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Ruang Khusus pun belum Bebas dari Pelecehan
AGAIMANAbila
ruang khusus wanita
di dalam bus Transfakarta justru menjadi
. tempat pelecehap oleh
penumpang pria? Ironisnya,
kenyataan pahit'itu harus
dirasakan salah seorang
korban berinisial VO, 22.
Karyawati swasta itu biasa
menggunakan bus TransJakarta untuk pulang-pergi
ke kantornya. Sepekan

lalu ketika bertolak dari
Grogol Jakarta Barat, ke
kantornya di kawasan
Harmoni, fakarta Pusat, VO
mendapat perlakuan tidak
menyenangkari oleh seorang
pria yang merangsek ke ruang
khusus wanita karena kondisi
bus yang ramai dan padat.
"Saya saat itu sudah

berada di ruang khusus
wanita, tapi akhirnya
b erdssak-desakan
dengan penumpang pria.
Saya sempat mengalami
pelecehan, bokong saya
dipegang-pegang," kata VO

harus'

mengisahkan pengalaman
buruknya-kepada Media
Indonesia, kemarin.
Ia mengaku tak mampu
berbuat apa-apa. Untuk
bergerak sedikit saja

menurutnya sudah
sulit karena berjejalnya
penumpang. VO pun
akhirnya memilih untuk
turun di halte terdekat.
"Saya tidak bisa berbuat
apa-apa, kondisinya sangat
sesak. Saya cuma bisa

memutuskan untuk turun di
halte berikut," tuturnya.
Ruang khusus Wanita yang
disediakan bus Trans-Jakarta
semestinya bermanfaat
menjaga keamanan dan
kenyamanan penumpang,
khususnya bagi kaum hawa.
Namun kenyataannya,
penumpang laki-laki dan
perempuan bercampur baur
dengan sendirinya, apalagi
di halte-halte tertentu dan
jam-jam padat penumpang.
Lantas, siapa yang harus
bertanggung jawab?
Mouriene, 21, mahasiswi
salah satu universitas
swasta ternama di Jakarta
Barat, berharap para
petugas Trans-|akarta lebih
berperan dalam menjaga
kenyamanan penumpang,
khususnya wanita. "Saya
Iihat ruang khusus wanita
(di Trans-lakarta) tidak
ada pengaruhnya kalau

penjaga pintu halte busway

itu enggak berbuat apa-apa.
Kadang-kadang mereka
malah cuek ajc," katanya
dengan nada ketus.

Mouriene mengaku sering
kali menyaksikan petugas
bus tidgk tegas atau malah
takut teihadap penumpang.
Efektivitas ruang khusus
wanita memang amat
tergantung ketegasan
petuSas.

Sementara itu, Gubernur
DKI fakarta ]oko Widodo

dalam acara kuliah umum di
Univtrsitas Tarumanagara
Jakarta kemarin berjanji
akan menambah armada
Trans-Jakarta pada

Novemler mendatang. Hal
itu sebagai solusi untuk
mengurangikepadatan
penumpang.
"Dari pemerintah provinsi
akan tambah 600 unit dan
swasta 400. November nanti
sudah datang," tuturnya.
Dengan adanya

penambahan armada itu,
diharapkan tidak ada lagi
alasan hak penumpang
wanita terenggut oleh
penumpang pria yang
menempati.ruang
khusus mereka. Guna
rhenghindarkan kasus
pelecehan, bus Trans-Jakarta
,

pun sudah menyediakan
ruang khusus bagi kaum
hawa di bagian depan yang
luasnya sekitar sepertiga
badan kendaraan.(*/S-3)

