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Per-tanggal 24 September 2018 Perum DAMRI Melayani Trayek Kota Sukabumi –
Bandara Soekarno Hatta
Dalam rangka memberi kemudahan transportasi bagi masyarakat Kota Sukabumi dan sekitarnya, Perum DAMRI
membuka trayek baru, Sukabumi - Bandara Soekarno Hatta perjalanan pulang pergi. Pemerintah Kota Sukabumi
menyambut baik trayek baru tersebut karena merupakan nilai tambah pelayanan bagi masyarakat kota Sukabumi.
Layanan angkutan bandara ini merupakan salah satu solusi yang didorong Direktorat Jenderal Perhubungan Darat –
Kementerian Perhubungan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dengan cara mendorong pengguna kendaraan
pribadi beralih ke angkutan umum. Bandara merupakan salah satu tujuan perjalanan warga Sukabumi yang cukup
padat, terlebih dengan banyaknya perkantoran dan Kawasan pemukiman di Wilayah Kota Sukabumi.
Trayek Sukabumi – Bandara Soekarno Hatta diresmikan pada tanggal 24 September 2018 oleh Walikota Sukabumi
H. Achmad Fahmi, serta dihadiri pejabat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat – Kementerian Perhubungan;
Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Abdul Rachman, ATD; Direktur Keuangan Perum DAMRI, Sri Purwanto
dan undangan lainnya.
“Trayek DAMRI Sukabumi – Bandara Soekarno Hatta merupakan layanan angkutan masal menuju bandara yang
pertamakalinya di Kota Sukabumi, sehingga diharapkan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan
lingkungan Kota Sukabumi. Trayek baru ini berpotensi untuk sukses karena Kota Sukabumi merupakan kota jasa
yang banyak dikunjungi masyarakat dari daerah lain, baik untuk berwisata mau pun berbelanja” ujar Abdul
Rachman.
Daya tarik Kota Sukabumi diantaranya adalah banyaknya produk – produk argobinis, potensi pariwisata yang
menarik berupa tempat-tempat yang eksostis mulai dari wisata bahari, mendaki gunung, memacu adrenalin di
arung jeram atau sekedar piknik di alam terbuka, dan lain-lain. Semoga dengan hadirnya trayek Sukabumi –
Bandara Soekarno Hatta ini dapat menambah daya tarik wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.
Direktur Keuangan Perum DAMRI, Sri Purwanto mengatakan bahwa layanan DAMRI - Basoetta untuk wilayah
Sukabumi akan beroperasi dari Pool DAMRI daerah Ggunung Puyuh (Jln. KH. Ahmad Sanusi No 6), mulai tanggal 24
September 2018. Untuk layanan awal, DAMRI akan beroperasi dari Sukabumi menuju Basoetta dimulai pukul 00.00
WIB sampai dengan pkl. 08.00 WIB; sedangkan dan dari Basoetta ke Sukabumi dimulai dari pukul 08.00 WIB s/d pkl.
16.00 WIB dengan frekuensi dua jam sekali. Pada awal pengoperasian, akan disediakan 5 unit bus besar. DAMRI
siap menyediakan armada tambahan jika terbukti antusiasme masyarakat Kota Sukabumi cukup tinggi. Kinerja dan
pelayanan terutama ketepatan waktu akan terus dijaga dan ditingkatkan. Tarif per-penumpang Sukabumi –
Basoetta adalah Rp 100.000,- per pelanggan. Diharapkan dengan adanya angkutan bandara seperti ini dapat
memudahkan para pengguna jasa transportasi untuk melakukan perjalanan dengan aman, nyaman dan dengan
tarif terjangkau
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