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PRESS RELEASE 

For immediately release 

No.120/DMR/XX/2020 

DAMRI Raih Penghargaan Predikat Silver Dalam DTKJ Awards 2020 

 

J A K A R T A - DAMRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor 

transportasi darat telah berhasil meraih Predikat Silver dalam ajang 

penghargaan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Awards 2020 bertema 

“Transportasi Berkeadilan Untuk Disabilitas” pada Selasa (1/12/2020). 

 

Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Keuangan DAMRI Sri Purwanto, 

di Hotel Pullman, Menteng, Jakarta Pusat. 

 

Sejauh ini langkah inisiatif yang telah dilakukan DAMRI ialah menghadirkan 

bus khusus difabel (kursi roda) dalam pengembangan angkutan perkotaan 

yang ramah disabilitas.  

 

Sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 98 Tahun 2017 

tentang penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi 

pengguna jasa berkebutuhan khusus, DAMRI selaku pelaku sektor transportasi 

darat sudah melayani operasional bus disabilitas sejak tahun 2019. Hal 

tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan aksesibilitas transportasi untuk 

para penyandang disabilitas serta sejalan dengan kewajiban dari pemerintah 

pusat maupun daerah dalam pemenuhan kebutuhan layanan transportasi 

untuk disabilitas. 

 

Penghargaan bagi DAMRI ini merupakan apresiasi atas upaya yang termasuk 

dalam kategori “fasilitas sarana dan prasarana transportasi yang ramah 

disabilitas”. 

 

Penghargaan ini sekaligus memberikan tambahan semangat bagi seluruh 

Insan DAMRI sekaligus tantangan untuk mampu beradaptasi dan berinovasi 

seiring pesatnya kemajuan teknologi. Juga teralisasikannya desain bus 
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perkotaan yang ramah disabilitas, penggunaan kursi prioritas yang bisa dilipat 

agar dapat memaksimalkan daya angkut bus diiringi dengan penambahan 

lengan hidrolik merupakan solusi yang dapat diterapkan pada bus.  

*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, 1 kantor Strategic 

Business Unit TransJakarta Busway (SBU TJBW), serta 58 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. 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, DAMRI senantiasa mengedepankan aspek D5K, 

yaitu Ketepatan, Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan, dan Kesehatan untuk penumpang 

dan pramudi. 


