Transjakarta Tambah Dua Rute Baru
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INSTRAN.org – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) kembali membuka rute baru guna
mengejar target 236 layanan akhir pada 2019.
Penyediaan layanan moda transportasi massal ter sebut sudah ber ope - rasi sejak ke marin.
Direktur Utama Trans ja - kar ta Agung Wicaksono me - nga ta kan, layanan Gelora Bung Kar
no-Kalideres (3F) dan Kam pung Melayu-Kota (5K) akan ber operasi dari pukul 05.00 hingga
22.00 WIB. “Rute Gelora Bung Karno-Kalideres akan di operasikan 5 bus. Se - mentara
Kampung Melayu- Kota dengan 4 unit bus,” kata Agung di Ja karta kemarin. Untuk rute
Transjakarta Ge lora Bung Karno-Kalideres se pan jang 36,81 km, kata dia, bus akan melalui
beberapa tem pat pemberhentian, yakni Halte Kalideres, Halte Pesakih, Halte Indosiar, Halte
Jelambar, Halte Grogol 2, Halte S Parman Podomoro, Halte RS Harapan Kita, Halte Slipi Ke
manggisan, Halte Slipi Pe tam buran, Halte Senayan JCC, Halte Gelora Bung Karno.
Sementara layanan Kam - pung Melayu-Kota (5K) dengan jarak 25,94 km, bus akan ber
operasi di Halte Kampung Me layu, Halte Salemba UI, Halte Kramat Sen tiong, Halte Pal Putih,
Halte Gunung Sa hari Mangga 2, Halte ITC Mang ga 2, Halte Pa ngeran Jayakarta, dan Halte
Stasiun Kota. “Pem buka - an kedua rute ini telah men - dapat persetujuan Di nas Per - hu
bungan Provinsi DKI Ja karta demi melayani peng gu na trans portasi umum,” ung kapnya.
Kepala Bidang Angkutan Da rat Dinas Perhubungan DKI Ja karta Masdes Aerofi menu - tur
kan, untuk menambah trayek baru tentunya harus melibat kan operator existing agar target 236
trayek tahun ini ter - wujud. Apalagi, untuk 236 tra - yek membutuhkan sedikitnya 3.565 unit bus
besar, bus sedang, dan bus kecil.
Masdes menjelaskan, pe - ngembangan trayek layanan Transjakarta Bus Rapid Transit (BRT)
dan non-BRT hingga 2021 itu mencapai 348 trayek dengan 10.018 armada dengan rincian
6.360 jenis bus kecil atau angkot, 1.518 bus sedang, dan 2.140 unit bus besar. Indikator
pengembangan layanan itu, lanjut Masdes, ya - itu melayani jaringan yang ter - sebar hingga
500 meter dari per mukiman. Artinya, masya - ra kat paling jauh berjalan 500 meter harus ada
angkot. Sambil menunggu kerja sa - ma dengan operator existing, saat ini pihaknya tengah me
laku kan restrukturisasi trayek yang berimpit, tumpang tin - dih, atau beroperasi pada kelas
jalan utama di atas 30%.
Ren ca nanya, angkutan umum yang trayeknya ber im - pit dengan BRT, bus sedang atau
sesama bus kecil, dan tidak sesuai de ngan kelas jalan, akan dicabut izin trayeknya dan
direrouting atau dipindahkan un - tuk mela yani kelas jalan yang lebih ren dah sesuai dengan
struk tur tra yek bus kecil seba - gai angkutan pengumpan. Ketua Organda DKI Jakar ta
Shafruhan Sinungan mengata - kan pada prinsipnya, para ope - rator angkot existing sangat
mendukung pro gram Jak Ling - ko apabila ker ja sama nya saling meng un tungkan. “Kami sa ngat siap me nyabut pro gram Jak Lingko de mi me la yani per - jalanan pe numpang,”
katanya.
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