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SURABAYA -  Rektor Universitas Nahdlatul 
Ulama Surabaya (Unusa) Prof. Dr. Ir. Ach-
mad Jazidie, M.Eng ditunjuk menjadi Ketua 
Perguruan Tinggi NU (PTNU) Jawa Timur 
2018 - 2023. Dengan ditunjuknya Prof. Jazidie 
diharapkan PTNU bisa semakin berkembang 
pesat dan bisa melayani masyarakat dalam 
bidang pendidikan. 

Langkah pertama setelah terpilihnya Prof 
Jazidie mulai mengumpulkan seluruh pimpi-
nan PTNU di Jatim, Rabu (3/10). “Untuk koor-
dinasi dan saling berkenalan. Juga untuk me-
lengkapi susunan kepengurusan,” ujar Prof. 
Jazidie ketika ditemui di ruang kerjanya. 

Mantan Direktur Jenderal Pendidikan 
Menengah Kemdikbud ini mengaku banyak 
tantangan yang harus dihadapi bersama-sama 
dengan pengurus nantinya demi memajukan 
PTNU di Jatim. Karena dikatakannya, PTNU 
memiliki potensi yang sangat besar. 

Apalagi perguruan tinggi yang berada di 
bawah organisasi besar seperti Nahdlatul 
Ulama (NU). “Melalui PTNU, dampaknya akan 
luar biasa dirasakan khususnya untuk menin-
gkatkan kualitas manusia,” tandasnya. 

Dikatakan Prof. Jazidie, dirinya belum 
mengetahui secara pasti berapa jumlah PTNU 
yang ada di Jatim ini. Tapi dari data yang dia 
dapat dari pengurus sebelumnya, jumlahnya 
mencapai 110 perguruan tinggi. “Kalau jumlah 
itu masih belum benar, saya masih belum 
punya gambaran,” tukasnya. 

Dalam waktu dekat, Prof. jazidie mengaku 
akan melakukan pendataan yang akurat ten-
tang PTNU di Jatim. Setidaknya PTNU yang 
sudah ada daftarnya itu, akan diminta untuk 
mengirimkan lagi profil kampusnya. Nama 

perguruan tingginya, alamatnya, siapa rektor 
atau ketuanya, berapa jumlah fakultas dan 
program studinya. 

Juga mengetahui berapa jumlah mahasiswa, 
jumlah dosen serta tenaga kependidikannya. 
“Itu hal penting diketahui. Juga harus dileng-
kapi jenjang akreditasinya. Sehingga PTNU 
bisa jelas profilnya,” ungkapnya. 

Ini memang pekerjaan yang tidak mudah. 
Prof. Jazidie mengaku tertantang untuk bisa 
melakukan itu. “Butuh dukungan banyak 
pihak. Ini tantangan di medan perang. Semoga 
bisa menjadi jalan ibadah,” tandasnya.

Karena diakui Prof. Jazidie, memang tidak 
semua kampus NU berada di titik tertinggi 
untuk sebuah lembaga pendidikan tinggi. Di 
sinilah lembaga PTNU ini bisa mewadahi dan 
memberikan masukan dan pelatihan bagi 
masing-masing kampus NU bagaimana men-
ingkatkan kualitas sehingga bisa terus tumbuh 
dan berkembang. 

“Kita hanya bisa memberikan saran, masu-
kan dan pelatihan. Bagaimana untuk bisa 
menjadi perguruan tinggi yang mapan,” 
ungkapnya. 

Untuk bisa menjadi PT untuk maju dikata-
kan Prof. Jazidie adalah gabungan dari banyak 
faktor. Ada tujuh standar yang harus dipenuhi 
sesuai dengan standar yang ditetapkan kemen-
terian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi 
(Kemristekdikti) agar sebuah perguruan tinggi 
bisa mendapatkan akreditasi tertinggi. 

Yang paling dominan adalah faktor ang-
garan atau budget. Bagaimanapun sebuah 
kampus membutuhkan budgeting yang cukup 
dan memadai. Jika budget baik, maka cash 
flow kampus itu baik. Kalau cashflow-nya 
baik maka bisa membuat buat kelembagaan 
PT dengan baik. Bisa mengembangkan sumber 
daya manusia yangbaik dan bisa melanjutkan 
kegiatan kemahasiswaan yang baik. Juga bisa 
membangun infrastruktur dan sarana prasa-
rana kampus. 

Kalau semua itu sudah bisa dipenuhi, maka 
masyarakat akan yakin dan percaya untuk 
memasukkan anak-anaknya ke PTNU. 
“Kalau mahasiswa banyak, dana yang 
masuk ke kampus juga semakin baik. 
Karena sampai saat ini, sumber dana 
PTNU itu baru dari mahasiswa. Be-
lum dapat dari yanglain misalnya 
donatur, kemitraan, riset dan seba-
gainya,” tutur Jazidie. l end
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Kembangkan Metode Pembelajaran Aktif, Fak.Tarbiyah 
dan Keguruan UINSA Memperoleh Respon Positif

SURABAYA -  Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Neg-
eri Sunan Ampel Surabaya  (UINSA) 
mengembangkan media pembelaja-
ran aktif bagi calon guru dan pelatihan 
guru berbasis praktik. Progam yang 
bermula dari kerjasama dengan salah 
satu lembaga itu menjadi embrio dari 
inovasi media pembelajaran yang 
diaplikasikan kepada 75 sekolah yang 
tersebar di Surabaya dan Sidoarjo.

Media pembelajaran aktif ingin 
menerapkan pembelajaran yang 
baik bagi siswa. Media pembelaja-
ran ini mengutamakan peran aktif 

antara guru dan siswa. Upaya untuk 
menerapkan media tersebut para 
calon guru disiapkan dengan materi 
pembekalan dan workshop tentang 
“bagaimana metode pembelajaran 
yang baik” sebelum ditempatkan 
pada sekolah-sekolah yang sudah 
ditentukan dalam rangka praktik 
kerja lapangan(PPL).

“Sebenarnya ada banyak metode 
pembelajaran yang bisa diaplikasikan 
mulai dari active learning, cooperative 
learning dan lain sebagainya. Hanya 
saya ingin merubah dari mindset awal 
bahwasanya belajar hanya berbasis 

duduk, mendengarkan, mencatat dan 
lain sebagainya. Bahwa pembelajaran 
bisa dilakukan dengan interaktif 
dan kreatif dan dalam metode pem-
belajaran tersebut saya utamakan 
kepada praktek dan produk,” kata 
Wakil Dekan Satu Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan, Dzaky Fuad.

Dzaky Fuad mengatakan, metode 
ini juga saya terapkan dalam ruang 
kelas, di mana mahasiswa di kelas 
disuruh untuk membuat produk 
berupa sebuah buku. Ini merupakan 
wujud nyata berupa produk hasil 
karya dari mahasiswa, di mana para 

mahasiswa dididik dengan telaten 
namun semua itu adalah pengala-
man berharga bagi mereka.

“Sebelum ditempatkan pada seko-
lah-sekolah yang telah ditentukan, 
calon guru tidak hanya dibekali work-
shop, tapi juga melalui tahapan PPL 
satu dan PPL dua. Sebelum PPL satu 
para calon guru diberi materi tentang 
bagaimana cara mengajar, bagaimana 
cara membuat perangkat, bagaimana 
cara membuat media, bagaimana cara 
memahamin konten yang diadakan 
di laboratorium kampus yang biasa 
disebut micro teaching. Selain itu para 

calon guru harus mengikuti workshop 
pra-PPL, yakni workshop untuk calon 
pengajar dan workshop untuk guru,” 
imbuhnya.

Untuk mengoptimalkan metode 
pembelajaran aktif para guru pamong 
yang menjadi  perwakilan dari setiap 
sekolah yang telah ditentukan dihar-
uskan untuk mengikuti workshop 
untuk guru tentang pembelajaran 
yang baik. Agar supaya ketika para 
calon guru diberangkatkan  dilembaga 
mereka para mahasiswa bisa menye-
suaikan diri dengan kebutuhan lokal 
lembaga tersebut. l bin/mg

Rektor Unusa Jadi Ketua Baru PTNU Jatim

KehAmilAn dan persalinan 
adalah proses yang sangat pent-
ing bagi keluarga dalam menan-
tikan sang buah hati. Keduanya 
merupakan proses alamiah yang 
seharusnya dapat berjalan den-
gan aman dan lancar. 

Namun pada beberapa kon-

disi penyulit dapat terjadi baik 
dalam kondisi dini dan dapat 
dengan mudah dideteksi, atau-
pun terjadi secara tiba-tiba teru-
tama di saat persalinan. Untuk 
itu, merencanakan persalinan 
mutlak harus dilakukan den-
gan sebaik dan sedini mungkin 
tanpa menunggu mendekati 
hari perkiraan lahir. Karena 
persalinan bisa terjadi sewaktu-
waktu, juga bukan oleh ibu dan 
suami saja tetapi juga keluarga 
atau masyarakat yang berada di 
sekitar ibu hamil tersebut. 

Perencanaan persalinan yang 
diketahui oleh masyarakat pada 
umumnya, identik terbatas pada 
di mana ibu akan melahirkan 
dan ditolong oleh siapa serta 
perlengkapan ibu dan bayi apa 
yang harus dibawa. Padahal 
tidak hanya itu saja, banyak hal 
lain yang juga wajib dipersiap-
kan dan saat ini harus dituliskan 
dalam Stiker P4K (Program 
Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi) yang 
diberikan pada ibu hamil. Se-
harusnya ditempel di rumah 
yang terdapat ibu hamil di da-
lamnya untuk diperhatikan dan 
dipersiapkan oleh keluarga dan 
masyarakat sekitarnya. 

 P4K tersebut antara lain  beri-
si rencana tentang : 
1.Persiapan fisik dan mental 

Siapkan fisik melalui pemer-
iksaan kehamilan secara rutin 
dan melaksanakan anjuran bi-
dan/dokter serta kenali dengan 
baik setiap tanda persalinan 
ataupun tanda bahaya. Siapkan 
mental/psikis dengan rileks, 
ikhlas dan semakin berserah 
mendekat pada Allah SWT serta 
positif thinking, buang jauh-
jauh pikiran negative ataupun 
trauma yang justru dapat mem-
buat persalinan akan menjadi 
sulit. 

2. Tempat dan penolong persali-

nan baik utama ataupun tujuan 
rujukan. 

Jika kondisi kehamilan ibu 
normal/tidak resiko tinggi, ibu 
dapat melahirkan di Bidan Prak-
tek maupun Puskesmas, namun 
tetap harus dipersiapkan dan 
didiskusikan dengan bidan ten-
tang rencana Rumah Sakit tem-
pat rujukan jika tiba-tiba terjadi 
penyulit. 

3.Transportasi ke tempat per-
salinan dan pendamping per-
salinan

Penting juga untuk mendis-
kusikan dengan suami dan kelu-
arga sejak dini, siapa yang akan 
mengantar dan naik apa ibu ke 
tempat bersalin saat tiba-tiba 
tanda persalinan ataupun tanda 
bahaya dirasakan oleh ibu. 

4.Pengambil Keputusan Utama 
dan kedua

Umumnya suami adalah 
pengambil  keputusan j ika 

diperlukan adanya persetujuan 
tindakan medis, namun pada 
beberapa kasus rencana tersebut 
tidak dapat terlaksana karena 
saat keputusan diambil suami 
belum berada bersama istrinya, 
misalnya masalh kesehatan/pe-
nyulit persalinan terjadi secara 
tiba tiba dan suami masih per-
jalanan dari bekerja atau tidak 
dapat dihubungi hal ini dapat 
berdampak pada keterlambatan 
pengambilan keputusan yang 
akhirnya berimbas pada kel-
erlambatan penanganan yang 
dapat mengancam jiwa ibu 
maupun bayi.

5. Persiapan dana atau jaminan 
kesehatan 

Persiapan ini tidak secara 
langsung dapat berpengaruh 
ke keadaan fisik ibu, namun 
jika dipersiapkan sebelumnya 
akan membuat ibu lebih tenang, 
misalnya jika menggunakan 
asuransi/bpjs maka syarat2 ad-

ministrasi dan pemahaman 
prosedur sebaiknya dipahami 
terleih dahulu supaya tidak 
menyebabkan kepanikan ibu 
ataupun suami yang harus disi-
bukkan dengan hal tersebut saat 
proses persalinan.

6. Pendonor Darah
Perdarahan masih menjadi 

penyulit persalinan yang cukup 
sering terjadi yang pada penan-
ganannya sampai pada transfuse 
darah dalam waktu secepatnya.  
PMI dan Bank Darah memang 
tersedia, tapi apakah jenis go-
longan darah yang dibutuhkan 
seketika selalu tersedia? Ini 
yang harus diantisipasi dengan 
mempersiapkan keluarga atau 
kerabat dengan golongan darah 
yag sama sebagai antisipasi jika 
kesulitan mendapatkan darah 
dalam waktu cepat. Itu sebab-
nya saat ini diawal pemeriksaan 
kehamilan ibu selalu diperiksa 
golongan darah disamping juga 

dilakukan pemeriksaan lengkap 
lainnya. 

Dengan perencanaan yang 
baik, diharapkan dapat men-
jadi rantai pencegah kematian/
kesakitan ibu dan bayi yang 
disebabkan karena 4 terlambat 
yaitu terlambat mendeteksi 
penyulit, terlambat mengambil 
keputusan, terlambat merujuk 
dan terlambat mendapatkan 
penanganan. Terlepas dari itu 
semua, persiapan yang matang 
akan membuat ibu mejalani 
proses dengan keadaan rileks 
dan tenang, dan jika ibu mela-
hirkan dengan tenang, ikhlas, 
dan pasrah secara alami, maka 
tubuhnya akan mengeluarkan 
zat endorfin yang membuat 
perasaan menjadi nyaman se-
hingga mengurangi, bahkan 
menghilangkan rasa nyeri dan 
akan mejadikan proses persali-
nan sebagai momen indah yang 
tidak terlupakan bagi ibu dan 
keluarga. l

Melahirkan Aman dan Tenang dengan P4K

Oleh 
Fitri Dwi Anggraini

Dosen Prodi D3 Kebidanan 

SURABAYA – Fakultas Kedokteran 
Gigi (FKG) Universitas Airlangga mem-
buka agenda konferensi internasional 
bertajuk The 5th Joint Scientific Meeting 
in Dentistry (JSMiD) di Aula Kahuripan, 
Lantai 3, Gedung Rektorat Unair. Agenda 
tersebut digelar selama dua hari, Selasa 
(2/10) dan Rabu (3/10).

Beberapa peneliti dari Jepang, Ma-
laysia, dan Korea Selatan dihadirkan. Di 
antaranya, Prof Kurihara Hidemi, DDS., 
Ph.D.; Prof. Takahashi Nobuhiro, DDS, 
Ph.D; Prof Maeda Takeyasu, DDS, Ph.D.; 
Guang Hong, DDS., Ph.D.; Prof. Koichi 
Kato, M. Agr., Ph.D.; dan Meekyoung 
Son, DDS., MDS., Ph.D 

Ketua Panitia The 5th JSMiD Irma Jo-
sefina Savitri, mengungkapkan FKG ru-
tin menggelar kegiatan serupa. Tahun ini 
FKG memiliki tiga agenda pelaksanaan 
konferensi internasional. Yakni, pada 
Agustus, Oktober, dan November.

Agenda kegiatan semacam itu sangat 
penting. Mengingat, lanjut Irma, diperlukan 
media untuk melihat perkembangan isu-isu 
bidang penelitian tertentu. Terutama ke-
dokteran gigi yang mencakup internasional. 
Termasuk dibutuhkannya media transfer of 
knowledge. Baik dari luar ke FKG maupun 
dari penelitian FKG ke pihak luar. 

”Banyak sekali penelitian-penelitian 
kita yang belum terpublikasi sehingga ini 
juga sasarannya nanti adalah untuk pub-
likasi internasional Scopus,” ujarnya.

Dalam konferensi itu pula, dipamer-
kan sebanyak 109 poster penelitian. 
Ditambah, ungkap Irma, terdapat 126 
paper penelitian yang siap untuk dipub-
likasikan di jurnal terindeks Scopus. 

”Karena itu, sasaran konferensi ini adalah 
para mahasiswa PPDGS (Program Profesi 
Dokter Gigi Spesialis, Red),” ucapnya.

Irma menambahkan, kolaborasi dari 
perguruan tinggi lintas negara sudah 
digelar FKG, baik berupa pendidikan di 
sana maupun student exchange. Bahkan 
sejumlah kolaborasi penelitian bersama 
sudah digelar. Misalnya, penelitiannya 
tentang obat-obatan herbal untuk pre-
ventive medicine.

”Saat itu saya bekerja sama den-
gan Horoshima University, Profesor 
Kurihara. Saya mempelajari tentang 
bagaimana membuat suatu obat yang 
bisa mencegah penyakit dalam rongga 
mulut, khususnya penyakit periodontal. 
Juga, kini tengah dijajaki soal penelitian 
mikrobium,” sebutnya.

Irma menjelaskan bahwa selama ini 
banyak yang berpikir holistik soal kesehatan 
gigit. Artinya, kita menganggapnya hanya 
sebagai gigi, bukan bagian dari tubuh kita. 
Karena itu, bahasan dalam konferensi terse-
but lebih mengacu pada bahwa kesehatan 
gigi adalah bagian yang tubuh kita. l end
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Kehilangan STNK L 5983 YW a/n. 
SAMSUL ARIFIN d/a. BUMISARI 
PRAJA SEL 1/8                        04.10.2018

Kehilangan STNK L 4532 KQ a/n. 
CHAIRUL PROBO K d/a.  KARANG 
REJO SAWAH 4/9                        04.10.2018

Kehilangan STNK L 3266 AE a/n. 
MOCH ARWIN SAPUTRA d/a. WON-
OREJO RUSUN WONOREJO BLOK 
WF 403                       04.10.2018

Kehilangan STNK L 4137 QS a/n. 
DITA YANUAR R d/a. DINOYO SE-
KOLAHAN 4/3 04.10.2018

Kehilangan STNK L 4207 DD a/n. 
PARMONO d/a. MULYOREJO 
UTR 145-A                    04.10.2018

Kehilangan STNK L 6473 TO a/n. 
NOR AINI IRA K d/a. KEDUNG 
RUKEM 4/62A                       04.10.2018

Kehilangan STNK L 4079 EX a/n. 
SADULLAH RY d/a. RUNGKUT ME-
NANGGAL 36                         04.10.2018

Kehilangan STNK L 6067 FJ a/n. TAN 
ING IN PIETER d/a. DELIMA NO.3
 04.10.2018

Kehilangan STNK L 9605 B a/n. 
ESAN WIYADI d/a. JUWINGAN 1/32 
 04.10.2018

Kehilangan STNK L 1809 WN a/n. 
PT. JAYA LAUT INTERNASIONAL d/a. 
MARGOMULYO INDAH 14-A     04.10.2018

Kehilangan STNK L 4091 VS a/n. 
LUTFIYAH d/a. SIMO KALANGAN 
2/179-K                        04.10.2018

Kehilangan STNK L 5623 AW a/n. 
BUASIM d/a. GUNUNGANYAR 
TAMBAK 3/1                   04.10.2018

Kehilangan STNK L 5529 FW a/n. 
IDA FARIDA NIA LUFAR d/a. SEMAM-
PIR TENGAH 1/19A                    04.10.2018

Kehilangan STNK L 3091 NL a/n. OEI 
KIEM LOEI d/a. KAPASAN 149
 04.10.2018

Kehilangan STNK L 5326 SV a/n. 
RISKY KRISDIANTORO d/a. WON-
OREJO 2/61                     04.10.2018

Kehilangan STNK L 6891 ZR a/n. 
Musri Hidayanti d/a. jl Sememi Jaya 
V-C Blok 3/23.                   04.10.2018

Kehilangan STNK L 5235 VM a/n. Lu-
casjulius Haga Kore d/a. jl Wisma Li-
dah Kulon Blok C-27.                 04.10.2018

Kehilangan STNK L 2028 KS a/n. 
Supardji d/a. jl Krukah Utara 5/23. 
 04.10.2018

Kehilangan STNK L 2989 VI a/n. Moch 
Marzuki d/a. jl Simo Gunung 4/9. 
 04.10.2018

Kehilangan STNK Minibus Th. 2012 
L 1790 HA a/n. Andreas Budiono d/a. 
Gunungsari Indah Blok Z-26 Sura-
baya                           04.10.2018

Kehilangan STNK Spd Mtr Th. 2005 
Warna Hitam L-3788-UJ a/n. Taufi q Ihfan 
d/a. Jambangan IX/19-A  Sby  03.10.2018

Kehilangan STNK Spd Mtr Th. 2003 
Warna Hitam L-2782-JR a/n. R. Sia-
mang Yudha B d/a. Bratang Gede 
3-F/9 Rw.07/10 Sby              03.10.2018

Kehilangan STNK L 2100 BH Spd 
Honda a/n. Mutmainah d/a. jl Kali-
waron 30                       03.10.2018

Kehilangan STNK L 3812 AT Spd 
Honda a/n. Sumari d/a. Jojoran 
2A Blok 1/3                   03.10.2018

Kehilangan STNK L 5910 AO Spd 
Honda a/n. Herviando A d/a. Barata 
Jaya 5/53                      03.10.2018

Kehilangan STNK L 6203 EX 
Spd Honda a/n. Nomo Prio W d/a. 
Bakung 1/2                       03.10.2018

Kehilangan STNK L 6244 EK Spd Su-
zuki a/n. Soenarnik d/a. Mojo 3 Br/22
 03.10.2018

Kehilangan STNK L 2599 BI Spd 
Honda a/n. Moch Iskandar d/a. Menur 
95
 03.10.2018

Kehilangan STNK L 848 AR Mbl 
Toyota a/n. Adam Evan R d/a. Dinoyo 
Br 35                          03.10.2018

Kehilangan STNK L 1271 ET Mbl a/n. 
Christina Olivia d/a. Pucang Adi 59
 03.10.2018

Kehilangan STNK L 2727 AN Spd a/n. 
Sylvinitah d/a. Jolotundo 73
 03.10.2018

Kehilangan STNK L 5903 DH Spd 
Ymh a/n. Mis Soegijanto d/a. Gubeng 
Kertajaya 1G/35                      03.10.2018

Kehilangan STNK L 5302 QU Spd 
Honda a/n. Achmad Susanto d/a. Si-
dotopo Jaya 2/22                03.10.2018

Kehilangan STNK L 2618 BO 
Spd Honda a/n. Jwan Iswanto 
d/a. Lebak Rejo 78 A        03.10.2018

Kehilangan STNK L 5362 EH a/n. 
MULYADI d/a. TAMBAK SEGARAN 
WETAN 1/38                       03.10.2018

Kehilangan STNK L 2581 KI a/n. 
MUNZIASIH d/a. JEMURWONOSA-
RI GG 1/35                    03.10.2018

Kehilangan STNK L 6691 VO a/n. 
IMAM SUPENO d/a. SIMO GUNUNG 
KRAMAT TMR 5/17 
 03.10.2018

Kehilangan STNK L 1957 PD a/n. 
ZULVIKAR BISRI d/a. UNTUNG 
SUROPATI 90                     03.10.2018

Kehilangan STNK L 2397 VO a/n. 
CHOESNUL ARIFIN d/a. SIMO 
RUKUN 1/17.                      03.10.2018

Kehilangan STNK L 4780 ZU a/n. 
Jumiati d/a. jl Jeruk Gg Tembu-
san Rt03/Rw02.                03.10.2018

Kehilangan STNK L 4575 YQ 
Spd Ymh a/n. Hadi Bastian d/a. 
Greges Brt 37                   02.10.2018

Kehilangan STNK L 2581 KI Spd 
Honda a/n. Munziasih d/a. Jemur 
Wonosari 1/35                    02.10.2018

Kehilangan STNK L 9 OZ Mbl 
a/n. Mas Ardlilah W d/a. Keputih 
Tegal 7/62                      02.10.2018

Kehilangan STNK L 515 ST a/n. 
Frangsiska Dwijayanti d/a.  jl Kutisa-
ri Utara 3/27.                 02.10.2018

Kehilangan STNK L 5414 MI a/n. Jesi-
ka Uki Wulandari d/a. jl Karah II/11.
 02.10.2018

Kehilangan STNK L 6325 ML a/n. 
Arief Rianata d/a. jl Dukuh Kupang 
Gg Lebar 127.                  02.10.2018

Kehilangan STNK L 2728 YL a/n. 
Juli Lesmono d/a. jl Banyu Urip 
Wetan 1/10.                  02.10.2018

Kehilangan STNK L 461 DJ a/n. Dewi 
Kartika d/a. jl Darmo Indah Barat 1/6.
 02.10.2018

Kehilangan STNK L 3953 ZX a/n. 
Muslimah d/a. jl Tambak Pring Timur 
1 No 9.                        03.10.2018

Kehilangan STNK L 800 SL a/n. 
Mandasari Lukito d/a. jl Graha 
Family Blok M-46            03.10.2018

Kehilangan STNK L 4826  FJ Spd 
Ymh a/n. Hosen d/a. Kapas Baru 3
/117                            02.10.2018

Kehilangan STNK L1706 YT Mbl 
Daihatsu a/n. Agus H d/a. Pete-
mon 1/92                      02.10.2018

Kehilangan STNK L 5314 CA 
Spd Honda a/n. Rudi Andoyo d/a. 
Jojoran 3/126                02.10.2018

Kehilangan STNK L 2067 MS Spd 
Honda a/n. Peny Rockma d/a. Ka-
rangrejo Tmr 2/15                  02.10.2018

Kehilangan STNK L 1890 FD Mbl a/n. 
Aldo Tanoto D d/a. Lebak Arum 5/53
 02.10.2018

Kehilangan STNK L 6329 MU 
Spd Ymh a/n. Maria M d/a. Jemur 
Ngawinan 2/15                  02.10.2018

KETUA PTNU : Rektor Unusa, Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng. 

DUTA/EnDAng
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