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Tetap Lancar diperkirakan mencapai 12 ribu di H plus 5 yang jatuh pada Minggu (9/6). Tumpukan
penumpang terlihat di ruang tunggu pelabuhan. Tujuan terbanyak adalah rute pelayaran
Tanjungpinang-Batam.

Arus Balik Di Pelabuhan Sri Bintanpura
Meski lonjakan penumpang cukup tinggi, namun arus balik tetap berjalan lancar. Menurut Kapolres
Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi yang memantau langsung arus mudik dan balik di
pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP), kelancaran arus arus mudik hingga arus balik ini berkat dukungan
semua pihak hingga semua berjalan lancar, meski terjadi lonjakan penumpang yang signifikan.
“Saya mengapresiasi seluruh jajaran pihak keamanan termasuk anggota kepolisian yang selalu siap
memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap para pemudik dan penumpang yang baru pulang
mudik di pelabuhan SBP.
Arus mudik dan balik pada hari ini sangat tertib, aman, lancar dan teratur. Semuanya berkat
kerjasama pihak Polres Tanjungpinang terutama KKP, Operator Pelabuhan dan KSOP serta instansi
terkait yang terlibat dalam Operasi Ketupat Seligi 2019 yang dimulai 29 Mei 2019 lalu di pelabuhan
SBP ini,” katanya.
Untuk lonjakan arus mudik dan balik tahun ini, menurut Kapolres jumlahnya meningkat drastis.
“Pelabuhan sangatlah padat dan terus berlanjut sampai hari ini. Semua penumpang bisa
diberangkatkan dan armada juga cukup dan layak berangkat,” sebut Kapolres.

Tembus Belasan Ribu, Arus Balik Di Pelabuhan Sri Bintanpura Tetap Lancar
Sebelumnya, beberapa pemudik saat ditemui di ruang tunggu pelabuhan SBP Tanjungpinang,
mengapresiasi pelayanan pihak keamanan yang mengawal lancarnya arus mudik dan arus balik
hingga semua berjalan dengan tertib.
“Sebagai pemudik lebaran, saya berterimakasih kepada pihak Polres Tanjungpinang, Polsek KKP,
KSOP dan instansi terkait,” kata Meme di sela-sela menunggu jadwal pelayaran rute Tanjung Batu
Kabupaten Karimun.
Menurutnya, mudik merupakan rutinitas rutin mayoritas warga. “Karena jumlah pemudik yang
sangat banyak hingga kenyamanan dan keamanan tentu menjadi priritas penting bagi setiap
pemudik lebaran,” sebutnya.
Hal serupa juga dikatakan Darsono warga Kota Batam saat berlibur ke Tanjungpinang dan ingin
kembali ke Batam. Ia merasa nyaman terhadap pelayanan arus balik. Meski lonjakan penumpang
tinggi, tapi pelayanan sudah bagus, aman, tertib dan membuat semua merasa nyaman. Sejak datang
dari Batam ke Tanjungpinang dan mau pulang kembali ke Batam semua berjalan lancar,” sebutnya.
Disela-sela kepadatan penumpang, Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi beserta
jajaran tampak menyempatkan membagikan air minum kepada penumpang yang datang dan balik di
Pelabuhan SBP Tanjungpinang. *

