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Pesawat Spanair MD082
terbakar di Bandara Barajas, Madrid, Spanyol, 153
penumpang tewas, salah
satunya WNI bernama
Nguni Toka Rondonuwu.
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Welcome
SURABAYA - Selamat datang, Danny Granger. Hari ini, bintang National
Basketball Association (NBA) dari klub
Indiana Pacers itu tiba di Surabaya. Kedatangan pemain dari Amerika Serikat
ini merupakan sejarah baru basket
Indonesia. Sebab, dia akan tampil di

to Indonesia
SEJARAH
INDONESIA :
Danny Granger,
top scorer Indiana
Pacers, yang hari
ini datang untuk
even resmi
pertama NBA di
Indonesia.

even resmi pertama NBA di Indonesia,
dan itu diselenggarakan di Surabaya.
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Takut Diperiksa
Karena Tersangkut
Korupsi Rp 4 M.
KEDIRI - Klub sepakbola Persik Kediri diterpa masalah. Bukan karena prestasinya terus melorot, melainkan kasus percobaan bunuh diri yang dilakukan
bendaharanya, Suryadi. Kemarin
Suryadi dilarikan ke RS Bhayangkara, Jl Kombes Pol Duryat,
Kediri, setelah mencoba mengakhiri hidupnya dengan minum
obat nyamuk cair Baygon.
Diduga, perbuatan nekat itu
dilakukan korban karena takut
bakal menjalani pemeriksaan
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Suryadi
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KPU Minta Pedoman
Teknis Putaran Dua
ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA

MAHASISWA: Ciputra juga luncurkan apartemen untuk mahasiswa di kawasan CitraRaya.

GAIRAH properti di Surabaya menggeliat begitu pesat.
Cluster-cluster baru diluncurkan para pengembang. Puncakpuncak apartemen pun seperti
saling berebut untuk mengiasi
langit biru Surabaya. Seperti
apa tren, pilihan, dan pergeseran hunian
masyarakat
sekarang?
Apa dua program fenomenal DPD
REI Jatim,
dibawah kepemimpinan
Henry J Gunawan, yang ingin
segera di-launching?
Simak edisi khusus HOME &
PROPERTY di halaman 25
hingga 36. Silakan pilih hunian
yang pas buat Anda!
KELUARGA: Konsep hunian yang terus bergeser, membuat apartemen semakin banyak dipilih.

Polisi Tak Yakin Ryan Bunuh Asrori
Ibu Asrori :
Ryan Bohong Besar
SURABAYA - Benarkah Asrori alias Aldo (21), warga Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, adalah korban pembunuhan Very Idam Henyansyah
alias Ryan? Polisi tidak yakin.
Apalagi polisi pernah menunjukkan foto Asrori pada si
Jagal Jombang itu, dan Ryan
mengaku tidak kenal.
Hal tersebut diungkapkan

Direskrim Polda Jatim Kombes Pol Rusli Nasution di kantornya, Kamis (21/8). “Saat
melakukan pemeriksaan kita
pernah tunjukkan foto Asrori,
tapi dia mengaku tidak kenal.
Ryan mengatakan Asrori tidak
ikut dibunuh,” kata Rusli.
Menurut Rusli, pengakuan
Ryan memang kerap berubahubah. Terkadang apa yang disampaikan pria kemayu itu juga tidak masuk akal. “Jadi semua keterangan dia harus kita
buktikan terlebih dahulu,”
ungkap Rusli. Sebelumnya di-

beritakan, Ryan mengaku
bahwa korban pembunuhan
yang hingga saat ini belum
teridentifikasi adalah Asrori.
Pengakuan itu disampaikan
Ryan kepada salah satu kerabat yang menjenguknya di
Mapolda Metro Jaya beberapa
waktu lalu. Ryan tega melakukan hal itu karena kesal dihina oleh Asrori. Pengakuan
Ryan ini memang mengejutkan banyak pihak.
Sebab selama ini diyakini,
jenazah Asrori telah ditemu Ke Halaman 7

SURABAYA KPU Jatim minta
pedoman teknis
kepada KPU Pusat
sebagai acuan pelaksanaan pilgub
putaran kedua. “Kita minta pedoman
secara teknis untuk
KPU (Jatim), seperti apa
standar yang harus kita terapkan dalam tahapan-tahapan di putaran dua,” kata
Ketua KPU Jatim Wahyudi

Purnomo, kemarin.
Sebab, lanjut Wahyudi, standar putaran dua tentu ada
yang berbeda dengan
putaran pertama.
Dia mencontohkan
soal rentang waktu
validasi atau pemutakhiran data pemilih. Atau,
tata cara pengosongan kotak
suara sampai ke pendistribusiannya kembali.
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Keliling
Surabaya
SELAIN bintang NBA
Danny Granger, hari ini Kota Surabaya kedatangan tamu istimewa lainnya. Dialah Miss Universe 2008,
Dayana Mendoza. Perempuan cantik asal
Venezuela itu tiba di
Surabaya pagi ini,
dan akan berkeliling
Kota Pahlawan.
Begitu mendarat
di Bandara Juanda,
Dayana dan rombongan langsung
 Ke Halaman 7

Sikil kram weteng kembung, dipijet wadam langsung kendor.
Inul mrogram bayi tabung, Mas Adam gak perlu ngebor.
Tukang teluh ngilangno nyowo, luwih becik ojok digaprak.
Kiai sepuh ndongakno Karwo, brengose cik tambah njeprak.
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Ryan

