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Motif Bunuh Diri
Keluarga Ngagel
SURABAYA - Sedikit demi
sedikit motif Yanuar Stefanus
(37) membunuh anak dan
istrinya sebelum karyawan
pabrik kopi Kapal Api itu
bunuh diri, mulai terkuak.
Yanuar didugas stres setelah
bangkrut akibat bermain valas
(valuta asing). Dari barang
bukti berupa laptop merek Acer
yang diamankan, polisi mendapati data-data tentang valas
dan bursa saham. (Berita terkait baca boks di bawah).

Selain menemukan data-data itu, layar laptop milik korban yang diamankan unit
identifikasi Polres Surabaya
Timur pecah karena terkena
pisau. Pecahan di layar itu sepanjang sekitar 8 cm, dan juga terdapat bercak darah.
Meski di layar terdapat darah,
namun di tombol power tidak
terdapat bercak darah. Yang
ada hanya sidik jari Yanuar.
“Ini berarti ia menyalakan
laptop sebelum bunuh diri,
dan membunuh anak dan istrinya,” kata seorang petugas
identifikasi Polres Surabaya
 Ke Halaman 7

ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA

TORON TELASAN: Arus mudik juga terasa di Dermaga Ujung, Surabaya. Warga Madura dari berbagai daerah pulang kampug untuk berlebaran.

Sebanyak 3.500 peserta Mudik
Gratis Yamaha dan Radar
Surabaya diberangkatkan hari
ini dari halaman Graha Pena.
Pelepasan rombongan pemudik dilakukan oleh Penjabat Gubernur Jatim Setia
Purwaka bersama Marketing
Manager PT Surya Timur
Sakti Jatim Agung Mundi.
KETUA Pelaksana Ferry S
menjelaskan, semua program berjalan sesuai dengan rencana. Mulai armada bus, team leader, pengamanan, konsumsi, dan sebagainya sudah
siap. “Persiapan sudah 100 persen,
sesuai rencana. Insyaallah, Mudik
Gratis tahun ini lebih memuaskan,”
ungkap Ferry. Penumpang didominasi keluarga yang hendak berlebaran di kampung halaman.
Madiun menjadi kota tujuan favorit pemudik. Kalau tahun lalu hanya 15 bus, kini bertambah menjadi
19 bus. Adapun tujuan lain: Trenggalek 14 bus, Banyuwangi 9 bus,

Jember 8 bus, Blitar 4 bus, Bojonegoro 4 bus, Tuban dan Malang masing-masing 1 bus. “Jadi, total ada
60 bus,” beber Ferry.
Seperti tahun-tahun sebelumnya,
program mudik gratis tahun kelima
ini menggunakan bus pariwisata
yang masing-masing berkapasitas
47-57 penumpang. Ferry menegaskan, keamanan dan kenyamanan
tetap menjadi prioritas utama
penyelenggara Mudik Gratis Yamaha dan Radar Surabaya. Karena itu,
semua bus pasti dilengkapi AC. Peserta juga tidak usah khawatir jika
memerlukan bantuan, karena di semua bus ada team leader. Dia bertugas membantu mengatasi keluhan
pemudik kapan saja.
“Insyaallah, Penjabat Gubernur Jatim Pak Setia Purwaka yang akan melepas rombongan. Sebab, tahun-tahun
sebelumnya juga dilepas gubernur
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Lagi, Suami Hetty Koes
Diinterogasi KPK

DOK/RADAR

Yusuf Emir Faishal

JAKARTA - Yusuf Emir Faishal disebut-sebut sebagai salah satu anggota
‘Tim Gegana’ yang menerima suap alih
fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan
Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin,
Sumsel. Alhasil, anggota Komisi IV DPR
itupun kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Suami penyanyi Hetty Koes Endang itu
datang ke Gedung KPK, Kuningan, Jaksel,
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Nadjib Genapi
Anggota KPU Jatim

GAUL ABIS: Dua gadis ini kemarin
mudik menggunakan sepeda motor
Yamaha.
SANDHI NURHARTANTO/RADAR SURABAYA

SURABAYA - KPU pusat akhirnya menempatkan Sekretaris PW Muhammadiyah
Jatim Nadjib Hamid untuk memenuhi
syarat quorum di KPU Jatim, setelah
ditinggal Didik Prasetyono dan M Nabil.
Nadjib juga terpilih sebagai salah satu
anggota KPU Jatim periode 2008-2013.
Keputusan ini cukup mengejutkan.
Pasalnya, Nadjib tidak termasuk dalam cadangan calon anggota KPU Jatim sebelumnya. Namun, Nadjib termasuk dalam lima
nama anggota KPU Jatim periode 2008-2013
yang kemarin dipilih KPU pusat. Dia juga
tercatat sebagai anggota panwaslu 2004.
Keputusan yang diambil KPU pusat ini
justru di luar dua opsi pemenuhan syarat
quorum yang sempat digodok, yakni
memasukkan cadangan calon anggota
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Nadjib Hamid

Kejagung Minta JPU Jelaskan Kasus Asrori
JAKARTA - Hasil tes DNA yang
menyatakan jenazah di kebun tebu
Dusun Braan, Desa/Kecamatan
Bandarkedungmulyo, Jombang,
bukan Asrori melainkan Fauzin
Suyanto, segera dituntaskan oleh

Kejaksaan Agung. Untuk memerjelas kasus ini Kejagung akan meminta keterangan dari jaksa
penuntut umum (JPU).
“Kami akan meminta Jampidum untuk klarifikasi kepada

JPU. Sebab mereka yang mengetahui persis kasus itu,” kata Jaksa Agung Hendarman Supandji
kepada wartawan di gedung Kejaksaan Agung, Jaksel, Jumat
(26/9). Klarifikasi ditujukan un-

tuk perkara dua terpidana, yaitu
Imam Khambali alias Kemat
dan Devid Eko Priyanto, serta
perkara terdakwa Maman Sugianto alias Sugik yang saat ini
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Keluarga Yanuar di Mata Keluarga dan Rekan-Rekan

Cik Sen Baik Hati dan
Suka Bagi-Bagi Roti
HADI SUMARSONO, Jember
Kasus bunuh diri satu keluarga di Jl Ngangel Jaya 82, Surabaya, mengagetkan keluarga
dan kerabat korban. Apalagi,
selama ini hubungan keluarga
Yanuar Stefanus-Seniwati
baik-baik saja.
HADI SUMARSONO/RADAR JEMBER/JPNN

BERUSAHA TABAH: Ibu korban Seniwati, Mieke Indrawati
(kanan, dirangkul anaknya), terus-terusan histeris.

“INI takdir, ini takdir kami. Sudahlah...,
mau kata apa lagi. Kami harus bisa menerima,” cetus Fendik, kakak ipar Seniwati,

usai upacara penutupan jenazah di Gedung Persemayaman Panca Budi Jember,
kemarin. Matanya masih agak sembab.
Namun, dibandingkan dengan seluruh
anggota keluarga lain, Fendik kelihatan
paling tabah.
Di saat Mieke Indrawati, ibu Seniwati,
histeris menyaksikan anak, menantu, dan
dua cucunya sudah membujur kaku, dia
justru mampu memberikan dorongan moral. Termasuk pada Indrawati, istrinya yang
notabene kakak kandung Seniwati. Begitu empat jenazah tiba di Jember dinihari
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Lahirkan Lennon
AYU Azhari melahirkan putra ketiganya
di Los Angeles, AS, tanah kelahiran sang
suami, Mike Tramp. Persalinan caesar
itu dilakukan pada malam ke-17
Ramadan. “Namanya Lennon
Tramp. Saya nggak tahu apakah
dia memberi nama itu terinspirasi
dari John Lennon atau tidak,” ucap
pengacara keluarga Azhari,
Secarpiandy, kemarin.
Lennon lahir dengan berat 3,5 kg
dan panjang 56 cm. Ayu belum me Ke Halaman 7

Poso-poso nang pasar Manyar, weruh pelem sak kodok bangkong.
Bambang Hendarso Kapolri anyar, ojok gelem dirangkul cukong!
Jumat legi kudu tirakat, nuruti wejangane Mbah Samiun.
Inul bagi-bagi zakat, iku hasile ngebor setahun.

