Lapak PKL Pemicu Kemacetan
Terminal Amplas Ditertibkan

Petugas Satpol PP Pemko Medan bekerjasama
dengan aparat Polrestabes Medan membongkar
sejumlah lapak pedagang kaki lima (PKL) di
sekitaar jembatan layang atau fly over
Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin
(8/10). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 9/10 (LintasMedan) – Sejumlah lapak pedagang kaki lima
(PKL) yang selama ini dianggap turut menjadi pemicu kemacetan
dan kesemrawutan situasi lalu lintas di sekitar terminal
terpadu Amplas dan jembatan layang atau fly over Jalan
Sisingamangaraja Medan, Senin (8/10) ditertibkan oleh petugas
tim gabungan Pemko Medan bekerjasama dengan Polrestabes
setempat.
“Kita minta pedagang kaki lima jangan berjualan lagi di atas
trotoar, sebab trotoar dibangun bukan untuk tempat berjualan
melainkan tempat pejalan kaki,” kata Kepala Dinas Perhubungan
(Dishub) Kota Medan, Renward Bakara.
Ia menegaskan, tindakan penertiban terhadap PKL yang berjualan
di atas trotoar akan terus dilakukan agar tempat penjalan kaki

di kawasan terminal Amplas benar-benar berfungsi.
Selain itu, pihaknya juga minta kepada pengendara kendaraan
bermotor baik roda dua maupun empat agar tidak menjadikan
trotoar sebagai area parkir.
Renward menambahkan, kegiatan penertiban itu dilakukan selain
untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, juga untuk mendukung
penataan yang dilakukan Pemko Medan agar ibukota Provinsi
Sumatera Utara menjadi lebih tertib, bermartabat dan lebih
indah.
“Medan Rumah Kita, mari kita jaga bersama sehingga menjadi
lebih baik lagi ke depannya,” ujarnya.
Setelah mensterilkan kawasan Terminal Terpadu Amplas dari PKL,
tim gabungan selanjutnya melakukan penertiban terhadap
angkutan umum yang sengaja memanfaatkan kawasan jembatan
layang di Jalan Sisingamangaraja sebagai terminal dadakan,
sehingga sering
bermotor.
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Di beberapa titik di sekitar fly over itu, petugas Dishub
Medan terpaksa memberikan sanksi tilang terhadap mobil
angkutan kota maupun armada angkutan kota dalam provinsi
(AKDP) yang parkir sembarangan.
“Tindakan tegas terpaksa kita lakukan untuk memberikan efek
jera kepada pengendara kendaraan bermotor maupun angkutan
umum. Selain penilangan dan penahanan, kita juga menggembosi
ban kenderaan bermotor roda empat yang kedapatan parkir
sembarangan,” kata Renward.
Ia menghimbau kepada pemilik angkutan umum yang tidak memiliki
izin pool agar menaikkan dan menurunkan setiap penumpang di
terminal terpadu Amplas. (LMC-04)
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Ilustrasi
Jakarta, 30/10 (LintasMedan) – Wanita sering menyalahkan bahwa
pria hobi selingkuh atau mencoba-coba untuk mendua dengan
wanita lain.
Namun, hasil survei dari situs kencan, Illicite Encounters,
menemukan bahwa jumlah wanita yang berselingkuh lebih tinggi
daripada pria.
Survei yang mendalam melibatkan sejumlah peneliti dari
Universiy of Pennsylvania untuk mempelajari penyebab dan
dorongan selingkuh.
Hasilnya, perbuatan selingkuh terjadi karena faktor genetis
atau pengaruh dari orangtua.
Pasalnya, peneliti menemukan bahwa 71 persen responden wanita
yang pernah selingkuh memiliki seorang ibu yang dulu juga
pernah berlaku sama pada ayah mereka.
Lalu, sebanyak 45 persen responden pria yang sempat selingkuh
memiliki ayah yang juga selingkuh.

Pendiri Illicit Encounters, Christian Grant, mengemukakan
pendapatnya bahwa pemikiran pria lebih berpotensi selingkuh
ketimbang wanita, telah usang.
Survei pun memaparkan sejumlah informasi mengenai
latarbelakang perselingkuhan berdasarkan wawancara responden.
Hasilnya sebagai berikut:
*Sebanyak 66 persen responden wanita mengaku bahwa
perselingkuhan orangtua pada masa lalu mendorong mereka untuk
melakukah hal serupa.
Sebanyak 86 persen responden pria mengatakan bahwa mereka akan
berhenti selingkuh apabila ketahuan oleh ayah mereka dan
diminta untuk kembali bersama keluarga.(LMC)

