
SURABAYA - Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah
(PWM) Jatim akhirnya ber-
hasil menemukan sosok
yang harus didukung war-
ganya dalam pilgub putaran
kedua, 4 November menda-
tang. Namun, dengan alas-
an tidak mau terjebak arus
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Per Bulan

Langganan

Godong akasia diremet-remet, dienggo rabuk wit trembesi.
Ekonomi Indonesia durung slamet, pemimpine sibuk rebutan kursi.

Cak Naryo nandur nanas, pinggir kali diencepi bayem.
Hawane Suroboyo tambah panas, gang Dolly tetep adem ayem.

In Memoriam Suzanna, Legenda Film Horor Indonesia

Minta Makamnya Ditunggui 7 Hari Berturut-turut
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Masukkan kupon ini ke kotak yang disediakan Radar Surabaya di Graha Pena Lt 4 Jl A Yani 88. Rebut hadiah Rp 1 juta tiap minggu. Semua kupon akan diikutkan undian sepeda motor dan Grand Prize Rp 50 juta di akhir program oleh Jawa Pos.

DEBAT
terakhir antara

John McCain
dengan Barack

Obama seru.

Artis era 70-an, Suzanna (66),
Rabu (15/10) malam sekitar

pukul 23.15 tutup usia.
Kematian artis yang moncer

sebagai pemeran Nyi Roro
Kidul itu tidak banyak

diketahui publik. Tetangganya
pun kesulitan melayat.

TERMASUK yang tidak tahu
kabar kematian Suzanna adalah
anak dari suami pertamanya, Ki-
ki Maria. Dia baru mengetahui

setelah almarhumah dimakam-
kan di pemakaman umum Giri-
loyo, Kota Magelang, sekitar pu-
kul 09.30 kemarin.

Suzanna meninggal dunia aki-
bat penyakit diabetes yang di-
derita sejak beberapa tahun ter-
akhir. Dia meninggal  dunia di-
temani suami keduanya, Clift
Sangra di rumahnya, Kampung
Kebondalem II/1, Kelurahan Po-
trobangsan, Kota Magelang. Le-
genda bintang film horor itu me-
ninggalkan anak perempuan
dari perkawinannya dengan

IRMAN ROBIAWAN, Magelang

JAKARTA - Kejagung bakal
mengumumkan jadwal ek-
sekusi Amrozi, Imam Samu-
dra, dan Mukhlas pada  24 Ok-
tober. Terpidana kasus bom

Bali I itu sekarang mendekam
di sel supermaximum security
Lapas Batu, Nusakambangan.
“Sekarang dia ditempatkan di
satu sel yang bernama super-
maximum security. Jadi iso-
lasi,” kata Menkum HAM Andi
Mattalatta

Jelang Eksekusi,
Amrozi Cs Diisolasi
Kejagung Pastikan
Tetap Ditembak

JAKARTA - Setelah menggelar fit and
proper test selama empat hari, akhirnya
Komisi III DPR memilih 6 hakim agung
dari 18 calon yang diajukan Komisi Yudi-
sial (KY). Pemilihan dilakukan dengan vo-
ting tertutup menggunakan kertas suara.

Sebanyak 47 orang dari 48 anggota Ko-
misi III menggunakan hak suaranya.
Masing-masing anggota Komisi III me-
milih maksimal 6 nama. Dari hasil vo-
ting, diperoleh enam nama peraih suara
tertinggi. Keenam nama yang akan men-
jabat sebagai hakim agung MA yang

Isu Suap Warnai
Penetapan Hakim Agung

JAKARTA - Pemerintah
menyiapkan bantuan likuidi-
tas (bailout) kepada perbank-
an dan lembaga keuangan bu-
kan bank (LKBB) berupa pem-
berian fasilitas pembiayaan
darurat dan penambahan mo-

dal melalui penyertaan modal
sementara. Sumber pendana-
an pemerintah untuk pence-
gahan dan penanganan krisis
berasal dari Anggaran Penda-
patan dan Belanja Negara
(APBN) melalui penerbitan
surat berharga negara (SBN)
atau tunai. “Segala sesuatu
yang berhubungan dengan
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AmroziMukhlasImam Samudra
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Muhammadiyah Pilih yang Berpengalaman
kepentingan politik, PWM
tidak bersedia menyebut
nama. Yang terang sosok itu
punya kompetensi dari segi
pendidikan, pengalaman,
maupun moralitas.

“Jadi kita imbau pada
warga Muhammadiyah un-
tuk memilih calon yang pu-

nya kompetensi. Jangan
sampai golput,” tutur Ketua
PWM Jatim Prof DR Syafiq
A Mughni di sela halal bi-
halal dengan pengurus
PWM Jatim di Surabaya,

Kamis (16/10). Pihaknya
menolak bila rumusan sosok
berkompetensi tersebut di-

nilai mengarah pada Soekar-
wo. Maklum, Soekarwo me-
menuhi syarat berpengalam-
an karena sudah bertahun-
tahun jadi birokrat di ling-
kungan Pemprov Jatim.

Apalagi Soekarwo didu-
kung PAN, parpol yang punya

BUKAN hanya vonis tiga bu-
lan penjara yang bikin Andi So-
raya geram. Pembantu rumah
tangga juga sukses membuat
Aya -panggilan akrab Andi So-
raya- pusing tujuh keliling. Jan-
da dua anak ini sukses dikelabui
si pembantu, yang membawa la-
ri laptop dan ponselnya.

“Sekitar Rp 30 juta lebih deh
kerugiannya. Dia profesional.
Mencuri pun ternyata sudah
ada target,” jelas Aya, ditemui
di Jl Taman Pakubuwono VI

No 11, Kebayoran Baru, Ja-
karta Selatan, kemarin.
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Dikibuli Pembantu
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RADAR MAGELANG/JPNN

RATU HOROR: Dari kiri; Clift Sangra, mendiang Suzanna, dan Rama Yohanes.

Ada info menarik dari
Singapura. Bukan pelesir,

bukan sale, bukan pula
shopping. Tapi soal sekolah.

Bagaimana caranya
mendaftar? Cara mencari

beasiswa? Sekolah dan
universitas apa saja yang

pas buat putra-putri Anda?
Datanglah ke pameran

pendidikan terdesar yang
digelar Singapore Tourism

Board di Hotel JW Marriott
Surabaya, Minggu lusa.
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OBAMA

TETAP UNGGUL

EBANYAK 14
lembaga pendi-
dikan Singapura
(mulai sekolah
dasar hingga pas-
casarjana) ikut

berpartisipasi dalam ekspo
pendidikan Singapura ter-
besar yang pernah diadakan
di Surabaya. “Ini juga me-
rupakan bukti komitmen Si-
ngapore Education terhadap
pendidikan,” ujar Assistant
Manager Education Services,
Singapore Tourism Board, Tri
Turturi Meswary kemarin.

Menurut Tri, pihaknya
menawarkan beragam pi-
lihan pendidikan terbaik
yang dapat dinikmati pe-
lajar Surabaya dan se-
kitarnya di Singapura. Pa-
meran pendidikan ini bukan
kali pertama diadakan di
Surabaya. Beberapa tahun
lalu,  bersama Ikatan Kon-
sultan Pendidikan Interna-
sional Indonesia, Singapore
Education juga pernah me-
ngadakan ekspo serupa. Ha-
nya saja, skalanya lebih ke-
cil. “Maka, kami ingin men-

dorong masyarakat Suraba-
ya untuk tidak melewatkan
kesempatan mendapatkan
penawaran pendidikan
terbaru di Singapura.”

Sebanyak 14 partisipan
akan memberikan pilihan
pendidikan di Singapura
yang lengkap dan luas mu-
lai pendidikan dasar (basic
education) hingga tingkat

Suplemen Lengkap Panduan
Sekolah ke Singapura Baca
HALAMAN 25-32
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