
2 WNA Cina Meninggal di Proyek Kereta
Cepat Jakarta-Bandung, Ini Kata Bos
KCIC

Direktur Khusus PT Kereta Cepat Berita Olahraga Terkini Indonesia Cina (KCIC) Dwiana
Slamet Riyadi membuka suara masalah kejadian kereta kerja punya Kereta Cepat
Jakarta-Bandung (KCJB) yang jeblok.

Dwiana menjelaskan kecelakaan itu terjadi pada 18 Desember 2022 sekitaran jam 17.00
WIB di Dusun Cempaka Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. "Serangkaian
kereta kerja yang dioperasionalkan Kontraktor Snohydro alami jeblok," tutur ia dalam info
video yang diterima pada Senin malam, 19 Desember 2022.

Menurut Dwiana, kereta kerja itu terbagi dalam lokomotif diesel dan mesin penempatan rel.
"Jadi di sini yang keluar lajur ialah kereta kerja bukan serangkaian kereta cepat," sebut ia.

Semua korban yang banyaknya 6 orang itu sebagai mekanik dari kontraktor Sinohydro dan
WNA Cina. Dwiana menerangkan, korban cedera berat sekarang ini masih dirawat di
Rumah Sakit Santosa Bandung, faksinya pastikan jika akan memperoleh perawatan yang
intens.

"Sedang korban cedera enteng sudah diperbolehkan pulang," kata Dwiana.
"Kamimengucapkan bela sungawa dan duka yang dalam untuk keluarga korban wafat."

Pada Senin tempo hari, faksinya konsentrasi lakukan penyelamatan. KCIC bersama
beberapa faksi akan menilai SOP penempatan rel, SOP kerja yang lain, dan pastikan
seluruh tugas yang sudah dilakukan kontraktor KCJB penuhi faktor keselamatan kerja, pada
tiap kegiatan kerja.

"KCIC dan kontraktor KCJB memberikan dukungan penuh proses interograsi yang sudah
dilakukan faksi berkuasa," papar Dwiana.

Awalnya, Kepala Seksi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo pastikan korban wafat karena
kecelakaan kereta kerja KCJB ialah masyarakat negara asing atau WNA Cina. "Benar (WNA
Cina), info dari Polda Jawa Barat, karyawan tehnis," kata Dedi pada Senin, 19 Desember
2022.

WNA Cina itu sebagai karyawan project KCJB. Selainnya 2 orang wafat, 4 orang lain alami
luka-lukq dalam kejadian itu.

Polri turunkan team dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan Indonesia Automatic
Fingerprint Identification Sistem (Inafis) untuk memeriksa kecelakaan kereta cepat itu. Team
Inafis telah mengenali beberapa korban, baik yang wafat atau beberapa luka.
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Berdasar info awalnya, dua korban wafat sebagai lelaki namanya Chang Shin Shang (40
tahun) dan Chang Shin Yung (36 tahun). Empat korban beberapa luka sejenis kelamin lelaki.

Tiga salah satunya terdeteksi sebagai Wang Jiji, Jie Thencang, dan Chao Qianyo. Dan
seorang yang lain belumlah diketahui identitasnya sampai Senin siang.

Penyidik Polda Jawa Barat sudah mengecek 18 saksi yang diminta info hal kejadian itu.
Polisi bersama kementerian dan instansi yang berkuasa sudah lakukan pengujian untuk
ketahui pemicu kecelakaan, terhitung mengikutsertakan Komite Nasional Keselamatan
Transportasi (KNKT) dan pakar lain.

Informasi terbaru usaha pada siang hari ini diawali dari keinginan Ridwan Kamil ke PT KCIC
supaya project kereta cepat Jakarta-Bandung usai sama sesuai sasaran.

Kereta kerja di project kereta cepat ini alami kecelakaan pada Ahad sore, 18 Desember.
Kereta terlihat keluar lajur pelintasannya.

Project kereta cepat Jakarta-Bandung berkali-kali ada kecelakaan.

Pemerintahan disuruh menginterogasi secara detail kecelakaan dalam project kereta cepat
Jakarta-Bandung itu karena terjadi berkali-kali.

Ketua Sektor Perkeretaapian MTI Aditya Dwi Seperti menanyakan sasaran operasi Kereta
Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada Juni 2023.

Kecelakaan pada project Kereta Cepat Jakarta-Bandung terjadi pada Ahad sore, 18
Desember 2022 jam 17.00 WIB. Berikut 5 bukti berkaitan kejadian itu

Politisi PKS ini mengatakan project Kereta Cepat Jakarta-Bandung rupanya tidak cuma
memiliki masalah di tahapan rencana, tetapi juga di penerapan.

Selainnya sampaikan duka cita, Ridwan Kamil minta PT KCIC supaya menyelesaikan
project kereta cepat sama sesuai tenggat saat yang sudah ditentutkan,

Informasi pertama kali yang banyak dibaca ialah masalah kecelakaan Kereta Cepat
Jakarta-Bandung.

Selainnya dua WNA Cina wafat, 4 orang lain alami cedera berat dalam kejadian jebloknya
kereta project Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).


