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Menolak Lupa
Pentingnya
Keselamatan
Berkendara

Penegakan hukum
terus dilakukan
pemerintah dalam
meningkatkan
keselamatan lalu
lintas, khususnya
angkutan barang
sebagai upaya
mewujudkan
Indonesia bebas
ODOL pada 2023.

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika (P4GN) dalam kategori Bidang
Pencegahan, diantaranya:

Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan
Narkotika dan Prekursor Narkotika
Pembentukan regulasi tentang
P4GN di lingkup kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah

Penyediaan dan penyebaran
informasi tentang pencegahan
bahaya narkotika dan
prekursor narkotika kepada
ASN, TNI, Polri, dan
Masyarakat

Budi Setiyadi

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Sosialisasi P4GN dan tes urine dalam
setiap pelaksanaan kegiatan Generasi
Berencana (GenRe)

Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
Tes urine kepada ASN, non-ASN,
awak operator transportasi,
taruna-taruni sekolah
kedinasan, dan calon Kader Inti
Pemuda Anti Narkoba

Pelaksanaan Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba)
melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas
penggunaan dana desa
Pembentukan Satgas/ Relawan Anti
Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika
Pengembangan topik
anti narkoba ke dalam
materi diklat ASN/
kedinasan

Pengembangan topik anti
narkoba pada salah satu
mata pelajaran di sekolah
dan perguruan tinggi

Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba
Perencanaan penguatan
Grand Design of Alternative
Development di Provinsi Aceh

Penyuluhan pendirian
koperasi hasil karya warga
binaan BNN pada kawasan
rawan dan rentan narkotika
dan prekursor narkotika

Bimtek pemberdayaan alternatif
kawasan rawan dan rentan
narkotika dan prekursor narkotika
bagi petugas penyuluh pertanian
dan kehutanan di Provinsi Aceh

Diolah dari infografis: indonesiabaik.id

SELAMAT

KUALITAS

Seorang petugas sedang
mengarahkan kendaraan
angkutan barang melewati alat
penimbangan portable pada
saat dilakukan Operasi
Penegakan Hukum Kendaraan
Over Dimension Overload
(ODOL) di Ruas Tol JakartaCikampek Km 29A (30/12/2021).
Foto: HMS DJPD/WBW

Pengelolaan potensi sosial
dan ekonomi masyarakat
pada kawasan rawan serta
rentan narkotika dan
prekursor narkotika
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Sumber regulasi: Inpres No. 2 Tahun 2020
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DIRJEN MENYAPA

Assalamualaikum Wr.Wb.
Apa kabar pembaca setia Newsletter infoHUBDAT yang budiman?
Berjumpa lagi dalam Newsletter infoHUBDAT yang menjadi salah satu media bagi kita untuk
berbagi informasi. Teriring salam hangat dan doa kepada pembaca sekalian semoga selalu
sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa hal yang saya garis
bawahi, dengan harapan dapat menjadi motivasi dan refleksi kita bersama dalam memberikan
pelayanan jasa transportasi darat kepada masyarakat.
Pembaca yang budiman, saat ini Indonesia dan dunia belum benar-benar lepas dari
pandemi Covid-19. Meski tren penurunan statistik kasus Covid-19 di berbagai daerah cukup
menggembirakan dan jumlah masyarakat yang telah divaksin juga semakin banyak, namun kita
tetap tak boleh lengah. Terlebih dengan kemunculan kasus varian Omicron, yang menurut para
ahli memiliki daya tular cukup tinggi, oleh karena itu protokol kesehatan harus selalu diterapkan
dalam aktivitas sehari-hari.
Sebagai langkah antisipasi pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru), kami mengimbau, sesuai
dengan syarat perjalanan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2021, setiap
pelaku perjalanan wajib telah divaksin lengkap dan sudah diperiksa dengan hasil negatif rapid
test antigen yang berlaku maksimal 1x24 jam, serta menggunakan aplikasi PeduliLindungi selama
bepergian.
Pembaca sekalian, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat ini Kemenhub fokus untuk
melakukan pengawasan persyaratan perjalanan dan protokol kesehatan bagi masyarakat yang
hendak bepergian. Adapun pos pelayanan yang tersedia bukan sebagai check point namun
apabila saat random sampling terdapat masyarakat yang belum memiliki persyaratan lengkap
maka akan diberikan layanan kesehatan oleh petugas terkait.
Sesuai arahan Bapak Menteri Perhubungan, kehadiran transportasi logistik di periode Nataru
diharapkan dapat menjadi dorongan ekonomi di beberapa daerah. Untuk itu kami telah
berkoordinasi dan pada prinsipnya tidak melakukan pembatasan. Namun apabila volume lalu
lintas terutama di jalan tol terpantau padat akan dilakukan pengalihan kendaraan truk dari jalan
tol ke jalan nasional.
Melalui media ini saya sampaikan ucapan Selamat Natal bagi rekanrekan yang merayakannya, dan Selamat Tahun Baru untuk kita
semua. Saya sampaikan juga himbauan untuk selalu menjaga
kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan, baik diri
pribadi maupun lingkungan sekitar. Bagi rekan-rekan yang
harus bertugas di lapangan, saya sampaikan apresiasi dan
terimakasih. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa eksistensi
kita berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara
tercinta. Tetap semangat dan tetap sehat. Semoga Allah SWT
senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya pada kita
semua. Amin.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
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Pos Pelayanan Bukan
Penyekatan
Dirjen Perhubungan Darat
didampingi Direktur
Lalu Lintas Jalan dan
Kepala BPTD IX Jawa
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rapat koordinasi di
Posko Pelayanan dan
Monitoring Transportasi
Darat Periode Nataru
(24/12/2021). Foto: HMS
DJPD/BYU

Pembaca Newsletter infoHUBDAT yang budiman,
Tak terasa satu tahun telah berlalu. Dinamika tahun 2021
yang telah kita lalui memberi banyak pengalaman dan
pelajaran bagi bangsa ini. Meski belum benar-benar
terlepas dari jerat pandemi, namun perputaran roda
ekonomi janganlah terhenti.

daftar isi

Para pembaca yang budiman, pada edisi kali ini,
Newsletter infoHUBDAT menampilkan Laporan Utama
mengenai pengendalian transportasi pada masa Natal
2021 dan Tahun Baru 2022, beberapa artikel telah kami
siapkan untuk mendukung laporan utama, antara lain:
Nataru, Prokes Tetap Nomor Satu; Upaya Antisipasi
Lonjakan Mobilitas Nataru; Syarat Perjalanan Moda Darat
& Pengalihan Arus Mobil Barang; Waspada Varian Baru
Saat Nataru.
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Info Utama

Kemudian, kami sajikan pula laporan khusus Menolak
Lupa Pentingnya Keselamatan Berkendara, yang
didukung beberapa artikel antara lain Urgensi
Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat; Budaya
Tertib Berlalu Lintas Harus Ditanamkan Sejak Dini; dan
Jaga Laju Maksimal 30 Km/Jam di Kawasan Pemukiman.
Tak kalah menarik, laporan mengenai peresmian
pengoperasian program Buy The Service “Teman Bus”
di beberapa kota antara lain di Makassar, Bandung,
Surabaya, dan Banyumas.

04
06 Upaya Antisipasi Lonjakan
Mobilitas Nataru

08 Waspada Varian Baru Saat
Nataru

Kami sajikan pula artikel bertajuk Ujicoba Operasional Bus
Listrik Damri di Bandara Soekarno Hatta, serta Kemenhub
Dorong Masyarakat Gunakan Kendaraan Listrik.
Selain itu, ada pula ulasan mengenai upaya
peningkatan keselamatan pelayaran sungai, danau, dan
penyeberangan. Berikutnya, sebuah artikel tentang
pemasangan alat pemantul cahaya pada angkutan barang
di Tanjung Priok turut melengkapi edisi kali ini.
Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di
lingkung-an Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun
telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca
sekalian dalam infoSelintas. Di bagian akhir, kami sajikan
rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait
melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan
ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para
pembaca sekalian.(*)

Info Khusus

12

Menolak Lupa Pentingnya
Keselamatan Berkendara

14 Urgensi Peningkatan
Keselamatan
Tranportasi Darat

Info Sarana

30

19 Jaga Laju Maksimal 30 km/

Jam di Kawasan Pemukiman

Info Angkutan

22

Peresmian Teman Bus Trans
Mamminasata

24 Peresmian Trans Semanggi
Suroboyo

26 Teman Bus Hadir di
Banyumas

Info Selintas

36

Ujicoba Operasional Bus
Listrik DAMRI di Bandara
Soekarno-Hatta

32 Kemenhub Dorong

Masyarakat Gunakan
Kendaraan Listrik

Manajemen Keselamatan
Angkutan Umum

Bandung
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Selain sterilisasi dengan desinfektan,
pengelola Terminal dan Pelabuhan
Penyeberangan harus menyediakan
alat pengukur suhu tubuh serta
menyediakan hand sanitizer ataupun
tempat mencuci tangan.

16 Perizinan dan Sistem

28 Teman Bus Layani Warga
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Info TSDP
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Upaya Tingkatkan Keselamatan
Pelayaran Sungai, Danau dan
Penyeberangan

Info Lalu Lintas

40

Kemenhub Atur Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan
Orang Internasional dengan
Transportasi Darat

•

Ditjen Hubdat Apresiasi Upaya
Polda Lampung Ungkap
Pemalsuan Hasil Antigen untuk
Syarat Perjalanan

•

Ditjen Hubdat Gelar Sertifikasi
Pengemudi Angkutan Barang
Guna Tingkatkan Keselamatan
Bertransportasi

•

Ditjen Hubdat Ajak Gapasdap Gali
Potensi dan Peluang Angkutan
Sungai Danau

•

Kemenhub Gelar Vaksinasi
Massal Antisipasi Libur Nataru di
Yogyakarta

•

Dirjen Hubdat Lakukan
Normalisasi Truk di Sumatera
Utara

•

Menhub Pastikan Kelancaran
Konektivitas Antarmoda
Transportasi Event World
Superbike di Mandalika

Lensa Hubdat

41

Rekaman Berbagai Peristiwa yang
Terjadi di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan Melalui
Bidikan Lensa
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NATARU,
PROKES TETAP
NOMOR SATU
Selain sterilisasi dengan desinfektan, pengelola
Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan harus
menyediakan alat pengukur suhu tubuh serta
menyediakan hand sanitizer ataupun tempat
mencuci tangan.

D

alam keterangan pers yang
diberikan oleh Direktur
Jenderal Perhubungan
Darat, Budi Setiyadi dalam
tayangan “Pengendalian
Transportasi Saat Natal dan
Tahun Baru” di kanal Youtube
Forum Merdeka Barat 9
(FMB9ID_IKP), Senin (20/12)
disebutkan bahwa sesuai SE
109 Tahun 2021 Pemerintah
khususnya Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan membatasi
mobilitas masyarakat selama
libur Nataru.
SE 109 Tahun 2021 yang
ditetapkan pada 11 Desember
2021 lalu tersebut mengangkat
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan Orang Dalam Negeri
dengan Transportasi Darat
Selama Masa Natal Tahun 2021
dan Tahun Baru 2022 Pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19). Adapun ketentuan
dalam SE 109 Tahun 2021 berlaku
sejak 24 Desember 2021 hingga
2 Januari 2022. “Kewajiban
masyarakat pengguna angkutan
pribadi, angkutan umum,
termasuk di Penyeberangan
yaitu memiliki kartu vaksin dosis
lengkap, hasil negatif rapid
test antigen maksimal 1x24
jam sebelum keberangkatan,
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dan menggunakan aplikasi
PeduliLindungi,” ungkap Dirjen
Budi.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya
di Ditjen Hubdat juga melakukan
pembatasan kapasitas untuk
sarana transportasi darat.
“Pertama, angkutan umum
dibatasi 75% dari kapasitas
tempat duduk. Demikian juga
dengan kapal penyeberangan
atau kapal Ro-Ro,” tambahnya.
Selanjutnya adalah dalam SE
109 Tahun 2021 dituliskan bahwa
pengelola simpul transportasi
darat seperti terminal maupun
pelabuhan penyeberangan,
diminta untuk menyiapkan
dan menggunakan aplikasi
PeduliLindungi.
“Kami harapkan semua Korsatpel
di Terminal maupun Pelabuhan
Penyeberangan harus sudah
mempersiapkan aplikasi
PeduliLindungi. Kemudian
selanjutnya melakukan sterilisasi
di tempat seperti ruang tunggu
maupun tempat bus dan kapalnya.
Kami harapkan untuk sterilisasi
juga dilakukan dan didukung oleh
para operator,” ujarnya.
Menurut Dirjen Budi, sesuai
yang tertuang dalam SE 109

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati ketika memberikan
keterangan pers Forum Merdeka Barat 9, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta (20/12/2021). Foto: HMS DJPD/BYU

Tahun 2021 tersebut sterilisasi
ini harus dilakukan setiap 24 jam
atau setelah digunakan. Selain
sterilisasi dengan desinfektan,
pengelola Terminal dan
Pelabuhan Penyeberangan harus
menyediakan alat pengukur suhu
tubuh serta menyediakan hand
sanitizer ataupun tempat mencuci
tangan.
“Setiap masyarakat yang akan
melakukan perjalanan harus
diukur suhu tubuhnya di lokasi
tersebut,” kata Dirjen Budi.
Lebih lanjut lagi, Dirjen Budi
menjabarkan selama periode
Nataru, Ditjen Hubdat telah
mempersiapkan 3 opsi pola

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
(MRLL). “Kami siapkan MRLL
ini atas koordinasi dan kerja
sama dengan Polri, Kementerian
PUPR, termasuk juga dengan
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Ketika ada peningkatan volume
kendaraan baik di jalan tol
maupun jalan nasional, akan ada
3 skema yaitu contraflow, satu
arah, atau ganjil genap. Sifatnya
situasional tergantung diskresi dari
Kepolisian,” ungkap Dirjen Budi.
Sementara bagi Pemerintah
Daerah diberikan kewenangan
untuk memberlakukan MRLL
tersebut sesuai daerah
kewenangannya, terutama yang
memiliki kawasan wisata

“Sesuai arahan Bapak Menteri
Perhubungan, kehadiran
transportasi logistik di periode
Nataru diharapkan dapat menjadi
dorongan ekonomi di beberapa
daerah. Untuk itu kami telah
berkoordinasi dan kami pada
prinsipnya tidak melakukan
pembatasan. Namun jika nanti
volume lalu lintas terutama
di jalan tol menurut penilaian
Kepolisian perlu dilakukan MRLL
yaitu pengalihan kendaraan truk
dari jalan tol ke jalan nasional,”
ucapnya.
Dirjen Budi menekankan kembali
bahwa kebijakan pengalihan
angkutan barang ini sangat
situasional tergantung penilaian

kondisi yang terjadi di lapangan
nantinya.
Ia juga menjelaskan pada saat
periode Nataru nanti akan
disiapkan sejumlah lokasi untuk
tes acak seperti di Jembatan
Timbang, Terminal, ataupun rest
area. “Ini nantinya akan disediakan
secara gratis oleh Kementerian
Perhubungan. Khusus pengemudi
kendaraan barang atau logistik
dan pembantu pengemudi masih
kami sediakan tes antigen gratis
di Merak, Bakauheni, Ketapang,
Gilimanuk, Padangbai, dan
Lembar,” pungkas Dirjen Budi.(*)
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UPAYA
ANTISIPASI
LONJAKAN
MOBILITAS
NATARU

dapat berjalan baik di lapangan.
Untuk itu, fasilitas vaksinasi,
tes antigen, ruang isolasi bagi
penumpang yang bergejala perlu
disiapkan dengan baik,” kata
Menko Muhadjir.
Pada kesempatan yang sama,
Menhub mengatakan, berkaca
pada tahun lalu, puncak
mobilitas pada masa libur
Nataru terjadi pada tanggal
23 dan 24 Desember. Untuk
itu, perlu disiapkan sejumlah
upaya antisipasi agar tidak
terjadi penumpukan penumpang
maupun kendaraan.
Untuk mengantisipasi kepadatan
di Pelabuhan Penyeberangan
Merak, antisipasi pertama yaitu
perlu memperbanyak jumlah
petugas yang berjaga. Kedua,
mengoptimalkan e-ticketing dan
menyiapkan antisipasi jika terjadi
masalah dan harus menggunakan
tiket manual.
Selanjutnya, mengoptimalkan
pergerakan kapal untuk
mencegah terjadinya kerumunan.
“Karena ada pembatasan
kapasitas penumpang, tentunya
perlu mengoptimalkan kapal
yang beroperasi agar headwaynya (waktu tunggu kedatangan)
menjadi lebih singkat,” tutur
Menhub.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberikan arahan kepada petugas
gabungan arus Nataru 2021 di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak Banten, Rabu
22/12/2021. Foto: Kabar Banten/Sigit Angki Nugraha

M

enteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Muhadjir
Effendy, Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi, Menteri
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo,
melakukan tinjauan ke Pelabuhan
Penyeberangan Merak, Banten
pada Rabu (22/12).
Berangkat menggunakan
helikopter dari Jakarta, peninjauan
dilakukan untuk memastikan upaya
antisipasi lonjakan mobilitas di
masa libur Natal dan Tahun Baru
(Nataru) 2021/2022 telah disiapkan
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dengan baik di lapangan.
Menko PMK Muhadjir Effendy
yang juga selaku koordinator
penanganan masa libur Nataru
menjelaskan, pemerintah
telah menyiapkan sejumlah
langkah antisipasi yang telah
dikoordinasikan dengan
Kementerian/Lembaga terkait,
agar pengetatan prokes berjalan
baik dan mobilitas terkendali,
sehingga diharapkan tidak terjadi
lonjakan kasus Covid-19 usai libur
Nataru.
“Saya ingin memastikan
koordinasi yang sudah dilakukan

Selain antisipasi lonjakan
penumpang, Menhub juga
menyoroti aspek keselamatan.
Sejumlah hal yang harus
diperhatikan terkait aspek
keselamatan yaitu: memastikan
ramp check kelaikan kapal
dilaksanakan dengan baik,
memastikan kendaraan dilasing
(diikat), dan melarang angkutan
barang yang Overdimension Over
Loading (ODOL) masuk ke dalam
kapal.
Adapun Menkes menuturkan,
sejumlah hal yang harus
dijalankan dalam mengendalikan
pandemi covid-19 di masa
Nataru. Pertama yaitu, disiplin
prokes. Kedua yaitu, penggunaan

aplikasi Peduli Lindungi untuk
memastikan orang yang berada
di dalam kapal sudah vaksin dosis
lengkap dan sudah melakukan tes
antigen dengan hasil negatif. Dan
ketiga yaitu, terus mempercepat
vaksinasi. “Apapun varian dari
Covid-19, akan lebih baik jika
masyarakat sudah divaksin, lebih
bagus sudah vaksin dosis lengkap.
Saya ucapkan selamat karena
Banten dan Lampung tingkat
vaksinasinnya saat ini sudah 70
persen,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama
Kapolri Listyo Sigit Prabowo
mengungkapkan, telah
menyiapkan Operasi Lilin untuk
mengawasi pergerakan di masa
libur Nataru. Ia menjelaskan, di
Merak telah disiapkan sejumlah
pos pengamanan dan pos
pelayanan (gerai vaksin, antigen,
dan tempat isolasi sementara).
Pos Pelayanan yang berada di
Pelabuhan Penyeberangan Merak
menyediakan sekitar 250 pax
swab antigen gratis dan vaksin
gratis.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi BNPB, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, dan
Dirut PT. ASDP Indonesia Ferry Ira
Puspadewi.

Cek Tempat Wisata Jelang Nataru - Pastikan Prokes Ketat,
Pengecekan Secara Acak Akan
Diterapkan
Pada Kamis (23/12) tinjauan dilakukan untuk mengecek fasilitas

pos pengamanan dan pelayanan,
yang telah disiagakan untuk
mengantisipasi lonjakan mobilitas
di masa libur Nataru, khususnya
di tempat wisata. Juga sekaligus
meninjau kegiatan vaksinasi massal se-Indonesia yang diselenggarakan Kepolisian RI di Taman Safari
Indonesia, Bogor, Jawa Barat, yang
menargetkan 1,2 juta dosis vaksin
untuk mengejar target 70 persen
tingkat vaksinasi nasional pada
akhir tahun.
Menko Muhadjir kembali mengingatkan, kepada masyarakat yang
melakukan perjalanan jarak jauh
di masa libur Nataru, agar sudah
melakukan vaksin dosis lengkap
dan melakukan tes antigen 1x24
jam. “Sesuai arahan Presiden Joko
Widodo, pada akhir tahun ini,
tingkat vaksinasi di seluruh Indonesia harus sudah 70 persen,” kata
Menko Muhadjir.
Pada kesempatan yang sama,
Menhub mengatakan, di sejumlah titik menuju tempat-tempat

wisata dan pusat perbelanjaan
(Mall), akan dilakukan pengecekan
secara acak (random check), untuk
memastikan pengendalian mobilitas
dan pengetatan prokes diterapkan
dengan baik. Menhub menjelaskan,
masyarakat perlu waspada bahwa
di masa libur Nataru ini akan ada
sekitar 11 juta orang bepergian dan
adanya varian Omicron yang sudah
ada di Indonesia.
“Pesan utama pada Nataru ini yaitu
pengetatan prokes. Kalau bisa di
rumah saja itu lebih baik, tetapi kalau mau bepergian jarak jauh, harus
vaksin dua kali dan tes antigen 1x24
jam,” ucap Menhub.
Adapun Kapolri menjelaskan,
pihaknya telah menyiapkan pospos pengamanan di sejumlah titik
di masa libur Nataru, untuk memastikan pengawasan pengetatan
prokes berjalan dengan baik di
lapangan. “Apa yang dilakukan ini
dalam rangka mengantisipasi, karena usai libur Nataru tahun lalu terjadi kenaikan kasus Covid-19 sekitar
dua setengah kali lipat,” tuturnya.
Lebih lanjut Kapolri mengungkapkan, pada pos pengamanan disiapkan gerai vaksin yang bisa digunakan masyarakat untuk melakukan
vaksinasi jika belum mendapatkan
vaksin dosis lengkap. Selain itu, juga
disiapkan tempat isolasi sementara, jika diketahui ada yang positif
Covid-19. “Di rest area juga telah
disiapkan pos pengamanan, untuk
melakukan pengecekan melalui aplikasi PeduliLindungi,” ujarnya.(*)
infoHUBDAT
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BERGERAK
HARMONIKAN INDONESIA

pelabuhan penyeberangan
ketentuan yang berlaku yakni
diwajibkan untuk mempersiapkan
dan menggunakan
PeduliLindungi, melakukan
penyemprotan disinfektan setiap
24 jam, menyediakan pengukur
suhu tubuh, dan menyiapkan hand
sanitizer atau tempat mencuci
tangan.

Calon penumpang saat akan menaiki bus AKAP di Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (21/12/2021). Memasuki libur
Nataru, Terminal Terpadu Pulogebang mulai ramai penumpang tujuan kota-kota besar di Sumatera, Jawa, dan Bali. Foto: merdeka.com/
Iqbal S. Nugroho

SYARAT
PERJALANAN
MODA DARAT&
PENGALIHAN
ARUS MOBIL
BARANG
Dalam SE 109 Tahun 2021 tertulis jika setiap
pelaku perjalanan wajib telah divaksin lengkap
dan sudah diperiksa dengan hasil negatif rapid
test antigen 1x24 jam, serta menggunakan aplikasi
PeduliLindungi selama bepergian.

D

irektur Jenderal
Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan,
Budi Setiyadi pada Jumat (17/12)
menjelaskan beberapa aturan
terbaru terkait persyaratan
perjalanan dalam negeri dan
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pengalihan arus lalu lintas
mobil barang selama periode
Nataru. Adapun ketentuan
tersebut tertuang dalam SE 109
Tahun 2021 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan
Orang Dalam Negeri dengan

Transportasi Darat Selama Masa
Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru
2022 Pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease (Covid-19).
Dalam SE 109 Tahun 2021 tertulis
jika setiap pelaku perjalanan
wajib telah divaksin lengkap dan
sudah diperiksa dengan hasil
negatif rapid test antigen 1x24
jam, serta menggunakan aplikasi
PeduliLindungi selama bepergian.
“Ketentuan ini dikecualikan
bagi moda perintis di wilayah
perbatasan dan 3T (tertinggal,
terdepan, dan terluar) maupun
pelayaran terbatas dengan
kondisi masing-masing,”demikian
disampaikan Dirjen Budi.
Setiap kendaraan bermotor umum
maupun angkutan penyeberangan
dikenakan pembatasan kapasitas
penumpang maksimal 75%.
“Selain itu juga diwajibkan
menjaga jarak serta harus
melakukan sterilisasi dengan
disinfektan di kendaraan umum
maupun kapal penyeberangan
setiap 24 jam dan setelah
debarkasi khusus kapal
penyeberangan,” kata Dirjen Budi.
Sementara itu bagi pengelola
terminal penumpang dan

“Bagi pengguna kendaraan pribadi,
untuk mengendalikan perjalanan
orang nantinya dapat dilakukan
pengaturan lalu lintas sesuai
dengan diskresi Polri. Hal ini dapat
berlaku di jalan tol dan non tol
dengan manajemen operasional
lalu lintas seperti contra flow,
satu arah, maupun ganjil genap,”
tambahnya.

Dirlantas Polda Aceh bersama Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja melakukan sidak
Aplikasi Peduli Lindungi ke terminal Batoh, Aceh, 23/12/2021. Foto: Polda Aceh

ketentuan pengalihan operasional
mobil barang tersebut tidak
berlaku bagi mobil pengangkut
Di sisi lain, dalam SE 109
BBM atau BBG, barang ekspor/
Tahun 2021 dituliskan
impor menuju /dari dan ke
pengalihan arus lalu
pelabuhan laut yang
lintas operasional
menangani ekspor
mobil barang
impor, air minum
Setiap
pelaku
dari ruas jalan
dalam kemasan,
perjalanan
wajib
tol ke jalan
ternak, pupuk,
telah
divaksin
lengkap
nasional
hantaran pos
dan sudah diperiksa
berlaku
dan uang, serta
dengan hasil negatif
bagi mobil
bahan makanan
barang
rapid test antigen
pokok.
dengan
1x24 jam, serta
Jumlah
menggunakan aplikasi
Ia menjelaskan
Berat yang
PeduliLindungi.
ketentuan lainnya
Diizinkan (JBI)
yang berlaku bagi
lebih dari 14.000
pengemudi dan
kg, mobil barang
pembantu pengemudi
sumbu 3 atau lebih,
kendaraan logistik di Pulau
kereta tempelan, kereta
Jawa dan Bali yaitu jika sudah
gandengan, dan mobil barang yang
divaksin dosis lengkap maka dapat
mengangkut bahan galian, bahan
menunjukkan hasil negatif rapid
tambang, atau bahan bangunan.
test antigen maksimal 14x 24 jam
Dirjen Budi menjabarkan jika

Pemerintah
Perketat
Penggunaan
Aplikasi
PeduliLindungi di
Periode Nataru.
Foto: Antara

sebelum keberangkatan. “Namun
jika baru menerima vaksin dosis
pertama, dapat menunjukkan hasil
negatif rapid test antigen dalam
jangka waktu maksimal 7x24 jam.
Dan bagi yang belum mendapatkan
vaksinasi sama sekali, diharapkan
menunjukkan hasil negatif rapid
test antigen maksimal 1x24 jam
sebelum keberangkatan,” jelasnya.
Di sisi lain, Dirjen Budi menyatakan
untuk pengemudi dan pembantu
pengemudi kendaraan logistik
di luar Pulau Jawa dan Bali wajib
menunjukkan hasil negatif rapid
test antigen maksimal 1x24
sebelum keberangkatan dan
dikecualikan syarat kartu vaksinasi.
Khusus bagi pelaku perjalanan
rutin di wilayah aglomerasi tidak
diwajibkan menunjukkan kartu
vaksin dan surat keterangan
negatif rapid test antigen. Lebih
lanjut lagi, disebutkan juga jika
pelaku perjalanan jauh di bawah
usia 12 tahun wajib menunjukkan
hasil negatif RT-PCR maksimal
3x24 jam sebelum keberangkatan
dan dikecualikan syarat kartu
vaksinasi.
“Ketentuan yang telah disebutkan
ini akan berlaku secara efektif
selama masa Natal tahun 2021 dan
Tahun Baru 2022 mulai tanggal 24
Desember 2021 sampai 2 Januari
2022,” pungkas Dirjen Budi.(*)

infoHUBDAT
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P

usat Penelitian dan
Pengembangan Transportasi
Jalan dan Perkeretaapian
Balitbang Perhubungan
melakukan survey mobilitas sata
Natal 2021 dan Tahun Baru 2022
secara daring (online) pada 1-15
Desember 2021. Pengambilan
sampel dilakukan secara acak
dengan penyebaran kuesioner
melalui Media Sosial (Whatsapp
dan Instagram) dan SMS Blast.
Responden sebanyak 49.074
orang dengan margin error
0,5 persen. Penentuan sampel
dilakukan dengan rumus Slovin.
Wilayah studi Nasional (Jawa
Bali), dan Jabodetabek
Wilayah Jawa dan Bali memiliki
populasi penduduk 156 juta
orang (BPS, 2020). Dilihat dari
profil yang terbanyak melakukan
perjalanan adalah laki-laki (77
persen), usia 20-30 tahun (45
persen), pendidikan SMA/
sederajat (48 persen), pekerjaan
karyawan swasta (27 persen), dan
penghasilan di bawah Rp 3 juta
(70 persen).
Sementara profil responden terkait
dengan Covid-19 yang banyak
menjawab tidak pernah terpapar
(84,8 persen). Berikutnya, sudah
2 kali divaksin (77,2 persen),
menggunakan Peduli Lindungi
(81 persen), waspada terhadap
Covid-19 (63,8 persen), dan sangat
taat terhadap protokol kesehatan
(57,2 persen).
Pada saat pemerintah melakukan pembatalan PPKM Level 3
diperkirakan potensi pergerakan
masyarakat di Jawa dan Bali
sekitar 11 juta orang (7,1 persen)
yang akan melakukan perjalanan.
Sementera potensi pergerakan
masyarakat di wilayah Jabodetabek sebanyak 2,3 juta orang (7
persen).
Daerah asal Jawa dan Bali berikut
ini (1) Jabodetabek 21.8 persen
atau 2,3 juta orang, (2) Jawa
Tengah 20,2 persen atau 2,2 juta
orang, (3) Jawa Timur 19,7 persen
atau 2,1 juta orang’ (4) Jawa Barat
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pada mobil pribadi 23,3 persen
(2,5 juta orang akan menggunakan
mobil), bus 13,2 persen (1,4 juta
orang akan menggunakan bus),
pesawat 9,8 persen (1,1 juta orang
akan menggunakan pesawat);
kereta api 9,7 persen (1 juta orang
akan menggunakan kereta api).

Rapid test antigen di Rest Area 429 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 24/12/2021. Foto:
Pemprov Jawa Tengah

WASPADA
VARIAN BARU
SAAT NATARU
Oleh: Djoko Setijowarno

Aktivitas transportasi yang tidak sehat akan
mendorong percepatan terjadi perluasan
suatu wabah penyakit. Hasil survey
yang diselenggarakan Pusat Penelitian
dan Pengembangan Transportasi
Jalan dan Perkeretaapian Balitbang
Perhubungan mendapatkan 11 juta
orang (7,1 persen) akan melakukan
perjalanan antar kota di akhir tahun 2021.
Non Jabodetabek 19,3 persen atau
2,1 juta orang, (5) Bali 7,4 persen
atau 794 ribu orang; (6) Banten
Non Jabodetabek 6 persen atau
643 ribu orang, dan DI Yogyakarta
5,6 persen atau 605 orang.
Sementara itu, sebagai daerah
tujuan terbanyak untuk perjalanan
orang dari Jawa dan Bali adalah (1)
menuju Jabodetabek 22,9 persen
atau sekitar 2,5 juta orang; (2)
menuju Jawa Tengah 19,5 persen

atau sekitar 2,1 juta orang; (3)
menuju Jawa Barat 18,5 persen
atau sekitar 2 juta orang; (4) menuju Jawa timur 16,6 persen atau
sekitar 1,8 juta orang; (5) menuju
DI Yoguakarta 5,8 persen atau 624
ribu orang.
Moda yang paling banyak dipilih
untuk digunakan adalah sepeda
motor 28,5 persen (sebanyak 3,1
juta orang akan menggunakan
sepeda motor). Berikutnya pilihan

Puncak pergi masyarakat pada
liburan Natal pada 24 Desember
2021 sebesar 7,8 persen, dan juga
25 Desember sebesar 7,2 persen.
Puncak pergi pada liburan tahun
baru pada Jumat 31 Desember
2021 sebesar 8,6 persen. Perlu
diperhatikan masyarakat yang
akan melakukan perjalanan sebelum tanggal H-7 dan setelah Senin
2 Januari 2022. Puncak pulang
masyarakat pada liburan Natal dan
Tahun Baru adalah pada hari Minggu 2 Januari 2022. Perlu diperhatikan masyarkat yang akan pulang
setelah Senin 2 Januari 2022.
Potensi pergerakan di wilayah Jabodetabek populasi penduduk 33
juta jiwa (BPS, 2020) sebagai berikut. Pada kebijakan Pembatasan
dan Pengetatan Perjalanan, potensi pergerakan sebesar 4,2 persen
atau sebanyak 1,4 juta orang. Pada
kebijakan Penerapan PPKM Level
3/Level 4, potensi pergerakan
sebesar 3,2 persen atau sebanyak 1
juta orang. Pada kebijakan Larangan bepergian, potensi pergerakan
sebesar 2,4 persen atau sebanyak
780 ribu orang. Pada kebijakan
dibatalkannya penerapan PPKM
Level 3, potensi pergerakan Jabodetabek sebesar 7,1 persen atau
sebanyak 2,3 juta orang.

Daerah tujuan terbanyak untuk
perjalanan orang dari Jabodetabek adalah menuju Jabodetabek
33 persen atau 757 ribu orang.
Selanjutnya, menuju Jawa Barat
19,5 persen atau 448 ribu orang,
menuju Jawa Tengah 17,9 persen
atau 411 ribu orang, menuju DI
Yogyakarta 6,7 persen atau sekitar
155 ribu orang dan menuju Jawa
Timur 5,2 persen atau 119 ribu
orang.
Potensi pergerakan akan semakin
bertambah ketika terjadi pelonggaran kebijakan.
Perlu perhatian
Dengan ditemukannya pasien
terjangkit varian omicron tentunya
akan ada perubahan kebijakan
perjalanan Nataru. Jangan sampai
varian omicron menyebar meluas
di tanah air dan dihindari tidak
terjadi gelombang ketiga.
Pengawasan di terminal penumpang, pelabuhan dan pelabuhan penyeberangan harus ditingkatkan.
Pengenakan kewajiban tes antigen
bagi penumpang Bus AKAP dapat
diberikan dengan gratis dan bagi
yang belum vaksin akan melakukan suktik vaksin di terminal penumpang. Kebersihan armada bus
dan awak bus yang sehat menjadi
jaminan bagi penumpang yang
bepergian menggunakan bus.
Hal ini dilakukan, supaya perusahaan PO Bus tetap dapat beroperasi
dan angkutan pelat hitam tidak
merajalela. Hal yang sama juga dapat diberlakukan pada pelabuhan
dan pelabuhan
penyeberangan.
Penegakan
hukum terhadap aktivitas
angkutan pelat
hitam harus
digencarkan
dalam upaya
mengurangi
orang bermobilitas tanpa
pengawasan.

Rata-rata per hari bisa mencapai
sekitar 1.000 kendaraan angkutan
pelat hitam yang berasal dari Jawa
Tengah dan Jawa Barat menuju
Jabodetabek.
Mobilitas menggunakan jalan raya
akan meningkat seiring tujuan perjalanan ke daerah wisata. Rest area
menjadi tempat berkumpul pengguna tol yang perlu pengawasan.
Akhir-akhir ini terjadi peningkatan
aktivitas di rest area seiring dengan
bertambahnya pengguna jalan tol.
Kapasitas pengunjung di lokasi
wisata diperkenankan maksimal
75 persen. Perjalanan menuju
lokasi wisata harus berkeselamatan. Kecelakaan bus wisata mulai
meningkat sejalan dengan makin
bertambahnya perjalanan wisata.
Oleh sebab itu penyediaan tempat istirahat yang memadai bagi
pengemudi angkutan umum di
lokasi wisata perlu disediakan.
Wisata sehat untuk menggerakkan
ekonomi warga.
Aktivitas transportasi yang tidak
sehat akan mendorong percepatan terjadi perluasan suatu wabah
penyakit. Waspada virus omricon
adalah penting, namun tidak perlu
panik, sehingga harus menghentikan aktivitas bertransportasi.
Aktivitas transportasi terhenti
berdampak aktivitas ekonomi akan
menurun. Bermobilitas secara
sehat agar aktivitas ekonomi tetap
bergerak.
Kampanye dan sosialisasi penyelenggaraan transportasi yang
sehat harus digencarkan secara
masif ke seluruh pihak yang
berkepentingan, baik regulator,
operator maupun pengguna jasa
transportasi untuk memastikan
jaminan perjalanan yang higienis.
Akan lebih bijak jika tidak melakukan perjalanan yang tidak penting
selama masa Natal dan Tahun Baru
(Nataru).(*)
-----------------------------------------

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi
Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat

infoHUBDAT
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melakukan pergerakan barang
maupun konektivitas antar
wilayah. Maka Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat bersama
Balai Pengelola Transportasi
Darat (BPTD) Wilayah XV
Provinsi Kalimantan Selatan
menyelenggarakan Pekan
Nasional Keselamatan Jalan Tahun
2021 dengan tema Koalisi Teman
Sejati (Selamat Di Jalan Dan HatiHati) yang berlokasi di Terminal
Tipe A Gambut Barakat,” kata
Direktur Jenderal Perhubungan
Darat, Budi Setiyadi pada
sambutannya di acara tersebut.
Terdapat 4 kegiatan pokok yang
telah dilaksanakan, yaitu:
1. Peresmian Infrastruktur Perhubungan Berupa Gedung
Operasional UPPKB Kintap;
2. Pembukaan Acara Pekan Keselamatan Jalan Tahun 2021;
3. Pemotongan Truk Over Dimensi, dan;
4.Vaksin Gratis

MENOLAK LUPA
PENTINGNYA
KESELAMATAN
BERKENDARA
Oleh: Tim infoHUBDAT

Masyarakat perlu diingatkan kembali mengenai
pentingnya arti keselamatan berkendara dan
bagaimana cara berlalu lintas sehingga dapat
mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan
tingkat fatalitas akibat kecelakaan.
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D

irektur Jenderal
Perhubungan Darat, Budi
Setiyadi, menghadiri
kegiatan peresmian UPPKB
Kintap dan Pembukaan Acara
Pekan Nasional Keselamatan
Jalan Tahun 2021. Hasil dari
pelaksanaan kegiatan tersebut
diharapkan dapat memberikan
dampak positif secara langsung
maupun tidak langsung kepada
publik tentang pentingnya arti
keselamatan dan bagaimana cara
berlalu lintas sehingga dapat
mengurangi angka kecelakaan
lalu lintas dan tingkat fatalitas
akibat terjadinya kecelakaan.
Kegiatan ini dilakukan di
Terminal Gambut Barakat, Banjar,
Kalimantan Selatan (7/10/2021).
“Sektor transportasi mempunyai
peran penting dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Dengan
transportasi masyarakat dapat

“Sesuai Resolusi PBB No. A/
RES/60/5 Tanggal 26 Oktober
2006 mengenai Improving Global
Road Safety dimana UNESCAP
bekerja sama dengan WHO
untuk pertama kalinya akan
menyelenggarakan kegiatan
The First United Nation Global
Road Safety Week in Asia and
The Pasific Region yang telah
dilakukan pada tanggal 23-29
April 2007, disebutkan bahwa
kegiatan tersebut dititik beratkan
kepada para generasi muda
pengguna jalan (young road
users) mengingat bahwa generasi
muda pengguna jalan merupakan
kelompok beresiko tinggi
terhadap kecelakaan lalu lintas,”
tambah Dirjen Budi.
Sementara itu, selaku perwakilan
pemerintah Kalimantan
Selatan, juga hadir Kepala
Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Selatan, Rusdiansyah,
memaparkan detail kegiatan yang
dilakukan pada hari ini, “Karena
masih dalam suasana pandemi
Covid-19, BPTD XV Provinsi
Kalimantan Selatan memilih

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi didampingi pejabat terkait menunjukkan
prasasti peresmian UPPKB Kintap di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (7/10/2021).
Foto: HMS DJPD/MAD

melaksanakan kegiatan virtual
fun bike dengan melibatkan
komunitas pesepeda sebanyak
10 tim dengan melakukan
pembersihan rambu di beberapa
ruas jalan nasional sepanjang
40 km dan diberikan hadiah
bagi komunitas sepeda yang
paling banyak membersihkan
rambu, namun tetap menerapkan
protokol kesehatan,” tambahnya.
Salah satu kegiatan yang
menjadi perhatian pada kegiatan
ini adalah Over Dimension
dan Over Loading (ODOL)
yang banyak menyebabkan
meningkatnya biaya perbaikan
jalan serta faktor dari kecelakaan
lalu lintas dan terhambatnya
pengiriman logistik, sehingga
berdampak pada perekonomian
nasional. Pemerintah akan
tegas memberikan sanksi bagi
perusahaan yang melanggar guna
meningkatkan keselamatan lalu
lintas.
Rusdiansyah menyampaikan
bahwa pemerintah Kalimantan
Selatan ikut serta dalam
memerangi kendaraan barang
yang Over Dimension dan Over
Loading (ODOL) dengan tujuan
Zero ODOL 2023, “Semua
pembangunan diupayakan
untuk memberikan pelayanan
yang prima kepada masyarakat.
Karena pada hakekatnya apapun
bentuk pembangunannya semua
ditujukan untuk melayani dan
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Hari ini kita

meresmikan UPPKB Kintap
sebagai sarana kita untuk
mengendalikan muatan kendaraan
bermotor sesuai dengan kapasitas
yang ditentukan. Sarana ini
merupakan salah satu upaya
untuk memelihara ruas jalan di
Kalimantan Selatan agar tidak
cepat mengalami kerusakan.
Jangan sampai terjadi pungli atau
pelanggaran lainnya yang sudah
ditentukan oleh aturan UPPKB.
Seiring dengan kegiatan PNKJ
tahun 2021 saya mengingatkan
dan menghimbau kepada seluruh
lapisan masyarakat, mari kita
budayakan tertib lalu lintas.”
Unit Pelaksana Penimbangan
Kendaraan Bermotor (UPPKB)
hadir sebagai tempat
terselenggaranya pelaksanaan
penimbangan kendaraan
bermotor. Penyelenggaraan
dan peresmian UPPKB
Kintap merupakan upaya
Kementerian Perhubungan untuk
mengendalikan operasional
angkutan barang dari segi
muatan dan dimensi di provinsi
Kalimantan Selatan. “Harapan kita
semua, keberlangsungan UPPKB
Kintap dapat mengurangi tingkat
kerusakan jalan dan meningkatkan
berbagai aspek maupun
pengendalian keselamatan
lalu lintas dengan berbagai
upaya seperti penilangan
kendaraan, transfer muatan, dan
penandaan pilok kendaraan yang
over dimensi agar dilakukan
pemotongan,” pungkas Dirjen
Budi.(*)
infoHUBDAT
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URGENSI
PENINGKATAN
KESELAMATAN
TRANPORTASI
DARAT

Petugas mengevakuasi mobil Pajero nopol B 1264 BJU yang ditumpangi artis Vanessa Angel
Sumber: ANTARA FOTO/Syaiful Arif

P

engamat transportasi Djoko
Setijowarno mengusulkan
agar pemerintah perlu
mengaktifkan kembali Direktorat
Keselamatan Transportasi
Darat yang telah ditiadakan di
Kementerian Perhubungan sejak
dua tahun lalu. Menurutnya
peniadaan Direktorat tersebut
berdampak pada minimnya
program dan anggaran
untuk keselamatan di sektor
transportasi darat.
Djoko berpendapat bahwa hal
itu menunjukkan pemerintah
masih kurang serius mengurusi
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keselamatan transportasi.
Direktorat Keselamatan
Transportasi Darat pernah ada
di bawah Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat. Ada
restrukturisasi organisasi di
Kementerian Perhubungan,
menyebabkan Direktorat
Keselamatan Transportasi Darat
dihilangkan. Padahal urusan
keselamatan transportasi
darat belum menunjukkan
keberhasilan yang berarti dalam
hal menurunkan angka kecelakaan
lalu lintas. “Tingkat fatalitas
masih cukup tinggi. Kesadaran
masyarakat akan keselamatan

lalu lintas juga masih rendah. Jika
meninggal akibaat kecelakaan lalu
lintas dianggap takdir,” kata Djoko
melalui keterangan tertulisnya.

Anggaran untuk riset tentang
keselamatan transportasi
dan upaya pencegahan perlu
ditambah.

Angka kecelakaan lalu lintas tidak
pernah turun drastis. Sementara
institusi yang fokus mengurusi
keselamatan justru dihilangkan.
Tinggal tunggu waktu kapan
arisan nyawa melayang akan
terjadi terus menerus di jalan raya.

Pemerintah belum berhasil
menekan angka kecelakaan lalu
lintas kecuali saat musim mudik
lebaran. Pasalnya dilakukan
operasi khusus seperti Operasi
Ketupat, Operasi Lilin dan
yang lainnya di saat itu. Jangan
kompromi apalagi pungli
terhadap keselamatan. Kemenhub
harus menjadikan program
keselamatan prioritas kerja dalam
indikator kinerja utama (IKU).

Kecelakan lalu lintas di ruas Jalan
Tol Cipali KM 113 pada Kamis
(4/11/2021) dini hari. Korbannya
adalah rombongan guru besar
Universitas Gajah Mada (UGM)
mengakibatkan salah satu Dosen
Fakultas Peternakan Prof. Ir. I
Gede Suparta Budisatria, M.Sc,
Ph.D, IPU Asean Eng meninggal
dunia. Pada hari yang sama, artis
Vanessa Angel dan suaminya
Febri Ardiansyah, meninggal
dunia akibat kecelakaan tunggal
di ruas Tol Jombang KM 672.
Berdasarkan data dari Korps
Lalu Lintas Kepolisan Negara
Republik Indonesia (Korlantas),
dalam 1 jam, 1-3 orang meninggal
akibat kecelakaan lalu lintas di
Indonesia. Dalam sehari sekitar
80 orang tewas seketika di jalan
raya. Korban terbanyak pesepeda
motor (sekitar 75 persen). Belum
lagi ditambah sejumlah korban
akibat kecelakaan lalu lintas
yang mengalami luka berat dan
berujung meninggal dunia juga.
Total bisa mencapai 120an orang
meninggal dunia setiap hari
karena korban kecelakaan lalu
lintas di jalan raya.
Di Indonesia masih banyak
masalah keselamatan transportasi
darat yang harus dibenahi. Saat
ini yang mengurus program
keselamatan transportasi darat
di bawah Direktorat Sarana
Perhubungan Darat. Sudah
dipastikan anggaran untuk
keselamatan pasti kecil tidak
sebanding dengan tanggung
jawab untuk membenahi
keselamatan transportasi darat se
Indonesia.

Kanitlaka lantas Polres Subang, Ipda Suharyadi sedang melakukan olah tempat kejadian
perkara di Km 113 yang mengakibatkan Dekan Fakultas Perternakan UGM meninggal dunia.
Sumber: Dally Kardilan/Galamedia/Pikiran Rakyat

Sementara sektor transportasi
perkeretaapian, perairan dan
udara masih memiliki Direktorat
Keselamatan di masing-masing
Direktorat Jenderalnya. Memang
ada peraturan dari Kementerian
Penertiban Aparatur Negara
membatasi jumlah direktorat
di setiap direktorat jenderal.
Namun mengingat kebutuhan
yang genting dan penting tidak
ada salahnya untuk memberikan
tambahan direktorat baru.

terakhir, maka pemerintah perlu
menaikkan status Komite Nasional
Keselamatan Transportasi (KNKT)
menjadi Badan Keselamatan
Transportasi Nasional (BKTN)
yang langsung dibawah oleh
Presiden.

Keberhasilan Kementerian
Perhubungan tidak hanya diukur
dari sejumlah proyek fisik yang
terbangun, namun seberapa besar
angka kecelakaan transportasi
menurun dan keselamatan
penggguna transportasi
mendapat jaminan selamat dalam
berpergian.(*)

Di sisi lain, sektor pariwisata mulai
menggeliat. Setiap detinasi wisata
dan penginapan diwajibkan untuk
menyediakan tempat istirahat
yang memadai bagi pengemudi
bus wisata. Masih banyak tempat
wisata belum menyediakan
tempat istirahat bagi pengemudi
bus wisata, karena tidak ada
kewajiban. Oleh sebab itu,
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif perlu membuat
peraturan yang mewajibkan setiap
tempat wisata menyediakan
tempat istirahata bagi pengemudi
bus wisata.
Di samping itu, jika pemerintah
ingin sungguh-sungguh akan
menurunkan angka kecelakaan
lalu lintas seperti di Korea Selatan
yang berhasil menekan angka
kecelakaan lalu lintas hingga 60
persen dalam kurun 20 tahun
infoHUBDAT
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PERIZINAN
DAN SISTEM
MANAJEMEN
KESELAMATAN
ANGKUTAN
UMUM
D
irektorat Jenderal
Perhubungan Darat
melalui Balai Pengelola
Transportasi Darat Wilayah XXII
Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)
menggelar “Semiloka Perizinan
Angkutan Umum dan Sistem
Manajemen Keselamatan (SMK)
Perusahaan Angkutan Umum di
Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2021” secara hybrid di Hotel
Four Points Manado, pada Jumat
(22/10).

Dalam Semiloka ini, Direktur
Sarana Transportasi Jalan, Risal
Wasal menegaskan pentingnya
para operator memiliki perizinan
angkutan umum dan menerapkan
Sistem Manajemen Keselamatan
(SMK) yang bertujuan untuk
menjamin keamanan dan
keselamatan transportasi. “Selain
memiliki perizinan, operator juga
harus dapat mempertahankan
pelayanan dan memperhatikan
kendaraan yang laik jalan,” terang
Risal.
Sistem Manajemen Keselamatan
(SMK) merupakan tata kelola
keselamatan dari manajemen
perusahaan yang dilakukan
oleh perusahaan angkutan
umum secara komprehensif
dan terkoordinasi dalam rangka
mewujudkan keselamatan dan
mengelola risiko kecelakaan.
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“Jadi apabila penerapan SMK ini
dilakukan dengan baik maka akan
menekan tingginya angka
kecelakaan lalu lintas.
“Selain
Selain itu juga dapat
menghentikan praktik
wajib
angkutan ilegal dan
mengantongi izin,
Over Dimension
Over Loading
operator angkutan
(ODOL) yang
umum juga harus
marak terjadi,” kata
dapat mempertahankan
Risal.

pelayanan dan

Mendukung
memperhatikan
pernyataan
tersebut, Ahmad
kendaraan yang laik
Wildan sebagai
jalan”
investigator KNKT yang
membawakan materi
Menurutnya,
Keselamatan Angkutan Umum
berdasarkan UU
mengatakan, “Untuk membangun
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
SMK hanya memerlukan identifikasi
dan Angkutan Jalan pasal 173
risiko, dicatat, dibuat mitigasinya,
diterangkan bahwa perusahaan
buat prosedurnya, dan tetapkan
angkutan umum wajib memiliki izin
sebagai standar”.
penyelenggaraan angkutan umum.
Di sisi lain pada kesempatan yang
“Melalui sistem perizinan ini
sama secara virtual, Kasubdit
pemerintah dapat melakukan
Angkutan Orang Antarkota, Handa
evaluasi dan pengawasan
Lesmana dalam paparan mengenai
perusahaan angkutan umum
Sistem Perizinan Online Angkutan
yang telah memiliki izin terhadap
Darat dan Multimoda (SPIONAM)
penyelenggaraan seperti
mengatakan pentingnya
jumlah armada kendaraan,
memberikan pemahaman dan
status kendaraan, status kartu
wawasan kepada operator
pengawasan, status keaktifan
tentang tata cara Sistem Perizinan
perusahan, dan lain sebagainya,”
Online Angkutan dan Multimoda
tutur Handa.
(SPIONAM)”.

Direktur Sarana Transportasi Jalan Risal Wasal menjadi narasumber pada kegiatan Semiloka Perizinan Angkutan Umum dan Sistem
Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum di Provinsi Sulawesi Utara, Manado (22/10/2021). Foto: HMS DJPD/WBW

Selain itu pemerintah dapat
memberikan teguran dan
sanksi secara bertahap
kepada perusahaan angkutan
umum yang telah memiliki
izin penyelenggaraan apabila
perusahaan tersebut melakukan
pelanggaran dan terlibat
kecelakaan lalu lintas.
Kegiatan Semiloka ini
diselenggarakan bertujuan agar
tercipta satu persepsi terhadap
peraturan maupun ketentuan yang
berlaku di bidang angkutan jalan,
sehingga dapat meningkatkan
keselamatan, ketertiban, dan
pelayanan kepada masyarakat
pengguna angkutan umum dalam

rangka meningkatkan kinerja dan
tata kelola keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan.
Turut hadir Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat Wilayah
XXII Provinsi Sulawesi Utara,
Renhard Ronald, Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi Sulawesi
Utara yang mewakili Gubernur
Sulawesi Utara, Lynda D. Watania,
perwakilan dari Kepala Dinas
Perhubungan Kab/Kota di Provinsi
Sulawesi Utara, dan perwakilan
Perusahaan Angkutan Umum di
Provinsi Sulawesi Utara.
Adapun materi lainnya yang
dibahas dalam Semiloka

ini yakni materi Penertiban
Angkutan Ilegal oleh Kompol
Roy Tambayong dari Kasubdit
Gakkum Ditlantas Polda Sulawesi
Utara dan materi Success Story
Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum
oleh Rian Mahendra selaku
Direktur Operasional PO.
Haryanto.
Bersamaan dengan acara ini
juga dilakukan penandatanganan
Deklarasi Tertib Perizinan
Angkutan Umum dan Sistem
Manajemen keselamatan Pada
Perusahaan Angkutan Umum di
Provinsi Sulawesi Utara.(*)

infoHUBDAT
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ebagai tindak lanjut dari
UU Nomor 22 Tahun 2009
tentang LLAJ dan PP 37
Tahun 2017 tentang Keselamatan
Lalu Lintas serta meningkatkan
peran serta seluruh pengguna
jalan, Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat melalui Balai
Pengelola Transportasi Darat
(BPTD) Wilayah XXII Provinsi
Sulawesi Utara menggelar
Puncak Acara dan Penutupan
Pekan Keselamatan Jalan (PKJ)
di Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2021, pada Sabtu (23/10).
“Acara PKJ ini dilaksanakan agar
dapat tercipta suatu komunikasi
antar seluruh stakeholder baik
pemerintah maupun influencer
untuk menyatukan persepsi dan
pemahaman arti pentingnya
Keselamatan Jalan,” ujar Direktur
Sarana Transportasi Jalan, Risal
Wasal dalam sambutannya di
Ballroom Hotel Four Points
Manado.
Risal juga mengajak agar semua
pihak dapat saling bersinergi
untuk menyebarkan virus-virus
keselamatan untuk membangun
lalu lintas yang tertib, aman, dan
berkeselamatan.
Sementara itu Kepala Balai
Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XXII Provinsi Sulawesi
Utara, Renhard Ronald
mengatakan, “Pada kesempatan
ini saya memberikan apresiasi
kepada seluruh masyarakat
yang telah bersama-sama
membantu dalam mengedukasi
dan menyosialisasikan untuk
menyuarakan aksi keselamatan
jalan khususnya yang ada di
Provinsi Sulawesi Utara”.
Lebih lanjut, berdasarkan laporan
kegiatan Ketua Panitia PKJ Tahun
2021 di Provinsi Sulawesi Utara,
Andy Parulian melaporkan bahwa
rangkaian kegiatan PKJ ini telah
dimulai sejak bulan September
2021 yang bertepatan dengan
Peringatan Hari Perhubungan
Nasional Tahun 2021 diantaranya
yakni:
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Lebih lanjut Menhub berpesan
kepada para pelajar di Madrasah
Mu’allimin Muhamadiyah
Yogyakarta, dapat menjadi
pelopor keselamatan berkendara
dan turut menjadi bagian dari
insan transportasi, yang dapat
memberikan contoh yang baik
kepada lingkungannya.
Direktur Sarana Transportasi Transportasi Jalan Risal Wasal bersama Kepala BPTD Wilayah
XXII Sulawesi Utara Renhard Ronald pada Puncak Acara dan Penutupan Pekan Keselamatan
Jalan Provinsi Sulawesi Utara, Manado, 23/10/2021. Foto: HMS DJPD/WBW

PUNCAK ACARA

PEKAN KESELAMATAN
JALAN 2021

DI SULAWESI UTARA
1. Lomba Mural yang bertemakan
“Stop ODOL Untuk Keselamatan
Trans Jalan pada 9 - 15 September
2021 di UPPKB Wangurer;
2. Lomba Video Durasi Pendek
yang bertemakan “Mari Jo Torang
Jadi Pelopor Keselamatan Jalan”
pada 11 - 20 September 2021;
3. Semiloka Penguji Kendaraan
Bermotor se-Provinsi Sulawesi
Utara pada 18 - 19 September
2021 di Hotel Villa Emitta,
Tomohon;
4. Sosialisasi ODOL bagi
pengemudi Truk pada 21 - 23
September 2021 di UPPKB
Wangurer dan UPPKB Inobonto;
5. Webinar Keselamatan Jalan
bagi Pelajar dan Mahasiswa
dengan tema “Teman Sejati” pada
9 Oktober 2021 di Terminal Tipe A
Tangkoko dan;
6. Semiloka Perizinan Angkutan
Umum dan Sistem Manajemen
Keselamatan bagi operator
angkutan umum pada 22 Oktober

2022 di Hotel Four Points
Manado.
Andy menambahkan, “Dengan
terselenggaranya berbagai
rangkaian kegiatan tersebut,
maka tibalah pada acara puncak.
Di mana seluruh pengguna jalan
dari berbagai lapisan masyarakat
berkumpul untuk berbincang
santai atau kalau orang Manado
bilang Bacarita”.
Selain itu juga dengan
menumbuhkan dan membangun
kesadaran pengguna jalan di
Provinsi Sulawesi Utara melalui
acara ini diharapkan nantinya
dapat tercipta suatu kondisi Tetap
Aman, Selamat di Jalan dan Hatihati (TEMAN SEJATI).
Turut hadir Kasubdit Gakkum
Ditlantas Polda Sulawesi Utara,
Kompol Roy Tambayong, para
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Utara, dan para tamu
undangan pemenang lomba
Pekan Keselamatan Jalan Tahun
2021 di Provinsi Sulawesi Utara.(*)

Menteri Perhubungan memberikan helm kepada salah seorang siswa di Madrasah Mu’allimin
Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (18/12/2021). Foto: HMS DJPD/CAS

BUDAYA TERTIB
BERLALU
LINTAS HARUS
DITANAMKAN
SEJAK DINI
B
udaya tertib berlalu lintas
harus ditanamkan sejak dini,
untuk membangun budaya
bertransportasi dengan selamat
di kalangan generasi muda.
Hal ini disampaikan Menteri
Perhubungan Budi Karya
Sumadi saat menghadiri
kegiatan Sosialisasi Keselamatan
Berkendara, di Madrasah
Terpadu Mu’allimin Muhamadiyah
Yogyakarta, Sabtu (18/12).
Kegiatan sosialisasi ini merupakan
hasil kolaborasi dari Ditjen
Perhubungan Darat Kemenhub,
Kepolisian RI, dan Jasa Raharja.
Dalam rangka memberikan

pemahaman cara berlalu lintas
dengan benar dan selamat,
guna menekan tingginya tingkat
kecelakaan lalu lintas, khususnya
sepeda motor, yang banyak terjadi
pada usia muda/pelajar.

Melalui sosialisasi ini, para
pelajar diberikan materi tentang
keselamatan berkendara, sekaligus
pelatihan cara mengemudi sepeda
motor yang baik dan selamat.
“Safety riding ini merupakan suatu
upaya yang baik. Bila anak-anak
muda ini tertib berlalu lintas, akan
muncul komitmen dari dirinya
untuk melakukan hal lainnya
dengan tertib,” kata Menhub.

Pada kesempatan yang sama,
Direktur Madrasah Mu’allimin
Muhamadiyah Yogyakarta Aly
Aulia, menyambut baik adanya
kegiatan sosialisasi keselamatan
bertransportasi ini dan siap
mendukung upaya pemerintah
untuk meningkatkan keselamatan
berkendara di kalangan pelajar.
Tingginya angka kecelakaan di
Indonesia merupakan masalah
serius yang harus menjadi
perhatian semua pihak. Data
kecelakaan di Indonesia dari
tahun 2016-2020 menunjukkan,
sebesar 75% yang terlibat
kecelakaan adalah pengendara
sepeda motor dengan kelompok
usia korban terbanyak adalah usia
15-24 tahun (usia pelajar).
Berdasarkan data, jenis
pelanggaran yang kerap kali
masih dilakukan oleh kalangan
pelajar dan mahasiswa, antara
lain yaitu: menggunakan telepon
genggam saat berkendara;
tidak mengenakan helm saat
berkendara; melanggar rambu
dan marka jalan; belum atau tidak
memiliki SIM; dan ngebut atau
ugal-ugalan saat berkendara.
Kemenhub terus mensosialisasikan
kepada masyarakat untuk
berpedoman pada prinsip 4A
yaitu; ALERTNESS (kewaspadaan),
AWARENESS (kesadaran),
ATTITUDE (perilaku), serta
ANTICIPATION (antisipasi).
Turut hadir dalam kegiatan
tersebut Dirjen Perhubungan
Darat Budi Setiyadi, Sesditjen
Perhubungan Darat Marta
Hardisarwono, dan jajaran Ditjen
Perhubungan Darat Kemenhub.(*)
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enteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi
mengajak masyarakat
untuk menjaga kecepatan
kendaraan maksimal 30 Km/Jam,
khususnya di kawasan wisata
dan pemukiman. Hal tersebut
disampaikan Menhub saat hadir
dalam kegiatan Puncak Pekan
Nasional Keselamatan Jalan
(PKNJ), yang diselenggarakan
Ditjen Perhubungan Darat
Kemenhub di kawasan wisata
Borobudur, Kabupaten Magelang,
Provinsi Jawa Tengah, Sabtu
(6/11).
“Jadi ingat, berkendara di daerah
pemukiman dan di kawasan
wisata itu tidak boleh lebih
dari 30 km/jam untuk menjaga
keselamatan bersama. Ini juga
berlaku pada kota dimana ada
kombinasi dari pengunaan mobil,
pejalan kaki, dan sepeda motor,”
kata Menhub.
PKNJ merupakan kegiatan
yang dilakukan secara berkala
oleh Kemenhub dalam
rangka menindaklanjuti
resolusi Perserikatan BangsaBangsa (PBB), tentang upaya
peningkatan keselamatan jalan
secara global. Dimana, pada tahun
ini mengusung tema kampanye
global melalui hashtag #Love30,
dan telah diadopasi di Indonesia
dengan menerapkan kampanye
melalui hashtag #JagaLaju30.
Menhub mengatakan, kampanye
keselamatan jaga laju kendaraan
maksimal 30 Km/Jam, bertujuan
untuk meningkatkan keselamatan
dan memberikan kenyamanan
bagi masyarakat yang berada di
kawasan pemukiman ataupun
wisata. “Juga untuk menjadikan
suatu kawasan yang layak huni,
khususnya bagi pengguna jalan
seperti: pejalan kaki, pesepeda,
maupun penyandang disabilitas
dalam melakukan aktivitasnya,
baik untuk bekerja maupun
berwisata,” ucap Menhub.
Sementara itu, Dirjen
Perhubungan Darat Budi Setiyadi
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Selain kegiatan kampanye
keselamatan jalan, juga dilakukan
Penandatanganan Naskah
Perjanjian dan Berita Acara Serah
Terima (BAST) Terminal Tipe
A Giwangan dari Pemerintah
Kota Yogyakarta kepada Ditjen
Perhubungan Darat Kemenhub.
Turut hadir pada acara tersebut
Walikota Yogyakarta Haryadi
Suyuti, Sekretaris Jenderal Djoko
Sasono, Dirut PT INKA Budi
Noviantoro, Dirut PT Jasa Raharja
Rivan Achmad Purwantono, dan
jajaran Kemenhub.
Kemenhub Beri Subsidi Angkutan
VW di Kawasan Borobudur
Melalui Skema Buy The Service

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersiap mengendarai mobil VW Safari pada
Puncak Pekan Nasional Keselamatan Jalan di Kawasan Wisata Borobudur, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah, 6/11/2021. Foto: HMS DJPD/BYU

JAGA LAJU
MAKSIMAL
30 KM/JAM
DI KAWASAN
PEMUKIMAN

mengingatkan dan peduli untuk
mengutamakan keselamatan
berlalu lintas,” ungkap Dirjen Budi.
Pada rangkaian kegiatan PNKJ
2021, dilakukan juga sejumlah
kegiatan yakni: bincang santai,
FGD para pemangku kepentingan
(Kemenhub, Polri, Bappenas,
Kemen PUPR, Jasa Raharja)
yang menjadi pelaksana 5
(lima) Pilar Keselamatan Jalan,
lomba kreativitas (foto, video,
komik, mural) yang bertemakan
keselamatan jalan, dan juga
pameran kendaraan listrik.

Masih dalam rangkaian PNKJ
2021, Kemenhub melalui Ditjen
Perhubungan Darat memberikan
subsidi kepada angkutan
Volkswagen (VW) Club yang
menjadi angkutan wisata di
sekitar kawasan Borobudur
melalui skema Buy The Service
(BTS).
Subsidi ini merupakan bagian
dari program dukungan angkutan
orang kawasan tertentu di
kawasan wisata Borobudur.
Selain untuk semakin menarik
minat kunjungan wisatawan,
program ini juga bertujuan untuk
memberikan mata pencaharian
bagi masyarakat sekitar.
“Kami berkolaborasi dengan VW
Club di kawasan Candi Borobudur,

untuk memberikan kesempatan
anak-anak muda, yang tadinya
belum bekerja, mendapatkan
suatu kesempatan bekerja. Yang
tadinya hanya sekedar hobi,
menjadi kesempatan bagi mereka
untuk mendapatkan pendapatan,”
tutur Menhub. Sementara itu
Dirjen Perhubungan Darat Budi
Setiyadi mengungkapkan selain
di Borobudur, subsidi serupa
juga akan diberikan di sejumlah
kawasan wisata lainnya.
“Subsidi ini berlaku 1 tahun,
yaitu berupa subsidi tarif.
Katakan tarifnya sekarang Rp
10 ribu, sementara kemampuan
masyarakat Rp 5 ribu. Nanti Rp.
5 ribu itu yang kami subsidi,” ujar
Dirjen Budi.
Terkait faktor keselamatan, Dirjen
Budi mengungkapkan, angkutan
yang diberikan subsidi harus
memenuhi standar keselamatan.
Kendaraan tersebut nantinya akan
dilakukan uji KIR secara berkala.
“Kami bekerjasama dengan
Dishub, untuk mobil VW dan Jeep
dilakukan uji KIR tiap 6 bulan
sekali oleh Dishub Kabupaten
Magelang. Jadi keselamatan harus
terjamin,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut
Menhub Budi dan sejumlah
pejabat sempat menjajal langsung
tour dengan menggunakan VW
Safari dan Jeep dari Balgondes
Wanurejo menuju Candi
Borobudur.(*)

Kampanye keselamatan jaga laju kendaraan
maksimal 30 Km/Jam, bertujuan untuk
meningkatkan keselamatan dan memberikan
kenyamanan bagi masyarakat yang berada di
kawasan pemukiman ataupun wisata.
menjelaskan, pada kegiatan
Puncak PNKJ di kawasan
wisata Borobudur ini juga
diselenggarakan penyampaikan
komitmen “Koalisasi Teman
Sejati (Selamat di jalan dan hati-

hati)”, sebagai bentuk komitmen
bersama seluruh pengguna jalan
dan pemangku kepentingan
dalam menjaga keselamatan
berlalu lintas. “Kegiatan ini
menjadi momentum kita saling
infoHUBDAT
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teman bus Trans Mamminasata
melayani empat koridor. Adapun
4 (empat) rute layanan tersebut
meliputi:
1. Koridor 1: Terminal
Mallengkeri - UNHAS (melalui
Jl. Metro Tj. Bunga) sebanyak
21 unit bus,
2. Koridor 2: Mall Panakkukang
- Bandara Sultan Hasanuddin
sebanyak 18 unit bus,
3. Koridor 3: Kampus 2 PNUP
- Kampus 2 PIP sebanyak 25
unit bus dan,
4. Koridor 4: Pelabuhan
Soekarno Hatta - UIN Samata
sebanyak 17 unit bus.

Launching Program
Buy The Service
Teman Bus Trans
Mamminasata
di Makassar
(13/11/2021). Foto:
HMS DJPD/BYU

“Semua bus tersebut akan dilayani
armada yang tentunya telah
dipersiapkan diantaranya yaitu
ramah terhadap penyandang
disabilitas,” kata Suharto.
Menurut Suharto, melalui program
BTS maka diharapkan simpulsimpul transportasi dapat saling
terhubung seperti halnya Bandara
Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan
Soekarno Hatta.
Bersamaan dengan ini, Plt.
Gubernur Provinsi Sulawesi
Selatan, Andi Sudirman Sulaiman
mengucapkan bahwa program ini
merupakan suatu langkah strategis
yang dilakukan Dirjen Perhubungan
Darat yang memahami kebutuhan
angkutan di kota-kota besar. “Saya
mengucapkan terima kasih kepada
Kementerian Perhubungan. Dengan
melihat rutenya saja saya sudah
yakin bahwa program ini akan
berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Peresmian Teman Bus
Trans Mamminasata

G

una memperkuat
konektivitas khususnya
di Indonesia Timur,
Kementerian Perhubungan
melalui Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat pada Sabtu
(13/11) meresmikan Layanan
Teman Bus Melalui Program Buy
The Service (BTS) pada Trans
Mamminasata di Kota Makassar.
Direktur Jenderal Perhubungan
Darat, Budi Setiyadi yang hadir
secara langsung di Kawasan LegoLego Center Point Indonesia (CPI),
Makassar mengungkapkan, “Pada
hari yang berbahagia ini bersama-
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Kehadiran TEMAN BUS di Kota Makassar merupakan
implementasi program Buy The Service (BTS) yang
keenam oleh Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia dengan Operator Trans Mamminasata menjadi
operator yang menjalankan operasional TEMAN BUS di
Kota Makassar.
sama menyaksikan launching angkutan massal perkotaan di tahun
2021 dan pertama kalinya kami
(Kemenhub) melaksanakan program BTS untuk wilayah Indonesia
Timur yakni di Provinsi Sulawesi
Selatan tepatnya Kota Makassar”.
Lanjutnya, Dirjen Budi menjelaskan
bahwa angkutan massal

perkotaan dengan skema BTS ini
sebelumnya sudah dimulai sejak
tahun 2020 di kota-kota besar
seperti di Medan, Yogyakarta,
Solo, Denpasar, maupun
Palembang.
“Khusus untuk di tahun 2021
kami juga mengembangkan
kembali program BTS di 5 (lima)

kota metropolitan lainnya salah
satunya Kota Makassar. Di mana
kebijakan ini sebagaimana
implementasi dari UU 22/2009
yaitu pemerintah hadir untuk
menyiapkan angkutan massal
perkotaan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat yakni
menyediakan angkutan yang
nyaman, murah, dan mudah
diakses,” jelas Dirjen Budi.

Layanan yang dinamakan Trans
Mamminasata ini hadir dengan
menyediakan sebanyak 81 unit bus
yang melayani penumpang di 4
(empat) rute layanan dengan 261
titik halte yang jam operasionalnya
dimulai pukul 06.00 hingga 23.00
WITA.
Direktur Angkutan Jalan, Suharto
dalam laporannya mengatakan

Turut hadir Direktur Prasarana
Transportasi Jalan, Popik
Montanasyah, Ketua Pusat
Pengelolaan Transportasi
Berkelanjutan (PPTB), Marwanto
Heru Santoso, Para Pejabat Tinggi
Madya, Pratama, Administrator
dan Pengawas di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, Para
Pejabat di Lingkungan Pemerintah
Provinsi, Kota/Kabupaten se
Provinsi Sulawesi Selatan, dan
Perwakilan Forkompimda Provinsi
Sulawesi Selatan.(*)

infoHUBDAT
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D

irektorat Jenderal
Perhubungan Darat melalui
Direktorat Angkutan Jalan
menggelar acara launching
program Teman Bus di Surabaya,
sebuah pengembangan angkutan
massal di kawasan perkotaan
berbasis jalan yang dinamakan
“Trans Semanggi Suroboyo”
pada Rabu (29/12) di Balai Kota
Surabaya.

Tanjung Perak via Raya Darmo
Koridor 2 Raya Indah Wetan Karang Menjangan - ITS
Koridor 3 Terminal Purbaya Kenjeran via MERR
Koridor 4 GBT - Unesa - Mastrip
Koridor 5 Terminal Purbaya - Unair
Kampus C

Acara ini dihadiri langsung
oleh Sekretaris Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat,
Marta Hardisarwono, SE. MSi.,
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi
ST, MT, serta beberapa jajaran di
Kementerian Perhubungan dan
instansi terkait.
Program pengembangan
angkutan umum massal berbasis
jalan di wilayah perkotaan
dengan skema Buy The Service
(BTS), merupakan program
yang dirancang oleh Direktorat
Angkutan Jalan agar dapat
mengintervensi pengembangan
Angkutan umum perkotaan
di Indonesia sehingga muncul
terobosan yang inovatif.
“Suatu kebanggaan pada hari
ini Jawa Timur tepatnya Kota
Surabaya menjadi kota terpilih
dalam pengembangan angkutan
massal di kawasan perkotaan
berbasis jalan atau program
Teman Bus. Di mana besar
harapan kami agar Pemerintah
Kota Surabaya dapat menerapkan
pendekatan push strategy
untuk mendorong masyarakat
menggunakan angkutan umum,
sehingga program ini dapat
berjalan maksimal,” ujar Marta.
Konsep Buy The Service berbasis
aplikasi ini didukung oleh
Manajemen Pengelola dalam
melaksanakan monitoring dan
evaluasi yang meliputi: sistem
operasional, sistem pemeliharaan,
sistem Pengelolaan Keuangan
dan sistem SDM yang didukung
dengan digitalisasi secara real
time untuk menuju angkutan
umum yang lebih profesional.
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Bus Trans Semanggi Suroboyo dilengkapi rak sepeda di bagian depan. Foto: BPTD XI Jatim

PERESMIAN
TRANS
SEMANGGI
SUROBOYO

Trans Semanggi Suroboyo juga akan dilengkapi
dengan armada Bus Listrik supaya kualitas udara
kota Surabaya semakin baik. Bus juga dilengkapi
rak sepeda di bagian depan untuk mengakomodir
penumpang yang memadukan sarana transportasi
dengan menggunakan sepeda dan bus.
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi,
ST, MT dalam sambutannya
mengatakan “Saya optimis
kehadiran Teman Bus di Surabaya
atau Semanggi Suroboyo
Bus ini mampu mengurangi
tingkat kemacetan lalu lintas
serta Merubah wajar kota ini
menjadi lebih modern dan lebih
berkualitas, sehingga diharapkan
dukungan masyarakat untuk

memaksimalkan angkutan umum
massal ini.” ucap Eri.
Trans Semanggi Suroboyo akan
melayani pada Jam operasional
dari 05.00 - 21.00 WIB dengan
tersedia sebanyak total 104
unit bus yang siap melayani
penumpang di 6 (enam) rute
layanan:
Koridor 1 Terminal Purbaya -

Adapun armada Trans Semanggi
Suroboyo ini akan dioperasikan
dengan ukuran Bus Besar - high
entry yang telah disesuaikan
dengan rute trayek masingmasing agar perjalanan perjalanan
penumpang terasa nyaman.
Kedepannya, Trans Semanggi
Suroboyo juga akan dilengkapi
dengan
armada Bus
Listrik supaya
kualitas udara
kota Surabaya
semakin baik.
Bus juga
dilengkapi
rak sepeda di
bagian depan,
yang bertujuan
sebagai alat
transportasi
intermoda untuk
mengakomodasi
penumpang
yang
memadukan
sarana
transportasi dengan menggunakan
sepeda dan bus.
Teman Bus diharapkan menjadi
bagian digitalisasi 4.0 smart

Sesditjen Perhubungan Darat Marta Hardisarwono menyampaikan sambutan pada saat
Peresmian Trans Semanggi Suroboyo di Balai Kota Surabaya (29/12/2021). Foto: BPTD XI
Jawa Timur.

subsidi penuh
bagi operator
dengan fasilitas
pendukung di
Bus yang lebih
baik untuk
meningkatkan
pelayanan
dengan
harapan
lebih banyak
penumpang
yang beralih
ke moda
transportasi
publik.
city program yang mendukung
cashless society. Program ini
adalah sebagai langkah awal
implementasi dari program Buy
The Service yang memberikan

Setelah sukses
rilis di 9 kota besar di Indonesia
yaitu Palembang, Solo, Bali,
Yogyakarta, Medan, Makassar,
Banyumas, Banjarmasin dan
Bandung pada akhir tahun
ini Kemenhub menyasar kota
lainnya, yaitu Surabaya. Sejak
peluncurannya di tahun 2020,
Teman Bus telah mendapat
atensi besar dari masyarakat dan
sukses mencapai lebih dari 13 juta
perjalanan penumpang lebih.
“Saya mengajak seluruh
masyarakat Surabaya dan
sekitarnya untuk beralih ke moda
transportasi umum, khususnya
Teman Bus, karena selain aman
dan nyaman, armada Teman Bus
juga dilengkapi teknologi canggih,
sehingga memudahkan mobilitas
masyarakat,” pungkas Marta.(*)
infoHUBDAT
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Teman Bus
Hadir di
BANDUNG

Kehadiran TEMAN BUS di Bandung menjadi layanan
yang ke delapan dalam program Buy The Service
(BTS) oleh Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia. Operator yang menjalankan operasional
layanan TEMAN BUS adalah Perum Damri dan Big
Bird.

Koridor 1 (Bus besar, high entry,
18 unit, operator Damri) dengan
rute:
Leuwipanjang - Soreang
Koridor 2 (Bus sedang, low entry,
18 unit, operator Big Bird) dengan
rute:
Kota Baru Parahyangan
(Padalarang) - Alun-Alun Kota
Bandung
Koridor 3 (Bus sedang, low entry,
16 unit, operator Big Bird) dengan
rute:
Baleendah - BEC
Koridor 4 (Bus besar, high entry,
12 unit, operator Damri) dengan
rute:
Leuwipanjang - Dago
Koridor 5 (Bus besar, high entry,
21 unit, operator Damri) dengan
rute:
Dipatiukur - Jatinangor (Via TOL)
Saat ini koridor yang sudah siap
beroperasi yakni koridor 5 yang
dilayani sebanyak 21 unit bus.
Ukuran bus yang bervariasi pada
sejumlah layanan Trans Metro
Pasundan ini disesuaikan dengan
rute trayek masing-masing agar
perjalanan perjalanan penumpang
terasa nyaman.

Trans Metro Pasundan. Foto: BPTD IX Jawa Barat

P

rogram Buy The Service
(BTS) Teman Bus kini
hadir di Jawa Barat. Mulai
hari ini Senin (27/12), kehadiran
BTS yang diberi nama Trans
Metro Pasundan resmi melayani
masyarakat Bandung dan
sekitarnya.
“Untuk BTS Trans Metro Pasundan
akan menjadi backbone bagi
angkutan massal perkotaan di
kota Bandung dan sekitarnya.
Ke depannya tidak menutup
kemungkinan ada aglomerasi
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Cirebon maupun Karawang akan
kami siapkan,” kata Direktur
Jenderal Perhubungan Darat,
Budi Setiyadi pada kegiatan
peresmian Trans Metro Pasundan
di Monumen Perjuangan Rakyat
Jawa Barat (Monju).
Trans Metro Pasundan akan
melayani pada jam operasional
mulai dari pukul 05.00 - 21.00
WIB dengan 85 unit bus yang siap
melayani penumpang di 5 (lima)
rute layanan yakni:

“Mudah-mudahan kegiatan flag
off Trans Metro Pasundan yang
akan kita siapkan 5 koridor ke
depannya ini akan memperbaiki
polusi udara dan mengurai
kemacetan. Sebetulnya untuk
Bandung dan Surabaya sedang
kami upayakan menggunakan bus
listrik di tahun 2022,” demikian
disampaikan Dirjen Budi.

Dampaknya di Kota Bandung
misalnya pergerakan mobilitas
masyarakat sangat tinggi dan
menimbulkan kemacetan,
termasuk di beberapa kota besar
lainnya. Saat ini masih gratis,
namun ke depannya kami sedang
siapkan skema dengan tarif yang
sangat terjangkau,” jabar Dirjen
Budi.
Dirjen Budi juga mengucapkan
terima kasih atas dukungan
Pemerintah Daerah Jawa Barat
sehingga Trans Metro Pasundan
dapat hadir.
“Saya menitipkan program
ini, karena sukses tidaknya
adalah bagaimana peran serta
pemerintah daerah. Perlu ada
intervensi dari Pemerintah Daerah
baik Provinsi maupun Kabupaten/
Kota. Kalau tidak ada intervensi
akan lambat sekali perubahan
perilaku masyarakat. Kami
berharap dari Pemerintah Daerah
ada semacam strategi untuk
membuat ada perubahan dari
masyarakat yang menggunakan
kendaraan pribadi baik mobil atau
motor,” ucap Dirjen Budi.
“Ada beberapa jenis intervensi
yang dapat dilakukan Pemerintah
Daerah yaitu program parkir
yang semakin mahal dari segi
harga, atau anak sekolah atau
pegawai pemerintah diwajibkan

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, bersama Direktur Angkutan Jalan Suharto, dan
Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan saat peresmian Trans Metro Pasundan, Bandung
(27/12/2021). Foto: BPTD IX Jawa Barat

menggunakan kendaraan umum
pada hari tertentu. Atau dapat
juga meniru kebijakan di Solo
yaitu contra flow bagi angkutan
umum. Sehingga masyarakat
memperoleh efisiensi waktu jika
berpindah dari satu tempat ke
tempat lainnya,” kata Dirjen Budi.

Ia menyatakan alasan Pemerintah
Pusat menghidupkan kembali
angkutan massal perkotaan yakni
salah satunya dipicu karena
semakin banyaknya kendaraan
pribadi yang dimiliki masyarakat.
“Kemampuan ekonomi
masyarakat sekarang sudah
semakin baik dan daya beli
kendaraan bermotor cukup tinggi.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menghadiri Peresmian Teman Bus Melalui Program
Buy The Service pada Trans Metro Pasundan di Kota Bandung (27/12/2021). Foto: BPTD IX
Jawa Barat

Dalam kegiatan yang sama, Wakil
Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul
Ulum menyampaikan, “Pemprov
Jawa Barat selalu fokus terhadap
transportasi. Yang menjadi
perhatian kita yang pertama
adalah sarana dan infrastruktur.
Pemerintah tidak berhenti
berpikir tentang transportasi
massal karena ada pikiran untuk
mengatasi kemacetan dan polusi,
artinya pemerintah pemerintah
tidak berhenti berpikir untuk
melayani masyarakat lebih baik.”
“Kami atas nama pemerintah dari
sejumlah kabupaten/kota dan
masyarakat mengucapkan _hatur
nuhun_atas program Kementerian
Perhubungan di wilayah Bandung
Raya ini. Dengan ahrapan dengan
adanya transportasi massal
ini, masyarakat kecil dapat
terbantu, dengan digitalisasi
sekarang ini juga telah membantu
kami, mudah-mudahan dapat
mengatasi kemacetan di Bandung
Raya dan mengurangi polusi,”
pungkasnya.(*)
infoHUBDAT
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A

cara launching program
Teman Bus dengan skema
Buy The Service (BTS)
kembali diselenggarakan oleh
Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat di Pendopo Kantor Bupati
Banyumas, Alun Alun Purwokerto
pada Minggu (5/12). Kabupaten
Banyumas menjadi kota dengan
layanan Teman Bus kedua pada
tahun 2021 dan menjadi kota ke
tujuh yang dilayani oleh Teman
Bus.
Direktur Jenderal Perhubungan
Darat, Budi Setiyadi, melalui
sambutannya mengungkapkan
bahwa, “Pada tahun 2021
Banyumas termasuk ke dalam
5 daerah yang telah disiapkan
sistem BTS oleh Kementerian
Perhubungan. Alasan dipilihnya
Kabupaten Banyumas, karena
berdasarkan hasil evaluasi,
penelitian, dan kajian yang
dilakukan oleh tim independen
yang dipimpin oleh pakar
transportasi, Djoko Setijowarno
bahwa potensi masyarakat
Banyumas masih familiar dengan
angkutan umum dan melihat
bagaimana keberhasilan Trans
Jateng yang ada di Banyumas,”
tuturnya.
Teman Bus di kabupaten
Banyumas akan melayani 3 (tiga)
koridor, antara lain:
1. Koridor 1: Pasar Pon - Terminal
Ajibarang. Dalam jarak tempuh PP
39 km.
2. Koridor 2: Terminal Notog Terminal Baturaden Bawah. Dalam
jarak tempuh 48 km.
3. Koridor 3: Terminal Kebon
Dalem - Terminal Bulupitu. Dalam
jarak tempuh 47 km.
Ketiga koridor tersebut telah
dikonsepkan ramah disabilitas
yaitu dilengkapi dengan lantai
rendah di bagian belakang bus
serta ramp sebagai akses bagi
pengguna kursi roda.
“Sebelumnya, untuk kabupaten
Banyumas telah diajukan sebanyak
5 koridor antar kabupaten.
Akan tetapi karena kemampuan
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bus dengan rasio operator
kurang lebih 2,4 sehingga
membutuhkan 125 SDM yang akan
menggawangi TransBanyumas.
Dari 52 unit armada tersebut akan
dialokasikan 10% untuk melayani
masyarakat yang berkebutuhan
khusus,” tambah Suharto.
Suharto menjelaskan bahwa
Standar Pelayanan Minimum yang
diterapkan meliputi pemasangan
perangkat monitoring berbasis
IT guna menjaga kualitas layanan
dan sudah dilengkapi dengan
penyaring udara ion, serta rak
sepeda di bagian depan yang
bertujuan sebagai alat
transportasi intermoda.

Peresmian Trans Banyumas di Pendopo Kantor Bupati Banyumas, Alun-Alun Purwokerto,
Banyumas (5/12/2021). Foto: HMS DJPD/BYU

TEMAN BUS
LAYANI WARGA
BANYUMAS
Kehadiran TEMAN BUS di Banyumas merupakan
implementasi program Buy The Service (BTS) yang
ketujuh oleh Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia. Operator yang menjalankan operasional
layanan TEMAN BUS di Banyumas adalah Trans
Banyumas.
anggaran re-focusing yang berkalikali dilaksanakan, alhasil kami
memilih kembali kabupaten kota
yang akan diberikan BTS untuk
mengurangi koridornya. Namun
demikian, pemanfaatan BTS
sepanjang 2021 ini sangat baik,”
kata Dirjen Budi pada paparannya
dalam acara tersebut.
Lebih lanjut lagi, Dirjen Budi
menyatakan bahwa, “Pada

tahun 2022 Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat akan
menganggarkan dana sebesar
Rp800 miliar hanya untuk BTS
di 10 kota besar. Khusus untuk 1
koridor di Bandung dan 2 koridor
di Surabaya akan menggunakan
bus listrik. Potensi penggunaan
bus listrik ini juga memungkinkan
dibangun di Purwokerto dan
Banyumas jika infrastrukturnya
terpenuhi.”

Sebelum
menutup
sambutannya,
Dirjen Budi menambahkan,
“Angkutan umum pada sebuah
negara maju telah menjadi
backbone. Jadi, jika Purwokerto
atau Banyumas ingin disebut
sebagai kota yang maju
dan modern, kita harapkan
dapat mengkampanyekan
kepada masyarakat sekitar
untuk menggunakan bus ini,”
tambahnya.
Sementara itu dalam hal teknis
operasionalnya, Direktur
Angkutan Jalan, Suharto, turut
memaparkan detil operasional
layanan Teman Bus di Banyumas.
“Dalam operasionalnya, Teman
Bus di Kabupaten Banyumas
akan melayani dengan jarak
antar bus (headway) sejauh 12
menit. Lalu, pada bulan ini akan
dioperasikan 1 koridor yaitu
koridor 3 Terminal Kebon Dalem
- Terminal Bulupitu. Dari total
3 koridor ini akan dioperasikan
sebanyak 52 unit armada

“Untuk saat ini program
layanan Teman Bus
tidak dipungut biaya
atau gratis, hingga
peraturan terkait PNBP
dikeluarkan, maka akan
dikenakan tarif sekitar
Rp2.000 untuk mahasiswa/
pelajar dan Rp3.500 untuk
masyarakat umum,” kata
Suharto.
Bupati Banyumas, Achmad
Husein, menyambut baik sekaligus
menyampaikan rasa terima
kasihnya atas layanan BTS Teman
Bus yang akan dioperasikan di
Banyumas. “Terima kasih kepada
pemerintah pusat khususnya
Kementerian Perhubungan dan
Bapak Presiden Jokowi atas
pelayanan massal angkutan
perkotaan yang ekonomis, dan
dengan mudah serta nyaman
dinikmati oleh masyarakat
kabupaten Banyumas,” kata
Achmad Husein.
Semangat penggunaan bus
ini juga bertujuan untuk
memperbaiki masalah perubahan
iklim. Kontributor paling besar
dalam perubahan iklim yang
semakin buruk yakni akibat polusi
udara penggunaan kendaraan
bermotor. Oleh sebab itu, jika
melihat potensi kedepan terhadap
BTS yakni kendaraan yang
ramah lingkungan, hemat secara

ekonomis, dan kendaraan yang
nyaman.
Konsep BTS berbasis aplikasi
ini didukung oleh Manajemen
Pengelola dalam melaksanakan
monitoring dan evaluasi yang
meliputi: sistem operasional,
sistem pemeliharaan, sistem
Pengelolaan Keuangan dan sistem
SDM yang didukung dengan
digitalisasi secara real time untuk
menuju angkutan umum yang
profesional.
Pembangunan Teman Bus
di Kabupaten Banyumas ini
diharapkan akan mempermudah
warga untuk berkomuter,
membangun perekonomian,
mengurangi kemacetan, dan
mengurangi polusi udara.
Layanan Teman Bus ini menjadi
bagian digitalisasi 4.0 smart
city _program yang mendukung
_cashless society agar penumpang
dapat beralih ke moda transportasi
publik. Aplikasi Teman Bus sudah
dapat diunduh melalui aplikasi
Playstore dan Appstore.
Teman Bus dilengkapi dengan
Internet of Things Smart
Bus, CCTV dan sensor alarm
pengemudi. Layanan Teman
Bus juga mengedepankan
kenyamanan penumpang dengan
selalu menjaga kebersihan area di
dalam bus dan mengikuti protokol
kesehatan dengan mewajibkan
penumpang wajib menggunakan
masker, physical distancing
dengan kapasitas penumpang
hanya 50%, dan menyediakan
handsanitizer.
Pada acara ini turut hadir Direktur
Angkutan Jalan, Suharto, Direktur
Prasarana, Popik Montanasyah,
Kepala Pusat Pengelolaan
Transportasi Berkelanjutan
(PPTB), Marwanto Heru Santoso,
Wakil Bupati Banyumas, Bupati
di wilayah Barlingmascakeb,
Forkompimda di wilayah
Kabupaten Banyumas, Ketua
DPRD Kabupaten Banyumas dan
para mitra perbankan.(*)
infoHUBDAT
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Ujicoba Operasional
Bus Listrik DAMRI

di Bandara Soekarno-Hatta
Kementerian Perhubungan bersama dengan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, akan menyiapkan pengembangan road
map dalam rangka mendukung percepatan Program
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(KBLBB).

D

alam rangka percepatan
Program Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (KBLBB) untuk
transportasi jalan di Indonesia
sesuai Peraturan Presiden Nomor
55 Tahun 2019, Kementerian
Perhubungan mendukung
penggunaan operasional
bus listrik DAMRI yang telah
dilakukan uji coba di Bandara
Soekarno-Hatta pada Kamis
(25/11).

Program Kendaraan Bermotor
Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Direktur Jenderal Perhubungan
Darat, Budi Setiyadi yang
menghadiri kegiatan uji coba
bus DAMRI listrik sekaligus
merayakan Hari Ulang Tahun ke
75 Perum DAMRI mengatakan,
“Untuk mendorong percepatan
Program KBLBB tersebut,
Kementerian Perhubungan akan
menerbitkan beberapa regulasi
yakni penggunaan KBLBB
sebagai kendaraan operasional
Kementerian Perhubungan,
mendorong angkutan umum
seperti Transjakarta, DAMRI,
Angkutan Bandara untuk
menggunakan bus dengan
tenaga listrik, dan mendorong
Program Buy The Service (BTS) di
beberapa kota”.

Bersamaan dengan kegiatan
uji coba bus listrik, Dirjen Budi
juga menghadiri peringatan hari
ulang tahun DAMRI ke-75 di
Gate 5 Kedatangan Terminal 3
Bandara Soekarno-Hatta. Dalam
kesempatan ini, Kemenhub
berharap agar DAMRI dapat
meningkatkan corporate value
dan mampu memberikan
kontribusi yang optimal bagi
Bangsa dan Negara.

Menurut Dirjen Budi, saat ini
Kementerian Perhubungan
bersama dengan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi, akan menyiapkan
pengembangan road map dalam
rangka mendukung percepatan
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Selain itu juga Kementerian
Perhubungan tengah menyiapkan
sejumlah langkah diantaranya
adalah merencanakan
penggunaan Kendaraan Bermotor
Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)
sebagai kendaraan operasional
pada 3 (tiga) Kota percontohan
yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan
Bali.

“Di usia yang ke 75 tahun ini
adalah perjalanan panjang
bagi Perum DAMRI dalam
rangka menghubungkan negeri
Indonesia tercinta dengan
upaya memenuhi kebutuhan
moda transportasi darat bagi
masyarakat, serta telah terbukti
bahwa Perum DAMRI mampu
bertahan dan dapat bersaing
dengan perusahaan transportasi
swasta yang ada dengan berbagai
jenis pelayanan yang ditawarkan
serta tetap berorientasi kepada
kualitas pelayanan yang prima,”

telah terhubung dengan simpulsimpul moda transportasi
lainya sehingga menciptakan
keterpaduan moda yang
terintegrasi dan berkelanjutan,”
tuturnya.
Dirjen Budi juga menegaskan
pada kesempatan ini pihaknya
mengucapkan terima kasih dan
penghargaan kepada Perum
Damri karena telah membantu
untuk menjalankan amanatamanat Presiden Joko Widodo
khususnya terkait KSPN maupun
angkutan perintis.
Sebuah bus listrik yang dioperasikan
oleh Perum Damri di Bandara
Soekarno - Hatta (25/11/2021). Foto:
HMS DJPD/BYU

“Untuk angkutan perintis,
perlu diketahui kami (Ditjen
Perhubungan Darat) setiap bulan
bahkan setiap tahunnya menerima
banyak permintaan untuk
angkutan perintis di beberapa
daerah terisolir terutama di
Papua,” ucap Dirjen Budi.

demikian sambutan Menhub yang
dibacakan oleh Dirjen Budi.
Dirjen Budi menambahkan
bahwa selama ini Kementerian
Perhubungan telah menjadi
mitra dengan beberapa BUMN
dalam hal regulasi khususnya
untuk angkutan darat. “Kami
dari Kementerian Perhubungan
memang selalu menjadi mitra
dengan beberapa BUMN terkait
regulasi yang dikeluarkan oleh
Ditjen Perhubungan Darat
khususnya untuk angkutan darat
seperti Perum DAMRI, PPD, serta
untuk angkutan penyeberangan
ada PT ASDP Indonesia Ferry
Persero,” kata Dirjen Budi.
Lanjutnya lagi, selain berupaya
meningkatkan kualitas
pelayanan melalui angkutan
perintis yang beroperasi di
berbagai daerah terpencil
dan terisolir, saat ini Perum

Menurutnya di momen ini
diharapkan ke depannya Perum
DAMRI dapat memberikan inovasi
serta meningkatan pelayanan
untuk menghubungkan antara
satu daerah dengan daerah
lainnya agar manfaatnya dapat
dirasakan oleh seluruh masyarakat
Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan sambutan pada acara
Flag Off Ceremony Damri’s Electric Bus di Terminal 3 Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang,
Banten (25/11/2021). Foto: HMS DJPD/BYU

DAMRI bekerjasama dengan
instansi serta stakeholder
terkait tetap melakukan inovasi
dan berkontribusi dalam
meningkatkan perekonomian
masyarakat melalui perannya
dalam pelayanan angkutan di
15 (lima belas) titik destinasi

wisata pada Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN).
“Dengan melayani transportasi
dari dan menuju destinasi wisata
unggulan yang berada di Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang
dalam operasional pelayanannya

Turut hadir dalam acara ini
Direktur Utama Perum DAMRI
Setia N. Milatia Moenim,
Ketua Dewan Pengawas
Perum Damri, Irjen Pol Sam
Budigusdian, Direktur Angkutan
Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek (BPTJ) Tatan
Rustandi, Perwakilan Kementerian
BUMN, Perwakilan Kementerian
ESDM, serta pejabat terkait
lainnya.(*)
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alah satu cara mengurangi
emisi karbon adalah dengan
mendorong pemakaian
kendaraan listrik. Dengan beralih
ke kendaraan listrik, emisi karbon
bisa berkurang. “Pemerintah
terus mendorong masyarakat
secara bertahap untuk dapat
menggunakan kendaraan
listrik,” kata Direktur Jenderal
Perhubungan Darat, Budi
Setiyadi di sela acara Pembukaan
GIIAS (Gaikindo Indonesia
International Auto Show) 2021
di ICE BSD, Tangerang, Banten,
pada Kamis (11/11/2021).
Dirjen Budi melanjutkan,
“Memang untuk tahap awal,
penggunaan kendaraan listrik
adalah pertama diinisiasi oleh
pemerintah dan yang kedua untuk
angkutan umum. Jadi kita sudah
mendorong aplikator transportasi
online untuk menggunakan
kendaraan listrik, berikutnya
DAMRI juga akan segera melaunching penggunaan bus listrik.”
Populasi sepeda motor listrik
saat ini kurang lebih mencapai
10.300 yang sudah beredar
di masyarakat. Tetapi setelah
Perpres 55 Tahun 2019 tentang
Percepatan Program Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai,
memang perkembangan jumlah
kepemilikan dan manufaktur
industri kendaraan bermotor
listrik juga meningkat. “Tadinya
awal cuma 5, sekarang sudah 22
APM sepeda motor listrik. Untuk
populasi mobil listrik masih di
angka 1.500-an,” urai Dirjen Budi.
Terkait ketersediaan charging
station kendaraan listrik, sesuai
Perpres 55/2019, Menko Maritim
sudah menugaskan kepada PLN
secara bertahap membangun
charging station. Dirjen Budi
menambahkan, “Sekarang yang
didorong di wilayah perkotaan
dulu. Sekarang kan di kompleks
perkantoran dan mall sudah mulai
ada. Termasuk di simpul-simpul
transportasi, Pak Menhub sudah
perintahkan seluruh terminal tipe
A dan stasiun KA untuk disiapkan
charging station atau SPKLU
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(Stasiun Pengisian Kendaraan
Listrik Umum).”
Hal lain yang menjadi tantangan
adalah harga kendaraan listrik
yang masih cukup tinggi terutama
pada komponen baterainya.
“Komponen kendaraan listrik
itu yang paling mahal adalah
baterainya, kemudian berikutnya
juga motor listrik nya”, ujarnya.
Pemerintah mengupayakan
agar harga baterai semakin
terjangkau, salah satunya dengan
mulai dibangunnya pabrik
baterai di Karawang, Jawa Barat
yang ground breakingnya telah
diresmikan oleh Presiden Joko
Widodo pada bulan September
lalu.

Pengendara sepeda motor listrik mengisi daya di Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU).
Foto: ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

KEMENHUB
DORONG
MASYARAKAT
GUNAKAN
KENDARAAN
LISTRIK
Untuk tahap awal, penggunaan kendaraan listrik
pertama diinisiasi oleh pemerintah dan yang kedua
untuk angkutan umum. Kementerian Perhubungan
mendorong aplikator transportasi online untuk
menggunakan kendaraan listrik.

Dirjen Budi melanjutkan,
“Sekarang yang sedang kita
dorong adalah skema pembelian
kendaraan bermotor tanpa
baterai, yaitu dengan konsep
tukar baterai atau swap baterai.”
Saat ini sudah ada beberapa
perusahaan yang bergelut di
bidang tersebut diantaranya
PT Oyika Powered Solution
dan PT. Swap Energi Indonesia.
Nantinya pengguna dapat menuju
ke mini market terdekat yang
menyediakan swap baterai,

kemudian menukar
baterai yang kosong
dengan baterai yang
telah terisi penuh. “Jadi
pembelian sepeda
motor listrik bisa lebih
murah karena tanpa
baterai, mereka cukup
bayar sewa saja,” jelas
Dirjen Budi.
Selain itu pemerintah
juga mendorong
masyarakat untuk
mengkonversi
kendaraan bbm
ke kendaraan listrik. Hal ini
dapat menjadi salah satu cara
untuk mempercepat program
elektrifikasi kendaraan bermotor
nasional. “Peraturannya sudah
ada, “ kata Dirjen Budi. Regulasi
tersebut tercantum dalam
Peraturan Menteri Perhubungan
(Permenhub) No. 65 Tahun 2020
tentang Konversi Sepeda Motor
dengan Penggerak Motor Bakar
Menjadi Sepeda Motor Listrik
Berbasis Baterai. “Kami juga
telah beberapa kali rapat dengan
Badan Standardisasi Nasional
(BSN) agar baterai untuk sepeda
motor listrik itu dimensinya sama,
saat ini masih dalam proses,
nantinya ini akan memudahkan
masyarakat pengguna motor
listrik,” pungkasnya.(*)

Gerai Swap Poin di sebuah mini market di Bali.
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ementerian Perhubungan
melalui Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat terus
melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan aspek keselamatan
transportasi, khususnya pada
transportasi sungai, danau, dan
penyeberangan. Upaya tersebut
diwujudkan dengan sejumlah
kegiatan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, antara
lain melalui bimbingan teknis dan
pelatihan.

bimbingan teknis pengukuran
kapal SDP ini seluruh peserta,
baik yang hadir secara fisik
maupun secara virtual melalui
zoom meeting dapat berperan
aktif dan diharapkan bisa
menyampaikan pengalaman
dan permasalahan di lapangan
untuk didiskusikan dengan para
narasumber yang berpengalaman,
agar permasalahan di lapangan
dapat kita eliminasi,” jelasnya.

Pelatihan Pengukuran
Kapal Sungai, Danau, dan
Penyeberangan
Sesuai dengan arahan Menteri
Perhubungan dalam membenahi
sistem angkutan sungai danau
dan penyeberangan, maka pada
Selasa (12/10) diselenggarakan
kegiatan Bimbingan Teknis dan
Pelatihan Pengukuran Kapal
Tahun 2021 di Hotel Mercure
BSD City, Tangerang Selatan,
Banten. Kegiatan yang digelar
secara hybrid tersebut dibuka
oleh Direktur Transportasi Sungai,
Danau, dan Penyeberangan,
Junaidi.
Junaidi menjelaskan maksud
dan tujuan dari kegiatan ini
yakni, “Berdasarkan UU Nomor
9 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor
UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah bahwa fungsi
keselamatan pelayaran menjadi
tugas Pemerintah Pusat, yang
kemudian dengan terbitnya PM
67 Tahun 2021, sebagai pengganti
PM 122 Tahun 2018, bahwa aspek
kelaiklautan kapal SDP menjadi
tanggung jawab dan kewenangan
Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat,” jelas Junaidi.
Selanjutnya, terkait
penyelenggaraan kelaiklautan
kapal SDP, untuk kapal, sungai,
dan danau, Ditjen Hubdat
telah menerbitkan Peraturan
Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Nomor: KP.3424/AP.402/
DRJD/2020 tentang Kapal Sungai
dan Danau.
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Petugas Kantor UPP Kelas III Brondong Ditjen Perhubungan Laut sedang melakukan pengukuran kapal di Lamongan, Jawa Timur, 9/3/2020. Foto: Mimbarmaritim.com

UPAYA TINGKATKAN
KESELAMATAN
PELAYARAN
SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN
Dengan terbitnya PM 67 Tahun 2021, sebagai pengganti PM 122 Tahun 2018, maka aspek kelaiklautan
kapal SDP menjadi tanggung jawab dan kewenangan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
“Sedangkan untuk kapal
angkutan penyeberangan
telah diterbitkan Peraturan
Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Nomor: KP.988/AP.402/
DRJD/2021 tentang Kapal
Angkutan Penyeberangan,
yang menjadi pedoman dalam
pelaksanaan kelaiklautan kapal
SDP,” ujar Junaidi. Dalam
peraturan tersebut telah diatur
fungsi kelaiklautan kapal, sungai,
danau, dan penyeberangan yang
mencakup beberapa aspek yakni;
keselamatan kapal, pencegahan
pencemaran perairan dari kapal,
pengawakan kapal, status hukum
kapal, garis muat, pemuatan kapal

dan manajemen keselamatan
kapal.
Kapal sungai danau dan
penyeberangan yang tersebar
di seluruh Indonesia, memiliki
variasi ukuran yang beragam,
tak ayal banyak juga kapal yang
mempunyai panjang lebih dari 24
meter dan harus menggunakan
pengukuran dengan metode
internasional karena memiliki
tingkat kerumitan yang lebih
tinggi.
Junaidi juga menyampaikan
harapannya untuk kegiatan ini.
“Saya berharap dalam kegiatan

Sementara itu, Kasubdit Sarana
TSDP, Bambang Siswoyo, dalam
sambutannya menyampaikan,
“Pelaksanaan kegiatan Bimbingan
Teknis dan Pelatihan Pengukuran
Kapal Tahun 2021 ini didasari oleh
Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia No. 104 Tahun
2017 sebagaimana diubah dalam
Permenhub No. PM 61 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Penyeberangan,”
ujarnya.
Kegiatan Bimbingan Teknis ini
dilaksanakan selama empat hari,
dari tanggal 12 s.d 15 Oktober
2021. Pada tanggal 14 Oktober
mendatang direncanakan
akan ada kegiatan Praktek
Lapangan Pengukuran Kapal
dengan metode internasional di
pelabuhan penyeberangan Merak.
Harapan dari diadakannya
kegiatan ini adalah semoga
seluruh peserta dapat
memperoleh manfaat yang besar,
dan mampu menerapkan ilmu
yang telah diperoleh selama
bimbingan teknis ini agar nantinya
dapat diimplementasikan di unit
kerja masing masing.
Kegiatan ini diikuti oleh peserta
berjumlah 54 orang dengan
22 orang hadir fisik dan 32
orang hadir secara virtual, yang
merupakan PNS ahli ukur kapal
di Direktorat Transportasi Sungai,
Danau, dan Penyeberangan.
Turut hadir pula yaitu PT. Biro
Klasifikasi Indonesia, Totok
Ahmad, Perwakilan KSOP Kelas
I Banten, Sri Suharni, Plt. Kabag
Hukum Ditjen Perhubungan Darat,

Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengukuran Kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan di
Hotel Mercure, BSD City Serpong, Tangerang Selatan (12/10/2021). Foto: HMS DJPD/BYU

Aznal, Plt. Kasubdit di Lingkungan
Direktorat Transportasi
Perhubungan Darat, Susmiyati,
DPC GAPASDAP Cabang Merak,
Moch. Taslim, DPC INFA Cabang
Merak, Tomi Prasetyo, PT. ASDP
Indonesia Ferry (Persero) Cabang
Merak, Hasan Josey.

Bimtek Kelaiklautan Kapal
Penyeberangan
Faktor keselamatan dalam kapal
penyeberangan adalah hal yang
mutlak, terlebih karena angkutan
penyeberangan domestik berperan penting dalam mendukung
pergerakan orang dan barang di
berbagai belahan dunia, namun
demikian sekitar 95% kecelakaan
angkutan penyeberangan di dunia
terjadi di perairan domestik. Oleh
karena itu Ditjen Hubdat melalui Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
(TSDP) menilai perlu dilakukan
kegiatan pelatihan bagi marine
inspector dan asisten marine
inspector melalui kegiatan Bimbingan Teknis Kelaiklautan Kapal
Penyeberangan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari
sejak 26 Oktober hingga 29 Oktober 2021 di Hotel Mercure BSD
Serpong, Tangerang Selatan.
Dalam sambutan pembukanya,
Pelaksana Tugas Kasubdit Sarana

TSDP, Bambang Siswoyo menjelaskan, “Terkait penyelenggaraan kelaiklautan kapal angkutan
penyeberangan, Ditjen Perhubungan Darat telah menerbitkan
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.988/
AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal
Angkutan Penyeberangan, yang
menjadi pedoman dalam pelaksanaan kelaiklautan kapal angkutan penyeberangan. Di dalamnya
telah diatur fungsi kelaiklautan
kapal angkutan penyeberangan, antara lain terhadap aspek:
keselamatan kapal, pencegahan
pencemaran perairan dari kapal,
pengawakan kapal, status hukum
kapal, garis muat dan pemuatan
kapal dan manajemen keselamatan kapal,” jelasnya sekaligus
mewakili Direktur Transportasi
Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
Bambang juga mengangkat
pembahasan mengenai angka
kecelakaan yang dialami oleh angkutan penyeberangan yang dinilai
masih cukup tinggi. “Fakta menunjukkan bahwa jumlah korban
jiwa yang timbul masih sangat
tinggi. Sehingga untuk memberikan bekal kompetensi kepada
para Marine Inspector SDP dalam
melakukan perhitungan stabilitas
maka bimbingan teknis kelaiklautan kapal penyeberangan ini akan
infoHUBDAT
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difokuskan pada pemeriksaan
garis muat kapal angkutan penyeberangan,” kata Bambang.

ANGKUTAN

DITJEN HUBDAT APRESIASI UPAYA POLDA LAMPUNG UNGKAP
PEMALSUAN HASIL ANTIGEN UNTUK SYARAT PERJALANAN

Ia juga berharap dengan semakin
banyaknya kegiatan bimtek dan
pelatihan sejenis maka akan
semakin mengurangi dan menghapuskan insiden kecelakaan
kapal angkutan penyeberangan di
Indonesia ke depannya.
Dalam Bimtek yang dihadiri oleh
54 orang peserta baik yang hadir
fisik maupun virtual ini, menghadirkan 2 orang narasumber dengan
beberapa materi yaitu:
1. Adi Wijaya (KSOP Kelas I Banten) dengan materi Pemeriksaan
Pemuatan Kapal Penyeberangan;
2. Andi Nur Ali dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan
materi Garis Muat Kapal Angkutan
Penyeberangan dan Pemeriksaannya, Persyaratan Konstruksi
dan Kekedapan Kapal Angkutan
Penyeberangan, Pemeriksaan
Stabilitas terkait Garis Muat dan
Pemeriksaan Tanki/Void.
Selain materi tersebut, para
peserta juga akan diajak untuk
melakukan praktek lapangan ke
Pelabuhan Penyeberangan Merak
pada Kamis, 28 Oktober 2021
mendatang.
“Tujuan bimtek ini dilaksanakan yaitu untuk meningkatkan
kualifikasi dan kompetensi marine
inspector dan asisten marine
inspector yang profesional serta
dapat menambah kemampuan
dalam menjalankan tugas di
wilayah masing-masing. Output
yang diharapkan yaitu para peserta dapat menambah kemampuannya khususnya mengenai
pemeriksaan garis muat kapal angkutan penyeberangan,” demikian
disampaikan Aminuddin Anhar
selaku Plt Kepala Seksi Sarana
Penyeberangan dalam laporan
panitia.(*)
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Polisi memeriksa
dokumen penumpang bus yang keluar
Tol Merak, Banten,
Senin (18/5/2020).
Pemeriksaan (check
point) tersebut terkait
larangan mudik guna
penyekatan atau memeriksa kemungkinan
pemudik yang akan
keluar dari wilayah Jabodetabek. (Liputan6.
com/Angga Yuniar)

Pemasangan Alat Pemantul Cahaya (APC) pada kendaraan angkutan barang di kawasan Tanjung Priok,
Jakarta (17/12/2021). Foto: HMS DJPD/BYU
LALU LINTAS

PEMASANGAN ALAT PEMANTUL CAHAYA
PADA ANGKUTAN BARANG DI TANJUNG PRIOK
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
mengadakan ramp check sekaligus
kampanye keselamatan pemasangan
Alat Pemantul Cahaya (APC) bagi
angkutan barang khususnya truk trailer
di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta,
pada Jumat (17/12).
“Intinya saya hari ini sedang mengajak
operator truk kontainer untuk
meningkatkan aspek keselamatan dari
kendaraan kontainer di Tanjung Priok.
Saat ini sebetulnya semua (aspek
keselamatan) sudah kami sentuh,
yang pertama dan paling mudah yaitu
pemasangan APC,” jelas Direktur
Jenderal Perhubungan Darat, Budi
Setiyadi dalam kegiatan tersebut.

jalan tol karena jika ada kecelakaan
truk kontainer maka dapat memakan
waktu hingga beberapa jam untuk
evakuasi. Hal ini tentu menghambat
kelancaran lalu lintas,” ujar Dirjen Budi.
Seharusnya penggunaan trailer
dengan konfigurasi sumbu kendaraan/
tractor head 1.2 untuk trailer 20 feet
dan konfigurasi sumbu tractor head
1.22 untuk trailer 40 feet. “Tadi sudah
dicontohkan jika trailer, tractor head,
termasuk kereta gandengnya harus
sesuai untuk keseimbangan,” jelasnya.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan penekanan dalam kegiatan
tersebut sekaligus untuk memastikan
persyaratan teknis dan laik jalan, antara
Menurutnya, saat ini banyak
lain: a) penggunaan angkutan trailer
beredar APC yang tidak sesuai
wajib sesuai dengan peruntukannya;
dengan ketentuan yang tertuang
b) dalam hal pemastian persyaratan
dalam Peraturan Direktur Jenderal
teknis dan laik jalan para penguji kendaPerhubungan Darat No KP. 3996/
raan bermotor harus lebih teliti dalam
AJ.502/DRJD/2019 tentang Pedoman
pemeriksaan persyaratan teknis kenTeknis Alat Pemantul Cahaya
daraan trailer khususnya pada bagian
Pada Kendaraan Bermotor, Kereta
sistem rem dan twist lock/ kunci putar
Gandengan, dan Kereta Tempelan.
untuk mengunci kontainer; c) setiap
pengemudi angkutan barang diharap“Pemasangan APC ini penting dan
kan agar memeriksa dan memastikan
saya harapkan semua operator
kondisi kendaraan sebelum beroperasi;
maupun pengemudi kontainer dapat
d) melakukan pemeriksaan ramp check
melaksanakannya. Misalnya saat malam pada kendaraan angkutan barang khuhari dan truk dalam keadaan berhenti
susnya trailer dan penindakan di jalan
di jalan, dapat langsung terlihat oleh
terhadap pelanggaran persyaratan
kendaraan di belakangnya,” tambah
teknis dan laik jalan, pelanggaran Over
Dirjen Budi.
Dimensi Over Loading (ODOL), serta
tatacara muat; e) Asosiasi Angkutan
Dalam kegiatan tersebut, Dirjen
Barang melakukan konsolidasi internal
Budi juga memeriksa tata cara muat
dan sosialisasi kepada semua pelaku
kontainer. “Beberapa kasus yang terjadi angkutan barang terkait kebijakan
di jalan tol, ada keluhan dari operator
yang dilaksanakan.(*)

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
mengapresiasi Polda Lampung, khususnya Polres Lampung Selatan karena
berhasil mengungkap kasus pemalsuan rapid test antigen untuk keperluan
perjalanan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat,
Budi Setiyadi pada Rabu (17/11) menyampaikan bahwa pihaknya berterima
kasih atas upaya yang dilakukan Polres
Lampung Selatan dalam pengungkaANGKUTAN

DITJEN HUBDAT GELAR
SERTIFIKASI PENGEMUDI
ANGKUTAN BARANG GUNA
TINGKATKAN KESELAMATAN
BERTRANSPORTASI

Sebagai wujud perhatian pemerintah
kepada pengemudi angkutan barang
selaku sumber daya manusia transportasi yang memiliki peran vital dalam
peningkatan keselamatan bertransportasi, Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat menggelar Sertifikasi Pengemudi
Angkutan Barang Tahun 2021 di Politeknik Transportasi Darat Indonesia,
STTD Bekasi pada Senin (22/11).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat,
Budi Setiyadi dalam sambutannya men-

pan pelaku pemalsuan surat keterangan hasil rapid test di Loket Bus Exekutif, Lampung Selatan.
“Kami telah mendapatkan laporan
mengenai penangkapan 1 orang pelaku
yang dilakukan oleh Tim Unit Reskrim
Polsek Jati Agung pada Kamis (11/11)
lalu. Untuk mengantisipasi hal serupa
yang terjadi di wilayah lain, kami juga
telah bersurat kepada sejumlah Polres untuk mengawasi penyalahgunaan
terhadap pemenuhan syarat pelaku
gatakan, “Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berusaha menjadikan
profesi pengemudi ini adalah profesi
yang betul-betul mulia. Pengemudi
adalah tulang punggung keluarga selain itu juga pengemudi adalah aset
perusahaan yang akan berperan dalam
meningkatkan ekonomi di semua aspek“.
Menurutnya salah satu penyebab kecelakaan kendaraan truk yaitu kurangnya pengetahuan pengemudi mengenal kendaraan yang dikemudikan
seperti pentingnya inspeksi awal kendaraan sebelum berangkat, pengecekan rem, lampunya, termasuk muatan
yang berlebih atau ODOL di mana hal
tersebut menjadi faktor penting untuk
meminimalisir risiko kecelakaan,” kata
Dirjen Budi.
Dirjen Budi menambahkan melalui kegiatan sertifikasi pengemudi angkutan
barang tahun 2021 ini pihaknya dapat
berkomitmen untuk mewujudkan dari
sisi sumber daya manusia sehingga
kompetensi maupun pengetahuan para
pengemudi meningkat dan keselamatan berkendara dapat terlaksana dengan baik.

perjalanan khususnya pada lintasan
penyeberangan Merak-Bakauheni dan
Ketapang-Gilimanuk,” jelas Dirjen Budi.
Dalam surat tersebut, dituliskan bahwa
untuk menindaklanjuti Surat Edaran
Menteri Perhubungan RI Nomor SE 94
Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri
dengan Transportasi Darat pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) maka perlu mengantisipasi
adanya oknum di Pelabuhan Penyeberangan yang melakukan pemalsuan
dokumen rapid test antigen maupun
RT-PCR.
Di dalam SE 94 Tahun 2021 juga tertulis bahwa pemalsuan surat keterangan
hasil rapid test antigen yang digunakan
sebagai dokumen persyaratan perjalanan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
“Kami berharap tidak ada lagi pihak
yang memanfaatkan situasi pandemi
ini terlebih sampai melakukan pemalsuan surat keterangan rapid test
dan penawaran kepada para penumpang bus maupun kapal penyeberangan
dengan cara yang ilegal. Kami mengimbau masyarakat juga tetap melakukan
prosedur test yang benar dan di lokasi
yang sudah sesuai dengan standar
yang ditetapkan,” pungkasnya.(*)
“Diharapkan setelah mendapatkan
sertifikasi ini para pengemudi dapat
mempertahankan kemampuan, keterampilan yang ada, dan perilaku berkendara yang baik. Jadi nantinya para
pengemudi dapat menjadi agent of
change untuk mengajak kepada para
pengemudi lainnya yang belum memiliki sertifikasi untuk mempengaruhi
dari segi professional, berdedikasi, dan
berperilaku yang baik yang outputnya
terhadap keselamatan berkendara,” jelas Dirjen Budi.
Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan, Suharto dalam laporannya menjabarkan bahwa kegiatan sertifikasi
pengemudi angkutan barang ini telah
dilakukan secara rutin setiap tahunnya. “Kegiatan sertifikasi pengemudi
angkutan barang ini dilaksanakan di
Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI) – STTD Bekasi pada tanggal 22 sampai dengan 24 November
2021, serta di wilayah lainnya seperti
di Politeknik Keselamatan Transportasi
Jalan (PKTJ) Tegal pada tanggal 27
hingga 29 November 2021, dan di Politeknik Transportasi Darat (Poltrada)
Bali pada tanggal 1 hingga 3 Desember
2021”.(*)
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TSDP

DITJEN HUBDAT AJAK
GAPASDAP GALI POTENSI
DAN PELUANG ANGKUTAN
SUNGAI DANAU

Selama ini bidang transportasi sungai,
danau dan penyeberangan lebih fokus
pada pengembangan penyeberangannya saja, sedangkan transportasi sungai
dan danau kurang dilirik. Padahal transportasi sungai dan danau juga berperan
penting dalam distribusi logistik khususnya di wilayah yang mengandalkan
sungai sebagai jalur transportasi. Oleh
karena itu Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengajak para
pengusaha angkutan sungai, danau,
dan penyeberangan yang terhimpun
dalam Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Sungai, Danau dan Penyeberangan) untuk menggali potensi
dan peluang angkutan sungai danau.
Hal tersebut disampaikan Dirjen Budi di
sela pembukaan Musyawarah Nasional

TSDP

BIMTEK SUNGAI, DANAU,
DAN PENYEBERANGAN
SERTA SEKOLAH
CUACA LAPANGAN

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika (BMKG) menggelar Bimbingan Teknis Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Bagi Penyelenggara
Pelabuhan Penyeberangan, Operator,
dan Crew Kapal Penyeberangan Perintis
di Provinsi Sulawesi Utara dan Sekolah
Lapang Cuaca Perairan bagi operator
dan pemilik perahu di Danau Tondano,
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(Munas) IX Gapasdap di Royal Ambarrukmo Yogyakarta (21/10/2021).
“Jangan kita melihat di penyeberangan
saja, tapi juga melihat potensi dan peluang yang ada di sungai dan danau,”
kata Dirjen Budi. “Sesuai arahan Menteri
Perhubungan, saya diminta memperbaiki dan membuat pilot project lintasan
transportasi sungai yaitu di Palembang,
Kalimantan Tengah untuk mendukung
food estate, dan di Papua (Asmat),”
lanjutnya. Khusus untuk Papua, dirinya
mengungkapkan bahwa transportasi
sungai di wilayah Papua merupakan
bagian dari konsep Tol Laut. Dengan
tranportasi sungai, logistik yang diangkut oleh kapal laut dapat diteruskan ke
wilayah pedalaman yang dilalui oleh
sungai, sehingga disparitas harga barang semakin terjangkau.
Dirjen Budi juga mengatakan bahwa
peluang dan potensi angkutan sungai
dan danau masih sangat terbuka. “Saya
mengajak asosiasi untuk bersama melakukan survey potensi yang ada, sehingga akan muncul ide dan gagasan baru
terkait angkutan sungai dan danau,” katanya. Menurutnya inisiatif tidak harus
dari pemerintah, tapi asosiasi dapat
proaktif. Kebijakan pemerintah pada tahun 2020 tidak membangun kapal baru,
namun prasarana tetap dibangun. Banyak permintaan dari kepala daerah (bupati/walikota) seluruh Indonesia terkait

Provinsi Sulawesi Utara pada 7-9 Desember 2021.
Dalam sambutannya, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Ir. Junaidi yang mewakili Dirjen
Perhubungan Darat mengatakan, “Saya
mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan BMKG dan para stakeholder
terkait atas terselenggaranya kegiatan
yang sangat luar biasa dan penting ini
berkenaan dengan kesiapsiagaan kita
semua selaku penyelenggara, operator,
maupun masyarakat mengingat akhirakhir ini cuaca yang ekstrem”. Demikian
disampaikan Junaidi dalam Puncak Acara Bimbingan Teknis Keselamatan dan
Keamanan Pelayaran Bagi Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan, Operator,
dan Crew Kapal Penyeberangan Perintis
di Provinsi Sulawesi Utara dan Sekolah
Lapang Cuaca Perairan Bagi Para Pemilik Perahu Di Danau Tondano pada
Kamis (9/11).
“Apabila membahas cuaca ekstrem,
setiap menjelang bulan Desember dari
BMKG sudah menyiapkan peralatan

dengan lintasan penyeberangan perintis
di wilayah mereka. “Dengan skema lelang, operator swasta (perusahaan angkutan penyeberangan) bisa melayani
penyeberangan perintis, anggaran dari
pemerintah,” kata Dirjen Budi. Hal itu
dapat meningkatkan aksesibilitas dan
konektivitas kelancaran transportasi penumpang dan barang.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi
kepada seluruh anggota Gapasdap atas
dedikasi dan kontribusi dalam memajukan industri penyeberangan di Indonesia dengan pelayanan yang teratur dan
terjadwal. Angkutan penyeberangan
juga turut berperan dalam kelancaran
distribusi logistik di masa pandemi.
Dirjen Budi berharap agar para operator
angkutan penyeberangan dapat selalu
complay terhadap aspek keselamatan
dan keamanan pelayaran serta pemenuhan standar pelayanan angkutan penyeberangan.
Dirjen Budi berharap, Gapasdap dapat
terus bersinergi dengan pemerintah dan
memberikan masukan yang positif demi
pelayanan jasa transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang semakin
baik. “Untuk membuat industri penyeberangan semakin baik, pemerintah
membutuhkan mitra dalam merumuskan kebijakan, oleh karena itu tidak perlu
sungkan memberi masukan kepada
pemerintah,” pungkasnya.(*)

maupun perlengkapan secara menyeluruh. Oleh karena itu melalui sekolah
lapang cuaca ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman bagi pemilik
perahu dan seluruh operator pelayaran
baik pelayaran laut maupun sungai, danau, dan penyeberangan,” terang Junaidi.
Menurutnya kegiatan ini juga sebagai
upaya pemerintah dalam meningkatkan
keselamatan dan keamanan pelayaran
bagi para pengguna informasi cuaca
perairan khususnya bagi operator dan
pemilik perahu yang ada di Danau Tondano dalam merespon informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(MKG) secara tepat dan terukur sesuai
standar dan aturan yang berlaku guna
mencegah terjadinya korban jiwa dan
kerugian lainnya.
“Ditjen Perhubungan dalam hal ini terus
berupaya melalui berbagai dukungan
pembangunan infrastruktur transportasi
yang berkeselamatan untuk lebih meningkatkan aspek keamanan dan keselamatan pelayaran,” pungkasnya.(*)

UMUM

KEMENHUB GELAR
VAKSINASI MASSAL
ANTISIPASI LIBUR NATARU
DI YOGYAKARTA

Kementerian
Perhubungan
melalui
Ditjen Perhubungan Darat menggelar
kegiatan Vaksinasi Massal di Kabupaten
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Perhubungan Budi Karya
Sumadi meninjau langsung kegiatan
tersebut pada Minggu (7/11), di Balai
Desa Argomulyo, Kabupaten Bantul.
Kegiatan Vaksinasi Massal ini merupakan
bagian dari rangkaian acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) Tahun
2021 yang diselenggarakan di Yogyakarta.
“Sesuai arahan Bapak Presiden untuk
menggencarkan Program Vaksinasi Nasional. Kami ingin mendorong wilayah
aglomerasi Yogyakarta ini menjadi suatu
daerah yang mencapai kekebalan komunal hingga 100 persen,” kata Menhub.
Kemenhub
menyediakan
sebanyak
2000 vaksin, yang menyasar para lansia,
santri, pelaku transportasi, pedagang
kaki lima, dan masyarakat umum lainnya
di sekitar Kabupaten Bantul.

LALU LINTAS

DIRJEN HUBDAT LAKUKAN
NORMALISASI TRUK
DI SUMATERA UTARA

Dalam rangka menjalankan amanat
UU 22/2009 serta sesuai arahan Menteri Perhubungan dan para stakeholder
terkait untuk menormalisasi kendaraan
bermuatan lebih, maka Kementerian Perhubungan sepakat untuk fokus menyelesaikan persoalan Over Dimension Over
Loading (ODOL) hingga tahun 2023.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam
acara Normalisasi Kendaraan Angkutan
Barang sekaligus Sosialisasi Permenhub
Nomor PM 75 Tahun 2021 di Medan International Convention Center, Sumatera
Utara pada Kamis (28/10).

LALU LINTAS

CEK KESIAPAN EVENT WORLD
SUPERBIKE DI MANDALIKA
MENHUB PASTIKAN
KELANCARAN KONEKTIVITAS
ANTARMODA TRANSPORTASI

Turut hadir pada acara vaksinasi di Balai
Desa Argomulyo, Kabupaten Bantul
diantaranya Sekretaris Jenderal Djoko
Sasono, Dirjen Perhubungan Darat Budi
Setiyadi, Forkopimda Kabupaten Bantul,
dan sejumlah pejabat terkait.(*)

Sebelumnya seperti yang dilaporkan oleh
Menteri PUPR bahwa sekitar Rp43 triliun
anggaran pemerintah telah digunakan
untuk overlay jalan yang berlubang.
“Oleh karena itu dengan adanya normalisasi, sosialisasi, dan peran serta seluruh
pihak baik Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Kepolisian, maupun operator
maka diharapkan dapat mewujudkan
Indonesia Zero ODOL Tahun 2023,” jelas
Dirjen Budi.
Pada saat itu juga dilakukan sosialisasi
Permenhub Nomor PM 75 Tahun 2021 tentang Pengaturan Lalu Lintas Mobil Barang
di Ruas Jalan Batas Kota Medan-Batas
Kabupaten Karo Nomor 052 (Medan-Berastagi) dan Ruas Jalan Batas Kota Pematang Siantar-Parapat Nomor 065.(*)

konektivitas antarmoda transportasi untuk melancarkan mobilitas para peserta
beserta tim official dan juga masyarakat
yang akan hadir menonton,” kata Menhub.
Menhub menuturkan, sejumlah sarana
dan prasarasana transportasi telah disiapkan untuk melancarkan pergerakan di
Mandalika dan daerah sekitarnya.
“Kami telah menyediakan bus-bus de-ngan
waktu tunggu 5-10 menit yang menghubungkan antara Mandalika, bandara
Lombok, dan pelabuhan Gilimas, Kayangan, Bangka, dan Mataram, melalui skema
Buy The Service,” ungkap Menhub.

Menhub mengungkapkan, kegiatan vaksinasi ini juga dilakukan dalam rangka
mengantisipasi masa libur natal dan
akhir tahun.
“Yogyakarta menjadi destinasi wisata
favorit masyarakat. Oleh karenanya kita
siapkan vaksinasi untuk mencegah terjadinya
gelombang ketiga Covid-19.
Khususnya bagi para lansia yang rentan
terhadap penularan Covid-19. Alhamdulillah, Saya lihat tadi banyak para lansia yang mengikuti vaksinasi. Hampir 50
persennya para lansia,” ungkap Menhub.

“Sebenarnya dalam kurun waktu 3 tahun
terakhir ini, kami tengah berusaha meluruskan kembali terkait aturan angkutan
barang yang hingga kini masih banyak
ditemui ukuran panjang dan tinggi kendaraan tidak sesuai dengan ketetapan
yang ada. Sehingga dengan banyaknya
kendaraan seperti ini menjadi salah satu
penyebab tingginya faktor kecelakaan
lalu lintas dan juga menyangkut masalah
kerusakan jalan,” kata Dirjen Budi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan kelancaran konektivitas antarmoda transportasi untuk mendukung event World Superbike (WSBK)
2021 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat
(NTB), yang berlangsung mulai 19 -21 November 2021. Hal tersebut disampaikan
Menhub saat melakukan kunjungan kerja
ke Mandalika, NTB, Rabu (10/11).
“Acara ini telah dipersiapkan dengan
baik oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Kami juga ingin memastikan

Menhub menegaskan, tidak ada kendaraan pribadi yang melintas di area kegiatan pada saat penyelenggaraaan acara
untuk menghindari kepadatan.
“Kami sudah sediakan fasilitas bus-bus
yang akan berkeliling di sejumlah titik di
area penyelenggaraan acara,” ucap Menhub.
Selain menyediakan bus, Kemenhub juga
menyiapkan kapal cepat untuk melancarkan konektivitas antara Lombok dengan
daerah sekitar seperti: Padang Bai, Lembar, Sumbawa, dan Bali.(*)
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Dokumentasi-Seorang
Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dari
Malaysia menjalani
pemeriksaan dokumen
oleh petugas Kantor
Kesehatan Pelabuhan
di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong,
Kabupaten Sanggau,
Kalimantan Barat, Senin
(17/5/2021). ANTARA
FOTO/Agus Alfian/jhw/
wsj. (ANTARA FOTO/
AGUS ALFIAN)

KEMENHUB ATUR PETUNJUK PELAKSANAAN
PERJALANAN ORANG INTERNASIONAL
DENGAN TRANSPORTASI DARAT
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE 104 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 83 Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan Orang Internasional Dengan Transportasi Darat Pada
Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19). Dalam regulasi tersebut ada beberapa perubahan ketentuan
termasuk mengenai upaya pengendalian pencegahan masuknya Covid-19 varian baru yaitu varian B.1.1.529.
“Kami tetap mengizinkan pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
dari luar negeri memasuki Indonesia
dengan syarat tetap mengikuti protokol
kesehatan ketat. Meski demikian ada
ketentuan yang mengalami penyesuaian dalam SE 104 Tahun 2021 ini,” demikian disampaikan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada
Selasa (30/11).
Dalam SE 104 Tahun 2021 dituliskan
bahwa untuk saat ini Indonesia menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA), baik secara langsung
maupun transit di negara asing, yang
pernah tinggal dan/atau mengunjungi
dalam kurun waktu 14 (empat belas)
hari dari negara/wilayah dengan kriteria
sebagai berikut:
1. telah mengonfirmasi adanya transmisi komunitas varian baru SARS-CoV2
B.1.1.529: Afrika Selatan, Botswana, dan
Hong Kong; dan
2. negara/wilayah yang secara geografis berdekatan dengan negara
transmisi komunitas kasus varian baru
B.1.1.529 signifikan: Angola, Zambia,
Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, dan Lesotho.
“Seluruh pelaku perjalanan internasional, baik Warga Negara Indonesia (WNI)
maupun Warga Negara Asing (WNA)
harus memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat
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Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 23 Tahun 2021
tentang Protokol Kesehatan Perjalanan
Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di
samping itu, pelaku perjalanan Pekerja
Migran Indonesia maupun operator
moda transportasi di titik pintu masuk (entry point) perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi
PeduliLindungi,” urai Dirjen Budi.
Jika para pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia ada yang belum memiliki aplikasi PeduliLindungi, maka wajib
menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan surat hasil negatif RT-PCR.
Pembatasan pelaku perjalanan Pekerja
Migran Indonesia dengan moda transportasi darat dilakukan melalui pembatasan melalui 2 pintu masuk perjalanan penumpang internasional, yaitu
pintu masuk untuk transportasi darat
hanya melalui Pos Lintas Batas Negara
(PLBN) Aruk dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.
“Adapun alur kedatangan pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia dengan moda transportasi darat di Perbatasan Malaysia – Kalimantan Barat
yaitu untuk pelaku perjalanan karena
Deportasi, maka akan difasilitasi dan
dikumpulkan oleh Konjen RI di Sarawak
diantar dengan Mobil Bus dengan biaya
yang ditanggung oleh pihak Konjen RI
menuju ke perbatasan serta diarahkan
ke Gedung PLBN oleh Petugas TNI dan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk pendataan lebih
lanjut,” tambahnya.
Sementara pelaku perjalanan mandiri
dapat menggunakan biaya pribadi dari
tempat kerja ke perbatasan serta diarahkan ke Gedung PLBN untuk pendataan lebih lanjut.
Sedangkan pendataan untuk pelaku
perjalanan Pekerja Migran Indonesia
(PMI), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. dilakukan Rapid Test-Antigen;
2. pengecekan dokumen, identitas diri,
dan barang bawaan (CIQ) pelaku perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. penentuan tempat karantina yang
dibutuhkan; dan
4. dilakukan RT-PCR, 1 (satu) hari setelah pelaku perjalanan internasional tiba
di Lokasi Karantina.

LENSA HUBDAT

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi
melakukan Normalisasi Kendaraan Over
Dimensi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
7/10/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

“Sementara mengenai pendataan persyaratan kesehatan untuk pelaku perjalanan internasional di PLBN Entikong
dan Aruk dapat menunjukkan kartu
vaksin dosis lengkap namun jika belum
melakukan vaksinasi maka akan dilakukan vaksinasi oleh petugas. Kemudian
menunjukkan hasil negatif RT-PCR di
negara asal yang sampelnya diambil
dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam
sebelum jam keberangkatan. Pada saat
kedatangan, akan dilakukan tes ulang
RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional serta diwajibkan menjalani karantina selama 7 x 24 jam. Sementara bagi
pelaku perjalanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara/wilayah yang
tadi disebutkan tetap dapat memasuki
wilayah Indonesia dengan tes ulang RTPCR saat kedatangan dan diwajibkan
menjalani karantina 14 x 24 jam,” terang
Dirjen Budi.
Jika hasil RT-PCR tersebut positif maka
akan dilakukan karantina di Entikong,
Aruk, Pontianak, atau lokasi yang
ditetapkan oleh Satuan Tugas Daerah
Provinsi Kalimantan Barat. Bagi pelaku
perjalanan internasional akan dilakukan
tes RT-PCR kedua dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Pada hari ke-6 karantina, bagi pelaku
perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 7 x 24 jam;
atau
2. Pada hari ke-13 karantina, bagi pelaku
perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 14 x 24 jam.
“Jika hasil tes kedua ini negatif maka
kami imbau pelaku perjalanan untuk
tetap melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari. Namun jika
hasilnya positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit,” pungkas Dirjen
Budi.
SE 104 Tahun 2021 ini mulai berlaku sejak 29 November 2021. Dalam pelaksanaannya, terkait koordinasi, sosialisasi,
dan pengawasan akan dilakukan oleh
Pemerintah Pusat dan Daerah bersama
dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
serta penyelenggara/operator prasarana transportasi darat.(*)

Dirjen Perhubungan
Darat Budi Setiyadi
bersama Gubernur
Sumatera Utara Edi
Rahmayadi melakukan
Normalisasi Kendaraan
Over Dimensi di Medan,
Sumatera Utara,
28/10/2021. Foto:
HMS DJPD/MAD
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Menteri Perhubungan
menghadiri Puncak
Acara Pekan Nasional
Keselamatan Jalan
2021 di Kawasan
Taman Wisata
Candi Borobudur,
Magelang, Jawa
Tengah, 6/11/2021.
Foto: HMS DJPD/BYU
Dirjen Perhubungan Darat Budi
Setiyadi menghadiri kegiatan Unjuk
Kerja Alat Uji Kendaraan Bermotor
Keliling di halaman Kantor Pusat
Kementerian Perhubungan Jakarta,
26/11/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi
melakukan normalisasi kendaraan over dimensi di
Pasuruan, Jawa Timur, 8/12/2021. Foto: BPTD XI
Jawa Timur
Menteri Perhubungan menyampaikan sambutan pada acara
Vaksinasi Massal yang merupakan rangkaian dari Pekan Nasional
Keselamatan Jalan di Argomulyo, Bantul, Yogyakarta, 7/11/2021.
Foto: HMS DJPD/BYU

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi
Setiyadi didampingi Direktur Lalu Lintas Jalan
Cucu Mulyana membuka kegiatan Rakernis
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bali,
12/11/2021. Foto: HMS DJPD/MAD
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Menteri
Perhubungan
Budi Karya
Sumadi sedang
melakukan wefie
bersama perserta
Jambore Insan
Muda Transportasi
(IMUT) di ICE BSD,
Tangerang, Banten,
30/11/2021. Foto:
HMS DJPD/WBW
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LENSA HUBDAT
Dirjen Perhubungan Darat
Budi Setiyadi melakukan
pantauan udara kondisi arus
lalu lintas pada masa nataru
menggunakan helikopter,
22/12/2021. Foto: BKIP

Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi,
Menko PMK Muhadjir
Effendy, dan Kapolri
Listyo Sigit Prabowo
meninjau kegiatan
Gebyar Vaksinasi
Presisi di Taman Safari
Indonesia, Bogor, Jawa
Barat, 23/12/2021.
Foto: HMS DJPD/BYU

Kegiatan Penegakan
Hukum Kendaraan Over
Dimension Overload
di Ruas Tol JakartaCikampek KM 29 A,
30/12/2021. Foto:
HMS DJPD/WBW
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