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LRT Jakarta dukung #JakartaTangguh untuk memperingati
HUT DKI Jakarta ke-493
Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun atau HUT DKI Jakarta ke-493 yang jatuh pada hari
senin, 22 Juni 2020. Sebagai wujud hormat insan LRT Jakarta, kami memberikan pelayanan yang
spesial dibandingkan hari biasanya yaitu dengan menghadirkan tenaga frontliner yang berkebaya
untuk wanita dan berbusana batik untuk laki-laki. Sesuai dengan tema perayaan tahun ini adalah
"Jakarta Tangguh" yang menunjukkan Jakarta sebagai kota yang tangguh dalam menghadapi
pandemi Covid-19. Maka, LRT Jakarta tetap melayani masyarakat, memberikan semangat untuk
warga DKI Jakarta agar tetap tangguh menjalani aktivitas dengan tetap menjalankan protap
kesehatan di masa transisi menuju the new normal.
Di momen yang istimewa ini LRT Jakarta merayakannya dengan memberikan merchandise sebagai
bentuk dukungan semangat kepada setiap sahabat LRT Jakarta (penumpang), tenaga keamanan
atau sekwan, karyawati LRT Jakarta, masinis, serta tenaga pelayanan.
LRT Jakarta memberikan 1200 merchandise yang meliputi masker non-medis, pelindung wajah
(faceshield), handsanitizer, tumbler, kartu uang elektronik, tas kain, dan perlengkapan kosmetik.
Seluruh merchandise ini merupakan hadiah yang dipersembahkan oleh LRT Jakarta yang didukung
oleh Enesis Group-Antis Indonesia, Loreal Indonesia dan Abang None Jakarta Utara.
Plt General Manager Corporate Secretary PT LRT Jakarta, Bintang Kemal H mengungkapkan
“Melalui kesempatan ini kami berharap semoga hadiah ini dapat memberikan semangat kepada
warga Jakarta untuk tetap melakukan aktivitas dengan melakukan protap kesehatan social
distancing, menggunakan masker dan handsanitzer, senantiasa menjaga kesehatan dan mengajak
kita semua untuk selalu berkolaborasi, bersatu dalam menghadapi pandemi Covid-19 bersamasama” .
LRT Jakarta juga mengucapkan Dirgahayu DKI Jakarta ke-493, semoga Kota Jakarta menjadi kota
yang semakin Tangguh dalam menghadapi segala tantangan, semakin maju dan bahagia
warganya. Kami berterima kasih kepada Enesis Group-Antis Indonesia, Loreal Indonesia dan
Abang None Jakarta Utara yang telah mendukung kegiatan ini, Imbuh Bintang.

***
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Bintang Kemal H Plt General Manager Corporate Secretary LRT Jakarta
+62 878-8870-7081| bintangkemal@lrtjakarta.co.id
Gedung MCC - Depo LRT Jakarta, Jl. Raya Kelapa Nias, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta
Utara - 14250

