Penumpang yang Berangkat dari Stasiun Gambir Masih Ramai

Suasana di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, cukup ramai pada Sabtu (9/7/2016).

Selain karena penumpang yang baru tiba di Jakarta, keramaian juga terjadi akibat banyaknya
penumpang yang baru akan berangkat menuju kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan
Jawa Timur.

Salah satu penumpang, Novi (21), mengaku baru akan mudik ke kampung halaman suaminya
di Bandung, Jawa Barat, hari ini.

Dia dan suaminya memutuskan untuk merayakan Lebaran terlebih dahulu bersama
orangtuanya di Jakarta.

"Aku kan mau Lebaran sama orangtua dulu (di Jakarta), baru Lebaran ke mertua di
Bandung," ujar Novi kepada
Kompas.com
di Stasiun Gambir, Sabtu.

Selain para pemudik yang baru pulang ke kampung halamannya, ada pula penumpang yang
justru mudik ke Jakarta dan hendak kembali ke perantauan mereka di Jawa. Salah satunya
seperti Agus (51) yang berasal di Jakarta dan kini tinggal di Purwokerto.

"Ada orangtua saya di Jakarta. Tiap tahun pulang ke Jakarta," kata dia.

Hal yang sama dialami Tri Setyo (45). Dia pun mudik ke Jakarta dan hendak pulang ke Tegal.
Tahun ini baru kali pertama dia merasakan mudik ke Jakarta.

"Karena di Tegal orangtua enggak ada, jadi mudik. Biasanya enggak (mudik)," ucap Tri.
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Selain dipenuhi para pemudik, ada pula warga yang hendak berangkat dari Stasiun Gambir
untuk sekadar jalan-jalan dan menikmati libur Lebaran .

"Mau jalan-jalan aja sih ke Bandung, enggak mudik," tutur Sherly (28).

Dia mengaku tinggal di Jakarta dan setiap tahunnya tidak mudik Lebaran .

Pantauan Kompas.com, para penumpang di Stasiun Gambir membawa banyak barang
bawaan. Ada yang menggunakan koper, ransel besar, hingga kardus-kardus dan kantong
plastik besar.

Kursi-kursi di pintu masuk selatan stasiun pun dipenuhi penumpang yang menunggu waktu
keberangkatan mereka. Bahkan, ada pula warga yang duduk lesehan di sekitar pintu masuk
stasiun.

Sumber: Kompas.com, Sabtu 9 Juli 2016

http://nasional.kompas.com/read/2016/07/09/10440831/penumpang.yang.berangkat.dari.stasiu
n.gambir.masih.ramai
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