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GUBERNUR Jawa Ti-
mur Khofifah Indar Para-
wansa memberangkatkan 
460 pemudik yang meng-
gunakan jasa kapal laut di 
Gapura Surya Nusantara, 
Pelabuhan tanjung Perak 
Surabaya dengan tujuan 
Masalembu, Kabupaten Su-
menep, Rabu (29/5). Pe-
merintah Provinsi Jawa Ti-
mur (Pemprov Jatim) mem-
fasilitasi 15.000 pemudik 
yang menggunakan kapal 
laut secara gratis.

“Kami ingin memberikan 
pelayanan yang terbaik un-
tuk masyarakat. Sehingga 
masyarakat ini bisa mudik 
dengan aman dan nyaman,” 
jelasnya usai memberang-
katkan para penumpang 
yang akan mudik.

Gubernur perempuan 
per tama di Jatim itu 
meng apresiasi langkah Di-
nas Perhubungan (Dishub) 
Jatim bersama Pelindo 
dan instansi terkait 
dengan pengaturan pola 

penumpang yang turun 
dari kapal laut bisa difasi-
litasi ke Terminal Pura-
baya Bungurasih. Juga 
ada yang tujuan ke Termi-
nal Nganjuk dan Madiun.

“Pola komunikasi se-
perti ini yang saya apre-
siasi antara pengusaha 
dan penyedia transporta-
si, khususnya dalam me-
ningkatkan layanan trans-
portasi bisa terlaksana. 
Mudah-mudahan kondisi 
ini akan terus membaik 
dan kita ingin semua ma-
syarakat  ter layani 
dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu Kepala 
Dishub Jatim Fattah Jasin 
mengatakan, ini merupa-
kan hari pertama pembe-
rangkatan mudik gratis 
dengan menggunakan ka-
pal laut. Menurutnya, 
pemberangkatan selanjut-
nya pada tanggal 2, 7, dan 
11 Juni. “Ada enam kapal 
dari perusahaan yang kita 
gunakan untuk mudik 
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gratis ini,” katanya.
Fattah menambahkan, 

ada enam jalur pada mudik 
gratis kali ini. Yakn  Sura-
baya-Masalembu (PP) seba-
nyak 4 voyage, Tanjung 
Wangi-Sapeken 4 voyage, 
Gresik-Bawean PP sebany-
ak 4 voyage dan Kalianget-
Kangean sebanyak 5 voya-
ge. Menurutnya, kebanya-
kan masyarakat yang mu-
dik menggunakan kapal 
laut ini tujuannya ke Ma-
dura dan kepulauan. “Un-
tuk tujuan Masalembu ba-
nyak mahasiswa yang kerja 
di Surabaya,” jelasnya.

Mantan Asisten II Bi-
dang Ekonomi Pembangu-
nan ini mengatakan kalau 
fasilitas kapal untuk ta-
hun ini dipastikan lebih 
baik dari sebelumnya. Sa-
lah satunya fasilitas ru-
angan ber AC.

“Ini disebabkan APBD 
untuk mudik gratis ini sa-
ngat memungkinkan un-
tuk menaikkan kelas. Tu-
juannya memang membe-
rikan pelayanan terbaik 

untuk masyarakat. Angga-
ran khusus mudik dengan 
kapal laut ini sekitar Rp 5 
miliar,” ujarnya.

Saat ditanya untuk pe-
layanan terhadap masy-
arakat yang datang dari 
luar pulau, Fattah menga-
takan, pihaknya menyiap-
kan 80 bus yang standby 
di pelabuhan Tanjung 
Perak. Bus ini fungsinya 
untuk melayani para pe-
mudik ke Terminal Pura-
baya. “Baru setelah itu 
para pemudik ini bisa 
estafet dengan bus tujuan 
daerah masing-masing,” 
tuturnya.

Sementara itu Abdul 
Munif, calon penumpang 
tujuan Masalembu ini 
mengaku senang dengan 
adanya mudik gratis ini. 
Menurutnya hampir se-
tiap tahun ia mengguna-
kan mudik gratis. “Selain 
hemat biaya kita bisa nga-
tur jadwalnya jauh-jauh 
hari. Apalagi sekarang fa-
silitasnya sudah bagus,” 
ungkapnya. (mus/nur)
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MUDAHKAN MASYARAKAT: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (dua dari kanan) didampingi Kepala Dinas Perhubungan Jatim Fattah Jasin (kanan) menyapa pemudik 
yang mengikuti program mudik gratis dengan kapal laiut di dermaga Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak.
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PULANG KAMPUNG: Sejumlah pemudik memanfaatkan kapal laut 
sebagai moda transportasi untuk mudik ke kampung halaman di  
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.


