Bio Farma Hadirkan Program Mudik Gratis
[:id]Bisnis.com, BANDUNG – PT Bio Farma (Persero) mengajak para tenaga kesehatan dan
masyarakat umum untuk mengikuti program ‘Mudik Bareng BUMN Bersama Bio Farma’.
Direktur Utama Bio Farma Iskandar mengatakan program mudik gratis ini akan dilaksanakan pada
tanggal 22 Juni 2017 mendatang dengan target 500 pemudik yang berada di wilayah Kota Bandung
dan Kabupaten Bandung Barat.
“Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemudik mendapatkan aksesibilitas kendaraan,” ujar
Iskandar pada, Rabu (14/6/2017).
Iskandar menambahkan 500 pemudik tersebut akan diberangkatkan menuju Semarang dan Solo.
Sementara itu, Kepala Divisi CSR & PKBL Bio Farma R. Herry memaparkan kegiatan ini merupakan
bagian dari Corporate Social Responsibility perusahaan di bulan Ramadan.
“Sesuai dengan arahan Menteri BUMN, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat,” ujar Herry.
Herry menambahkan bagi masyarakat yang berminat dengan program mudik gratis ini dapat
melampirkan fotokopi KTP, kartu keluarga dan surat keterangan layak dibantu dari RT dan RW.
Sumber : www.bissnis.com
http://article.isentia.asia/viewarticles/default.aspx?acc=/h1KJT5BEjk=&app=KRJC/ilOPME=&file=7
PAFWQGfyPzBnPZRvt3TtDQw+UJQ6FoVLjznJM4Vk6DT2HuVWTOF5umF1mKvENpo
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