
  
   

Press Release 

PTBA Sediakan Berbagai Moda Transportasi untuk  

Mudik Bareng BUMN 2018 
 

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) turut berpartisipasi dalam kegiatan Mudik Bareng BUMN 2018 

yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN menjelang Idul Fitri tahun ini. Pada tahun ini, 

PTBA menyediakan moda transportasi bus, kereta api, dan kapal ferry untuk lebih dari 2.000 

pemudik. Titik keberangkatan pemudik ini dari empat lokasi yang berbeda yaitu Jakarta, Merak, 

Bandar Lampung, dan Tanjung Enim. 

PTBA menyediakan 21 buah bus untuk pemudik dengan rincian 11 bus berangkat dari Jakarta 

menuju kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, dan Palembang, 3 bus 

berangkat dari Bandar Lampung menuju Yogyakarta dan Solo, 1 bus berangkat dari Bandar 

Lampung menuju Padang, 5 bus berangkat dari Tanjung Enim menuju Yogyakarta dan Solo, dan 

1 bus berangkat dari Tanjung Enim menuju Padang.  

Sebanyak 5 bus dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur akan diberangkatkan pada 

Jumat, (8/6) mendatang. Sebanyak 2 bus dari Jakarta tujuan Yogyakarta dan Malang, 4 bus dari 

Bandar Lampung tujuan Yogyakarta, Solo, dan Padang, serta 6 bus dari Tanjung Enim tujuan 

Yogyakarta, Solo, dan Padang, seluruhnya diberangkatkan serentak pada Sabtu (9/6). Dan 

sebanyak 4 bus dari Jakarta menuju Lampung, Bengkulu dan Palembang diberangkatkan pada 

Minggu (10/6). 

PTBA juga menyediakan 3 buah gerbong kereta untuk kegiatan Mudik Bareng BUMN 2018 ini. 

Ketiga gerbong ini terdiri dari 1 gerbong KA Majapahit dari Jakarta menuju Malang dan 2 

gerbong KA Gajahwong dari Jakarta menuju Yogyakarta. Untuk moda kereta api ini akan 

diberangkat pada Minggu (10/6) untuk tujuan Malang dan hari Rabu (13/6) untuk tujuan 

Yogyakarta.  

Selain bus dan kereta api, PTBA juga menyediakan moda transportasi kapal ferry yang akan 

mengangkut 1000 pemudik dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Para pemudik 

dengan menggunakan kapal ferry ini diberangkatkan pada hari Kamis (7/6). 

Tak hanya menyediakan moda transportasi untuk arus mudik, PTBA juga menyediakan moda 

transportasi arus balik dari Yogyakarta dan Malang menuju Jakarta dengan menggunakan 3 

gerbong kereta api. Ketiga gerbong terebut adalah 1 gerbong KA Gajahwong dari Yogyakarta 

menuju Jakarta yang akan berangkat pada Selasa (19/6), dan 1 gerbong KA Majapahit dari 

Malang menuju Jakarta yang diberangkatkan pada Jumat (22/6), dan 1 gerbong KA Gajah Wong 

dari Yogyakarta menuju Jakarta dengan jadwal keberangkatan pada Sabtu (23/6). 

Para peserta Mudik Bareng BUMN 2018 yang dilakukan oleh PTBA ini adalah masyarakat 

umum yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Melalui Mudik Bareng BUMN 

2018 ini, PTBA bertujuan untuk lebih menjalin silahturahmi dengan masyarakat dan 

meningkatkan hubungan baik dengan seluruh stakeholder.  

 



  
   

Untuk lebih mendekatkan hubungan PTBA dengan para peserta Mudik Bareng BUMN 2018 

sekaligus meramaikan suasana mudik, PTBA juga menggelar Lomba Foto dan Video Mudik 

Bareng 2018. Para peserta Mudik Bareng BUMN 2018 yang turut melakukan perjalanan mudik 

dan arus balik bisa mengikuti Lomba Foto dan Video Mudik Bareng 2018 dengan cara 

memposting foto atau video selama perjalanan mudik dan arus balik di media sosialnya dengan 

hastag #MudikBarengBUMN2018 dan #MudikBarengPTBA2018. Foto dan video tersebut harus 

di mention ke media sosial PT Bukit Asam Tbk, baik Instagram, Facebook atau Twitter serta tag 

ke 5 orang teman. Foto dan video yang menarik akan medapatkan hadiah dengan total nilai jutaan 

rupiah dari PTBA.  

  

 

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi: 

Suherman 

Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk 

suherman@bukitasam.co.id 

M: +62 811789166 

www.ptba.co.id  
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