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LRT Jakarta Hadirkan Train Simulator di Jakarta Fair 2022
Sabtu, 11 Juni 2022 – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun atau HUT DKI Jakarta ke-495 yang
jatuh pada 22 Juni 2022 mendatang, Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair 2022 kembali hadir
setelah sempat terhenti selama dua tahun akibat pandemi Covid-19. PT LRT Jakarta turut mendukung
kemeriahan Jakarta Fair 2022 dengan membuka booth pameran LRT Jakarta di Jiexpo, Kemayoran yang
dimulai sejak tanggal 9 Juni hingga 17 Juli 2022.
Train Simulator LRT Jakarta merupakan salah satu aktivasi yang disuguhkan untuk para pengunjung
booth pameran LRT Jakarta yang tepat berlokasi di Hall C1, Jiexpo. Para pengunjung diberikan
kesempatan untuk mencoba pengalaman mengoperasikan kereta milik LRT Jakarta atau yang biasa
disebut dengan LRV seperti layaknya seorang masinis LRTJ.
Suasana di booth LRT Jakarta semakin meriah dan seru dengan adanya kehadiran mesin Train
Simulator ini, pasalnya para pengunjung dapat merasakan simulator yang dibuat semirip mungkin
dengan keadaan di dalam kabin asli. Meja layanan di dalam simulator dibuat semirip mungkin dengan
meja layanan asli di LRV. Hampir semua panel yang ada ditempatkan dalam layar LCD seperti
speedometer, voltmeter, amperemeter, radio komunikasi, train monitoring, dan CCTV untuk
mensimulasikan situasi kereta. Serta para pengunjung akan didampingi langsung bersama masinis LRTJ
yang bertugas di booth.
Booth pameran LRTJ di Jakarta Fair 2022 dikemas secara menarik dengan berbagai aktivasi, selain
masinis terdapat juga tim dari Passenger Service Agent (PSA) LRTJ yang membantu mengenalkan lebih
dekat LRT Jakarta sebagai transportasi publik ramah lingkungan di DKI Jakarta. Bagi para pengunjung
yang hadir akan mendapat merchandise exclusive secara gratis dari LRT Jakarta. Merchandise yang bisa
didapatkan terdiri dari tas kain (tote bag), kalender, journal book, PIN Larata, kaos, serta topi.
Adapun jam layanan berkunjung ke booth pameran LRT Jakarta yaitu pada pukul 15.30 – 22.00 WIB
(Senin – Jumat) dan pukul 10.00 – 22.00 WIB (Sabtu – Minggu). Bagi para pengunjung, diwajibkan
sudah melakukan vaksin Covid-19 dengan minimal dua dosis dan selalu mengikuti protokol kesehatan
yang berlaku.
PT LRT Jakarta senantiasa mendukung penuh rangkaian menuju HUT DKI Jakarta ke-495 yang bertajuk
“Jakarta Hajatan”, semoga dalam hajatan tahun ini dapat mewujudkan Jakarta menjadi kota kolaborasi
yang semakin maju dan bahagia warganya.
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