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DAMRI Berikan Keamanan dan Kenyamanan di Bus
J A K A R T A – Dalam upaya percepatan program Indonesia Sehat demi mendukung Indonesia
Bekerja, para pengemudi dan petugas DAMRI sudah menjalani proses vaksinasi yang dilakukan
bersama Kementerian BUMN. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen DAMRI untuk
menghadirkan keamanan dan kenyamanan di dalam bus.
Dari tahun ke tahun, moda transportasi darat khususnya bus selalu menjadi andalan bagi
sebagian besar masyarakat untuk melakukan mobilitas. DAMRI menilai transportasi bus bukanlah
lokasi yang paling rentan dalam penularan COVID-19. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya
penerapan protokol kesehatan yang ketat, di antaranya penyemprotan desinfektan yang rutin
dilakukan, pembersihan area bus dan pool DAMRI, hadirnya Ion Plasmacluster dalam bus, serta
penyediaan hand sanitizer.
Seluruh operasional DAMRI tetap dijalankan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian
Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Perpanjangan Perlakuan
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi COVID19. Beberapa ketentuan tersebut di antaranya adalah:




Memperhatikan secara ketat pelanggan dan petugas DAMRI untuk selalu menerapkan 3
M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumuman, serta mencuci
tangan dengan sabun atau hand sanitizer;
Pelanggan dihimbau untuk dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR
atau negatif Rapid Test Antigen yang diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam
sebelum keberangkatan;

Keamanan dan kenyamanan DAMRI lainnya dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO
45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah
disertifikasi oleh Badan Sertifikasi TUV Rheinland Indonesia.
DAMRI berkomitmen tidak akan berhenti untuk membantu penanganan pencegahan COVID-19
ini, serta memastikan agar pelanggan bisa tetap menikmati layanan bus sehat DAMRI dengan
aman dan nyaman. DAMRI senantiasa menghimbau kepada pelanggan untuk selalu menjaga
kebersihan dan kesehatan agar tidak mudah terpapar virus.
*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.
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