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Jakarta, Kompas - Layanan angkutan

umum perkotaan di Jabodetabek selama

lebih dari satu dasawarsa terakhir tidak

mengalami peningkatan kualitas. Kejahatan

justru merajalela di dalam angkutan umum

dan mengancam jiwa penumpangnya.

Pemerintah, polisi, pemilik, ataupun sopir

angkutan umum wajib bertanggung jawab.

Pencopetan, penodongan, perampokan,

dan pelecehan seksual marak terjadi di

angkutan umum perkotaan, baik bus besar,

bus kecil, mikrolet, bajaj, maupun taksi.

Dalam sebulan terakhir terjadi dua kali pemerkosaan dan satu perampokan di dalam angkutan umum.

Salah satu korban, mahasiswi Universitas Bina Nusantara, Livia Pavita Soelistio (21), dirampok,

diperkosa, dan dibunuh di dalam angkutan umum, Agustus lalu. Kasus terakhir menimpa karyawati RS

(27), yang diperkosa di dalam angkutan kota (angkot) D-02 jurusan Ciputat-Pondok Labu, 1 September

lalu.

Dalam tiga tahun terakhir, kasus perampokan di dalam taksi, penodongan atau pemerasan di dalam bus

atau mikrolet, hingga penipuan juga terus terjadi. Bahkan, di dalam bus transjakarta pun pelecehan

seksual terjadi.

Belum lagi kasus kecelakaan. Polda Metro Jaya mencatat, angka kecelakaan yang melibatkan mikrolet

dalam kurun waktu Januari-Juni 2011 mencapai 177 kasus. Kecelakaan metromini (76 kasus), bus (224

kasus), dan kopaja (47 kasus).

Sopir tak ber-SIM A Umum

Ketidakberesan angkutan umum juga terlihat dari banyaknya sopir yang tidak memiliki SIM A Umum. Hal

ini pun tidak ditindak tegas.

Di Depok saja, misalnya, hanya sekitar 10 persen dari sekitar 6.000 sopir angkot yang memiliki SIM A



Umum.

Kepolisian Resor Kota Depok pun memberikan kelonggaran berupa kebijakan khusus bagi sopir angkot

yang melanggar itu. Sopir angkot yang tidak memiliki SIM A Umum tak selalu ditilang.

”Kami tidak selalu menilang karena jumlahnya terlalu banyak yang tidak memiliki SIM A Umum. Itu

tergantung kebijakan petugas di lapangan. Hukuman, kan, tidak harus dengan tilang,” kata Kepala

Satuan Lalu Lintas Polres Kota Depok Komisaris Slamet Widodo, Minggu, di Depok.

Hukuman kepada mereka hanya berupa teguran, nasihat, atau peringatan.

Slamet Widodo mengakui pelanggaran seperti ini tidak dapat dibenarkan, tetapi juga pihaknya tidak bisa

menilang semuanya karena jumlahnya ribuan.

Urus SIM jauh dan mahal

Sopir angkot 03 Depok-Pasar Minggu bermarga Sihombing (38) beralasan, mengurus SIM A Umum ke

Daan Mogot terlalu jauh dan tidak ekonomis bagi mereka.

Selama ini, pelayanan SIM A Umum hanya disediakan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya di Daan Mogot,

Jakarta.

Meski demikian, sopir angkot di Jakarta juga banyak yang tidak punya SIM A Umum. Sinaga, seorang

sopir bus reguler Ragunan-Tanah Abang, mengeluhkan biaya yang mahal.

”Harus menyediakan dana Rp 800.000-Rp 900.000 baru bisa langsung di tangan SIM-nya. Kalau

enggak, berkali-kali ujian, gagal terus kita,” katanya.

Odi (47), pemilik tiga mikrolet di Lebak Bulus, mengisahkan hal senada. ”Terpaksa pakai sopir yang tidak

ada SIM A Umum,” katanya.

Sementara itu, keterangan Kepala Seksi Penerbitan SIM Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya

Komisaris Muh Arsal, total biaya yang dibutuhkan hanya Rp 245.000, terdiri dari biaya penerimaan

negara bukan pajak, biaya penggunaan simulato, biaya tes kesehatan, tes psikologi, dan asuransi Rp

30.000. ”Kalau perpanjangan, hanya Rp 205.000,” kata Arsal.

Untuk dapat SIM A Umum, seseorang harus sudah memiliki SIM A selama satu tahun, usianya minimal 20

tahun, dan mengikuti ujian teori dan praktik. Terkadang ada peserta yang tidak lolos dan harus

mengulang.

67 persen tidak lolos KIR

Kondisi angkutan umum juga banyak yang tidak laik. Pendataan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jenis

angkutan umum yang paling banyak melanggar ketentuan adalah jenis bus sedang, seperti metromini,



kopaja, kopami, dan sejenisnya. Setelah itu, diikuti jenis bus besar dan jenis bus kecil, seperti mikrolet

dan angkot.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta Henrico

Tampubolon, melihat kondisi di lapangan, 67 persen angkutan umum itu sebenarnya tidak lulus uji KIR.

”Pelanggarannya dalam bentuk fisik, seperti ban gundul, bodi keropos, rem blong, kaca pecah, dan

sebagainya,” paparnya.

Namun, melihat kondisi seperti itu, Dinas Perhubungan tidak bisa serta-merta melarang mereka turun ke

jalan. Belum ketatnya aturan ini diterapkan karena belum ada angkutan umum pengganti.

Meski demikian, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono bertekad, mulai hari Minggu

kemarin dan seterusnya, pihaknya akan rutin merazia angkutan umum, khususnya yang menggunakan

kaca gelap. Pelanggar akan diberi sanksi berat hingga pencabutan trayek.

Pristono juga mengatakan, agar layanan angkutan umum baik, bagian hulu, yaitu pemilik angkutan, juga

harus melakukan perbaikan sarana, prasarana, dan manajemen sumber daya manusia.

Instansi lemah

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sudaryatmo berpandangan, angka kecelakaan maupun

kejahatan di angkutan umum tinggi karena konsep melayani konsumen belum tertanam dalam pola

manajemen transportasi publik.

”Pemilik terdiri dari individu-individu yang mengelola angkutan umum sebagai bisnis semata. Instansi

berwenang tidak mampu melaksanakan fungsi sebagai pengawas, pengontrol, dan penegak hukum,

bahkan ada indikasi oknum pejabat publik beralih jadi pedagang, yaitu mudah mengeluarkan izin trayek,”

kata Sudaryatmo.

Akibatnya, jumlah angkutan umum reguler tidak terkendali. Persaingan antar-angkutan amat tajam.

Pelanggaran aturan akhirnya jamak dilakukan.

Sudaryatmo melihat, dinas perhubungan dan kepolisian tak berdaya. (NEL/NDY/ARN/WIN)
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