SIARAN PERS
Untuk Diterbitkan Segera

INFO TRANSJAKARTA
Senin, 25 Mei 2020
Pukul : 16.:00 WIB
NGEBUT, BAJAI TABRAK TRANSJAKARTA
Sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi antara Transjakarta Bus PPD 215 dengan angkutan Bajaj
B1415 FZ hari ini, Senin, 25 Mei 2020, pukul 08:00 di persimpangan setelah halte Ancol arah kampung
Melayu, bersama ini kami sampaikan kronologi sebagai berikut:
Pada saat Bus PPD 215 selesai penaikan pelanggan di Shelter Ujung Ancol, bus pun melanjutkan
pelayanan dan bergerak normal menuju pintu keluar Ancol, saat bus melintas di Perempatan ancol arah
kampung melayu, dari arah Lodan menuju Wahana Ancol tiba-tiba ada angkutan Bajaj dengan
berpenumpang 4 orang menabrak body tengah samping kanan bus PPD 215. info dari saksi di TKP bajaj
dengan kecepatan tinggi arah dari Lodan menuju wahana Ancol hilang kendali yang mengakibatkan 1
orang penumpang bajaj meninggal dunia di tempat dan 2 orang dibawa ke RSUD Pademangan, untuk
supir bajaj selamat tidak ada Luka.
Dari kejadian tersebut bus mengalami :
Kerusakan bus PPD 215
Body tengah samping kanan baret/lecet
Pantauan realtime command center
Bus PPD 215 sedang melaju pada kecepatan 27 km/jam
Transjakarta

sudah melaporkan terkait kejadian ini kepada pihak yang berwajib dan terus

memonitor perkembangan insiden ini dan sepenuhnya menyerahkan segala keputusan yang diambil
oleh pihak kepolisian.
Selanjutnya Transjakarta akan

terus memastikan dan mendampingi mitra operator untuk

menyelesaikan insiden ini dimana pihak mitra kami akan mengeluarkan bantuan kepada korban luka
dan korban yang meninggal adapun bantuan tersebut sesuai ketentuan sebagai berikut :
1. Membantu biaya pengobatan kepada korban luka;
2. Menbantu biaya pemakaman dan santunan kerohiman kepada korban meninggal;
3. Asuransi kecelakaan bagi yang meninggal dari jasa marga.
Untuk saat ini pramudi kami istirahatkan dan dilakukan pemulihan trauma karena pramudi sedang
berada dalam posisi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan kecepatan bus pun sudah terlihat di
GPS tertinggi selepas halte ancol sampai terjadi laka adalah 27 km/jam. Sedangkan mitra operator

terkena sanksi tidak beroperasi dan kehilangan pendapatan. Untuk itu kami tekankan kembali agar
selalu berhati-hati dan himbauan untuk saling jaga dan menyelamatkan sesame.
Kami turut prihatin dan sangat berduka atas insiden ini dan kami harap keluarga korban dapat
bersabar dan ikhlas, mudah-mudahan di saat idul fitri ini amal ibadah korban diterima oleh Tuhan Yang
Maha Esa, Serta kami menghimbau kepada warga DKI untuk selalu berhati-hati dan dispilin dalam
berkendara.
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