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KAI datangkan 10 KRL
BISNIS INDONESIA

Tarif KRL saat ini
JAKARTA: PT Kereta Api Indonesia
mendatangkan 10 unit kereta rel listrik
untuk kelas ekspres yang akan dioperasikan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek
(KCJ) pada bulan ini.
Sulistyo Wimbo Hardjito, Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia (KAI)—
induk perusahaan KCJ, mengatakan pihaknya telah memesan 130 unit KRL pada
2011 dari pabrikan kereta api PT INKA.
Saat ini, lanjutnya, sudah datang kurang lebih 50 unit kereta baru yang masih
menunggu sarana dan prasarana untuk
siap beroperasi.
“Pada Maret akan datang lagi 10 kereta,
jadi kurang lebih satu rangkaian KRL
[kereta rel listrik] komersial,” ujarnya kepada Bisnis akhir pekan lalu.
Menurut Wimbo, pada akhir tahun
nanti pihaknya mengharapkan 130 unit
KRL komersial tersebut sudah siap untuk
beroperasi. Namun, dia mengakui hal tersebut sangat tergantung dari prasarana kereta api yang disediakan oleh pemerintah.
Dia menjelaskan listrik dan sistem persinyalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah turut memengaruhi apakah penambahan armada tersebut dapat
diimplementasikan pada akhir tahun
nanti.
“Terutama masalah listrik, harus disesuaikan antara dayanya dengan jumlah
KRL yang beroperasi,” ujarnya.
Adapun mengenai besar investasi PT
KAI untuk penambahan armada ini,
Wimbo enggan mengungkapkan secara
pasti.
Dia mengatakan penambahan armada
KRL komersial pada tahun ini merupakan
salah satu persiapan yang dilakukan oleh

Golongan

Tarif

KRL ekonomi

Rp1.000—Rp2.000

AC ekonomi

Rp4.500—Rp5.500

AC ekpres

Rp8.000—Rp16.000

Sumber: PT KAI Commuter Jabodetabek, diolah

PT KAI menjelang perubahan pola operasi
KRL ekspres di Jabodetabek mulai April
nanti.
“Karena mulai April KRL ekspres akan
berhenti di setiap stasiun, maka kami menambah jumlah armada agar jadwal operasi KRL ini lebih pasti dan lebih sering,”
paparnya.
Mulai 1 April, KCJ akan mengubah
pola operasional layanan KRL ekspres
dari yang semula hanya berhenti di stasiun tertentu menjadi berhenti di setiap
stasiun.
Menurut Sekeretaris Perusahaan PT
KCJ Makmur Syaheran, perubahan pola
operasi KRL tersebut dilakukan dalam
rangka peningkatan keselamatan penumpang KRL.
Selama ini, katanya, KRL berjalan susul menyusul antara KRL ekonomi, KRL
ekonomi AC, dan KRL ekspres.
“Untuk mengurangi potensi kecelakaan,
kami akan memberlakukan sistem satu
arah tanpa bersusulan,” tuturnya.
Wimbo mengatakan nantinya nama
KRL ekspres akan berubah menjadi KRL
eksekutif atau KRL komersial.
“Akan diusahakan KRL ekonomi AC yang
ada sekarang diubah menjadi KRL komersial sehingga kelas KRL hanya menjadi
kelas ekonomi dan kelas komersial.” (18)
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Truk di Merak—Bakauheni
akan ditimbang
Tonase muatan jadi acuan tarif penyeberangan
OLEH RAYDION SUBIANTORO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Tarif angkutan penyeberangan di
lintasan Merak—Bakauheni akan ditetapkan berdasarkan tonase barang,
bukan hanya biaya per
kendaraan/truk untuk
naik feri.
Menteri Perhubungan Freddy
Numberi mengatakan strategi itu
masuk dalam rencana jangka menengah pemerintah untuk mengatasi kepadatan di jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia itu.
“Kalau tarif barang dihitung berdasarkan berat, artinya terjadi penyesuaian tarif. Sehingga, operator
kapal bisa berinvestasi seperti
membeli mesin kapal dan hal lainnya yang bisa memperlancar operasional,” katanya saat melakukan
kunjungan ke Pelabuhan Merak
Sabtu, 5 Maret.
Dia mengatakan kementeriannya
akan menyiapkan aturan mengenai
tarif angkutan berdasarkan berat
barang itu, namun belum memberi

tahu mengenai kapan tengdari jalur penyeberangan
gat diberlakukannya ketenlainnya.
Data teknis lintasan penyeberangan
tuan itu.
Adapun kapal yang seMerak—Bakauheni
Di tempat yang sama,
dang docking berjumlah 7
Ketua Umum Gabungan
unit dan dilakukan perbaiParameter
Keterangan
Pengusaha Angkutan Sukan empat unit. Satu unit
ngai, Danau, dan Penyebekapal terbakar beberapa
Klasifikasi pelabuhan
Komersial antarprovinsi
rangan (Gapasdap) Syariwaktu lalu, sehingga tidak
Panjang lintasan
22,5 km
fuddin Mallarangan mengabisa beroperasi.
Kapasitas armada resmi 32 unit
takan lintasan Merak—BaMenhub mengatakan kekauheni kini menjadi favomenteriannya akan memKapal masuk docking
7 unit
rit jalur logistik Jawa—Supermudah izin bagi operaKapal bantuan
9 unit
matra, dibandingkan detor kapal jika ingin berngan melalui Pelabuhan
operasi di Merak—BakauKapasitas penumpang
22.794 orang/trip)
Tanjung Priok.
heni, sebagai strategi jangKapasitas mobil
3.174 unit/trip
Dia memaparkan perka pendek mengatasi kepabedaan tarif angkutan badatan yang terjadi.
Sumber: Ditjen Perhubungan Darat & PT ASDP Indonesia Ferry, diolah
rang yang sangat jauh
Hingga Sabtu siang, anmembuat perusahaan lebih
trean truk menuju ke Pelamemilih jalur darat dan penyebe- rang yang diangkut truk untuk buhan Merak mencapai KM 92 di
menyeberang ke Bakauheni berupa jalan tol. Jumlah truk yang mengrangan.
“Tarif pengiriman lewat Pelabuh- alat-alat berat dan bahan bangun- antre di jalan tol sekitar 975 unit.
an Tanjung Priok ke Sumatra per- an.
Kepala Cabang Merak PT ASDP
“Kapal kelelahan mengangkut Indonesia Ferry Teja Suparna
bandingannya dengan jalur Merak—Bakauheni mencapai 1:8 barang alat berat dan bahan ba- mengatakan kepadatan yang terjadi
hingga 1:11. Tidak heran, kalau ngunan, karena ada event olah raga diharapkan bisa mencair pada
pengusaha lebih memilih lewat di Palembang tahun ini [Sea Games Minggu Malam, seiring dengan
penyeberangan. Padahal, barang ke-26],” paparnya.
beroperasinya sembilan unit kapal
yang diangkut berat-berat sehingga
bantuan.
membuat kapal kelelahan,” jelas- Permudah izin
“Ke depannya Pelabuhan Merak
nya.
Saat ini, di lintasan Merak— harus memiliki area parkir tambahKetua Gapasdap Cabang Merak Bakauheni dilayani oleh 31 unit an supaya tidak lagi terjadi kemaTogar Napitupulu mengatakan kapal, di mana sembilan unit meru- cetan hingga mencapai jalan tol,”
beberapa bulan terakhir jenis ba- pakan armada yang didatangkan ujarnya. (raydion@bisnis.co.id)

