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Perjalanan Bebas dari Asap Rokok

Menyenangkan,
Tak Berdesak-desakan

Keamanan Lebih Terjamin

Trauma Hampir Kecopetan

Mudik Nyaman, Cucu Tak Rewel

Kayak Naik Mobil PribadiMenyenangkan,
Tak Berdesak-desakan

IMAM Yudianto (44) sudah lima kali mengikuti Mudik
Gratis bareng Radar Surabaya-Yamaha. Menurutnya
pulang ke kampung halaman di  Jl Cokroaminoto, Treng-
galek  bersama keluarga rutin dilakukan setiap lebaran
tiba. Untuk mudik kali ini, pria yang beralamat di Jl

Jambangan 129 Surabaya ini pulang
bersama istri Efri swandayani (42) dan
putra-putrinya. Imam mengaku senang
bisa ikut mudik gratis, karena tidak
berdesak-desakan. Tentu ini, akan

menjadi perjalanan yang menyenangkan
bagi putra-putrinya, Maurelia

Vidiara Auliavia (13), Meviayu
Vicitradara (10), dan  Divio

Naufal Surya (7). “Me-
nyenangkan tidak

berdesak-desakan,”
ujarnya. (no)

AMELIA antusias mengi-
kuti Mudik Gratis 2012

Bareng Radar Surabaya-
Yamaha. “Baru kali

pertama ikut mudik, ingin
cepat-cepet ketemu Bude di

Madiun,” katanya. Untuk
menikmati lebaran di

kampung, Amelia mengajak
enam keluarganya untuk

bersama-sama mudik
bareng. Mulai ayah, adik,

ibu dan misanan.
Amelia mengaku mengi-

kuti Mudik Gratis Bareng
Radar Surabaya-Yamaha

ingin perjalanannya
nyaman. “EhmÖ di bus bisa

bercanda sama keluarga,
gak dusel-duselan lagi,

seperti naik mobil pribadi
saja” ucapnya sembari

tertawa. (han/no)

Keamanan Lebih Terjamin
YULFA (24) yang bekerja di

Hartono Wiratanik ini, tak
pernah merasakan ikut
mudik gratis. “Tahun lalu
sebenarnya, ingin ikut mudik
di sini (Radar Surabaya-
Yamaha), tapi dengar info
dari teman sudah habis,” ujar
cewek yang juga kuliah di
Universitas PGRI Adi
Buwana (Unipa) Surabaya.

Yulfa memilih ikut Mudik
Gratis bareng Radar
Surabaya-Yamaha,
alasannya lebih nyaman.
Selain itu, dia yang akan
pulang ke Desa Kanten,
Kecamatan Babad, Ponorogo
ini takut kecopetan, bila naik
bus umum. “Kalau pulang
naik bus umum banyaknya
copetnya,” kata Yulfa yang
berdomisili di Jl Rungkut Lor
Gang VII ini. (no)

BAGI Emi Sriyanto memilih mudik dulu ke Jember ikut Mudik Gratis 2012 bareng
Radar Surabaya-Yamaha. Sedangkan, keluarganya di Surabaya mudik belakangan.
Emi beralasan ingin menikmati perjalanan dengan fasilitas yang representatif. “Sudah
pakai bus pariwisata, fasilitasnya lengkap lagi, ada AC dan bisa nonton televisi,” kata
Emi.  Selain alasan fasilitas, Emi ingin perjalanan mudiknya tak terganggu asap
rokok. “Kalau ikut naik bus umum, sudah panas, banyak maling. Pastinya bersih dari
asap rokok,” katanya. (han/no)

Trauma Hampir Kecopetan
SURABAYA-Yamaha memang tidak

perlu diragukan lagi. Itulah alasan Siti
Romlah ikut mudik gratis ke kampung
halamannya di  Bandung, Tulungagung.
“Senin (14/8) lalu, saya trauma pulang ke
Tulungagung sendirian, tas sudah dibuka
sama maling. Mungkin malingnya belum
untung, makanya dompet saya masih
aman,” kata Romlah, guru SMAN 1 Pakel,
Tulungagung ini. Yang paling berkesan,
lanjut mahasiswi Pasca Sarjana Unesa ini
alasan ikut mudik gratis yakni ingin
merasakan sensasi mudik gratis bersama
rombongan lainnya. “Seneng sekali ya, bisa
berebut bingkisan dan kenalan sama orang
di bus yang insyaallah aman dibandingkan
di Bungurasih,”  katanya. (han/no)

ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA

Mudik Nyaman, Cucu Tak Rewel
SUWARDIANTO (53) asal Maospati, Magetan mengaku

tiga kali mengikuti Mudik Gratis bareng Radar Surabaya-
Yamaha. Lelaki yang bekerja di PT Langgeng Makmur, Waru
ini memesan lima tiket tujuan Madiun. Karyawan pabrik
yang memproduksi alat-alat rumah tangga ini pulang bersama
istri Suwarsih, anak, cucu, kakak, dan keponakannya.

“Kalau ikut mudik gratis enak, cucu tidak rewel. Cucu
saya Arthalitha Erwanda Putri sudah dua kali ini ikut
mudik,” ujarnya. Tak lupa dia juga memberikan masukan,
agar panitia mudik kali ini dalam pembagian bingkisan
agar lebih teratur.”Jadi tidak semrawut,” sarannya. (no)
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Kayak Naik Mobil Pribadi
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