
 
 
 

 
 

S U R A T   E D A R A N  
                             NOMOR: UM.006/A.95/DJKA/20 

TENTANG 

UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19  
PADA SARANA DAN PRASARANA PERKERETAAPIAN 

 

Terkait dengan penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas, dan 

sesuai dengan protokol pencegahan yang dikeluarkan oleh Kantor Staf 

Presiden (KSP) serta menunjuk Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: 

SE.4 Tahun 2020, maka semua stakeholder perkeretaapian baik Regulator 

maupun Operator perlu melakukan upaya Pencegahan Penyebaran COVID-

19 pada Sarana dan Prasarana Perkeretaapian. Dengan melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 
 

1. Semua pegawai Regulator dan Operator menerapkan budaya hidup 

sehat dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah, menjaga 

kebersihan di lingkungan kerja dengan mencuci tangan dengan air dan 

sabun atau menggunakan hand sanitizer. 
 

2. Menjaga kebersihan lingkungan kerja dengan penggunaan disinfektan 

pada meja, kursi, keyboard, telepon genggam, gagang pintu / jendela, 

tombol lift, pegangan tangga/eskalator. 
 

3. Menyiapkan pendeteksi suhu tubuh, sanitizer di pintu masuk kantor / 

ruang kerja. Jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, pegawai 

diminta untuk beristirahat di rumah. 
 

4. Menangguhkan rencana perjalanan ke luar negeri, terutama ke negara 

teridentifikasi COVID-19. Bagi pegawai yang pulang dari perjalanan luar 

negeri, agar melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari 

dan kembali bekerja setelah mendapat surat keterangan sehat dari 

dokter. 



 
 

5. Para Kepala Balai Teknik Perkeretaapian melakukan pemantauan dan 

melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat untuk 

mengkampanyekan pencegahan infeksi COVID-19 di lingkungan stasiun 

maupun di dalam kereta. 

 

6. Operator memastikan semua petugas di lapangan yang melakukan 

pelayanan/kontak langsung dengan pengguna jasa perkeretaapian dan 

Awak Sarana Perkeretaapian dalam kondisi sehat dan tidak terindikasi 

terinfeksi virus COVID-19. 

 
7. Petugas yang melaksanakan pelayanan publik di kantor atau gedung 

wajib melakukan pengamanan mandiri untuk mengantisipasi 

penyebaran COVID-19. 

 
8. Operator melakukan pemeriksaan rutin kepada semua pegawai yang 

melakukan pelayanan/kontak langsung dengan pengguna jasa 

perkeretaapian dan Awak Sarana Perkeretaapian. 

 
9. Operator memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan dan 

menyediakan hand sanitizer di berbagai lokasi strategis baik di 

lingkungan stasiun maupun di dalam kereta. 

 
10. Operator memastikan melakukan pembersihan lingkungan stasiun dan 

sarana perkeretaapian secara rutin, khususnya handel pintu dan 

fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Menugaskan petugas 

yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan 

pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut. 

 
11. Operator mensosialisasikan etika di lingkungan stasiun maupun di 

dalam kereta serta menyediakan masker dan/atau tisu yang diberikan 

untuk pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu atau 

batuk. 

 



12. Regulator dan Operator secara berkala memperbaharui informasi 

tentang COVID-19 dan menempatkan informasi tersebut di area yang 

mudah dilihat oleh publik. Menyediakan media komunikasi, informasi 

dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di 

lingkungan kerja, stasiun maupun di dalam kereta. 

 
13. Kepala Unit Kerja melaporkan perkembangan pencegahan penyebaran 

COVID-19 kepada atasan langsung terkait dengan bidang layanan 

publik yang diselenggarakannya secara berkala dan/atau sewaktu-

waktu jika diperlukan. 
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