
 

 

 

 

 

SIARAN PERS 

Untuk diterbitkan segera 

 

MRT Jakarta Turut Sosialisasikan Cara Bersepeda Aman dan Gerakan Peduli Kesehatan 3M 

di Masa Pandemi bersama Kementerian Perhubungan RI 

 

Jakarta, 18 September 2020. Masih dalam rangkaian Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 

2020, Pagi (18/9) tadi, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersama PT MRT 

Jakarta (Perseroda) melakukan kegiatan Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda Di Jalan dan 

Gerakan Peduli Kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak).  

Kegiatan dimulai dengan diskusi daring tentang aturan keselamatan bersepeda yang 

dilanjutkan dengan bersepeda di Kawasan Gelora Bung Karno dan diakhiri dengan perjalanan 

menggunakan MRT Jakarta dari Stasiun Istora Mandiri menuju Stasiun Bundaran HI. Kegiatan 

tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan jajarannya. 

Deddy Corbuzier dan Ryan D'Masiv terlihat ikut serta dalam kegiatan tersebut. 

 

"Seperti kita ketahui bersama sepeda saat ini menjadi trend di masyarakat pada masa 

pandemi COVID-19. Olahraga ini sangat baik  untuk menjadi metabolisme tubuh kita. Untuk 

itu kita lakukan Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di jalan agar masyarakat tahu 

bagaimana bersepeda yang aman dan nyaman," ucap Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Budi Karya dalam sambutannya. "Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan 

dimanapun kita berada untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, apalagi di tempat 

umum seperti Stasiun MRT ini kita harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Untuk 

itu kita lakukan sosialisasi agar masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan guna 

mencegah penyebaran Covid-19", tambah ia. 

 

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar 

menyampaikan bahwa selama masa pandemi, PT MRT Jakarta menerapkan prinsip menjaga 

jarak, mencuci tangan, dan memakai masker (3M) di area stasiun dan kereta. “Kita 

menerapkan 3M di MRT Jakarta, di seluruh stasiun MRT Jakarta. Selain itu, kita juga 



 

 

membatasi kapasitas maksimal di dalam kereta menjadi 60 orang. Di dalam kereta juga harus 

jaga jarak,” ujar ia dalam obrolan santai pagi itu. “Ada satu lagi, maskernya harus benar dan 

selama naik kereta tidak boleh berbicara atau ngobrol untuk menghindari 

penyebaran droplets,” ungkap William. 

 

Bagi pesepeda, PT MRT Jakarta (Perseroda) telah menyediakan sebanyak 25 rak sepeda yang 

tersebar di 13 stasiun. Satu rak sepeda mampu menampung hingga 10 unit sepeda. Letak rak 

sepeda yang berdekatan dengan pintu masuk (entrance) stasiun menjadikan setiap rak 

sepeda selalu berada dalam pengawasan petugas saat berjaga atau patroli di sekitar stasiun 

sehingga sepeda yang dititipkan. PT MRT Jakarta (Perseroda) juga senantiasa mengimbau bagi 

masyarakat yang tetap harus berpergian menggunakan MRT Jakarta untuk dapat selalu 

disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan MRT Jakarta. 
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