Rombongan Mudik Gratis Bareng Bio Farma Resmi
Diberangkatkan
[:id]Bandung (22/6) Bagi beberapa kalangan mudik merupakan hal yang mahal. Selain karena tiket
kendaraan umum yang membumbung tinggi, pilihan menggunakan kendaraan pribadi seperti motor
bukan juga pilihan yang tepat. Selain karena kemacetan yang tidak dapat diprediksi, potensi
kecelakaan pun besar karena adanya keterbatasan fisik dalam mengendarai kendaraan dengan
durasi yang panjang.
Sesuai dengan Pesan Ramadhan yang disampaikan oleh Menteri BUMN, Rini M. Soemarno. Dengan
adanya kondisi tersebut, mendorong Bio Farma melalui Program Corporate Social Responsibility
untuk melaksanakan kegiatan Mudik Bareng BUMN bersama Bio Farma Tahun 2017 bagi warga
masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung yang
merupakan wilayah yang paling dekat dengan Perusahaan.
Melalui sinergi antar BUMN, rombongan pemudik yang berjumlah 400 peserta, akan menggunakan
10 armada bus eksekutif dari Perum DAMRI Cabang Bandung. Rombongan bis akan menggunakan
dua jalur, yaitu jalur selatan dengan tujuan akhir Terminal Tirtonadi Solo, dan jalur Utara dengan
tujuan akhir Terminal Terboyo Semarang. Mereka dilepas secara resmi oleh Direktur Perencanaan
dan Pengembangan Bio Farma, Sugeng Raharso dari Gedung Serba Guna Bio Farma Bandung, pada
tanggal 22 Juni 2017, pukul 15:30 WIB.
Sugeng mengatakan kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Bio Farma ini, merupakan
bantuan yang diberikan kepada warga Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan
Kabupaten Bandung, yang berasal dari kota – kota yang berada di Jawa Tengah, seperti, Brebes,
Tegal, Pemalang, Pekalongan, Cilacap, Purwokerto, yang ingin melaksanakan lebaran di kampung
halaman mereka,”Banyak diantara peserta yang sudah bertahun – tahun tidak melaksanakan lebaran
di kampung halaman mereka. Oleh sebab itu, kami ingin membantu mereka dan memberikan
kemudahan bagi para pemudik, untuk mendapatkan akses kendaraan umum yang nyaman dan
aman, sehingga potensi kecelakaan yang mungkin timbul dari pemudik yang menggunakan
kendaraan roda dua, bisa ditekan”, ungkap Sugeng.
Sementara itu, Kepala Divisi CSR & PKBL Bio Farma, R Herry, mengatakan, bahwa kegitan Mudik
Gratis Bareng Bio Farma ini, akan menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap Idul Fitri,
“Kegiatan Mudik Bareng BUMN bersama Bio Farma tahun 2017, merupakan yang pertama kali
diselenggarakan oleh Perusahaan. dan tentu saja akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan tersebut. Apabila kegiatan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan kondisi Perusahaan
memungkinkan,bukan tidak mungkin kegiatan ini diselenggarakan kembali di tahun depan” Ungkap
Herry.

Jalur Mudik Bareng Bio Farma
Pemudik akan diberakangkatkan menggunakan 10 bis, yang akan dibagi menjadi dua jalur yaitu
jalur utara dan jalur selatan. Untuk tujuan selatan akan diberangkatkan sebanyak delapan bis
sebanyak 330 pemudik, dengan jalur dimulai dari Bandung, - Cilacap - Purwokerto - Kebumen Purworejo - Yogyakarta - Klaten - Solo. Pemberhentian terakhir di Terminal Tirtonadi. Sedangkan
untuk jalur utara sebanyak dua bis sebanyak 70 pemudik, dengan jalur dimulai dari kota Bandung,
Brebes - Tegal - Pemalang - Pekalongan - Batang - Kendal - Semarang. Pemberhentian terakhir di
Terminal Terboyo. Setiap pemudik akan menggunakan Bus Executive AC, dan mendapatkan

beberapa merchendise Bio Farma, dan Ta'jil dan Makanan Berbuka Puasa pada hari keberangkatan.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi:
N.Nurlaela Arief
Head of Corporate Communications Dept.
Telp (022) 2033755 Fax (022) 2041306
Email : lala@biofarma.co.id
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