Lebaran, KRL Tetap Beroperasi seperti Biasa

PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) menyatakan selama Lebaran ini KRL Commuter Line
akan tetap beroperasi dengan jadwal seperti biasa. Jadwal perjalanannya pun tidak akan
dikurangi.

VP Komunikasi Perusahaan PT KCJ Eva Chairunisa mengatakan, ini adalah bentuk pelayanan
KCJ bagi masyarakat selama Lebaran .

"Ini adalah bentuk pelayanan KCJ bagi masyarakat yang ingin mudik maupun berlibur di sekitar
wilayah Jabodetabek pada masa Lebaran tahun ini," kata Eva, melalui keterangan tertulisnya,
Senin (4/7/2016).

Calon penumpang, menurut dia, tetap dapat naik KRL dengan jadwal keberangkatan pertama
dari Stasiun Bogor pukul 04.00 WIB, dari Stasiun Bekasi pukul 05.10 WIB, Stasiun Tangerang
pukul 05.00 WIB, Stasiun Parung Panjang pukul 05:00 WIB, dan Stasiun Jakarta Kota pukul
05.40 WIB.

Sementara untuk kereta terakhir dari Stasiun Jakarta Kota menuju Bogor tetap pada pukul
23:45 WIB, dari Jakarta Kota tujuan Bekasi pukul 22:54 WIB, dari Stasiun Tanah Abang menuju
Parung Panjang pukul 23:30 WIB, dan dari Stasiun Duri menuju Tangerang pukul 23:10 WIB.

Namun, pada saat Lebaran , pihaknya memperkirakan akan terjadi perbedaan mobilitas
penumpang, khususnya di stasiun yang berdekatan dengan tempat wisata. Penumpang di
stasiun yang berdekatan dengan tempat wisata seperti stasiun Bogor, Jakarta Kota, dan Ancol,
akan lebih padat.

Penumpang diimbau berhati-hati dan tidak perlu memaksakan diri untuk naik ke kereta.
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"Khusus untuk Ancol, stasiun ini telah kembali melayani dan menjadi tempat KRL singgah mulai
25 Juni 2016 lalu. Di Stasiun ini mulai 6 hingga 10 Juli akan tersedia bus dari dan ke kawasan
Taman Impian Jaya Ancol yang jadwalnya menyesuaikan dengan jadwal kedatangan KRL,"
ujar Eva.

Adapun di masa libur Lebaran ini, lanjut Eva, pengguna jasa KRL Commuter Line dapat
memilih untuk menggunakan kartu multi trip (KMT), kartu uang elektronik dari bank, maupun
Tiket Harian Berjaminan (THB).

Khusus THB, mulai 3 Juli 2016 PT KCJ mulai menerapkan varian THB untuk perjalanan
pulang-pergi, untuk memudahkan para calon penumpang. Dengan menggunakan THB PP,
pengguna cukup mengisi relasi perjalanan di stasiun keberangkatan saja.

"Saat ini tarif yang berlaku untuk perjalanan Commuter Line adalah progresif yang dihitung
berdasarkan jarak perjalanan. Untuk 25 kilometer pertama tarifnya adalah Rp 2.000, dan Rp
1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya, berlaku pembulatan dan kelipatan," ujar Eva.

Adapun saat ini PT KCJ mengoperasikan 898 perjalanan KRL per hari dengan menggunakan
75 rangkaian KRL yang terdiri dari rangkaian dengan formasi 12 kereta, 10 kereta, dan 8
kereta.

Dengan frekuensi perjalanan dan kekuatan armada tersebut. PT KCJ dapat melayani rata-rata
885.642 penumpang setiap harinya. Jumlah ini diperkirakan tidak akan banyak berubah pada
masa Lebaaran tahun ini.

Sumber: Kompas.com, Senin 4 Juli 2016

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/04/13304721/lebaran.krl.tetap.beroperasi.seperti
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