
  

Pembebasan Tanah 
Frontage Road A. Yani

SURABAYA – Pembangunan 
frontage road tahap dua (pertigaan 
Margorejo-Makodam V) dan sisi 
barat Jl A. Yani butuh waktu yang 
tidak sebentar. Ken da ti mayoritas 
lahan di sana milik instansi peme-
rintah, pembebas an tanah tetap ber-
jalan alot. Bahkan, upaya lobi Wali 
Kota Bambang D.H. kepada peme-
rintah pusat berakhir tanpa hasil. 

’’Hasil konsultasi saya ke Depar-
te men Keuangan untuk membahas 
masalah frontage road ternyata 
negatif. Saya kecewa,” ungkapnya. 

Bambang mengatakan, dirinya ber-
sama Asisten I Bagyo Fandi Sutadi, 
Asisten II Muhlas Udin, dan Kepala 
Dinas Bina Marga dan Pematusan 
(DBMP) Sri Mulyono pada Jumat 
(24/7) mendatangi De par temen 
Keuangan untuk me min ta difasili-
tasi dalam pem bebasan frontage 
road. Sebab, be be rapa bidang lahan 
yang akan di bebaskan tercatat pada 
departemen yang dipimpin Sri Mul-
yani ter sebut. 

Di Departemen Keuangan, Bam-
bang ditemui Dirjen Pengelolaan 
Aset. Pemkot meminta bantuan 
untuk berkoordinasi dengan de-
par temen-departemen tersebut 
agar aset mereka bisa digunakan 

tan pa perlu membayar ganti rugi. 
’’Panggillah departemen-departe-
men itu untuk berbicara bersama 
ka mi,” ujar Bambang. Namun, 
Dirjen Pengelolaan Aset menolak 
per mintaan pemkot. ’’Kami malah 
di minta menemui sendiri departe-
men-departemen itu,” katanya.

Dengan hasil tersebut, mungkin 
pem kot tidak bisa menggunakan 
la han itu tanpa ganti rugi. ’’Sudah 
ka mi hitung, total tanah yang akan 
kami gunakan dari lahan milik 
departemen-departemen itu seki-
tar 6 hektare. Dengan lokasi Jl A. 
Yani, kalau harus kami bebaskan, 
ni lai nya bisa mencapai triliunan 
ru piah. Habis uang pemkot hanya 
un tuk membebaskan lahan,” keluh 
wa kil ketua DPD PDIP Jatim itu.

Bambang menjelaskan, ganti 
ru gi yang akan diberikan pemkot 
ju ga masuk ke kas negara. ’’Sama 
ar tinya dengan jeruk makan jeruk 
dong. Kan sama-sama instansi pe-
me rintah. Seharusnya tidak perlu 
begitu. Apalagi, ini untuk kepen-
tingan umum,” ujarnya.

Suami Dyah Katarina itu menge-
mu kakan, pembangunan frontage 
road sesungguhnya juga mengun-
tungkan pemerintah pusat. Sebab, 
pe nambahan infrastruktur tersebut 
secara otomatis akan mening kat kan 
pergerakan ekonomi. ’’Pastinya jika 
ekonomi Surabaya tumbuh, hal itu 
akan memengaruhi eko nomi na-
sional kan,” imbuhnya. (uri/oni)     

Jawa Pos  Senin 27 Juli 200930 METROPOLIS

a d v e r t o r i a l

AGENDA KOTA

Efektif Aladin Seminar On Promotion
INGIN tahu cara berpromosi yang tepat? Hasil riset menunjukkan kekuatan 

rekomendasi menggeser peran promosi. Jangan sia-siakan budget perusa-
haan anda! Ikutilah MarkPlus Aladin Seminar ”Managing The Conversation,  
The Fall of Promotion, The Rise of Conversation.” Shangri-La Hotel, Selasa 28 
Juli 2009 jam 13.30-21.30. Info: MarkPlus, 5621314, 08165408200.

Seminar ”Nurses Leading Care Innovation”
DAPATKAN perkembangan terkini seputar keperawatan, infection con-

trol dan perawatan luka dalam seminar yang diselenggarakan Siloam 
Hospitals, Selasa, 4 Agustus 2009 jam 08.00 di Kensington Ballroom, 
The Empire Palace Surabaya. Informasi: Lia 031-60901454 dan Christina 
085655387477. (Akreditasi PPNI 1 SKP)

Semiloka ”Re-Orientasi Sistem 
Keamanan Nasional”

MENGATASI dinamika dan dampak perubahan lingkungan strategis di 
dalam negeri maupun luar negeri. UPN ”Veteran” Jatim dan CSDS me-
ngadakan Semiloka, Selasa 28 Juli 2009 di Hotel Shangri-La Surabaya. 
Menghadirkan Menhan RI, Menteri PDT, pakar KAMNAS. Hubungi UPN 
”Veteran” Jatim Jl.Raya Rungkut Madya Surabaya, Telp. 031-8783482. 
Info: Sri W. 031-70144321.

Workshop Awareness Sistem 
Manajemen bagi Pemula

ISO 9000 (1-2 Agustus 2009), ISO 14000 (8-9 Agustus 2009) dan OHSAS 
18000 (15-16 Agustus 2009). Terbuka untuk umum bagi personal, instansi dan 
mahasiswa. Diskon 20 persen apabila mengikuti  3 modul sekaligus. Informasi 
dan pendaftaran dapat menghubungi Qta Square Enterprise 031-8496452 jam 
kerja (Senin-Sabtu 09.00-17.00) atau 81384555/0818304555/0818395111.

Talk Show ”The Chinese Art of Goal Setting”
DIGELAR oleh jurusan Manajemen Unika Widya Mandala dengan pem-

bicara: Lan Fang (penulis), Budi Santoso (praktisi), Licen I.(akademisi). Ju-
mat, 31 Juli 2009 jam 14.00-17.00 di Auditorium Gedung Benedictus Unika 
Widya Mandala Surabaya, Jl.Dinoyo 42 Surabaya. Gratis. Daftar: 5678478 
ext.122 (Sisca) / 087852020005 (Debrina) paling lambat 28 Juli 2009.

Reuni SMAK St. Agnes Surabaya
BAGI teman-teman angkatan Masuk’84 - Lulus’87, yuk kita reunian setelah 

22 tahun nggak ketemu. Diadakan Jumat, 30 Oktober 2009 di Empire Palace 
Surabaya, jam 18.00. Jangan lewatkan moment ini. Info: Yuli Nyoto 081 858 4699, 
Sonya 081 133 3443, Hendro 0878 5329 8858, Henny I. 081 652 4299.

P O L I T I K  D A N  P E M E R I N T A H A N

SANTI APRIANI TEHYAR, Rungkut Lor IV/34, Surabaya,  71054037

METROPOLIS  WATCH
JNE Kecewakan Pelanggan

SAYA pemakai jasa pengiriman JNE untuk pembelian aksesori 
handphone dari Jakarta (airway bill nomor 1-303225-580005). 
Karena ingin pelayanan terbaik, supplier saya mengirim meng-
gunakan jasa JNE YES (Yakin Esok Sampai) pada 15 Juli 2009. 
Besoknya, saya cek via telpon ke kantor JNE Surabaya. Mereka 
bilang bahwa barang masih belum landing (sekitar pukul 13.00 
WIB). Saya pun diminta menelepon kembali sore hari.  

Lalu, saya menelpon sekitar pukul 15.30, dan setelah be-
berapa kali tidak diangkat, akhirnya mendapat jawaban sama, 
yakni barang belum tiba di Surabaya. Lantas, saya pulang. 
Karena ada kepentingan, malam harinya saya balik ke kantor 
sekitar pukul 23.00 WIB. Saya tanyakan satpam kantor, adakah 
pengiriman paket, ternyata tidak ada. Kantor saya adalah depo 
kontainer yang kegiatannya 24 jam (dua sif) dan saya pun ingat 
betul pada waktu malam tersebut anak buah saya masih sibuk-
sibuknya melayani bongkar muat kontainer.

Keesokan harinya, saya tanyakan lagi ke pihak JNE. Ternyata, 
mereka mengatakan bahwa barang sudah diantar, tapi kantor saya 
tutup. Saya juga sampaikan itu ke supplier saya, dan dia sudah 
bela-belain menelepon Kantor JNE Surabaya untuk menanyakan 
hal tersebut. Mereka menjanjikan akan menelepon, tapi ternyata 
tidak ada telepon balik sampai surat pembaca ini ditulis.

Itu yang membuat saya heran bercampur kecewa sekali. 
Jelas-jelas saya sendiri tahu bahwa tempat bekerja saya ini 
sudah tiga tahun tidak pernah tutup, malahan pada malam 
tersebut saya juga masih di kantor sampai pukul 02.00 WIB. 
Saya tahu persis anak buah saya masih sibuk melayani 
bongkar muat kontainer sampai pagi.

Apakah memang pihak JNE yang katanya memberikan janji 
garansi uang kembali 100 persen jika paket YES tidak sampai ke 
alamat tujuan keesokan harinya itu sekadar promosi kosong?

SANTOSO RAHARJO, Sidodadi No 168, Surabaya, 
031-60602858/083857465777

Mana Hadiah Mobilku  
SAYA sudah mendapatkan big price dari PT Kraft Foods 

Company Indonesia setelah membeli produk Biskuat yang 
diproduksi dan dibawahkan oleh PT Danone. Saya sudah 
menghubungi layanan customer 08000-1-333 555, (021) 46 
498 777. Tetapi, saya belum mendapatkan respons yang me-
muaskan, yang sesuai dengan harapan saya. Yakni, menda-
patkan big price satu unit mobil Suzuki Swift.

Padahal, terdapat logo pendukung penyelenggaraan pro-

gram big price itu, yaitu dari Polda Metro Jaya, Kraft, 
Telkomsel, MetroTV, dan TVOne. Juga, ada rekomendasi 
dari PT Kraft Foods Company Indonesia dengan Izin Depar-
temen Sosial RI 317.533/SKBDS/MDP/VII.LS-2009.

Kantor Pusat Graha Inti Fauzi Lantai  10, Jl Buncit 
Raya No 22, Jakarta Selatan, 12510. Penanggung Jawab: 
Wanda Ratana (manajer pemasaran). Mohon tanggapan 
dari pihak terkait.

REZA, Bungurasih Utara No 78 C, 
Sidoarjo, 70629001

Supra X Hilang di Apotek Kimia Farma   
MINGGU, 19 Juli 2009, pukul 18.30 WIB, saya kehilangan 

motor Supra X 125 dalam keadaan terkunci di halaman parkir 
apotek Kimia Farma, Jl Arjuna No 151, Surabaya. Terus terang 
saya sangat kecewa dan menyayangkan kejadian tersebut, ter-

utama hal itu terjadi di apotek besar yang buka sampai malam, 
namun lalai dalam memberikan keamanan bagi konsumennya. 
Padahal, sudah diketahui umum bahwa tingkat curanmor di 
Surabaya cukup tinggi. 

Apakah apotek Kimia Farma tidak bisa menyediakan petugas 
keamanan pengganti yang berhalangan datang saat itu? Saya 
tidak tahu apakah keamanan saya/kendaraan saya sebagai 
kosumen merupakan tanggung jawab pihak manajemen apo-
tek ataukah tidak, mengingat saat itu saya sedang melakukan 
transaksi di dalam apotek. Saya di sini sebagai korban dan 
tidak ingin sampai ada korban lain di apotek Kimia Farma. 
Untuk itu, mohon diperhatikan dan ditingkatkan keamanan-
nya. Kalau sudah berkomitmen membuka pelayanan sampai 
malam, keamanan seharusnya juga harus dijaga sampai malam. 
Dengan begitu, saya yakin semakin banyak konsumen yang 
memercayai dan memilih apotek Kimia Farma.

YOSEPH, Kupang Krajan I/18 B, Surabaya

Kecewa Parkir di Carrefour Rungkut 
PADA 14 Juni 2009, saya sekeluarga belanja di Carrefour 

Rungkut. Karena STNK mobil belum jadi, saya tanya dahulu 
ke petugas pintu masuk. Saya pun disuruh langsung ke pintu 
keluar di situ. Saya tanya lagi dan dianjurkan ke JPM. Saya 
lapor dan langsung disuruh mengisi formulir biodata dengan 
meninggalkan SIM A tanpa penjealsan bahwa sebagai jaminan 
dan bagimana prosesnya. Selesai belanja, saya mau ambil SIM 
A,  tapi malah dipersulit di JPM katanya SIM jadi jaminan dan 
saya boleh ambil kalau STNK sudah jadi (prosesnya seperti 
itu), sampai saya disuruh nunggu untuk ketemu manajernya. 

Setelah bertemu manajer, saya sangat kecewa. Bukan per-
mintaan maaf atas kekurangjelasan informasi yang diberi-
kan stafnya dan mengambil suatu kebijakan, manajer yang 
bernama Bapak Jefri (setelah saya tanya berkali-kali baru 
mau nyebut nama) malah membentak dan menakut-nakuti 
mau panggil polisi (seperti pencuri saja). Sekarang ini ba-
nyak perusahaan berusaha memberikan pelayanan terbaik, 
tapi kenapa di Carrefour Rungkut malah sebaliknya (seperti 
yang saya rasakan, yakni perlakuan kasar). Saya tak habis 
pikir, setingkat manajer saja seperti itu bagaimana yang 
lainnya, terima kasih.

AGUS K., 08819380531

Sarindo Ganti Keypad Handphone
SEHUBUNGAN dengan surat saya pada 18 Juli 2009 

mengenai servis handphone D one di Sarindo yang mem-
butuhkan waktu sebulan lebih hanya untuk kerusakan 
komponen keypad, akhirnya Sarindo menyelesaikan servis 
dengan penggantian komponen keypad seharga Rp 30.000. 
Terima kasih atas perhatian Sarindo.

RUDY, 08123289297     

Pembaca Jawa Pos punya  ha lam an khusus untuk 
me num  pahkan unek-unek, pen dapat, pro blem 
per  ko taan, pelayan an publik, atau apa saja yang 
berkaitan de ngan denyut kota. Na ma nya Me tropo-
lis Watch. Ung  kap kan per soalan Anda itu de ngan 

singkat dan jelas, maksimal 200 kata.

INFO

Kirim ke redaksi Metropolis Jawa Pos, Graha Pena Lt IV, 
Jl A. Yani 88;  via faks (031) 8285555, e-mail: metropolis@
ja wapos.co.id. Tulis alamat yang lengkap disertai fotokopi 
iden titas dan nomor telepon Anda. (*)
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Traffi c Light Rungkut Padam

Pembongkaran Sempadan Molor
GEDUNG Dragon Taekwondo milik Surabaya Plaza sampai saat ini 

masih kukuh berdiri. Jika dilihat dari seberang Sungai Kalimas, sama 
sekali tidak ada aktivitas bongkar di sana. Padahal, April lalu PT Bayu 
Beringin Lestari (BBL) sudah berjanji kepada pemkot untuk membong-
kar sendiri gedung yang melanggar garis sempadan sungai (GSS) itu.

Pada 23 Juni lalu PT BBL memang melaksanakan pembongkaran 
ringan, meliputi cermin yang menempel pada bagian dalam bangunan. 
Pada 24 Juni lalu mereka memasang pagar gedek pembatas GSS. Lalu, 
pada 25 Juni mereka mulai memberikan partisi pada bagian dalam ba-
ngunan untuk membedakan bagian yang melanggar GSS dan yang tidak. 
Namun, sampai saat ini tidak ada perubahan pada bangunan tersebut. 

Kasi Pengendalian Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Isna 
Wahyudi mengatakan, PT BBL meminta penambahan waktu untuk 
membongkar sendiri bangunan itu. Sebab, gedung tersebut digunakan 
untuk kejurnas taekwondo pada 11–16 Agustus mendatang. ”Ketua 
umum Taekwondo Indonesia juga akan datang,” ungkap dia. 

Mewakili PT BBL, sang sekretaris yang mengaku bernama Vera 
mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menepati janji untuk 
membongkar sendiri bangunan itu. Bahkan, dia mengklaim pem-
bongkaran masih berlangsung hingga saat ini. ”Cuma tidak kelihatan 
dari luar,” kilah Vera. Namun, gedung tersebut harus dibongkar 
perlahan-lahan. ”Tidak seperti memotong roti,” imbuh dia.

Vera menerangkan, bukan seluruh bangunan gedung Dragon Taek-
wondo yang harus dibongkar. ”Karena itu, pembongkaran harus 
dilakukan dengan sangat cermat,” katanya. (uri/oni) 

Dikuasai Swasta 
sejak 1995

SURABAYA – Pemkot akan 
merebut kembali Jalan Kenari 
yang dikuasai pihak swasta sejak 
1995. Langkah tersebut ditempuh 
karena pihak swasta yang berkan-
tor pusat di Singapura tersebut be-
rencana mendirikan bangunan di 
sana. Tidak hanya itu, saluran air 
(gorong-gorong) di bawah jalan 
tersebut akan dibongkar.  

Rencana tersebut membuat pem-
kot gusar. Sebab, saluran air sepan-
jang 400 meter yang berada tepat di 
bawah jalan itu sangat penting untuk 
mengendalikan banjir. Memang, 
jalan yang menghubungkan Jalan 
Tunjungan dengan Jalan Simpang 
Dukuh tersebut merupakan daerah 
rawan banjir saat musim hujan.

Asisten II Sekkota Muhlas Udin 
me nuturkan, bulan lalu pihaknya 
telah bertemu wakil pemilik Jalan 
Ke na ri di Indonesia. Intinya, 
Muhlas siap mengembalikan uang 
Rp 4 mi liar yang dibayar pihak 
swasta ter sebut saat membeli 
Jalan Kenari pa da 1995. Penjualan 
aset itu dilakukan saat Surabaya 
dipim pin oleh Wa li Kota Soenarto 
Sumo prawiro. ”Meski sudah lama, 
jumlah tersebut te tap sama hingga 
sekarang. Sebab, itu memang bu-
kan deposito,” katanya.  

Namun, pertemuan tersebut ti-
dak menghasilkan kesepakatan 

apa pun. Wakil pemilik Jalan 
Kenari, kata Muhlas, tidak bisa 
mengambil keputusan sebelum 
berkoordinasi dengan pihak kan-
tor pusat di Singapura. Namun, 
hingga satu bulan kemudian, tidak 
terdengar kabar apa pun. 

Karena kasus itu berlarut-larut, 
Muhlas berencana membongkar 
paksa pagar besi yang menutup 
jalan tersebut. Pihaknya juga telah 
berkoordinasi dengan dinas perhu-
bu ngan (dishub) untuk membongkar 
jalan itu. Paling lambat, besok atau 
lusa, Muhlas berkoordinasi dengan 
dishub untuk mematangkan kemba-
li rencana pembongkaran itu. ”Saya 
siap bersengketa merebut kembali 
jalan tersebut ketimbang saya nanti 
disengketakan karena melepas aset 
pemkot,” tegasnya. 

Selain mengembalikan uang 
kompensasi, Muhlas memiliki solu-
si lain yang lebih lunak. Yakni, me-
nawarkan kepada pihak Singapura 
untuk menyewa Jalan Kenari. 
Syaratnya, gedung yang dibangun 
nanti harus empat meter di atas per-
mukaan tanah. Jadi, bangunannya 
akan menyerupai terowongan. Hal 
itu dilakukan agar jalan tersebut bisa 
difungsikan lagi untuk jalan umum. 
Selain itu, cara tersebut dilakukan 
agar saluran air di bawah tanah bisa 
tetap difungsikan.

”Mau dibangun apa pun, silakan. Ru-
mah kek, mal kek, terserah. Yang pen-
ting, bangunannya berada empat meter 
dari tanah,’’ tegas Muhlas.  (nur/oni) 

Siap Rebut 
Jalan Kenari

Pemkot Gagal Lobi Pusat

SURABAYA PLAZA

SURABAYA – Para orang tua 
harus membiasakan anak-anaknya 
menulis. Sebab, dengan menulis, 
rasa percaya diri anak bisa me-
ning kat. Hal itu diungkapkan pe-
nulis buku Sofie Beatric. 

Dia menyatakan, menulis bagi anak 
sangat penting. Sebab, anak mampu 
mendeskripsikan pengalaman priba-
di, meningkatkan imajinasi, kritis 
terhadap informasi, hingga bisa me-
nganalisis setiap persoalan. 

Pentingnya keterampilan menulis 
bagi siswa-siswa SD juga menjadi 
pembahasan 40 kepala SD se-Sura-
baya dalam acara sosialisasi pelatih-
an jurnalistik untuk sekolah dasar, 
Sabtu (25/7). Acara yang dihelat 
di auditorium Indosat Tbk, Jalan 
Kayoon, itu dipelopori Ikatan Penu-
lis Jurnalistik Indonesia (IPJI).

Selain Sofie, ada pembicara man-
tan wartawan Yupiter Sulifan, penu-
lis cilik Nida Fahima Amatullah, 
dan pembimbing komunitas writing 
skill anak-anak Retno Palupi.

Sofie menjelaskan, peran orang 
tua sangat penting dalam memo-
tivasi minat anak untuk memulai 
menulis. Salah satu caranya adalah 
memuji karya tulis anak. ’’Jangan 
bilang tulisannya salah atau tidak 
bisa menulis,’’ katanya.

Wakil Ketua Pelaksana Pelatih-
an Jurnalistik IPJI Rudy Purnomo 
menuturkan, pihaknya saat ini gen-
car menyosialisasikan pentingnya 
ekstrakurikuler jurnalistik. ’’Nanti 
kami mendampingi sekolah-sekolah 
yang berminat atau ingin mendapat 
pelatihan jurnalistik,’’ katanya.

Perwakilan Dinas Pendidikan 
(Dispendik) Surabaya Basuki 
Suranto mengungkapkan, sosiali-
sasi tentang menulis itu sangat ba-
gus untuk menggiatkan semangat 
anak-anak agar gemar menulis. ’’Ini 
cukup bagus. Tapi, perlu pendam-
pingan lebih dari pakar jurnalistik 
jika nanti sekolah-sekolah tersebut 
membuka ekstrakurikuler jurnalis-
tik,’’ ujarnya. (alb/oni)

Menulis Bikin Anak Pede 

SURABAYA – ’’Saya terima ni-
kahnya Masirah binti Alwi de ngan 
mas kawin tersebut. Tunai,’’ ucap 
Marsam pelan. Tepuk tangan lang-
sung bergemuruh menyambut ucap-
an ijab kabul pernikahan Marsam, 
92, dengan Masirah, 80, tersebut. 
Uang Rp 100 ribu dan seperang-
kat alat salat menjadi mas kawin 
pasang an lansia yang selama 56 
tahun hanya menikah siri itu.

Marsam dengan bangga menun-
jukkan buku nikahnya kepada 
wartawan. Dalam buku kecil yang 
diterbitkan Kantor Urusan Agama 
(KUA) Simokerto itu, Marsam 
tertulis lahir pada 30 Juli 1936 dan 
istrinya 30 Juli 1951. 

Memang, jika mengacu pada buku 
nikah tersebut, umur Marsam se-
harusnya 73 dan Masirah 58 tahun. 
Namun, Marsam malah mengaku 
tidak ingat tanggal kelahirannya se-
cara pasti. Yang dia tahu, umurnya 
sekarang 92 dan istrinya 80 tahun. 
Mereka juga hafal tahun pernikahan 
sirinya. ’’Kami menikah siri pada 
1953,’’ ujar Marsam dengan bahasa 
Jawa berlogat Madura. 

Kendati hanya menikah siri, bahtera 
keluarga Marsam dan Masirah ber-
jalan langgeng. Saat ini, mereka 
memiliki empat cicit dan empat cucu 
dari anak semata wayangnya. 

Pernikahan Marsam dengan 
Masirah diprakarsai Ikatan Insan 

Islamiyah Majelis Taklim Ilmu 
Tau hid Surabaya di kompleks ma-
kam Rangkah, Simokerto, kema-
rin. Namun, Marsam-Masirah ti-
dak sendiri. Ada 14 pasangan lain 
yang juga mengikuti nikah masal 
kemarin. Mereka semua berprofesi 
sebagai pemulung. 

Selain tidak dipungut biaya, 15 
pengantin tersebut malah menda-
pat uang saku Rp 200 ribu. Imam 
Hanafi, ketua pelaksana, men-
jelaskan bahwa nikah masal ke-
marin diadakan untuk menegas-
kan pernikahan yang dilakukan 
sebelumnya.’’Agar pernikahan 
mereka sah secara agama dan 
negara,’’ ujarnya. (dim/oni)

Menikah setelah Punya Empat Cicit

GUSLAN GUMILANG/ JAWA POS

MACET: Pembebasan lahan milik IAIN Sunan Ampel belum beres.

GUSLAN GUMILANG/ JAWA POS

DIPAGAR BESI: Jalan Kenari tertutup dan dijaga satpam. 

GUSLAN GUMILANG/ JAWA POS

SEHIDUP SEMATI: Marsam (kanan) memegang mas kawin seperangkat alat salat didampingi Masirah.

GRAFIS: BAGUS/ JAWA POS

SUDAH beberapa hari ini 
traffic light di de pan Kantor 
Kecamatan Rungkut, tepat-
nya di depan diler Suzuki Ka-
lirungkut, padam ali as mati. 
Kepada instansi yang terkait, 
mo hon hal itu diperhatikan 
karena sering ter jadi kemac-
etan, terutama pada saat jam 
berangkat kerja pagi dan jam 
pulang kerja sore.

Di samping itu, jalan di de-
pan kantor keca matan yang bi-
asa untuk orang menyeberang 
se karang berlubang. Mohon 
jalan tersebut segera diper-
baiki karena bisa memba ha-
ya kan pengguna jalan. Terima 
kasih.


