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PRESS RELEASE  

For Immediately release  
No. 159/XI/DMR/2021 

Operasional DAMRI Didukung Kru yang Sudah Divaksin 

 

J A K A R T A - DAMRI menjadi operator transportasi darat di Indonesia yang melayani perjalanan 

dengan pramudi dan petugas yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19, khususnya untuk wilayah 

operasi Jabodetabek, Serang, Purwokerto, Cilacap, Yogyakarta, Bandung, Surakarta, dan Surabaya. 

DAMRI senantiasa berupaya menghadirkan proteksi yang maksimal bagi pramudi dan petugas, 

maupun bagi seluruh pelanggan yang akan melaksanakan perjalanan darat. 

 

Implementasi vaksinasi COVID-19 kepada beberapa pramudi dan petugas DAMRI ini juga merupakan 

wujud komitmen DAMRI untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman selama perjalanan, juga 

bagian dari penerapan strategi DAMRI 5K, yaitu Keselamatan, Ketepatan, Kenyamanan, Keamanan, 

dan Kesehatan. Para petugas DAMRI tersebut menjalani program vaksinasi yang dikoordinasikan 

oleh Sentra Vaksinasi Bersama yang mulai dilaksanakan pada akhir Februari lalu, bagi pramudi dan 

petugas yang memenuhi kriteria vaksinasi COVID-19. 

 

DAMRI sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian 

Kesehatan dan Kementerian BUMN yang turut memprioritaskan pemberian vaksinasi untuk pekerja 

industri transportasi. Hal tersebut dinilai akan menjadi upaya mendorong kepercayaan terhadap 

transportasi publik khususnya moda transportasi darat agar memulihkan sektor ekonomi dan 

pariwisata dalam era new normal, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  

 

Di tengah kondisi pandemi COVID-19, aspek kesehatan dan kenyamanan perjalanan merupakan 

prioritas utama bagi pelanggan, Oleh sebab itu DAMRI sangat mematuhi protokol kesehatan, 

diantaranya seluruh pramudi dan petugas harus melalui tes bebas COVID-19, penggunaan wajib 

masker pramudi dan pelanggan, penyemprotan desinfektan, konfigurasi seat 1-1, dan penyediaan 

hand sanitizer. Melalui kepedulian ini DAMRI meneguhkan komitmen menjadi pilihan transportasi 

yang mengedepankan protokol kesehatan sesuai himbauan Pemerintah. 

 

*akhir* 

Tentang DAMRI  

DAMRI adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang transportasi darat. Berkantor pusat di 

Jakarta, DAMRI saat ini memiliki 4 Divisi Regional, serta 57 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Berdiri sejak 25 November 1946, DAMRI berupaya menjadi perusahaan transportasi kelas dunia yang handal, 

berkinerja unggul, dan berkelanjutan, dengan menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam 

aktivitas usaha perusahaan.  

 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan  

Sidik Pramono – 0811196028  
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Komunikasi Korporasi dan Protokol  

P: 021- 8583131 ext. 212  

E: humas@damri.co.id 

 


