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PRESS RELEASE 

For Immediately release 

No. 255/XXII/DMR/2022 

DAMRI Operasikan Bus Kuning di Kawasan Universitas Indonesia, Depok 

 

Demi mendukung kemajuan di dunia pendidikan, DAMRI bersama Universitas Indonesia (UI) 

berkolaborasi menghadirkan sarana transportasi di kawasan UI yang beroperasi mulai tanggal 1 

Agustus. 

 

Hadirnya bus di kawasan kampus tersebut tentunya merupakan salah satu peran DAMRI dalam 

memudahkan mahasiswa hingga para pengajar untuk melakukan mobilisasi dari satu tempat ke 

tempat lainnya di lingkungan UI. Bus DAMRI melayani rute keberangkatan dari Asrama Mahasiswa - 

Halte Menwa - Stasiun UI - Halte setiap fakultas, dengan rute yang berlaku sebaliknya. Jam 

keberangkatan pertama mulai pukul 06.45 hingga 22.00 WIB, dengan waktu keberangkatan setiap 4 

menit sekali menyesuaikan kondisi keramaian halte. 

 

“Mendukung aktivitas para mahasiswa di lingkungan UI, DAMRI sangat antusias untuk menghadirkan 

layanan transportasi melalui hadirnya sarana transportasi bus. Harapannya dapat memudahkan 

mobilisasi mahasiswa hingga para pengajar di UI,” ucap Corporate Secretary DAMRI, Akhmad Zulfikri. 

 

Mahasiswa yang ingin menggunakan layanan DAMRI dapat menunggu di halte yang telah tersedia di 

lingkungan UI. Dengan tarif 0 rupiah alias gratis, mahasiswa dapat langsung menaiki bus secara aman 

dan nyaman. Armada yang dikerahkan DAMRI sebanyak 10 unit yang akan beroperasi di lingkungan 

UI. 

 

Fikri mengatakan hadirnya layanan ini merupakan program kerjasama DAMRI dengan Pihak UI untuk 

menyediakan layanan yang aman dan nyaman bagi para penumpangnya. 

 

"Hadirnya DAMRI di lingkungan UI, dapat memacu kolaborasi dengan pihak kampus lainnya untuk 

menyediakan layanan bus di kawasan kampusnya. Selain itu, untuk hadirnya DAMRI juga diharapkan 

dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk lebih sering menggunakan angkutan publik." 

tandasnya. 

*akhir* 

 
Corporate Secretary 

AKHMAD ZULFIKRI 
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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 55 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Berdiri sejak 25 November 1946, DAMRI mempunyai visi menjadi perusahaan transportasi kelas dunia yang 

handal, berkinerja unggul, dan berkelanjutan, dengan menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

dalam aktivitas usaha perusahaan.  

 

Lebih dekat dengan kami, kunjungi media sosial di bawah ini: 

Instagram, Facebook, Twitter, Youtube: DamriIndonesia 

Call Center: 1500-825 


