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Menyambut HUT ke-75, DAMRI Gelar Aksi Donor Darah di Kemayoran
J A K A R T A – Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, DAMRI bekerja sama dengan Palang
Merah Indonesia (PMI) menyelenggarakan kegiatan sosial Donor Darah di Kantor Cabang Jakarta
yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/11/2021). Aksi ini juga merupakan
bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun DAMRI ke-75 yang jatuh pada 25 November 2021.
Kegiatan donor darah ini merupakan bentuk Komitmen DAMRI mendukung pemerintah dalam
bidang kesehatan, serta turut membantu pasokan kebutuhan darah di PMI yang akan diberikan
bagi masyarakat yang membutuhkan.
Donor darah yang dimulai pukul 09.00 – 12.00 WIB ini diikuti oleh seluruh karyawan DAMRI
Kantor Pusat, Divisi Regional, dan Kantor Cabang dengan tetap memperhatikan protokol
kesehatan. Adapun tenaga medis yang diturunkan sebanyak 10 orang dari Palang Merah
Indonesia dan 3 orang dari Dokter Perusahaan DAMRI.
Sebelum mendonorkan darah, calon pendonor dapat menjalani tes kesehatan, seperti kadar gula
dan tekanan darah. Jika memungkinkan, maka calon pendonor diperbolehkan untuk
mendonorkan darahnya. Kegiatan tersebut berjalan lancar, terlihat dari antusiasme seluruh
karyawan dalam mendukung program ini.
Dalam masa pandemi COVID-19, donor darah dinilai memiliki banyak manfaat, diantaranya
menjaga kesehatan jantung, meningkatkan produksi sel darah merah, serta dapat mendeteksi
penyakit serius. Selain itu, kegiatan donor darah yang diadakan juga merupakan salah satu
program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diselenggarakan oleh DAMRI.
DAMRI berharap kegiatan donor darah ini dapat menjadi suatu kegiatan yang rutin dilakukan
setiap tahunnya agar bermanfaat untuk masyarakat, karena setetes darah yang diberikan sangat
berarti bagi orang lain.
*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:
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Sidik Pramono – 0811196028
Komunikasi Perusahaan
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
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