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DAMRI Layani 100 Atlet Asean Para Games melalui
Angkutan Shuttle Bus Gratis
DAMRI hadirkan layanan shuttle bus gratis untuk para atlet. Layanan ini bertujuan untuk
memfasilitasi para atlet dalam melakukan transit di Bandara Soekarno Hatta menuju venue
pertandingan di Kota Solo. Layanan beroperasi melalui antar terminal di Bandara Soekarno Hatta,
Tangerang, Banten.
Corporate Secretary DAMRI Akhmad Zulfikri mengatakan bahwa sampai dengan hari ini, sebanyak
lebih dari 100 atlet yang berasal dari Asia Tenggara, khususnya negara Laos, Thailand, Malaysia, dan
Brunei Darussalam telah dilayani DAMRI untuk membantu atlet melakukan transit menggunakan
shuttle bus menuju terminal 3. Jumlah atlet diharapkan akan terus bertambah seiring berjalannya
perhelatan Asean Para Games 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus mendatang.
DAMRI berkontribusi juga dalam membantu proses transit pemulangan para atlet dari negara Laos,
Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nantinya para atlet akan dijemput dari terminal 3
menuju terminal 1 atau 2 di Bandara Soekarno Hatta.
“Layanan shuttle bus ini merupakan upaya DAMRI dalam mendukung penuh perhelatan Asean Para
Games 2022. Harapannya, para atlet dapat menikmati fasilitas gratis ini dengan aman dan nyaman.
Selain itu, dengan adanya peran DAMRI dalam menyediakan shuttle bus gratis, dapat mencerminkan
citra baik Indonesia di lingkup Asia Tenggara,” tambahnya.
DAMRI mengerahkan armada bus besar dan bus sprinter pada layanan shuttle bus ini, sebelum
dioperasikan, armada tersebut telah melalui rangkaian rampcheck. DAMRI juga memastikan seluruh
kru yang bertugas di lapangan telah menaati standar operasional prosedur (SOP) dan patuh
terhadap protokol kesehatan.
Harapannya, semoga DAMRI dapat terus hadir menjadi mitra yang berkontribusi penuh dalam
perhelatan ajang olahraga, kebudayaan, maupun jenis-jenis kegiatan lainnya di seluruh tanah air.
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DAMRI adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang transportasi darat. Berkantor pusat di
Jakarta, DAMRI saat ini memiliki 4 Divisi Regional, serta 55 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Berdiri sejak 25 November 1946, DAMRI mempunyai visi menjadi perusahaan transportasi kelas dunia yang
handal, berkinerja unggul, dan berkelanjutan, dengan menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG)
dalam aktivitas usaha perusahaan.
Lebih dekat dengan kami, kunjungi media sosial di bawah ini:
Instagram, Facebook, Twitter, Youtube: DamriIndonesia
Call Center: 1500-825
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