Warga bawa jenazah pakai motor,
langsung ditolong polisi
Selasa, 24 Juli 2018 09:23 WIB

Ilustrasi - Dua orang pria dengan bersepeda motor membawa jenazah bayi saat menerobos kerumunan
buruh aksi demo di bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten,
Rabu (1/5/2013). (FOTO ANTARA/Lucky.R)

Jambi (ANTARA News) - Anggota Kepolisian lalu lintas Polresta Tanjung Jabung Timur
yang sedang berpatroli mendapat pujian di media sosial setelah viral melalui video yang
beredar terlihat anggota tersebut menolong warga sedang berboncengan pakai sepeda
motor membawa jenazah keluarganya untuk pulang ke rumah duka.
Video yang berdurasi selama satu menit 20 detik tersebut, pada Senin (23/7) mendadak
viral di media sosial karena aksi anggota polisi lalu lintas yang sedang berpatroli
menolong warga yang membonceng bawa jenazah keluarganya dengan sepeda motor,
kemudian dibawa naik dengan mobil patroli dan di antar ke rumah duka.
Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Timur, AKP Tesmirizal, Selasa mengatakan, pihak
tidak tahu siapa yang mengunggah pertama kali video tersebut ke media sosial hingga
mendapatkan pujian, dimana kejadian tersebut terjadi di ruas jalan PT PetroChina
perusahaan migas di Jambi yang bertepat di Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Senin (23/7) sekitar pukul 11.00 WIB.
Saat itu, empat anggota Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur sedang berpatroli di
jalan PetroChina dan saat melintas tersebut melihat ada tiga orang warga menggunakan
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sepeda motor yang berboncengan tiga, namun setelah ditanyai polisi ternyata mereka
hendak membawa pulang jenazah keluarganya yang meninggal karena sakit ke rumah duka.
Keempat anggota lalu lintas tersebut kemudian memberhentikan sepeda motor tersebut
dan bertanya kepada warga itu, kenapa ada yang sakit namun dijawab oleh warga sudah
meninggal dan kemudian polisi langsung membantu membawa jenazahnya untuk di antar
ke rumah duka.
"Video tersebut memperlihatkan anggota lalu lintas kita langsung bereaksi dan menolong
warga untuk mengantarkan jenazah tersebut ke rumah duka yang berjarak 20 kilometer
tepatnya di Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi," tutur Tesmirizal.
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