Warga Sebut Halte Transjakarta Dekat Hotel Alexis Sepi Penumpang
Rabu, 30 Januari 2019 09:32 -

INSTRAN.org - PT Transjakarta mulai menguji coba koridor baru 12E yang melewati ruas Jalan
di Jakarta Pusat dan Utara, termasuk yang melewati eks Hotel Alexis.
Di koridor baru tersebut terdapat 33 halte yang akan dilalui bus Metrotrans milik Transjakarta.
Salah satu halte yang disinggahi bus itu berada di dekat eks Hotel Alexis di Jalan R.E.
Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara.
Warga Kampung Londan, Pademangan, Jakarta Utara, Nuriyah, mengatakan bus Metrotrans
sudah diuji coba sejak Senin kemarin.
"Kemarin dari pagi sampai sore saya lihat ada enam bus Metrotrans yang lewat ini (R.E.
Martadinata)," kata Nuriyah saat ditemui di Halte Alexis, yang kini namanya diubah menjadi
Halte Ruko Grand Ancol, Selasa, 29 Januari 2019.
Menurut dia, sejak bus itu diuji coba sampai hari ini, belum ada penumpang yang naik dari
Halte Alexis. Sebabnya, kata dia, jalan tersebut merupakan jalur yang sepi dari pegguna
angkutan umum. Terlebih semenjak Hotel Alexis ditutup pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya lihat orang di ruko juga lebih banyak naik ojek online," ucapnya.
Nuriyah menjelaskan halte yang ditempatinya untuk berjualan kopi itu sejak lama dikenal
dengan nama Halte Alexis. Sebabnya, halte tersebut sangat dekat dengan eks Hotel Alexis.
"Orang lebih kenal nama halte ini Halte Alexis atau Londan."
Halte dengan tiang bercat kuning dan atap seng berkelir putih itu berbentuk layaknya halte bus
pada umumnya di pinggir jalan. Halte berukuran 2x5 meter itu berada di sebelah kiri eks Hotel
Alexis. Hotel yang menjadi tempat hiburan malam itu kini ditutup dan tak terlihat adanya
aktivitas.
Warga lainnya, Emos, 52 tahun, mengatakan hal yang sama. Ia melihat jalur R.E. Martadinata
bukan jalan yang ramai untuk pengguna angkutan. Jadi, ia menduga penumpang bus
Metrotrans di Halte Alexis bakal sepi. "Penumpang angkutan umum sepi," ujarnya.
Sebelum ada Metrotrans, kata dia, Jalan R.E. Martadinata hanya dilalui angkutan kota M15
jurusan Jakarta Kota-Tanjung Priok. Menurut dia, angkot tersebut juga sepi penumpang di
kawasan eks Hotel Alexis. "Semenjak Alexis ditutup kawasan sini jadi sepi. Sebelum ditutup
dulu ramai 24 jam."
Dalam keterangan tertulis yang pertama kali disampaikan Transjakarta, nama halte Ruko Grand
Ancol masih bernama Halte Alexis. Letak halte bus Transjakarta koridor 12E itu berada di
antara halte Sentra Bisnis RE Marta Dinata dan halte KPP Pratama Jakarta Pluit.
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