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[JAKARTA] Sedikitnya puluhan ribu massa aksi Reuni Gerakan 212 memadati kawasan
sekitar Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional (Monas), Kota Jakarta Pusat pada Sabtu
(2/12). Menurut hasil pengamatan SP langsung di lokasi, ratusan hingga ribuan bus
pariwisata ukuran besar parkir di bahu Jalan Merdeka sekitar Monas.
Hingga Pukul 07.30 WIB situasi lalu lintas di lokasi depan Stasiun Gambir Jalan Medan
Merdeka Timur hingga ke arah dalam kawasan Monas dipadati oleh puluhan ribu alumni
212 yang terus berdatangan baik dari luar daerah maupun sekitar Jabodetabek.
Tidak hanya orang dewasa, namun anak kecil juga diajak dalam kegiatan aksi massa 212
tersebut. Menggunakan seragam serba putih dan membawa bendera dengan berbagai
bentuk.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan situasi di kawasan
Monas dalam pelaksanaan hingga jelang siang hari ini masih terpantau kondusif.
"Kapolda (Irjen Idham Aziz) semalam sudah memimpin apel pengamanan yang
mengerahkan puluhan ribu personel anggota Polri, kita harapkan hingga akhir kegiatan
tetap aman dan kondusif," ujar Argo, Sabtu (2/12) pagi usai membuka turnamen futsal
Kapolda Cup di Grand Futsal, Kuningan, Jakarta Selatan.
Ia meminta masyarakat umum juga untuk menghindari wilayah di sekitar kawasan Monas
untuk mencegah kepadatan lalu lintas semakin parah dan terkunci terutama saat jam
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bubar aksi massa sore nanti. Dia juga menghimbau agar massa 212 tetap menjalankan
aksinya dengan tertib, damai, dan aman.
"Karena dekat istana yang merupakan simbol negara, kita amankan, sehingga jalan di
sekitar Monas itu tidak diperbolehkan orang lewat jadi kita tutup dan dialihkan.
Masyarakat yang akan menuju ke Monas untuk cari alternatif jalan dan berangkat lebih
awal," tambah Argo.
Berikut ini pengalihan arus situasional di wilayah kawasan sekitar Monas selama
dilakukannya aksi Reuni 212:
- Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan mengarah ke Jalan Medan
Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira-Jalan Lapangan Banteng-Jalan Pasar Baru dan
seterusnya.
- Arus dari Bundaran HI yang akan ke Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan
Budi Kemuliaan-Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit-Jalan Harmoni dan seterusnya
- Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk mengarah Jalan Medan Merdeka Barat
dialihkan ke Jalan Juanda-Jalan Pasar Baru-Jalan Gunung Sahari atau ke Jalan Lapangan
Banteng-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Tugu Tani dan seterusnya.
- Arus lalu lintas dari Jalan Adipura ke arah Jalan Medan Merdeka Utara diluruskan ke
Jalan Harmoni, termasuk yang dari Jalan Harmoni ke arah TL Bina Graha diluruskan (TL
Bina Graha ditutup).
- Arus dari Jalan Perwira yang akan mengarah ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan
Suryo Pranoto. [C-7]
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