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Keberatan Perum DAMRI Atas Foto Dirut DAMRI yang Beredar Untuk Artikel Yang
Tidak Terkait
Beberapa hari ini beredar berita di beberapa media dengan judul “Ingin Saingi Massa Prabowo, Pegawai
BUMN Dipaksa Hadir ke GBK?”. Artikel dengan judul yang bernada provokatif tersebut sangat
disayangkan menggunakan foto Direktur Utama Perum DAMRI, Ibu SN Milatia Moemin. Sedangkan isi
dari artikel tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Dirut DAMRI. Foto Dirut DAMRI yang
dicantumkan dalam artikel tersebut adalah foto pada saat perayaan HUT DAMRI yang diselenggarakan di
Kantor Cabang DAMRI Kemayoran pada tanggal 26 November 2018.
Kami sangat berkeberatan atas pemuatan foto Dirut DAMRI untuk artikel provokatif tersebut. Perlu
diketahui bahwa secara manusiawi, banyak orang hanya membaca judul artikel dan melihat foto atau
ilustrasi saja tanpa membaca isi artikel tersebut secara keseluruhan. Dengan demikian, artikel dengan
foto Dirut DAMRI tersebut dapat disalah artikan bahwa Dirut DAMRI yang memberikan pernyataan sesuai
judul artikel. Pada kenyataannya tidak ada sedikitpun dalam artikel tersebut yang merupakan hasil
wawancara ataupun pernyataan dari Dirut DAMRI, hanya ada tulisan pada bagian yang paling bawah
sebagai berikut “Sayangnya, saat dikonfirmasi, Dirut Perum DAMRI (BUMN), SN Milatia Moemin, tidak
merespon”.
Media online yang memuat artikel dengan judul, foto dan isi yang sama persis yang kami temukan adalah
http://www.calonbunda.com, https://pembawaberita.com/, https://www.idtoday.co, https://swarakyat.com/ dan
https://www.radarnonstop.co/ dan tidak tertutup ada media lainnya yang melakukan hal yang sama.
DAMRI sebagai BUMN tidak terlibat dengan aktivitas politik. SN Milatia Moemin mengatakan “DAMRI
sudah sangat sibuk dengan berbagai kegiatan untuk dapat terus meningkatkan kinerja sehingga dapat
memberikan layanan yang semakin baik bagi masyarakat”. “Sebagai BUMN kami dituntut untuk dapat
menjalankan bisnis secara profesional, transparan dan lincah” tambah Milatia. Menteri BUMN, Ibu Rini
Soemarno juga membantah keras jika kegiatan perayaan HUT ke 21 BUMN merupakan kampanye
terselubung. Antar BUMN sudah terbiasa untuk bersinergi, jadi merupakan hal yang wajar apabila
perayaan HUT ke 21 BUMN, dilakukan secara meriah. Sekaligus peringatan HUT ke 21 BUMN tersebut
sebagai ungkapan rasa syukur atas prestasi yang telah dicapai oleh BUMN.
Dengan demikian Perum DAMRI menuntut agar foto untuk artikel yang tidak terkait tersebut segera
dicabut dan digantikan oleh foto narasumber yang disebutkan dalam artikel tersebut. Dan meminta
kepada semua pihak untuk tidak menyebarluaskan artikel provokatif dengan foto Dirut DAMRI tersebut.
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