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Petugas Dishub
Dilarang Cuti dan Libur

HAMPIR seribu personel Dinas Perhubungan
(Dishub) Kota Surabaya
ditugaskan untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban angkutan selama arus mudik
dan libur Lebaran 2019. Sebanyak 946 petugas itu diterjunkan ke posko-posko,
terminal, hingga tempattempat keramaian.
Kepala Dishub Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat
mengatakan, pihaknya
bersinergi dengan beberapa instansi untuk memastikan kelancaran selama
arus mudik Lebaran 2019.
“Selama Lebaran kami tidak cuti dan libur, tapi
gantian. Kami juga siapkan pos Lebaran, baik di
kantor maupun terminalterminal,” kata Irvan.
Sejak awal Mei, Dishub
Surabaya bersama jajaran
Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung
Perak, serta Gartab III Surabaya juga telah melakukan pengecekan kelayakan kendaraan di terminal-terminal. Seperti kelengkapan administrasi
kendaraan, emisi, hingga
tes kesehatan bagi para
pengemudi.
“Kalau ramp check (inspeksi keselamatan) rutin
di terminal kita sudah lakukan pengecekan tiap
hari. Tapi khusus untuk
yang lebih spesifik, seperti

JALUR BUS: Sejumlah penumpak yang memanfaatkan transportasi
bus antar kota, mulai memadati terminal Purabaya untuk mudik ke
kampung halaman.

pemeriksaan kesehatan
(pengemudi), fisik, dan tes
urin seminggu bisa dua,
sampai tiga kali,” jelasnya.
Para pengemudi angkutan umum yang telah lulus
akreditasi maupun layak
jalan diberikan sebuah
tanda stiker di depan kaca
kendaraan. Karena itu, Irvan mengimbau kepada
pengguna angkutan umum
agar memilih bus yang sudah berstiker atau sudah
melakukan ramp check keselamatan.
Dishub juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya untuk menyiapkan posko
kesehatan yang terdapat
di beberapa lokasi. Hal ini
dilakukan untuk membantu para pemudik yang
membutuhkan layanan

si) sebanyak 470 dan AKDP (Antar Kota Dalam
Provinsi) sebanyak 527.
Angkutan kota yang disiagakan sebanyak 144 unit,
ditambah dengan armada
Suroboyo Bus.
Tak hanya itu. Irvan menyebut, Dishub Surabaya
juga telah menyiapkan armada bus cadangan untuk
mengantisipasi kelambatan
kedatangan bus saat mudik.
“Baik itu bus pariwisata, bus
damri, atau alih trayek dari
yang sepi ke ramai,” katanya. (gin/rek)
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MUDIK: Sejumlah penumpang mulai memenuhi terminal bus Purabaya, untuk mudik ke kampung
halaman mereka.

kesehatan. Para pemudik
bisa mendapatkan layanan kesehatan di posko
tersebut secara gratis.
Di samping itu. Irvan
menegaskan, pihaknya juga melakukan pengamanan dan penertiban di Jalan Medaeng yang berpotensi menyebabkan kemacetan. “Kami bekerja sama
dengan Polresta Sidoarjo
dan Polsek Waru. Nanti
kita akan operasi gabungan patroli bersama untuk
menertibkan angkutan online,” terangnya.
Untuk mengantisipasi
terjadinya penumpukan
penumpang saat mudik
Lebaran, sebanyak 997
bus telah disiagakan untuk melayani trayek ke sejumlah daerah. Bus AKAP
(Antar Kota Antar Provin-

Pastikan Rumah dalam Kondisi Aman
WALI Kota Surabaya Tri Rismaharini berpesan kepada warganya yang
mudik Lebaran ke kampung halaman
masing-masing agar memastikan rumah yang ditinggalkan dalam kondisi
aman. ”Bagi warga yang mudik mohon diperiksa kunci rumah,
pintu, jendela, listrik, gas,
dan lainnya,” katanya.
Menurut dia, hal itu perlu disampaikan kepada
masyarakat karena sudah
ada beberapa kejadian, di
mana rumah yang ditinggalkan penghuninya terbakar, baik itu karena korleting listrik maupun gas.
”Dua kali saya melihat warga saya rumahnya terbakar
karena kompor
gas,” ujarnya.
Risma juga
berpesan kepada pemudik dari kota
itu untuk
berhatihati dal a m
perjala-

nan dan tidak terburu-buru untuk
sampai tujuan karena yang ditunggu keluarga di kampung halaman itu
kehadiran secara fisik dan bukan kabar atau berita.
”Datang dengan kondisi sehat itu
lebih penting dibandingkan segala keterlambatan lainnya.
Kalau capai istirahat, banyak
tempat istirahat yang disediakan pihak kepolisian maupun
Dinas Perhubungan dan pihak lain,” ujar dia.
Risma mengingatkan, Lebaran ini bisa menjadi pemersatu, bukan hanya saat
bersilaturahim saat
Lebaran, melainkan juga bisa
bersilaturahim
seterusnya.
”Karena itu,
sangat penting bagi keberhasilan
dan ke
s u k 
sesan
kita,”
katan y a .
(gin/
rek)
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