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1. Bahwasanya kondisi cuaca akhir - akhir ini dan beberapa bulan ke
depan cenderung ekstrim, sehingga berpotensi terjadinya hujan lebat
disertai angin kencang, maka tidak menutup kemungkinan akan
terjadinya longsor, banjir atau jalan licin yang dapat menggangu
kelancaraan, keamanan dan keselamatan operasional angkutan
penumpang umum di jalan.
2. Menyikapi kondisi cuaca yang ekstrim tersebut, kiranya Pimpinan
Perusahaan senantiasa menganjurkan kepada awak kendaraannya
untuk mewaspadai kondisi sebagaimana tersebut di atas.
3. Menjelang masa liburan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012, yang
diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang sehingga harus
mendapat perhatian terkait kesiapan dan jumlah armada yang
beroperasi di lapangan dan dalam operasional dan pelayanan kepada
masyarakat melakukan langkah – langkah antisipasi, sebagai berikut:
a. mempersiapkan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis
dan laik jalan serta dilengkapi fasilitas tanggap darurat;
b. mengoperasikan kendaraan dan mengangkut penumpang sesuai
izin dan kapasitas yang diizinkan;
c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang
sudah ditentukan;
d. memeriksa kondisi dan kelengkapan fasilitas utama dan
pendukung kendaraan sebelum beroperasi, sehingga terwujud
kelancaran dan keselamatan dalam perjalanan;
e. memeriksa kelengkapan administrasi, berupa : STNK, Buku Keur,
SIM Pengemudi, Surat Perintah Kerja bagi awak bus, manifest
penumpang, tiket dan sebagainya;

f. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan awak
kendaraan, sehingga tidak mengalami kelelahan pada saat
operasional;
g. mengingatkan kembali pengemudi dan awak kendaraan agar
berdoa sebelum melakukan perjalanan.
4. Demikian disampaikan, untuk mendapatkan perhatian sebagaimana
mestinya.
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