namun setelah meni
kah, si Donwori ini obah sak obah mukul.
Karin menjelaskan, satu hari
terlewat tanpa siksaan suami adalah
sebuah kemustahilan. Bisa dikata
kan, Donwori ini begitu terobsesi
untuk menyiksa istrinya.
Sikap kasar suaminya ini tentu saja
mengukir luka yang mendalam.
Setiap hari bersama, Karin terangterangan tak bahagia. Namun di lain
sisi, perempuan yang memiliki alis
tebal ini bingung mengakhirinya.
“Orang hamil ya kan biasa mualmual, tapi dia akan marah kalau
sampai aku mual. Pernah suatu
ketika kita boncengan motoran. Posisi
aku hamil gede, gara-gara aku pengen
berhenti untuk muntah, dia marah.
Sengaja nibakne motore,” kata Karin
mengingat luka lama.
Karena tak lagi tahan, Karin
memutuskan untuk kabur dari rumah
suaminya. Pada tengah malam di hari
Rabu, Karin nekat menggendong
bayinya yang terlelap ke jalan raya. Ia
menunggu suasana lengang, berjinjitjinjit berusaha tak menimbulkan suara
dan keluar dari rumah.
Karin mengatakan, meski begitu, ia
sempat bolak-balik dapur-ruang tamu
karena bingung sendiri. “Aku kalut
Mbak, pokoke yok opo carane iso metu.
Alhamdulillah anakku dari awal gak
rewel. Padahal biasae rewel ae, paling
wis ditulungi karo sing kuwoso,” imbuh
perempuan asal Rungkut  Surabaya ini.
Setelah berhasil keluar dari rumah,
ia lari ke jalan raya. Melihat ada
mobil yang sedang terparkir dan

jaringan utilitas. Seperti pipa PDAM,
kabel optik hingga pipa gas. Ukuran
pun bermacam-macam. Mulai dari
diameter 150 sentimeter hingga 450
sentimeter. “Jadi , kami libatkan
satgas dari PGN dan PDAM. Harus
hati-hati sekali,” ungkapnya.
Menurut dia, pipa PDAM di kawasan
Karang Menjangan ini ada pipa lama.
Sehingga, riskan kalau dipotong. Na
mun, bagaimanapun juga sodetan ha

rus tetap dibuat untuk mencegah ge
nangan dan banjir di kawasan itu.
Dia menambahkan, pengerjaan lanjut
bakal dilakukan hingga malam. Teng
gang waktu pengerjaan tak sampai se
pekan. “Dua tiga harilah. Besok (hari
ini) jalan tengah sisi selatan sudah bisa
dilewati. Yang sisi utara dekat rumah
pompa ditutup,” paparnya.
Sebagai upaya maintenance, pihaknya
memasang mainhole seluas satu meter

sebanyak tiga titik sepanjang sodetan
saluran. Mainhole tersebut sebagai
langkah perbaikan dan pembersihan
saluran tepi. “Bisa dimasuki manusia.
Jadi, satgas bisa masuk dan lakukan
pembersihan,” jelasnya.
Kabid Pematusan DSDABM Suraba
ya Eko Juli Prasetyo mengatakan,
sampai saat ini proyek penangan ban
jir di Surabaya sudah mencapai 85
persen dari 55 titik yang dikerjakan

dari pemukiman penduduk hingga sa
luran tengah. Box culvert sudah ter
pasang di semua titik.
Pihaknya juga terus mempercepat
pengerjaan seperti crossing saluran,
U-ditch hingga rumah pompa. Sesuai
rencana, deadline pengerjaan proyek
penanggulangan banjir ini harus tuntas
pada pertengahan Desember 2022.
“Saya optimistis pertengahan bulan ini
bisa rampung,” kata Eko. (*/rek)

Mulai dari manajemen perubahan di
lingkungan organisasi, penguatan
akuntabilitas, penguatan pengawasan,
peningkatan kualitas pelayanan publik,
hingga nilai persepsi korupsi yang
melibatkan survei eksternal.
Cak Eri, sapaan Wali Kota Eri Cah
yadi, mengatakan, reformasi birokrasi
adalah instrumen hulu untuk menye
lesaikan berbagai problem masyarakat.
Di Surabaya, reformasi birokrasi di
maknai bukan sekadar persoalan ad
ministrasi belaka, tetapi harus mem
bawa dampak pada kesejahteraan dan
kepuasan masyarakat.
“Sesuai arahan Presiden Jokowi, se
tiap kerja birokrasi harus berdampak.
Nggak boleh pemkot itu seolah sibuk
sendiri, tapi nggak ada dampaknya di

masyarakat. Maka, sekarang di seluruh
jajaran Pemkot Surabaya kita ukur se
mua programnya dengan target yang je
las. Stunting, kemiskinan, pengangguran,
bahkan sampai SOP antrean rumah sakit
kita bikin target jelas,” papar Cak Eri.
Cak Eri lantas mencontohkan sejumlah
program kerja kerakyatan yang lahir dari
reformasi birokrasi. Di antaranya, rumah
padat karya yang memanfaatkan aset
menganggur Pemkot Surabaya untuk
digunakan sebagai rumah usaha bagi
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),
dalam bentuk kafe, barbershop, laundry,
tempat cuci motor-mobil, lahan pertanianperikanan perkotaan, destinasi wisata,
pusat produksi kue, dan sebagainya. Pro
gram itu telah menyerap ribuan tenaga
kerja dari kalangan MBR. (rmt/rek)

Griezmann Lebih Bahaya...

di semua lini. Jika di lini depan ada so
sok-sosok berpengalaman, lini tengah
justru menjadi milik para pemain muda.
Duet Aurelien Tchouameni dan Adrien
Rabiot tak tergantikan sejauh ini.
Mereka mampu menggantikan Paul
Pogba danN’Golo Kante dengan sangat
baik. Dengan kekuatan yang dimiliki
sang lawan, tak heran Gareth Southgate
menganggap ini sebagai ujian terberat
Inggris selama Piala Dunia 2022.
“Prancis menjadi ujian terbesar ka
mi di sini. Mereka pemegang gelar dan
memiliki individu yang luar biasa di
semua lini,” katanya lagi.
“Di lini tengah mereka mengandalkan pe
main muda yang bekerja sangat luar biasa.
Ketika Anda melihat Prancis dari dekat,
ada bakat hebat di semua posisi. Ini adalah
ujian terberat,” tutup Southgate. (eqp/rak)

penghuninya perempuan, Karin
langsung nyelonong masuk meminta
bantuan. “Rupanya mobil itu milik
PSK yang sedang menjajakan diri,
terlihat dari dandanannya yang seksi
bin menor,” cerita Karin sambil
mengingat peristiwa kelam di
sebagian perjalanan hidupnya itu.
Mengetahui Karin yang tiba-tiba
nyelonong, si mbak-mbak PSK itu
langsung marah. Meski Karin
memohon-mohon untuk diantarkan
ke rumah orang tuanya di tengah
kota, ia tak dipercaya. Dan buruburu  diusir dari mobil.
Karena takut terkejar, Karin pun
segera keluar dari mobil. Lalu
bersembunyi di antara truk-truk
besar yang diparkir berjajar di tepi
jalan. Lama ia bersembunyi di sana.
“Sekitar setengah jam,” katanya.
Setelah memastikan keadaan aman,
Karin kemudian memutuskan untuk
mencegat pengendara yang lewat.
Tentu saja, banyak yang mengabaikan.
Mungkin curiga, pikirnya. “Iku aku
posisi gawe daster, tapi tak sengojo gak
gawe sing putih biar gak disangka
hantu,” katanya mengenang.
Lama menunggu, akhirnya seorang

bapak-bapak pengendara
motor  menghampirinya. Tentu
setelah Karin panggil. Karin
menceritakan, si bapak sempat
menunjukkan raut curiga. Setelah
acara interogasi singkat di jalan, si
bapak kemudian mengantarkan
Karin ke pemberhentian angkot. Si
bapak rupanya belum begitu yakin
untuk mau mengantarkan Karin
sampai ke ke rumah orang tuanya.
Dalam angkot, Karin masih jadi
tontonan. Seisi  angkot mencurigainya
gara-gara ia diantar  laki-laki tengah
malam dan ditinggalkan sendiri. Bawa
bayi pula. Iapun terpaksa membuka
konferensi pers dadakan. Terenyuh
mendengar cerita Karin, si supir angkot
ini pun akhirnya rela mengantar Karin
hingga di depan rumah.
Siksaan demi siksaan menimbulkan
trauma yang sangat mendalam bagi
Karin. Berkali-kali suaminya
memintanya kembali, berkali-kali itu
pula Karin menolak. Ia sudah kapok,
takut mati kalau terus bersama
Donwori. “Dia gak mau ngurus cerai,
gak papa, aku iso ngurus dewe,”
katanya, masih dengan luka yang
begitu mendalam. (*/opi)

Maling Motor Dihajar...

Hal ini juga diakui Southgate yang
menyebut Les Bleus punya pemain level
teratas di semua lini. Terutama di lini
depan dengan adanya trio Kylian Mbap
pe, Olivier Giroud, dan Antoine Griez
mann. Dari tiga pemain itu Griezmann
memang masih minim gol. Tapi bagi
nakhoda Inggris ini, Griezmann sosok
yang menjadi ancaman untuk timnya.
“Mereka punya Kylian Mbappe. Dia
pemain kelas dunia. Dia sudah mem
berikan penampilan berkualitas tinggi
di level ni,” kata Gareth Southgate kepa
da L’Equipe. “Tapi saya pikir Antoine
Griezmann adalah ancaman. Dia memi
liki lebih dari 100 caps bersama timnas
dan dia adalah pemain fenomenal.”
Les Bleus punya pemain-pemain top

“Benar, tersangka diamankan oleh
anggota dibantu warga di kawasan
Menur. Aksi tersangka dilakukan di
Pasar Manyar. Masih dikembangkan
lagi,” terang Kapolsek Sukolilo Kompol
Muhammad Sholeh, Selasa (6/12).
Sholeh menjelaskan, pengungkapan
kasus ini bermula saat tersangka me
lakukan aksi pencurian motor di Pasar
Manyar. Ketika ia berupaya merusak
rumah kontak, ulahnya dipergoki kor
ban. Sontak saja, korban pun berteriak,
“Maling, maling, maling!”

Menangis karena Noah...
Ia kemudian tersenyum melihat
sang buah hati yang luar biasa aktif di
atas panggung.”Si paling dance emang
anaknya,” ungkap Bunga Citra Lestari
di Instagramnya, Selasa (6/12).
Di ranah media sosial itu, perempuan
yang biasa disapa BCL itu mengaku sa
ngat bangga dengan prestasi yang sudah
diraih Noah. “Congratulation Noah.. I
am really proud of you,” tulis BCL.
“Jadi selanjutnya selamat melanjut

Surabaya Cekli
iklan baris

KEHILANGAN
HILANG BPKB MOTOR YAMAHA NOPOL L-4631SK A/N TRI WAHYUNI D/A BULAK BANTENG
WETAN 4/20 SBY NS:MH354P00BXCJ422211
NK:54P422366
HILANG STNK MOTOR HONDA 2010 NOPOL
L-6535-V A/N MAULAN S,PD D/A MULYOREJO
BARU 3A-32 BABAT JERAWAT SBY
HILANG STNK YAMAHA 2012 NOPOL L-4937RW A/N M.NUR D/A SIDOTOPO KIDUL 116 B

HILANG STNK MOBIL HONDA 2017 NOPOL
L-1459-CZ A/N DANIEL KURNIAWAN HANDOKO
D/A KEJAWAN PUTIH PALEM INDAH 5 MALIBU
FS/55 SBY
HILANG STNK MOTOR HONDA 2007 NOPOL
L-2694-OY A/N MOH HADIN D/A KALIANAK
TIMUR RAHMAD 08/18 SBY
HILANG STNK HONDA 2010 NOPOL L-5723-ZM
A/N ANGGUN D/A KDNDING TENGAH BARU 7/5

HILANG STNK MOTOR HONDA 2016 NOPOL
L-4652-WT A/N ROSID D/A BULAK BANTENG
BARU GG MAWAR 75 SBY
HILANG STNK MOTOR HONDA 2005 NOPOL
L-04609-Y A/N BENNY SALEM ROTIKA D/A
KUPANG PANJAAN 2/20 SBY
PASANG IKLAN CEKLI?
HUB: 031 355 9498 (RADAR SURABAYA)

Teriakan itu tak ayal mengundang
perhatian warga sekitar. Tanpa diko
mando, warga serta pengunjung pasar
yang mendengar teriakan korban lang
sung mengejar hingga mengamankan
tersangka. Tersangka Samsul mencoba
berkelit tapi sia-sia.
Alhasil, warga yang geram lalu mela
yangkan bogem mentah ke tersangka.
“Anggota yang saat itu menggelar patroli
kring serse di lokasi kejadian mendatangi
sumber kerumunan dan meredam ama
rah warga. Selanjutnya, tersangka dan
barang bukti dibawa ke Mapolsek Suko
lilo,” tutur Kompol Sholeh. (gun/rek)
kan ke jenjang berikutnya,” ungkap Bu
nga. “Thanks, mom. Belum, belum mu
lai kalau sekolahnya nanti baru mulai
beberapa bulan lagi,” balas Noah.
Noah juga sempat memberikan pidato
di acara kelulusannya itu. Bunga Citra
Lestari terlihat terpukau saat melihat
sang buah hati menyampaikan katakatanya di depan banyak orang.
Postingan itu langsung mendapatkan
tanggapan dari netizen. Mereka sangat
bangga dan senang melihat Noah yang
tumbuh besar seperti ayahnya. (kho/opi)
Pemasangan iklan

Hubungi: RADAR SURABAYA
Telp: (031) 355 9498 (031) 355 9499
0812 5204 8001 0812 1615 8486
Alamat: Jl. Kembang Jepun 167-169 Surabaya

P E M B E R I TA H U A N
Diharapkan kepada pembaca Radar Surabaya
untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli
melalui 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
layouter: nuryono

