
 

 

 

 

 

 

SIARAN PERS 

Untuk diterbitkan segera 

 

Dampak Aksi 8 Oktober 2020 Terhadap Fasilitas dan Layanan MRT Jakarta 

 

Jakarta, 8 Oktober 2020. Sebagai respon terhadap dampak aksi penyampaian pendapat yang 

berlangsung di Jakarta pada hari ini (8/10), PT MRT Jakarta (Perseroda) telah berupaya 

meningkatkan pengamanan sarana dan prasarana MRT Jakarta semaksimal mungkin 

bekerjasama dengan Kepolisian dan TNI. Dalam hal operasional di seluruh stasiun bawah 

tanah telah ditutup mulai pukul 18:00. Layanan operasional PT MRT Jakarta (Perseroda) pada 

Kamis (8-10-2020) ini berakhir pada pukul 19.00 WIB dan kereta hanya melayani perjalanan 

Stasiun Lebak Bulus sampai dengan Stasiun Blok M BCA.  

 

Terdapat kerusakan di beberapa fasilitas pendukung, namun petugas keamanan tetap 

bersiaga menjaga sarana dan prasarana MRT Jakarta. Kami masih melakukan pencatatan 

kerusakan Fasilitas Pendukung di stasiun MRT Jakarta. Data awal kerusakan diantaranya yaitu 

kerusakan pada Pintu Entrance MRT Bundaran HI dan Pintu Entrance MRT Setiabudi Astra, 

kaca pecah pada Entrance tersebut, dan tangga penumpang yang tertimpa kaca Entrance yang 

pecah.  

 

Seluruh penumpang dan pekerja MRT Jakarta tidak ada yang terluka. Keselamatan dan 

keamanan pengguna layanan MRT Jakarta merupakan prioritas utama manajemen PT MRT 

Jakarta (Perseroda).  

 

Dampak aksi pada aktifitas konstruksi, beberapa peralatan konstruksi MRT Fase 2 terdampak 

(terbakar) di antaranya 2 (dua) perangkat mini excavator milik kontraktor CP201 dan pagar 

proyek yang dirusak. Kejadian kebakaran di 2 (dua) mini excavator tersebut sudah 

dipadamkan oleh pihak kepolisian dan Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta serta sedang 



 

 

menunggu proses dievakuasi. Seluruh pekerja tidak terluka, sebanyak 67 personil kontraktor 

yang berada di Monas sudah dievakuasi dari Monas dengan selamat.  

 

PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan evaluasi secara menyeluruh atas terdampaknya 

fasilitas MRT Jakarta pada hari ini dan akan memperkuat pengamanan sarana dan prasarana 

MRT Jakarta kedepannya. PT MRT Jakarta (Perseroda) berharap seluruh masyarakat dapat 

menjaga sarana dan prasarana umum yang bertujuan untuk melayani masyarakat.  

 

*** 

 

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta 

Muhamad Kamaluddin 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 

PT MRT Jakarta 

Corporate Secretary Division Head di mkamaluddin@jakartamrt.co.id; 0812 1096 0282 | 

Situs web: www.jakartamrt.co.id | Facebook: facebook.com/jakartamrt | Twitter: 

@mrtjakarta | Instagram: @mrtjkt 

 

 


