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PT KAI Daop 1 Jakarta menghimbau 
agar calon penumpang melakukan 
pembatalan tiket secara online di ap-
likasi KAI Access versi terbaru. Selain 
itu, proses pembatalan juga dapat 
dilakukan di loket stasiun pembatalan 
yang ditentukan.

pesan singkat yang diterima 
wartawan Minggu (29/3).

Eva membeberkan, ada 28 
perjalanan kereta jarak jauh dari 
Stasiun Gambir, Pasar Senen 
dan Jakarta Kota yang dibatal-
kan. Kendati terdapat beberapa 
pengurangan jadwal, kata Eva, 
pihaknya memastikan jarak antar 
penumpang di kereta tetap akan 
diterapkan melalui pengaturan 
oleh petugas.

“Saat ini volume penump-
ang juga tidak sepadat di waktu 
normal bahkan jauh menurun. 
Untuk stasiun keberangkatan di 
area Daop 1 Jakarta rata-rata ter-
dapat penurunan volume hingga 
70 persen,” ujarnya.

Sementara bagi calon pen-
umpang yang sudah terlanjur 
membeli tiket perjalanan kereta 
jarak jauh yang batal beroperasi, 

PT KAI bakal bertanggungjawab 
mengganti rugi.

“Kali ini, PT KAI tidak 
mengalihkan penumpang yang 
jadwalnya batal ke perjalanan 
KA lainnya, namun penumpang 
dapat melakukan pembelian tiket 
dengan jadwal KA yang lain se-
cara mandiri,” katanya.

Sebelum jadwal pembatalan 
diberlakukan, sambung Eva, ten-
tunya seluruh calon penumpang 
yang sudah membeli tiket pada 
jadwal kereta yang dibatalkan su-
dah diberikan informasi terlebih 
dahulu melalui layanan informasi 
pelanggan.

“PT KAI Daop 1 Jakarta 
menghimbau agar calon pen-
umpang melakukan pembatalan 
tiket secara online di aplikasi KAI 
Access versi terbaru. Selain itu, 
proses pembatalan juga dapat 

dilakukan di loket stasiun pem-
batalan yang ditentukan, yaitu 
Stasiun Gambir, Pasarsenen, 
Jakarta Kota, Cikampek, Bekasi, 
Rangkasbitung, Serang, dan Bo-
gor Paledang,” bebernya

Adapun, rincian 28 kereta 
yang mengalami pembatalan per-
jalanan periode 1 April hingga 1 
Mei 2020 sebagai berikut :

1 .  KA 2A Arg o Wi l i s 
(Gambir-Bandung-Surabaya 
Gubeng) keberangkatan 05.00 
WIB, BATAL tanggal 2 - 30 
April 2020.

2. KA 14 Argo Muria (Gam-
bir-Semarang Tawang) keberang-
katan 06.55 WIB, BATAL tang-
gal 2-30 April 2020.

3. KA 20 Argo Cheribon 
(Gambir-Tegal) keberangkatan 
11.10 WIB, BATAL tanggal 1-30 
April 2020.

JAKARTA (IM)  - PT Kereta 
Api Indonesia (KAI) membatal-
kan 28 perjalanan kereta api jarak 
jauh dari Jakarta ke sejumlah 
daerah pada 1 April hingga 1 Mei 
2020. Hal itu dilakukan PT KAI, 
imbas maraknya penyebaran 
Covid-19 atau virus korona.

“Terus meningkatnya penye-

baran virus Covid-19 di tanah air, 
membuat PT Kereta Api Indone-
sia (Persero) kembali mengambil 
kebijakan melakukan pembatalan 
perjalanan KA dalam upaya 
memutus rantai penyebaran 
COVID-19 atau virus korona,” 
kata Kahumas PT KAI Daop 1 
Jakarta, Eva Chairunisa melalui 

PT CITRA PUTRA REALTY, Tbk
(Perseroan)

Berkedudukan di Jakarta

PEMBERITAHUAN
Kepada Para Pemegang Saham Perseroan
Diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Bahwa Perseroan 
akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020.
Panggilan untuk RUPS ini akan diiklankan dalam satu surat 
kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Selasa tanggal  
14 Juli 2020.
Yang berhak hadir dalam RUPS adalah Para Pemegang Saham 
yang Namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham pada 
tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB setiap 
usulan pemegang Saham akan dimasukan dalam acara atau 
agenda RUPS jika memenuhi Persyaratan adalah 1 (satu) 
Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua 
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPSLB.
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