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Sri Rahayu Puspita Sari

Nurul Komariyah

Mudik Gratis, Jos deh
LEBARAN selalu menjadi momen yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia. Pada hari kemenangan umat Islam itu, mereka
bisa berkumpul dengan keluarga.
Ini pulalah yang jadi angan-angan
Nurul Komariyah.
Karena itu, setiap lebaran, Nurul
selalu mengajak seluruh keluarganya di Surabaya mudik ke tempat
kelahirannya, Dusun Gempleng,
Agares, Trenggalek. “Tujuh tahun
saya ikut mudik gratis Radar
Surabaya. Selalu ada yang beda
dan baru,” kata warga Embong
Kaliasin tersebut.
Nurul pun begitu percaya diri
mengenalkan mudik gratis kepada
keluarga dan saudaranya. “Saya
selalu bilang, enak ikut mudik
gratis Radar Surabaya , dapat
minum, tidak dusel-duselan. Pokoknya, jos deh,” tegasnya.
Menurut Nurul, pengalaman

yang paling berkesan mengikuti
mudik gratis adalah bisa makin
akrab dengan orang-orang baru
dalam bus. Sebab, sebagian pemudik memiliki tujuan yang sama,
yakni Trenggalek. Para pemudik
p u n
tak segan-seg a n
bercanda
de-

umum itu, para penumpang sering
individual.
Sebab, beberapa
penumpang
turun di kota
yang berbeda.
(nur/c1/jee)

ngan
sesama
warga kota
asalnya.
Nurul mengungkapkan, itu jelas berbeda dari naik bus di
terminal. Dengan bus

Mudik Asyik Bersama Keluarga
BAGI Sri Rahayu Puspita
Sari, mudik gratis kali ini merupakan yang keempat. Menurut warga Darmorejo tersebut, mudik gratis lebih enak,
nyaman, dan hemat biaya. Dia
juga bisa menikmati perjalanan dengan santai. “Pokoknya, ini jauh lebih enak
daripada naik kendaraan
umum. Saya bisa santai dan
asyik menikmati perjalanan
bersama suami dan anakanak,” terang wanita yang mudik ke Banyuwangi tersebut.
Bersama anaknya, Syafira
Khairunnisa, dan suaminya,
Sri mendaftar mudik dan
tidak ingin melewatkan
kesempatan tersebut. Apa-
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lagi, fasilitas mudik gratis
tersebut sangat memudahkan
masyarakat. Khususnya masyarakat menengah ke bawah. “Harga tiket dan ongkos

transportasi lainnya kan tidak
murah. Kalau ada mudik
gratis seperti ini, sangat
memudahkan kami,” terangnya. (nur/c1/jee)
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Mujiono

Asyiknya Mudik Ramai-Ramai
PENDAFTAR mudik gratis
bukan hanya perseorangan
atau keluarga. Ada juga yang
mendaftar secara berkelompok
dengan tujuan yang sama. Itu
dilakukan Mujiono, 47. Lakilaki yang bekerja di sebuah
perusahaan percetakan tersebut sudah mendaftar 40 kursi
jurusan Jember dan 39 kursi
jurusan Madiun untuk temanteman setempat kerjanya.
“Saya daftar untuk 79 orang.
Sebanyak 40 di antaranya
jurusan Jember dan sisanya
jurusan Madiun. Ini daftar
ramai-ramai untuk teman-

teman di tempat kerja saya,”
ujar ayah dua anak tersebut.
Sejak kali pertama diadakan
mudik gratis bareng Yamaha
yang bekerja sama dengan
Radar Surabaya , Mujiono
sudah tahu dan mengajak
teman-teman di tempat kerjanya mendaftar.
Menurut dia, persyaratan
yang mudah dan fasilitas yang
nyaman menjadi alasannya
selalu mengikuti mudik gratis.
“Teman-teman kerja saya juga
sudah suka, apalagi mudiknya
ramai-ramai,” ungkapnya.
(nur/c1/jee)
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