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LEBIH EFISIEN: Para calon penumpang menunggu keberangkatan kereta api (KA) di Stasiun KA Pasar Turi, Surabaya.

Okupansi KA Capai
793.500 Penumpang
PERSIAPAN angkutan mudik Le
baran mendapat perhatian DPRD Ja
wa Timur. Sejumlah anggota Komisi
D pun melakukan inspeksi di Stasiun
Kereta Api Pasar Turi Surabaya.
Peninjauan ini dipimpin Wakil Ketua
Komisi D DPRD Jatim Habib Mahdi
dan Kepala Stasiun Pasar Turi dan
Humas PT KAI Daop 8 Surabaya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim
Habib Mahdi mengapresiasi positif
kebijakan diskon tiket kereta api (KA)
sampai 40 persen pada Lebaran ini.
“Tarif untuk kereta api ada contra
flow. Jadi, yang berangkat dari Sta
siun Pasar Turi ke Jakarta dalam pe
kan ini ada diskon 40 persen,” katanya.
Menurut Mahdi, harga tiket KA
akan kembali normal setelah Lebaran.
Anggota dewan datang di Stasiun
Pasar Turi utuk melihat persiapan
angkutan Lebaran. “Sebab, setiap
musim Lebaran itu arus mudik selalu
melonjak. Keamanan dan kesehatan
perlu diperhatikan,” terangnya.
Di Stasiun Pasar Turi tidak ditemu
kan masalah yang menonjol. Baik dari
pelayanan hingga calon pemudik yang
mengalami gangguan kesehatan.
Meski demikian, dia berpesan kepada
calon penumpang untuk tetap berhatihati. “Semua harus menjaga semua
barang bawaan,” pesannya.
Sementara itu, Humas PT KAI Daop
8 Surabaya Suprapto mengatakan,
ada penambahan kapasitas rangkaian
kereta api untuk masa angkutan Le
baran 2019. Kereta tambahan ekstra
ini terdiri dari 91 perjalanan dari 83
kereta reguler dan delapan kereta
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DETEKSI DINI: Pasukan Unit K9 ikut mengamankan Stasiun KA Pasar Turi selama arus
mudik dan balik Lebaran.

tambahan selama 22 hari. Mulai 26
Mei hingga 16 Juni 2019. Penambahan
tiket kereta api ekstra tersebut
meningkatkan volume penumpang
yang mencapai empat persen dari
tahun sebelumnya.
Perkiraan okupansi penumpang
kereta api di Daop 8 Surabaya
793.500 dibanding tahun lalu se
banyak 762.085 penumpang. Total
tempat duduk selama angkutan Le
baran sebanyak 1.019.274.
Suprapto mengimbau para pemu
dik yang menggunakan kendaraan
bermotor baik roda dua maupun

empat berhati-hati ketika melintas
di perlintasan sebidang antara jalur
rel KA dan jalan raya. Tahun 2017
terjadi 62 kasus kecelakaan di
perlintasan, kemudian tahun 2018
turun menjadi 51 kasus. Adapun
tahun 2019, dari periode Januari
sampai dengan 8 Mei 2019 telah
terjadi 17 kasus kecelakaan.
“Kami ingatkan kembali, tata cara
melintas di perlintasan sebidang
adalah berhenti di rambu tanda
stop, lalu tengok kiri kanan. Apabila
telah yakin aman baru bisa me
lintas,” katanya. (mus/rek)
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SUMRINGAH: GM Pertamina Marketing Operasional Region (MOR) V Werry Prayogi menyerahkan tiket kepada pemudik di Terminal Gapura
Surya Nusantara (GSN) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Mudik lewat Kapal Laut Kian Diminati
SEBANYAK 1.800 pemudik dibe
rangkatkan lewat kapal laut dari
Terminal Gapura Surya Nusantara
(GSN) Pelabuhan Tanjung Perak,
Surabaya. Upaya ini untuk meri
ngankan beban masyarakat yang
ingin kembali ke kampung halaman
nya jelang Lebaran.
GM Pertamina Marketing Opera
sional Region (MOR) V Werry Pra
yogi mengatakan, mudik bareng gra
tis digelar perusahaan milik pe
merintah itu secara rutin setiap ta
hun. Tahun ini memasuki tahun ke14 dengan jangkauan yang semakin
diperluas.
“Tahun ini meluas dan Surabaya
merupakan tambahan. Biasanya ka

mi berangkatkan dari Jakarta. Un
tuk dari Surabaya tujuanya ke Su
lawesi dan Sampit,” ujar Werry saat
ditemui wartawan di Terminal GSN
Surabaya.
Menurut dia, kegiatan ini disebar
kan meluas dan Surabaya menjadi
salah satu tambahan untuk mem
bantu pemudik yang ingin kembali
kampung halamannya di Kalimatan
dan Sulawesi. “Makasar juga ada
dengan tujuan ke Surabaya,” kata
Werry Prayogi.
Werry berharap, adanya progam
mudik gratis ini bisa membantu
masyarakat yang ingin melaksa
nakan mudik. Apalagi saat ini harga
tiket pesawat masih tinggi.

“Insya Allah, progam mudik ini bi
sa membantu beban warga. Mungkin
yang biasanya naik pesawat cari
moda darat ini (laut), sehingga kita
berikan alternatif. Awalnya progam
ini untuk lingkungan kita seperti
pegawai SPBU, bengkel mekanik
customer kita ataupun masyarakat,”
ujar Werry.
Sementara itu, salah satu peserta
Arsan Rauf, pemudik dari Bogor
tujuan Makasar mengaku sangat
senang dengan program mudik gratis.
“Saya dan keluarga baru pertama kali
mengikuti mudik gratis ini. Biasanya
naik pesawat, karena tiket cukup
mahal jadi mengikuti progam ini,”
ungkap Arsan. (nir/rek)

Family Glorious @ Singgasana Surabaya
MENYAMBUT datangnya
Idulfitri 1 Syawal 1440 Hijriah,
Singgasana Hotel Surabaya
telah menyiapkan promo Family
Glorious @ Singgasana yang
sangat istimewa. Tamu yang
melakukan reservasi di tanggal
5 – 9 Juni 2019 hanya dikenakan
harga mulai dari Rp.1.500.000,++/kamar/2 malam. Harga tersebut bahkan sudah termasuk
makan pagi dan makan malam
untuk 2 orang.
Sedangkan tepat di tanggal 5
dan 6 Juni 2019, executive chef
Singgasana Hotel Surabaya
juga sudah menyiapkan berbagai menu khas Idulfitri di Bazaar
Lebaran. Salah satunya adalah
opor ayam yang dikombinasikan
dengan ketupat, sambal goreng
manisa, dan juga telur petis.
“Agar nuansa Idulfitri
makin terasa, kami
spesial menyajikan
ke tupat dan opor
ayam,” ujar Virtaloka
W, public manager Singgasana
Surabaya. Selain opor ayam,
hotel yang mengusung konsep
hotel resort ini juga memanjakan
tamu dengan sederet menu
seperti bakso, soto daging, tahu
tek, dan menu-menu lezat
lainnya. Semua menu yang
disajikan buffet tersebut dapat

dinikmati dengan harga
Rp.100.000,-++/orang.
Usai menikmati lezatnya ketupat dan opor ayam saat makan
siang, Singgasana Hotel Surabaya menyiapkan buffet di Pasar Rakyat dengan harga
Rp.100.000,-++/
orang. Khusus di hari
Jumat dan Sabtu,
Mongolian BBQ dan
International BBQ
dapat dinikmati dengan hanya
menambah Rp.45.000,-++/
orang.
Selain fasilitas kamar dan
kolam renang yang luas,
Singgasana Hotel Surabaya
juga menyediakan fasilitas outbound, bersepeda dan foot the
rapy. Ketiganya berada di bagian

belakang setiap kamar yang
tentunya bisa dipergunakan baik
dengan keluarga maupun dengan rekan kerja Anda. Untuk
mengisi libur Lebaran, putra-putri
Anda dapat menikmati sensasi
berkemah di Singgasana Surabaya dengan harga Rp.
150.000++/orang (fasilitas tenda,
makan malam, snack dan makan
pagi).
Suasananya yang nyaman dan
sejuk dengan fasilitas yang sangat
lengkap, sangatlah tepat jika
memilih Singgasana Hotel
Surabaya sebagai tempat untuk
berkumpul bersama keluarga. Merayakan momen kemenangan ini
dengan orang-orang tersayang.
Selamat Idulfitri 1 Syawal
1440 H.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:
Singgasana Hotel Surabaya: Jl. Gunungsari, Surabaya 60224

031 568 2703
08175182703, 08113332703
singgasanasurabaya
@singgasanasurabaya
info@surabaya.singgasanahotels.com
www.surabaya.singgasanahotels.com
@singgasanasby
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