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Hindari Kecelakaan di Jalur, Transjakarta Himbau Masyarakat Penuhi Tatib Penyebrangan Jalan
JAKARTA, Jumat 13 Maret 2020 - Sehubungan dengan insiden kecelakaan lalunlintas (Laka) yang melibatkan bus milik
operator PPD 0351, di sekitar halte Layur, Rawamangun, Jakarta Timur sekitar pukul 19.00 WIB, PT Transportasi Jakarta
(Transjakarta) menghimbau masyarakat untuk memenuhi tata tertib penyebrang jalan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) sebagai fasilitas untuk
pejalan kaki yang ingin menyebrang jalan. Hal ini guna memastikan penyebrang bisa aman melintas ke titik sebrang. Sebab
itu guna menghindari kejadian serupa, Perseroan menghimbau masyarakat untuk menaati (tatib) yang berlaku.
Di luar dari itu sebagai bentuk bentuk pertanggungjawaban Transjakarta atas insiden yang tidak diinginkan ini, Perseroan
siap siap mengawal insiden hingga tuntas.
Bentuk pengawalan sudah mulai dilakukan dengan mengamankan pramudi dan petugas yang bertugas. Selanjutnya,
keduanya akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk mengikuti proses penyelidikan oleh pihak yang berwajib. PT
Transjakarta akan terus mengawal hingga proses investigasi selesai dilakukan.
Sementara itu, Perseroan ikut berdukacita dan berbelasungkawa teruntuk korban beserta keluarga yang ditinggalkan.
Sampai berita ini diturunkan, identitas korban yang masih berusia 11 tahun tersebut masih belum terindentifikai lantaran
tidak memiliki identitas diri.
Saat ini jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk diautopsi. Selanjutnya terkait kronologi
dan identifikasi jenazah dan perkembangan lainnya, kami menunggu proses investigasi dari pihak yang berwenang untuk
tindakan lebih lanjut.
Perseroan menghimbau agar pengendara lebih berhati-hati saat berkendara. Upayakan untuk menyebrang pada
tempatnya, baik menggunakan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) atau Pelican crossing yang telah disediakan bagi
penyebrang. Tidak lupa pelanggan bisa mengunjungi media social resmi milik PT Transportasi Jakarta untuk mengetahui
update terbaru soal Transjakarta dan gunakan selalu aplikasi TiJeku untuk perjalanan yang lebih seru.
Info lebih lanjut:
Nadia Diposanjoyo
Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas
PT Transportasi Jakarta
Email : Humas@transjakarta.co.id
Telp : 80879449
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