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DAMRI, Semakin Peduli & Profesional di Usia 72 tahun 

Peringatan Ulang Tahun ke – 72 Perum DAMRI di Kemayoran, 26 November 2018 

Akan dihadiri Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi 

 

Pada hari ini, tanggal 25 November 2018 Perum DAMRI menapak usianya yang ke – 72 tahun. Rangkaian kegiatan 

untuk memperingati ulang tahun DAMRI telah dilaksanakan sejak beberapa waktu yang lalu baik di Kantor Pusat 

maupun di Kantor-kantor Cabang. Dengan semangat tinggi dan bergembira, keluarga besar DAMRI telah 

mengadakan layanan pap smear gratis, donor darah, santunan anak yatim piatu, go green & go clean dan tentunya 

tidak ketinggalan pertandingan olah raga. Terlebih, divisi-divisi di kantor pusat, kantor-kantor Divisi Regional dan 

kantor-kantor Cabang mengejar progress berbagai program kerja agar capaiannya dapat diumumkan saat Ulang 

Tahun ke -72  Perum DAMRI yang dianggap sebagai salah satu momentum yang tepat untuk unjuk prestasi.   

Puncak peringatan akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 26 November 2018, dimulai pada pukul 08.00 

WIB, bertempat di Pool DAMRI Jalan Angkasa no. 17 Kemayoran Jakarta 10610. Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia, Budi Karya Sumadi diagendakan hadir pada peringatan ulang tahun ke – 72 Perum DAMRI tersebut. 

Kehadiran Menteri Perhubungan dan undangan lainnya saat puncak acara peringatan ulang tahun ke – 72 Perum 

DAMRI tentunya dapat memompa semangat keluarga besar DAMRI untuk terus meningkatkan kinerjanya. 

DAMRI yang sejak pertengahan Desember 2017 dinakhodai oleh seorang perempuan, SN Milatia Moemin, dengan 

jabatan sebagai Direktur Utama terus bebenah untuk menjadikan DAMRI yang semakin peduli terhadap para 

pelanggannya dengan pengelolaan yang semakin professional. 

“DAMRI is a sleeping giant” yang harus bangkit dan bergerak dinamis. Kalimat tersebut diyakini Direksi dan segenap 

keluarga besar DAMRI; bahwa DAMRI masih memiliki banyak potensi yang dapat terus digali dan dikembangkan 

untuk dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat maupun bagi kesejahteraan pekerjanya.   

Saat ini DAMRI memiliki satu kantor pusat di Jakarta, 4 Kantor Divisi Regional, 58 Kantor Cabang dan 2 SBU 

Transjakarta Busway. DAMRI mengoperasikan 7 segmen usaha utama dengan lebih dari 570 trayek yang tersebar 

dari Sabang hingga Merauke, dan didukung sekitar 3.000 unit armada. DAMRI juga terus berinovasi untuk 

mengoptimalkan asset yang dimiliki, salah satunya adalah DAMRI Bus Hotel Camper Site. Bus-bus DAMRI yang 

sudah tidak dapat dioperasikan, direkonstruksi menjadi berbagai ruang sehingga pelaku pariwisata dapat tinggal di 

hotel berkelas dengan sensasi berada di dalam bus, didukung pemadangan indah Indonesia di sekelilingnya.  

Menjelang penghujung 2018, DAMRI juga berinvestasi mengadakan sejumlah armada berteknologi masa kini agar 

pelayanan untuk pelanggan semakin baik. Di sisi lain, DAMRI terus berproses untuk merubah pengelolaan 

perusahaan dari konvensional menuju digitalisasi. Pelanggan juga akan semakin dimudahkan untuk memperoleh 

tiket dengan semakin banyaknya channel penjualan ticket didukung pembayaran non tunai. 

Tak kalah penting, DAMRI sedang melakukan proses rebranding diantaranya dengan adanya logo baru yang tinggal 

menunggu ijin dari Menteri BUMN untuk publikasinya. 

DAMRI takes you everywhere, dukung dan gunakan layanan DAMRI, layanan milik negeri. Siapapun anda, kemana 

pun tujuan anda, DAMRI ingin berperan mengantarkan anda; ke sekolah, bekerja, bertemu, berjualan bahkan untuk 

menggapai mimpi anda…. 

Kontak Media: Pjs Sekretaris Perum DAMRI – Restiti di 0812 8867 3621 di restitisekartini@gmail.com/Humas 

Perum DAMRI - Susi Siringoringo di 0853 9571 6803 di susisiringoringo@gmail.com 


