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DAMRI Melayani Bus Sehat Gratis Dari Bogor (Botani Square) ke Jakarta 

(Stasiun Juanda & Dukuh Atas) 

 

Jakarta, (26/07/2020) – DAMRI bekerjasama dengan Kementerian 

Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) 

menyediakan armada bus sehat untuk membantu mengurai kepadatan 

penumpang di Stasiun Bogor. 

 

Armada bus sehat yang disediakan DAMRI sudah dimulai dari Senin, 

(13/7/2020), Senin, (20/7/2020) dan diadakan kembali Senin, (27/7/2020). 

DAMRI menyediakan 10 unit bus sehat yang dilengkapi dengan protokol 

kesehatan atau pencegahan COVID-19. 

 

Sesuai dengan namanya, “Bus Sehat” DAMRI memberikan pelayanan terbaik 

yang tidak hanya aman namun juga nyaman. Bus dipastikan dalam keadaan 

bersih sebelum digunakan dan melalui proses penyemprotan desinfektan. 

Selain itu penerapan physical distancing tetap dilakukan, didukung dengan 

pengecekan suhu tubuh, penyediaan hand sanitizer dan tempat cuci tangan, 

serta penggunaan APD kepada petugas di lapangan dan awak kendaraan. 

Sama seperti syarat perjalanan DAMRI pada umumnya.  

 

DAMRI hadir untuk memberikan kenyamanan armada bus sehat yang 

dilengkapi dengan protokol kesehatan untuk mengurangi risiko terpapar virus 

COVID-19 bagi masyarakat terutama daerah Bogor yang setiap pagi hari harus 

melakukan perjalanan ke Jakarta untuk berkerja, sehingga lebih aman dan 

sehat ketika berpergian menggunakan layanan DAMRI.  
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Sesuai dengan tren saat ini yaitu olahraga bersepeda, maka bus yang 

beroperasi diperbolehkan membawa sepeda dengan jenis sepeda lipat hingga 

sepeda ukuran sedang, yang nantinya akan disimpan di bagasi bus.  

 

Layanan ini dapat dinikmati mulai jam 05.15 WIB hingga 09.15 WIB dari Botani 

Square, dengan tarif “GRATIS” serta pelanggan yang dapat diangkut bus 

maksimal 70 persen dari kapasitas yang tersedia di dalam bus. 

 

DAMRI menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk tetap mematuhi 

ketentuan perjalanan sesuai dengan protokol kesehatan antara lain memiliki 

suhu dibawah 37,3 derajat celcius, physical distancing, menggunakan masker 

selama perjalanan, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan 

menghindari berbicara saat di dalam bus. 

*akhir* 

 

*) Untuk pernyataan ini rekan media dapat menggunakan kutipan narasumber 

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan DAMRI, Nico R. Saputra 

 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

Komunikasi Korporasi dan Protokol 

P: 021- 8583131 ext. 212 

E: humas@damri.co.id 


