Siaran Pers
Pre-Launching Peta Mudik BIG 2017

Sebagai bagian dari strategi implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dan dalam rangka
memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi geospasial yang akurat, Badan Informasi Geospasial
(BIG), bekerjasama dengan Korp Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri dan Institut Teknologi Nasional
(Itenas), akan me-release Peta Jalur Mudik Versi Cetak (Offline) 2017. Peta mudik ini berbasis informasi
geospasial yang akurat, terbaru dan informasinya dapat dipertanggungjawabkan, terkait posisi dan lokasi
geografis objek sepanjang jalur mudik di Pulau Jawa.
Rencananya Peta Mudik ini akan disebarluaskan kepada masyarakat H-10 sebelum Hari Raya Idul Fitri
baik secara langsung ataupun melalui situs di BIG, Itenas dan Polri. Peta Jalur Mudik versi cetak ini dapat
digunakan oleh semua kalangan, terutama pemudik dengan kendaraan pribadi, sehingga masyarakat
mendapatkan informasi jalur mana yang dapat dilalui, termasuk informasi jalur tol baru yang akan dibuka
pada saat lebaran, informasi rawan bencana, rawan kecelakaan dan fasilitas umum seperti Pom Bensin,
ATM, Rumah Sakit, Pos Polisi dan Tempat Istirahat yang terdapat di sepanjang jalan yang dilalui pemudik.
Peta disusun dari berbagai sumber, yaitu Peta Dasar RBI dari BIG, Peta Rawan Bencana dari BIG dan
BNPB, Informasi Jalan Tol dari Kementerian PU-PERA. Peta ini sudah pula dilakukan validasi lapangan
oleh tim BIG dan Itenas. Validasi dilakukan terutama pada Jalur Utara, baik tol dan non tol, Jalur Tengah
dan Jalur Selatan Pulau Jawa, hal ini mengingat jalur-jalur tersebut merupakan jalur yang sering dilalui
pemudik. Untuk wilayah yang sering terjadi rawan kemacetan, dibuatkan informasi khusus yang lebih detil
misalnya tol ujung Pelabuhan Merak, Pejagan-Semarang, Semarang-Bawen, Semarang-Kertosono,
Suramadu-Surabaya-Sidoarjo dan jalur non tol yaitu jalan alternatif Bandung-Tasik via Limbangan dan via
Garut-Singaparna serta jalur Lumbir-Sumpiuh. Bersamaan dengan Peta Mudik versi cetak versi online
sedang disiapkan pula.
Rencana ke depan BIG bersama Itenas akan membantu Polri dalam menyiapkan basis data informasi
geospasial transportasi yang baik untuk wilayah seluruh Indonesia, sehingga pelayanan kepada masyarakat
terkait informasi jalur mudik dapat disiapkan lebih baik.. Semoga masyarakat terlayani dengan baik,
selamat sampai tujuan dan sekembalinya dari mudik dapat beraktifitas kembali.
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