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Satgas menilang
406 pelanggar.
JAKARTA –– Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono
memperkirakan hasil sterilisasi busway yang efektif dilakukan sejak
kemarin bisa memangkas waktu
tempuh Transjakarta sebesar 30
persen. “Dengan satgas (satuan tugas) sterilisasi itu, waktu perjalanan
akan berkurang 30 persen, dan kecepatan meningkat 30 persen,” kata
Udar kepada Tempo kemarin.
Udar mengatakan hasil sterilisasi
belum bisa diketahui langsung pada
hari pertama penertiban di koridor I
(Blok M-Kota), koridor III (Kalideres-Harmoni), koridor V (Kampung
Melayu-Ancol) dan koridor VI (Ragunan-Dukuh Atas) itu.“Tunggu 23 hari dululah.” Namun upaya
“pembersihan” jalur busway kemarin sudah memperlihatkan tandatanda menggembirakan. Lalu lintas
koridor I Blok M-Harmoni, misalnya, kemarin sangat lancar. Waktu
tempuh dari Blok M ke Harmoni
hanya memerlukan 25 menit. Padahal biasanya waktu tempuh bisa
mencapai 35-45 menit.
Sterilisasi busway kemarin mulai
dilakukan satgas gabungan petugas
kepolisian, Dinas Perhubungan
DKI, Garnisun TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja, setelah apel pagi
yang dipimpin Gubernur Fauzi Bowo. Sterilisasi itu, selain untuk memangkas waktu tempuh Transjakarta, diharapkan bisa mengurangi
tingkat kecelakaan yang sering dia-

lami bus Transjakarta dan meningkatkan daya angkut penumpang.
Gubernur mengakui satgas tidak
akan bisa langsung mensterilkan
koridor.“Kami akan uji coba apakah
kami mampu memberikan on time
performance. Ini salah satu standar
minimum yang akan kami tetapkan
untuk koridor-koridor busway.”
Untuk mendukung sterilisasi, polisi memberikan surat tilang kepada
pengemudi kendaraan bermotor
yang masuk ke busway.
Pelanggaran memang banyak ditemukan. Lalu lintas di sepanjang
Jalan Jatinegara Barat menuju Matraman, misalnya, tak lancar. Hal se-

rupa terjadi di lintasan Jalan Raya
Jatinegara, dari Matraman ke Kampung Melayu. Kendaraan bermotor
masuk ke busway untuk menghindari kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan yang mengapit jalur itu.
Beberapa mobil berplat nomor dinas TNI Angkatan Darat melanggar.
Ironisnya, jalur yang harus disterilkan tidak dijaga petugas. “Saya
enggak berani lewat kalau ada petugas. Kalau enggak ada yang jaga,
baru berani,” kata Rahmad, pengemudi Mikrolet 16, saat menunggu
penumpang di depan Yayasan Pendidikan Santa Maria Fatima, Jatinegara, Jakarta Timur.

Satgas Dievaluasi Setelah Akhir Tahun
emerintah provinsi akan
mengevaluasi dan mengoreksi kinerja satuan tugas (satgas) sterilisasi busway setelah
akhir tahun nanti. “Tidak tertutup
kemungkinan akan kami lanjutkan
(masa kerja satgas), tapi harus dievaluasi dan koreksi dulu. Saya yakin ini akan sukses,” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo setelah
memimpin upacara apel satgas
sterilisasi busway di Monumen Nasional kemarin.
Gubernur menegaskan, pembentukan satgas sterilisasi busway
bertujuan memperkuat penegakan
hukum dalam berlalu lintas bagi
pengendara kendaraan bermotor
agar tidak lagi masuk ke busway.
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“Setiap pelanggaran harus ditindak
agar menimbulkan efek jera.”
Tak hanya mensterilkan busway,
satgas juga akan menertibkan parkir liar yang melanggar ketentuan
di sepanjang jalur busway koridor I,
III, V, dan VI.
“Kalau parkir liar ini dibiarkan,
ruang yang seharusnya bisa dipakai untuk berlalu lintas kendaraan
nonbusway jadi semakin sempit,”
kata Gubernur.
Untuk mendukung sterilisasi
busway, juga akan disediakan tempat parkir yang memadai serta menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pada tiap-tiap koridor.
● ROSALINA

Begitu pun koridor III KalideresHarmoni. Di Jalan Wahid Hasyim,
belasan sepeda motor masuk ke jalur yang tidak diawasi. Padahal lalu
lintas di jalur reguler lancar. Perbaikan setengah ruas reguler Jalan
Daan Mogot menyebabkan kendaraan pribadi, bus umum, dan truk
pengangkut barang pindah ke jalur
Transjakarta. Hal yang sama terjadi
di depan shelter Ranca Buaya. Kendaraan umum memasuki jalur hingga menghambat Transjakarta menuju Harmoni dan sebaliknya.
Pelanggar yang kepergok petugas
memilih kabur. Kebanyakan pengendara sepeda motor nekat masuk ke pembatas jalur Transjakarta
dengan jalur reguler yang terbuat
dari beton itu.“Itu kan bahaya. Ngeri saya melihatnya,” ujar petugas
yang berjaga di Jalan Daan Mogot,
Jakarta Barat. Bahaya itu tak dihiraukan. Alasannya,“Di depan macet
banget,”ujar Erik, pengemudi sepeda motor yang tak tahu jadwal penertiban itu. Ira, pelanggar lainnya,
tak tahu ada razia.“Tadi sempat curiga, kenapa sendirian di jalur busway. Ternyata ada razia.”
Satgas kemarin menilang 406 pelanggar.“Semua ditilang, tak ada pengecualian,” kata Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat
Lalu Lintas Polda Metro Jaya Johanson Ronald Simamora kemarin.
Pelanggaran terbanyak terjadi di
koridor VI, yakni 181 kasus, koridor
III (103 kasus), koridor I (39 kasus),
dan koridor V (83 kasus).
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