
layouter: hadi

KAMIS ● 16 ● AGUSTUS 2012 HALAMAN  27● ● LIPUTAN KHUSUS MUDIK LEBARAN

kat menggunakan angku-
tan jalan dari Surabaya se-
banyak 964.314 orang, naik
5 persen dibandingkan
dengan tahun lalu yang
sejumlah 918.442 orang.

Untuk perkiraan puncak
arus mudik yang menggu-
nakan angkutan jalan tahun
ini adalah pada H-2 sebelum
Lebaran. Diperkirakan akan
ada 121.943 orang pemudik
yang akan datang maupun
berangkat dari Surabaya.

“Seperti halnya tahun
lalu, puncak arus mudik
untuk tahun ini juga akan
jatuh pada H-2 Lebaran. Di-
mana peningkatannya di-
bandingkan hari-hari mu-
dik lainnya bisa mencapai
60 persen,” jelas Subagio.

Sementara itu, M Saryo,
Humas Angkasa Pura I me-
ngatakan bahwa puncak
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para masyarakat yang me-
lakukan mudik sudah ter-
lihat sejak dua minggu
yang lalu. Walaupun baru
sebagian kecil, tapi sejak
dua minggu lalu sudah ba-
nyak masyarakat yang su-
dah tidak mempunyai
tanggungan pekerjaan dan
urusan memilih untuk
mudik lebih awal.

Bahkan pada H-7 yang
jatuh pada Minggu (12/8)
lalu terjadi lonjakan yang
cukup besar terhadap pemu-
dik yang menggunakan ang-
kutan jalan. Data Dinas Per-
hubungan (Dishub) Sura-
baya mencatat di terminal
Purabaya, terjadi lonjakan
penumpang yang berangkat
mencapai 54.388 orang.
Angka tersebut meningkat
99,15 persen dibandingkan
dengan hari biasa yang ha-
nya ada sekitar 27.900 or-
ang per harinya. Sedangkan
para penumpang yang
datang mengalami kenaikan
92,31 persen dari hari biasa
yang hanya 25.200 orang
menjadi 52.940 orang.

“Walaupun untuk puncak
mudik kami memprediksi
jatuh pada hari Jumat, tang-
gal 17 Agustus, atau H-2 Le-
baran, akan tetapi pada hari
minggu (12/8) lalu kenaikan-
nya cukup signifikan,” terang
Subagio Utomo, Kepala Bi-
dang Pengendalian dan
Operasional Dishub Surabaya.

Untuk tahun ini sendiri
perkiraan pemudik yang
datang ke Surabaya yang
menggunakan angkutan ja-
lan sebesar 1.062.184 or-
ang, naik 5 persen diban-
dingkan dengan tahun
2011 yang jumlahnya
1.011.604. Sedangkan un-
tuk pemudik yang berang-

mudik bagi pemudik yang
menggunakan angkutan
udara akan jatuh pada H-3
Lebaran atau tepatnya hari
ini. “Untuk pemudik yang
menggunakan angkutan
udara, puncaknya akan
jatuh pada H-3 Lebaran,
seperti halnya tahun lalu.
Dimana peningkatannya
sudah mulai terlihat sejak
H-5 kemarin,” papar Saryo.

Selama masa pemantauan
di Bandara Juanda mulai H-
7 sampai dengan H+7 Le-
baran, diperkirakan jumlah
penumpang kurang lebih
akan mencapai 741.486 or-
ang dan akan diangkut oleh
5.461 pesawat udara. Se-
dangkan untuk jumlah pe-
mudik tahun ini dibanding-
kan dengan tahun 2011 lalu
mengalami peningkatannya
sebesar 13 persen.

“Dari hasil pantauan
kami, untuk tahun ini jum-
lah pemudik yang melalui
Bandara Juanda mengalami
peningkatan sebesar 13
persen dibandingkan de-
ngan tahun lalu,” ujar Saryo.

Untuk musim mudik ta-
hun ini memang lebih pa-
dat dan jumlah pemudik
pun meningkat, seperti pre-
diksi secara nasional bah-
wa untuk jumlah pemudik
tahun 2012 ini mengalami
kenaikan sebesar 25 persen
dibandingkan dengan ta-
hun 2011 lalu. Sedangkan
untuk puncak arus balik-
nya diprediksi akan jatuh
pada H+7 Lebaran. Dengan
kenaikan jumlah lebih
banyak dari pada pemudik,
karena sudah menjadi tren
adanya urbanisasi setelah
Lebaran. (nur/hen)

SURABAYA -Dinas
Perhubungan (Dishub)
Kota Surabaya mengung-
kapkan, lima jenis moda
angkutan siap mengan-
tarkan pemudik di musim
Lebaran tahun 2012 ini.
Angkutan Lebaran terse-
but mempunyai masa
operasional khusus selama
musim mudik/balik.

Kelima moda angkutan
dan masa operasional ter-
sebut yaitu, angkutan ja-
lan yang mulai beroperasi
dari H-7 hingga H+7 Le-
baran, ASDP (Angkutan
Sungai, Danau, dan Pe-
nyeberangan) mulai bero-
perasi dari H-7 hingga
H+7 Lebaran, angkutan
udara yang mulai berope-
rasi dari H-7 hingga H+7
Lebaran, angkutan laut
mulai beroperasi dari H-
15 hingga H+15 Lebaran,
dan angkutan kereta api
yang mulai beroperasi dari
H-7 hingga H+7 Lebaran.

Bambang Susanto, Wa-
kil Menteri Perhubungan
menjelaskan, diperkira-
kan selama musim Leba-
ran tahun ini, jumlah pe-
mudik di Indonesia seki-
tar 2,2 juta orang, mening-
kat sebesar 25 persen di-
bandingkan dengan ta-
hun lalu. “Dari 2,2 juta
pemudik tersebut, 30 per-
sennya adalah pemudik
yang daerah tujuannya di
Jatim,” ujar Bambang
saat meluncurkan Kereta
Rel Diesel Elektrik (KR-
DE) AC Arjuno Express
dan Kelud Express untuk
mudik gratis, di Su-
rabaya, Senin (13/8) lalu.

Sebagian besar aktivi-
tas pulang kampung ma-
syarakat masih di sepu-
tar Pulau Jawa saja, oleh
sebab itu pilihan trans-
portasi lebih banyak pada
angkutan jalan dan ke-
reta api. “Bahwa diantara
beberapa jenis moda
angkutan tersebut, keba-
nyakan masih didominasi
oleh penggunaan angku-
tan jalan dan kereta api,”
terang Bambang.

Sementara itu, Kepala
Bidang Pengendalian dan
Operasional Dishub Su-
rabaya, Subagio Utomo
mengatakan, untuk ta-
hun ini, diprediksi jum-
lah pemudik yang me-

manfaatkan angkutan
jalan akan naik 5 persen
dibandingkan dengan
tahun lalu. “Dari data
Dishub, untuk tahun ini
akan ada kedatangan pe-
mudik ke Surabaya yang
menggunakan angkutan
jalan sekitar 1.062.184
orang, naik 5 persen di-
bandingka dengan tahun
2011 lalu yang hanya
1,011,604 orang. Dan ke-
berangkatan dari Sura-
baya sebanyak 964.364
orang, naik 5 persen di-
bandingkan dengan ta-
hun lalu yang sekitar
918,442 orang,” papar
Subagio, kemarin.

Untuk kesiapan angku-
tan, pihak Dishub telah
berkoordinasi dan me-
mantau ketersediaan
angkutan mudik lebaran.
Untuk angkutan bus sen-
diri, diterminal Purabaya
ada sebanyak 481 unit
bus AKAP (antar kota an-
tar provinsi), 1.972 unit
bus AKDP (antar kota da-
lam provinsi), dan 218
unit bus kota. Sedangkan
di terminal Tambak Oso
Wilangun ada sebanyak
111 unit bus AKAP, 360
unit bus AKDP, dan 64
unit bus kota.

Untuk angkutan kereta
api, ada 30 rangkaian ker-
ta api dan KRD utama
yang berangkat dari sta-
siun Surabaya Kota, sta-
siun Pasar Turi dan Gu-
beng yang siap membe-
rangkatkan pemudik dari
Surabaya keberbagai dae-
rah di Jatim dan daerah-
daerah lain di pulau Jawa.
“Selain kereta utama itu,
masih ada 4 kereta api
tambahan dan 2 KRD
tambahan selama lebaran
ini,” ujar Subagio.

Untuk armada laut
yang berangkat dari pela-
buhan Tanjung Perak,
ada 8 perusahaan yang
siap menjadi angkutan
lebaran, termasuk tam-
bahan dari Dishub. Di-
mana jumlah keseluru-
han armada kapal laut
ada sekitar 33 unit ar-
mada. Sedangkan untuk
penyeberangan Ujung
Kamal, ada enam armada
yang siap beroperasi.

Untuk angkutan udara
yang di Bandara Juanda,
ada sekitar 15 operator pe-
nerbangan dengan tujuan
kedatangan Surabaya,
dan tujuan keberangkatan
ke berbagai daerah di In-
donesia. (nur/hen)
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MODA BEROPERASI
Angkutan Jalan H-7 hingga H+7
ASDP H-7 hingga H+7
Angkutan Udara H-7 hingga H+7
Angkutan Laut H-15 hingga H+15
Angkutan KA H-7 hingga H+7

SUMBER: DISHUB KOTA SURABAYA

ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA

PEMUDIK: Aktivitas para pemudik Lebaran 2012 sudah terlihat sejak dua minggu yang lalu. Namun
demikian, puncak mudik tahun ini diperkirakan jatuh pada hari ini (16/8) dan besok (17/8).

ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA

MODA KA: Salah satu moda transportasi angkutan kereta
api siap mengangkut pemudik Lebaran 2012.


