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Pakde Karwo: Radar Surabaya
Pelopor Kegiatan Sosial yang Positif

RADAR SURABAYA ● JUMAT, 25 JULI 2014 HALAMAN 13EDISI KHUSUS MUDIK

SURABAYA – Mudik saat ini
seolah sudah menjadi ritual
tahunan masyarakat Indonesia
saat Lebaran. Jutaan manusia
melakukan pergerakan dari
kawasan perkotaan menuju
pedesaan yang menjadi tempat
asal mereka. Sayangnya, biasa-
nya aktivitas mudik semacam
itu diiringi dengan permasa-
lahan serius yang hingga saat
ini masih belum tuntas. Satu di
antaranya adalah mahalnya
tiket transportasi untuk mudik.
Oleh karena itu, Radar Sura-
baya mencoba untuk memfasi-
litasi ritual tahunan itu dengan
mengadakan mudik gratis.

Bak gayung bersambut, ke-
giatan mudik gratis yang dise-
lenggarakan Radar Surabaya
tersebut mendapatkan apre-
siasi dari Gubernur Jawa Timur
Soekarwo. Menurut dia, yang
dilakukan Radar Surabaya ada-
lah sesuatu yang tepat. Sebab,
mudik gratis merupakan se-
buah kegiatan yang sarat de-
ngan nilai-nilai sosial. Kegiatan
ini juga sesuai dengan budaya
masyarakat Indonesia.

“Saya menilai bahwa Radar
Surabaya sudah memelopori
aktivitas sosial (mudik gratis,
Red) semacam itu. Karena itu,
yang seperti ini perlu dicontoh
oleh yang lainnya,” kata Pakde
Karwo, sapaan akrab Soekarwo.

Sebelumnya, Pemprov Jatim
juga sudah melakukan pem-

berangkatan mudik gratis bagi
masyarakat. Sebanyak 60 unit
bus telah diberangkatkan Pak-
de Karwo pada Senin lalu (21/
7). Namun, jumlah tersebut be-

lum mencakup jumlah armada
secara keseluruhan.

Pakde Karwo menambahkan,
pada tahun ini, Pemprov Jatim
mengerahkan sebanyak 584

bus. Jumlah tersebut menga-
lami kenaikan sebesar tujuh
persen. Menurut dia, semua
bus itu akan melayani semua
rute mudik di dalam Provinsi

Jatim. Di antaranya adalah
Surabaya-Situbondo-Banyu-
wangi, Surabaya-Jember-Ba-
nyuwangi, Surabaya-Malang-
Blitar, Surabaya-Tuban, Sura-

baya-Bojonegoro, dan beberapa
rute lainnya.

“Totalnya adalah 19 rute mu-
dik di dalam provinsi, terma-
suk ke Madura,” kata dia.

Pemprov Jatim akan memer-
cayakan persoalan mudik gratis
tersebut kepada Dinas Perhu-
bungan Dan Lalu Lintas Ang-
kutan Jalan (Dishub LLAJ) Ja-
tim. Mudik gratis itu rencana-
nya akan diselenggarakan Pem-
prov Jatim hingga 26 Juli. Na-
mun, hal itu dilakukan bagi me-
reka yang mudik gratis dengan
menggunakan armada bus.

Sedangkan, masyarakat yang
mudik dengan kapal laut, Pem-
prov Jatim akan melaksanakan-
nya hingga 27 Juli. Rute penye-
berangan yang akan dilayani
adalah Surabaya-Masalembo,
Tanjung Wangi-Sapeken, dan
Kalianget-Kangean.

Pakde Karwo berharap, ke de-
pannya Radar Surabaya terus
konsisten menjadi pelopor ber-
bagai program pengabdian ma-
syarakat semacam itu.

“Disayangkan jika kegiatan
ini tidak dilanjutkan. Jika
Pemprov Jatim, Radar Sura-
baya, ditambah instansi lain
turut melakukan hal mulia
seperti ini, tentunya hal ini ber-
manfaat bagi saudara-saudara
kita yang ingin mudik, namun
kantong mereka pas-pasan,”
pesan Pakde Karwo lalu ter-
senyum. (jan/c2/hen)

DOK

ANTUSIAS: Para peserta Mudik dan Balik Gratis 2013 Radar Surabaya bareng Yamaha antusias menyambut Pakde Karwo saat meninjau di dalam bus.


