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Pastikan Operasional Berjalan Baik, Direktur Komersial Dan Pengembangan Usaha
DAMRI Memantau Langsung Trans Kalimantan
J A K A R T A – Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Sandry Pasambuna memantau
langsung konektivitas Trans Kalimantan. Pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat secara
langsung serta memastikan pelayanan DAMRI Trans Kalimantan sudah berjalan baik dan lancar.
Sandry Pasambuna mengungkapkan dengan akan hadirnya rute Pontianak menuju Palangkaraya
berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, selain menggerakan
penumpang, namun juga meningkatkan pergerakan logistik hingga kawasan terpencil.
Ia menilai kendala yang sering ditemui adalah masih sulitnya akses konektivitas darat yang belum
terjangkau. Dengan hadirnya rute baru ini, diharapkan masyarakat jauh lebih mudah untuk
bermobilitas khususnya di Kalimantan.
Pada kunjungannya, Sandry Pasambuna menyempatkan untuk menyapa pelanggan DAMRI.
Dirinya meminta masukan langsung kepada pelanggan untuk perbaikan-perbaikan ke depannya.
Sandry memuji para pelanggan yang memiliki kesadaran tinggi untuk memenuhi protokol
kesehatan saat menggunakan moda transportasi DAMRI.
Ia juga mengapresiasi DAMRI Cabang Palangkaraya dan DAMRI Cabang Pontianak serta pihakpihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan khususnya di
Trans Kalimantan.
Sandry berharap pelayanan terbaik dapat diaplikasikan di seluruh cabang dan seluruh layanan
DAMRI. Tujuannya agar pelanggan merasa nyaman dan menjadikan DAMRI sebagai pilihan utama
dalam bertransportasi.
Selain itu, DAMRI berkomitmen untuk menjalankan transportasi dengan protokol kesehatan yang
ketat, sesuai dengan Surat Edaran Satgas COVID-19 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan.
Dengan pengecekan suhu tubuh secara berkala bagi pelanggan dan pengemudi, mencuci tangan
atau menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah menaiki bus, serta menjaga jarak di
dalam 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 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:
Kantor Pusat Perum DAMRI
Jln. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur Kode Pos 13140
Email : humas@damri.co.id
Web : www.damri.co.id Telp :
(021) 8533131

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Sidik Pramono – 0811196028
Komunikasi Korporasi dan Protokol
P: 021- 8583131 ext. 212
E: humas@damri.co.id

Kantor Pusat Perum DAMRI
Jln. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur Kode Pos 13140
Email : humas@damri.co.id
Web : www.damri.co.id Telp :
(021) 8533131

