Bus Masuk Jurang di Thailand, 27 Tewas dan 20-an Terluka

INSTRAN.org — Setidaknya 27 orang tewas dan lebih dari 20 lainnya luka-luka, Senin
(24/3/2014), ketika sebuah bus yang sedang melintas di jalanan perbukitan terjun ke jurang di
utara Thailand.
Jalanan di Thailand merupakan salah satu rute paling mematikan di dunia, dengan banyaknya
kecelakaan, terutama yang melibatkan bus malam.
"Jumlah korban sekarang 27 tewas dan 24 luka-luka. Mereka korban terparah dari (kecelakaan)
yang pernah saya lihat," kata kapten polisi Sittichai Panyasong distrik Mae Tho di provinsi Tak.
Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 20.40 WIB. Lokasi kecelakaan berdekatan dengan
perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Bus tersebut merupakan pengangkut pegawai
pemerintah setempat ke provinsi untuk perjalanan lapangan.
"Rem gagal karena bus melaju menurun di jalan berbukit dan menabrak penghalang beton dan
jatuh ke jurang berkedalaman 150 meter," imbuh Sittichai.
Seorang juru bicara di rumah sakit setempat mengonfirmasi 27 orang. Dia pun berkeyakinan
bahwa ada anak-anak yang turut menjadi korban.
Laporan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Thailand mencatatkan 38,1 kematian
per 100.000 orang yang terlibat kecelakaan di jalanan pada 2010, hanya sedikit di bawah
Dominika di Karibia dan Pulau Niue di Pasifik Selatan.
Negara-negara di Asia Tenggara memiliki catatan rata-rata 18,5 kematian per 100.000 orang
yang terlibat kecelakaan. Bulan lalu, setidaknya 13 orang anak tewas ketika bus mereka
bertabrakan dengan sebuah truk dalam perjalanan menuju pantai di selatan Bangkok.
Para pejabat setempat mengatakan, sekitar 60 persen penyebab kecelakaan lalu lintas di
Thailand adalah kesalahan manusia, serta kondisi jalanan atau kendaraan yang buruk.
Di Thailand, operator bus wajib memberikan sabuk pengaman ke penumpangnya, tetapi
penggunaan sabuk pengaman tak diwajibkan secara hukum.
Pada Desember 2013, puluhan orang tewas ketika bus yang membawa pelancong tahun baru
jatuh dari salah satu jembatan tertinggi di timur laut Kerajaan Thailand.
Sedikitnya 20 orang juga tewas pada Oktober 2013, ketika bus wisata yang membawa
rombongan lansia penganut Buddha jatuh ke dalam jurang, juga di kawasan timur laut Thailand.
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