Kepadatan Arus Balik Lebaran Sudah Mulai Terlihat Dijalur
Kandangan Menuju Ngoro dan Kasembon
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KEDIRI - Pasca berakhirnya libur lebaran, diprediksi puncak arus arus balik di Kediri terjadi pada 8 Juni,
dan 9 Juni ini. Dari beberapa pantauan Koramil jajaran Kodim Kediri, sabtu (8/6/2019) volume kendaraan
roda dua maupun empat yang keluar dari Kediri, sudah mulai terlihat sejak pagi tadi.
Namun, dari pantauan pagi tadi, volume kendaraan dari arah Kasembon melewati Kandangan belum terlalu
padat. Penumpukan atau antrian kendaraan bermotor belum terlihat sama sekali dipertigaan Kediri menuju
Malang.
Demikian juga arus balik dari arah Ngoro melewati Kandangan, sejak pagi ini, kondisi arus lalu lintas bisa
dikatakan normal. Kendaraan roda dua maupun empat relatif tidak terlalu padat, dan kendaraan melaju
dengan kecepatan normal atau belum terjadi kemacetan.

Dari laporan Batituud Koramil Kandangan, Pelda Sunarto, kondisi arus balik pasca lebaran pada hari
kemarin atau tepatnya 7 Juni, belum terlihat sama sekali kepadatan kendaraan motor, baik dipagi hari
maupun malam hari. Sedangkan dipagi hari tadi, arus balik kendaraan sudah mulai terlihat, walaupun tidak
terlalu padat.
Siang harinya, perbedaan mencolok mulai terlihat pada ruas jalan yang melewati Kandangan. Satu ruas jalan
melewati Kandangan menuju Kasembon, terlihat lengang. Berbeda dengan satu ruas jalan lainnya, kepadatan
kendaraan mulai terlihat, namun kemacetan masih belum terjadi.
Perbedaan mencolok juga terjadi pada dua ruas jalan yang melewati Kandangan dari arah Ngoro. Aktifitas
kendaraan bermotor dari arah Ngoro mulai terlihat lebih padat ketimbang dari arah Kandangan menuju
Ngoro. Berdasarkan pengamatan, masih belum terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan dari
Kandangan menuju Ngoro atau sebaliknya.
Menurut Danramil Kandangan, Kapten Chb Mulyono, bila mengacu pada lebaran tahun sebelumnya,
kepadatan kendaraan akan mengalami peningkatan pada hari sabtu dan minggu atau akhir pekan. Biasanya,
peningkatan kepadatan tersebut diiringi dengan kemacetan yang terjadi pada sore atau malam hari.
Selain itu, Koramil Kandangan juga menyediakan tempat peristirahatan bagi pemudik yang kecapekan atau
kelelahan saat mengendarai kendaraan bermotor. Para pemudik bisa beristirahat dulu sejenak, agar bisa
berkonsentrasi kembali mengendarai kendaraannya.
Pengamanan lebaran, Koramil Kandangan juga ikut membantu pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek
Kandangan, dan Polres Kediri. Pos pengamanan lebaran yang terletak dekat pertigaan Kandangan, setiap
harinya ditempatkan personil dari Koramil Kandangan bersama Bankom RAPI, dan Satlinmas setempat.
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