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PROKES KETAT: Selama pandemi Covid-19, manajemen Radar Surabaya memberlakukan 
protokol kesehatan dengan ketat. Jaga jarak menjadi salah satu kewajiban selama di kantor.

AHMAD YANI–Kepala Ba
dan Pengawas Obat dan Ma
kanan (BPOM) Penny K Lukito 
berkunjung ke Dinas Kesehatan 
Jawa Timur di Jalan Ahmad 
Yani, Surabaya, Se lasa (23/2).  
Didampingi Sekdaprov Jatim 
Heru Tjahjono, Penny me la
kukan inspeksi terkait kela
yakan lokasi penyimpanan dan 
teknis jalur pendistribusian 
vaksin Covid19 di Jawa Timur.

Penny mengapresiasi kinerja 
Pemprov dan Dinkes Jatim yang 
telah melakukan pen distribusian 
vaksin sesuai standar. “Saya 
lihat fasi li t a s nya sudah lengkap 
dan sesuai standar un tuk jalur 
pen dis tribusiannya. 

Saya juga memastikan ke ten
tuan temperatur penyimpanan 
pada suhu 28 derajat. Jadi, harus 
ada banyak peralatan seperti gen
set agar listrik selalu ada,” ujarnya.

Selain memastikan tempat 
penyim panan vaksin sesuai 
stan dar, Penny ju ga meng apre
asiasi kinerja dari pe nye rapan 
dan pendistribusian vaksin yang 
dikirimkan Kementerian Kese
hatan. Ia melihat Pemprov Jatim 
de ngan sigap terus ber gerak 
untuk me lakukan pen dis tri
busian ke 38 ka bupaten/kota. 
“Harapan kami akan te rus kon
tinyu nanti untuk melakukan 
pendistribusian,” katanya.

Sementara itu, vaksinasi ta
hap pe r tama bagi tenaga ke se
hatan di Jatim belum sepe nuh
nya tuntas. Pasalnya, dari 
jumlah sasaran secara kese lu
ru han baru sekitar 185 ribu 
saja tenaga kesehatan yang di
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DITINJAU: Kepala BPOM Penny K Lukito meninjau lokasi penyimpanan vaksin Covid-19 di Dinkes Jatim, Selasa (23/2).

Telp: (031) 355 94 96 | (031) 355 94 99
0822 4494 7191 | 0822 4447 6399

Alamat: Jl. Kembang Jepun 167-169
              Surabaya

RADAR SURABAYA

Telp: (031) 355 9498 | (031) 355 9499
          0822 4494 7191 | 0822 4447 6399
Alamat: Jl. Kembang Jepun 167-169 Surabaya

KEHILANGAN

PEMBERITAHUAN
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

HILANG STNK Mtr Hnd 2013 
Nopol L-5102-ZC A/N Lila Kresna 
Mawanti D/A Dukuh Kupang Brt 1 
Buntu 15 Sby
HILANG STNK Motor Yamaha 
2017 Nopol L-2164-YH A/N Roni 
D/A Ikan Gurami 3/59 Sby
HILANG BPKB Motor Honda Th 2011 
Nopol L-2511-WN A/N Moh Zaelani 
D/A Jl. Lasem Baru No 34 Sby
HILANG STNK Honda 2018 
Nopol L355SG a/n Febri d/a 
Sawah 2
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HILANG STNK Honda 2011 
Nopol L-4648-NV a/n Agus d/a 
Dinoyo lor 3/4

HILANG STNK Honda  2007 
L-  511 6 - BX  a .n  Mar taw i  d .a 
Penjaringan Sari Rusun  FA 212 Sby

Pelantun Coke Bottle itu mengaku, 
tak memiliki mantan kekasih 
sebelumnya. “Gue waktu itu belum 
pernah pa ca ran. Jadi pada saat itu gue 
dideketin pe nyanyi, tapi cowok itu 
ketahuan sa ma cewek lain. Itu patah 
hati pertama,” kata Agnez, dikutip dari 
YouTube Ded dy Cor buzier, Senin (22/2).

Deddy seolah datang di waktu yang 
tepat. Mereka dipertemukan di acara 
ulang tahun RCTI. Dari sana mereka 
mulai dekat dan ak hirnya berpacaran 
karena memiliki banyak kecocokan.

Kala itu, Agnez masih berusia bela
san tahun. Sementara, Deddy berusia 
se kitar 21 tahun dan baru merintis 
karier sebagai pesulap. Mereka pun 
sering menunjukkan kecemburuan. 
“Kita itu berdua dulu, bodohnya sangat 
posesif. Nez, lo syuting, terus dekat
dekat cowok, gue ngambek. Gue ma

rah. Ya kan?” kata Deddy.
Deddy pun mengaku bahwa Agnez 

juga sering cemburu, jika dirinya me
lakukan pertunjukan sulap dengan 
melibatkan perempuan lain.

“Itu si ceweknya berusaha untuk 
menggoda kamu. Kamu tahu itu. Gue 
bilang gini, ‘lo mau show, atau mau 
kasih kesempatan cewek ini buat 
dekat sama lo, tapi mengatas namakan 
show?’,” ungkapnya.

Agnez menganggap perasaan cem
burunya itu wajar. Karena dia baru 
pertama menjalani hubungan cinta 
dengan seorang pria, yaitu dengan 
Deddy. “Karena itu cinta pertama 
gue yang beneran. Dan gue orang nya 
sa ngat romantis. Gue suka gai rah 
dalam cinta,” kata Ag nez. “Menurut 
gue, karena waktu itu masih sangat 
muda, gairah cinta itu susah ditahan. 
Kamu pria pertama yang membuatku 
seperti itu,” tambahnya. (kho/opi)

“Siapa yang mau kalau sudah 
seperti ini. Sudah kena tipu, sekarang 
pandemi juga. Malah semakin susah,” 
curhat Donwori tentang usahanya 
yang sudah berjalan lima tahun lebih. 

Karena kebiasaan serba ada, 
membuat Karin tidak terima ketika 
jatuh miskin. Ia pun meninggalkan 
suaminya setelah bangkrut. Bukan 
karena ingin menikah lagi, itu 
dilakukan karena orang tua Karin 
khawatir anaknya tak bisa hidup 
layak seperti dulu. Meskipun 

Donwori tidak ingin cerai, namun 
Karin tetap dengan keputusannya.  

“Padahal saya sudah berusaha agar 
bisa hidup layak seperti dulu. Apa 
boleh buat, Karin nggak bisa 
mempertahankan hubungan ini,” 
ungkap Donwori. 

Setelah melakukan beberapa upaya, 
tetap saja Donwori ditolak 
mertuanya. Karin pun tidak bisa 
berbuat apaapa. Ia kekeh ingin 
bercerai. “Tidak apa (bercerai, Red). 
Yang penting saya tetap mengupa
yakan biaya anak saya hingga dewasa 
nanti,” tandasnya. (*/opi)

Namun, sepeda motor Yamaha Mio 
nomor polisi L 3283 OF dibawa teman 
pelaku berinisial RI yang buron.

Kejadian ini bermula ketika Katima 
mengendarai motor ke warungnya. Ke
mudian ia memarkir di depan wa rung, 
tapi lupa mencabut kunci motor. Korban 
masuk ke warung untuk per siapan buka 

warungnya. Dua ter sangka yang menge
tahui kunci kontak tertempel langsung 
merencanakan aksi jahatnya.

”Keduanya ini berputar dan melihat 
ada motor korban,” jelas Kapolsek 
Kenjeran Kompol Esti Setijah Oetami, 
kemarin (23/2).

Kemudian tersangka turun dari mo
tornya. Lalu, tersangka masuk ke da
lam warung dan berpurapura membeli 

rokok. Tersangka mengalihkan per
hatian korban, sementara temannya 
langsung mengambil motor korban dan 
melarikan diri. Mengetahui teman nya 
kabur, tersangka langsung berpamitan. 

Namun, ternyata aksi kedua ter
sangka itu diperhatikan warga sekitar. 
Saat hendak melarikan diri, pencuri 
itu dicokok massa. Ia pun tak luput 
dari amarah massa. Hingga akhirnya 
polisi datang untuk mengamankan 
tersangka beserta motornya. 

Tersangka kemudian diinterogasi 
polisi. ”Ia mengaku pernah meng gelap kan 
motor milik saudaranya. Namun, ba ru 
sekali mencuri,” ujar Esti. (gun/rek)

Untuk tahap dua dosis satu, Pemkot 
Surabaya mendapat 12.480 vial vaksin 
Covid19. Satu vial vaksin bisa digu
nakan untuk 10 orang, sehingga 12.480 
vial itu bisa digunakan untuk 124.800 
sasaran. Diharapkan vaksinasi ini 
rampung dalam tiga hari ke depan.

“Kita utamakan ASN dan lansia, 
harapannya cepat 13 hari di tun
taskan, lalu tahap selanjutnya nung gu 
droping dari kementerian,” kata Plh 
Wali Kota Surabaya Hendro Gunawan 
di Balai Kota Surabaya, Selasa (23/2).

Ia memastikan Pemkot Surabaya 
terus berusaha mempercepat vak si
nasi tahap dua ini. Sebab, semakin 
cepat me  nyelesaikan dan meng habiskan 
vak sin yang dikirim, se makin cepat pula 
men dapat droping vaksin selanjutnya.

“13 Hari ini semua, termasuk Pol res, 
TNI semua setelah itu mohon ke ke
menkes dapat lagi untuk perkum pulan 
lainnya, misalnya pasar, korporasi, dan 
sebagainya. Makanya ini di polres dan 
puskesmas juga menggelar vaksinasi, 
kita percepat,” jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Ke

sehatan Kota Surabaya Febria Rach
manita mengatakan, pemkot men
dapatkan 12.480 vial vaksin Covid19. 
Dosisnya bisa digunakan untuk 10 
orang, sehingga 12.480 vial itu bisa 
digunakan untuk 124.800 sasaran.

“Jadi, ukuran vialnya berbeda de
ngan yang kemarin. Yang sekarang 
lebih besar. Vaksin yang gelombang 
satu kemarinnya, satu vial dosisnya 
untuk satu orang saja, tapi yang ini 
satu vial dosisnya bisa digunakan 
untuk 10 orang. Insya Allah, aman dan 
steril karena nanti jarum suntiknya 
ganti yang baru setiap orang,” katanya.

Menurut Febria, tidak semua lansia 
dan pelayanan publik akan langsung  
mendapatkan vaksinasi karena jum
lahnya terbatas. Sebab, di Surabaya ada 
253.751 lansia. ”Warga lansia bertahap, 
begitu juga yang pelayan publik. Yang 
penting, masyarakat harus tenang dan 
yakinlah bahwa semuanya akan men
dapatkan vaksin,” katanya.

Menurut Febria, pihaknya akan se se
gera mungkin untuk menghabiskan 
12.480 vial vaksin ini. Dengan begitu, pem
kot bisa mengajukan kembali untuk men
dapatkan vaksin tambahan. (rmt/rak)

pada keakuratan informasi yang bisa 
dipertanggungjawabkan. “Karena 
media memiliki etika dan tata cara da
lam produksi sebuah berita,” katanya. 

Bertepatan dengan ulang tahun ke
20, hari ini, 24 Februari, yang masih 
dalam kondisi pandemi Covid19,  Ra
dar Surabaya pun semakin menggen
carkan kampanye sekaligus sosialisasi 
perang melawan Corona. Salah satu 
langkah yang dilakukan adalah me
nya jikan beritaberita positif yang 
informatif mengenai perkembangan Co
vid19.  “Kami sangat konsisten (me nya
jikan berita yang positif, Red) un tuk 
mengedukasi pembaca,” tegas Lilik. 

Lebih lanjut Lilik mengatakan, tidak 
hanya sekadar mengedukasi masya

rakat, penerapan protokol kesehatan 
secara ketat juga dilakukan pada 
lingkungan kerja Radar Surabaya. Me
nurutnya, kewajiban  untuk menjaga 
kesehatan serta menerapkan pro
tokol kesehatan menjadi hal yang 
utama bagi seluruh karyawan Radar 
Sura baya. “Seluruh pegawai Radar Sura
baya wajib menerapkan 3 M. Semua 
harus menggunakan masker, mencuci 
tangan dengan sabun atau hand sanitizer 
de ngan air mengalir, dan menjaga jarak. 
Setiap minggu juga dilakukan penyem
protan dis infektan ke setiap ruangan 
kerja. Karyawan juga diberlakukan 
sistem kerja 50 persen work from home 
(WFH) dan 50 persen work from office 
(WFO),” pungkasnya. (*/opi)

63 Puskesmas...

suntik vaksin Covid19 buatan 
Sinovac, Tiongkok, tersebut. 
“Jumlah vaksin memang ter
batas sehingga terpaksa dila
kukan se cara bertahap,” ujar 
Kepala Dinas Ke sehatan Jatim 
dr Herlin Ferliana.

Herlin menyebut, masih 
banyak SDM kesehatan di Ja
tim yang belum menerima jatah 
vaksin tersebut. Se tidaknya 
ada sekitar 50 ribu tenaga ke se
hatan yang belum melakukan 
vaksinasi. Karena itu, pada 

vaksinasi tahap kedua ini pi
haknya akan kem bali meng
ajukan ke pemerintah pusat 
agar seluruh nakes di Jatim 
bisa mendapat vaksin tersebut.

“Untuk tahap satu kemarin, 
dari 230 ribu SDM kesehatan, 
ka mi baru men dapat 185. Ber
arti masih ada 50 ribu tenaga ke
sehatan yang akan divak sinasi 
di tahap kedua,” jelas Herlin.

Herlin menambahkan, vaksi
nasi tahap kedua yang dimulai 
pada pekan keempat bulan Fe

bruari itu, dari total 4,6 juta 
sasaran, Provinsi Jatim baru men
dapat jatah sekitar 914 ribu dosis 
vaksin. “Jadi, kirakira untuk 460 
ribu sa saran berarti masih 10 
persen,” tuturnya. 

Ia juga memastikan seluruh 
sasaran vaksinasi di tahap ke
dua ini akan men  dapat jatah 
mes kipun  secara bertahap. Pa
da tahap kedua ini di prio ri tas
kan kepada para pelayan publik 
seperti TNI, Polri, guru, ulama 
hingga jurnalis. (mus/rek)

MAYJEN SUNGKONO–
Sebuah mobil Kijang Inova 
nomor polisi (nopol) L 1429 
NI nyaris ludes terbakar di 
depan halte Jalan Mayjen 
Sungkono, Surabaya, Selasa 
(23/2) sekitar pukul 18. 25. 
Mobil tersebut dikemudikan 
Ferry warga Jalan Jenggolo 
IIA, Desa Bluru Kidul, Sidoarjo. 

Informasi yang dihimpun 
Radar Surabaya, sebelum 
ter bakar mobil melaju dari 
arah timur ke barat (Bun
daran Satelit). Setibanya di 
TKP, pengemudi mencium 
bau hangus dari arah depan. 
Sontak, pengemudi mene pi

kan kendaraan dan turun.
Setelah dicek, ternyata 

ba gian lampu depan sebelah 
kiri mengeluarkan percikan 
api. Pengemudi lalu memin
ta bantuan warga sekitar. 
”Sampai di lokasi api sudah 
dipadamkan oleh warga,” 
ungkap Kabid Operasional 
Dinas PMK Kota Surabaya 
Bambang Vistadi.

Bambang menambahkan, 
petugas dari Unit Tempur 
Pos Pakis TVRI hanya me
lakukan pengecekan. ”Di
duga penyebab karena kor
sleting kelistrikan pada mo
bil,” katanya. (rus/rek)

Gubernur Jatim, Khofifah Indar 
Parawansa mengajak insan media 
menguatkan partipasinya dalam 
upaya pencegahan penyebaran Co
vid19. Salah satunya dengan me
nyosialisasikan lebih masif  penerapan 
protokol kesehatan kepada masyarakat 
luas. “Media merupakan salah satu 
ele men dari pentahelix yang saling 
support untuk menyosialisasikan 
berbagai hal. Termasuk dalam hal pe
nerapan protokol kesehatan dalam 
kehidupan masyarakat,” ujar Khofifah. 

Sebagai media mainstream, Radar 
Surabaya juga terus memberikan 
informasi yang benar kepada masya
rakat terkait pandemi Covid19. Tu
juannya bukan hanya edukasi, namun 
bagaimana masyarakat bisa benar
benar menerapkan protokol kesehatan. 
“Media dan pemerintah harus bersi
ner gi dalam memberikan informasi 
bahkan kebijakan agar pandemi Co
vid19 ini cepat berlalu,” ujar Direktur 
Radar Surabaya Lilik Widyantoro. 

Lilik menambahkan, saat ini media 
memiliki tantangan besar dalam me
nyam paikan informasi yang benar 
seputar perkembangan Covid19. Pa
salnya kini masyarakat memiliki 
banyak channel untuk mendapatkan 
informasi, salah satunya media sosial 
(medsos). Namun, menurutnya, yang 
membedakan media dengan medsos 
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GOSONG: Mobil yang terbakar di Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya, 
Selasa (23/2).


