
Dubes China: Kecelakaan Tak
Berpengaruh pada Keamanan Kereta
Cepat

Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang menjelaskan jika kecelakaan tidak mengganggu
pengerjaan dan implikasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Berkenaan korban dua masyarakat
China yang wafat, ia jamin itu telah diatasi secara baik.
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"Kecelakaan menerpa fasilitas atau alat yang dipakai sepanjang penempatan rel. Bukan
fasilitas operasi di masa datang saat kereta cepat digunakan. Itu tidak terkait dengan
kualitas konstruksi kereta cepat dan dan tidak berpengaruh pada keamanan kereta saat
selesai kelak," kata Lu saat temu jurnalis di Kedutaan Besar China di Jakarta, Rabu, 21
Desember 2022.

"Berdasar info pemerintahan dan direktur di project itu, kecelakaan tidak mengganggu
agenda project kereta cepat Jakarta-Bandung," katanya.

Kereta kerja project Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terguling di Kabupaten Bandung
Barat, Senin, 19 Desember 2022. Kereta warna kuning yang umumnya dipakai mengusung
rel itu ada dalam status miring.

Dua masyarakat China yang disebut karyawan project KCJB wafat. Empat yang lain
disampaikan cedera.

Lu mengatakan ia sebagai wakil Pemerintahan China ikut bersedih atas kematian dua
masyarakatnya. Ia menjelaskan ke-2 nya sudah berperan atas kerja-sama Indonesia dan
China.

"Berita ini benar-benar sakiti (kami). Kami sampaikan duka cita buat mereka yang meninggal
dan simpati pada keluarganya," kata Lu.

Petugas saat lakukan proses penyelamatan mesin pemasang rel yang jeblok dan menubruk
tebing di tempat project kereta cepat Jakarta Bandung di Dusun Campaka Mekar,
Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Senin, 19 Desember 2022.
Serangkaian kereta kerja berbentuk lokomotif kerja dan mesin pemasang rel keluar lajur dan
menubruk tebing sekitaran 200 mtr. dari rel paling akhir yang sudah dipasang.
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Project Disetop
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Saat dijumpai pada acara Penyeluncuran Tindakan Penangkalan Korupsi 2023-2024 di
Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022, Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan kecelakaan terjadi murni karena human error.

Luhut sempat inginkan sasaran penuntasan project tidak berbeda dan pastikan jika
kecelakaan itu tidak akan mempengaruhi sasaran penuntasan yang diputuskan awalnya,
yakni pada Juni 2023. Project Vital Nasional (PSN) itu melar dari sasaran awalnya, yaitu
pada 2019.

Direktur Khusus PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Dwiana Slamet Riyadi
menjelaskan, sama sesuai instruksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tugas
penempatan rel di lokasi itu disetop s/d selesainya dilaksanakan penilaian dan interograsi.

"Sementara tugas di lokasi lain, masih dilaksanakan, diantaranya tugas auxiliary building,
stasiun, OCS dan tugas konstruksi yang lain," tutur Edo melalui info video pada Rabu pagi,
21 Desember 2022.

Tugas jalan rel yang masih ada, s/d Stasiun Halim, Edo berkata, semakin banyak untuk
penempatan rel tanpa batu ballast. Tugas ini akan memakai mesin rel ballastless yang
sekarang ini ada di Depo Tegal Luar dengan kemampuan sanggup menuntaskan konstruksi
rel sejauh 5 km setiap hari.

Warga Transportasi Indonesia (MTI) memandang pemberhentian project beberapa waktu
sebagai cara yang pas, agar kontraktor lakukan tugas dengan aman dan tidak abai pada
keselamatan.

MTI memandang pentingnya alternatif kereta tehnis yang hancur karena kecelakaan itu agar
project tidak terhalang. Apa lagi, kereta yang dipakai untuk penempatan rel datang dari
China.

China memberikan dukungan pendekatan ASEAN dalam menuntaskan permasalahan
Myanmar, menjelang resolusi Dewan Keamanan PBB.

Walau beberapa kejadian silih ganti terjadi pada project Kereta Cepat Jakarta-Bandung,
pemerintahan berkukuh penuntasan pembangunannya tidak akan melar.

China sedang menghitung implementasi peraturan limitasi Covid-19 baru, walaupun jumlah
kasus disampaikan semakin naik.

Karena gelombang baru, kasus COVID-19 di China naik dan memacu kelangkaan obat.

Lusinan mobil mayat berbaris di luar krematorium Beijing di hari Rabu, saat China
memberikan laporan tidak ada kematian baru karena Covid-19

Pemerintahan India minta semua negara sisi tingkatkan pemantauan pada variasi baru virus
corona, susul kenaikan kasus Covid-19 di China

Informasi terbaru ekonomi dan usaha pada Rabu siang, 21 Desember 2022, diawali dari
masa lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan Prof Subroto ya



Bos KCIC Dwiana Slamet Riyadi ungkap perubahan terkini dari penyelamatan dan
interograsi atas kecelakaan kerja pada project KCJB.

Kecelakaan kereta pengangkut rel pada Ahad lalu tidak membuat project kereta cepat
Jakarta-Bandung disetop.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kecelakaan pada project Kereta Cepat
Jakarta-Bandung terjadi murni karena human error.


