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SURABAYA-Gelombang
pemudik yang hendak me-
rayakan hari raya Idul Fi-
tri 1433 H tahun ini mulai
bergerak menuju kampung
halaman masing-masing.
Sesuai hasil survei yang di-
lakukan Kementerian Per-
hubungan terhadap sekitar
12.000 rumah tangga di 12
kota besar di Jawa, Bali,
Sumatra, Kalimantan, dan
Sulawesi, memperkirakan
sedikitnya 25 juta orang
akan pulang ke kampung
halaman (mudik). Dari
jumlah itu, 20 juta perge-
rakan di antaranya berpu-
tar di Jawa, termasuk Ja-
tim, didominasi transpor-
tasi angkutan jalan, sekitar
87 persen.

Dari sisi pilihan alat
transportasi, berdasarkan
survei itu, sebagian besar
pemudik (40 persen) meng-
gunakan berbagai jenis bus
(eksekutif, ekonomi, bus
mudik gratis). Sementara itu,
si sanya menggunakan sepe-
da motor (25 persen), mobil
pribadi dan mobil sewa (21
persen), kereta api (8 persen),
dan pesawat (3,5 persen).

Melihat besarnya angka
pemudik ini, kemacetan la-
lu lintas akan menjadi ke-
niscayaan. Apalagi, kondisi
jalan di wilayah Jatim juga
tidak seluruhnya baik, bah-
kan banyak yang rawan
longsor. Karena itu, Dinas
Perhubungan dan LLAJ
Provinsi Jatim membuat
kebijakan melarang ken-
daraan besar beroperasi
melintas di jalan mulai H-
4 hingga H+1 atau mulai
15-20 Agustus mendatang,
kecuali yang memuat sem-
bako, BBM, BBG, susu se-
gar, hewan ternak, dan air
mineral, dan kendaraan be-
sar yang dapat izin khusus
dari Dishub. Di luar itu,
kendaraan besar akan di-
tindak tegas, ditilang.

“Kebijakan ini kita buat
untuk kelancaran arus mu-
dik lebaran  tahun ini,” tutur
Kepala Dinas Perhubungan
dan LLAJ Provinsi Jatim
Wachid Wahyudi, kema-
rin.Wachid mengatakan pi-
haknya akan all out mem-
berikan pelayanan ke ma-
syarakat. Tak hanya tenaga
dan pikiran, sejumlah fa-
silitas seperti jembatan tim-
bang yang tersebar di seluruh
wilayah Jatim, juga akan
ditutup untuk dijadikan rest
area (tempat istirahat) se-
lama arus mudik dan balik,
mulai H-7 hingga H+7.

Bekerja sama dengan se-
jumlah sponsor, jembatan-
jembatan timbang yang di-
sulap jadi rest area tersebut
akan dilengkapi berbagai
fasilitas, mulai tempat is-
tirahat, tukang pijat, makan
ringan, minum, dan be-
berapa fasilitas lainnya se-
lama 24 jam, termasuk hi-
buran. “Pemudik juga bisa
bermalam,” tutur Wahid.

Rest area tersebut, lanjut
dia, bukan hanya dikhu-
suskan bagi kendaraan pri-
badi, tapi juga kendaraan
umum. Diharapkan, keber-
adaan rest area dadakan
bisa membantu para pe-
mudik untuk kelancaran
arus mudik balik tahun ini.

Sementara itu, Kabid  Pe-
meliharaan Jalan Dinas PU

ta Pacitan dan Arjosari
sampai Porwantoro.

D i wilayah Trenggalek
daerah yang rawan longsor,
yakni antara perbatasan
Kabupaten Pacitan dengan
Jarakan serta Trenggalek
dengan perbatasan Kabu-
paten Ponorogo. Sementara
di wilayah Madura, yakni
di Kabupaten Sampang an-
tara Ketapang hingga So-
tabar serta perbatasan Ko-
ta Sampang dengan Ke-
tapang. Sedangkan di Pa-
mekasan yang rawan long-
sor antara perbatasan Kota
Pamekasan dengan Sotabar.

Di tempat terpisah, Ke-
pala Seksi Pembinaan
Angkutan Dinas Perhu-
bungan dan LLAJ Jatim
Bambang Sugiarso me-
nyatakan  di antara titik ke-
macetan paling parah yang

Bina Marga Pemprov Jatim
Made Sukartha mengingat-
kan agar pemudik mening-
katkan kewaspadaan ter-
jadinya rawan bencana long-
sor di Jatim. Mengingat,
ada beberapa titik rawan
bencana longsor di sejumlah
wilayah. Ia lalu mencontoh-
kan di wilayah Banyuwangi
di sekitar Bajul Mati-Ke-
tapang, dan kemudian di
perbatasan antara Kabu-
paten Jember dengan Gen-
teng Kulon.

Lalu, di kawasan Sumber-
jati/Sempolan Jember de-
ngan perbatasan Banyu-
wangi. Situbondo dengan
perbatasan Banyuwangi dan
Buduan-Bondowoso. Luma-
jang di perbatasan dengan
Kabupaten Malang. Probo-
linggo di Lawean-Sukapura,
Sukapura - Ngadisari.

Wilayah Malang antara
Turen dengan perbatasan
Kabupaten Lumajang. Talok-
Druju-Sendang Biru. Per-
batasan Kota Batu dengan
Kabupaten Kediri. Batu-
Cangar. Wilayah Mojokerto
yakni antara Pacet hingga
Cangar. Ngondang-Pacet-
Trawas. Wilayah Bojonegoro
hingga Nganjuk. Lalu, di
wilayah Ponorogo, daerah
yang rawan longsor seperti
antara Dengok dengan per-
batasan Kabupaten Pacitan.
Perbatasan Kabupaten
Trenggalek dengan Dengok.

Pacitan antara perbatasan
dengan Provinsi Jawa Te-
ngah dengan perbatasan
Kota Pacitan. Perbatasan Ko-
ta Pacitan dengan perbatas-
an Kabupaten Trenggalek.
Perbatasan Kabupaten Pono-
rogo dengan perbatasan Ko-

Kepala Dinas Perhubungan
dan LLAJ Provinsi Jatim

Wachid Wahyudi

bakal terjadi adalah di Probo-
linggo. Karena, daerah ter-
sebut merupakan titik ber-
temunya kendaraan dari em-
pat jurusan; Surabaya, Ma-
lang, Banyuwangi, dan Jem-
ber. Ditambah bakal ada pa-
sar tumpah di daerah Ra-
muyoso. “Untuk menghin-
dari jalur macet itu, bisa
milih jalur Kertajaya Grati
terus ke Tongas sampai ke
Lumnang,” jelas dia.

Daerah potensi macet
lain, kata dia, adalah pasir

putih. Di daerah ini dipas-
tikan macet karena men-
jadi daerah wisata. Pemu-
dik bisa menghindari titik
itu dengan masuk ke ka-
nan lewat pertigaan Subo-
Bondowoso terus ke Praje-
kan. Kemudian, di Madura
juga punya potensi macet
karena tiap lebaran selalu
ada pasar tumpang di se-
panjang jalan mulai Bang-
kalan, Sampang, Pameka-
san, sampai Sumenep. Se-
hingga pemudik bisa cari ja-

lan alternatif dengan lewat
utara seperti Tanjung Bumi
terus ke Sumenep.

Begitu di wilayah Mojo-
kerto, hingga ke Ngawi juga
bakal terjadi banyak titik
kemacetan seperti di Sim-
pang Empat Mojokerto, ke-
mudian Mojo Agung, Sim-
pang Tiga Kediri, dan Sa-
radan. “Karena jalan jalur
alternatifnya kecil, ya akhir-
nya pakai sistem buka tutup
untuk mengurai kemacetan,”
jelas dia. (rou/kin)


