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DAMRI Layani Rute Bandung Menuju Yogyakarta, Kuningan, dan Indramayu 

 

J A K A R T A - DAMRI resmi melayani angkutan kota rute Bandung menuju Yogyakarta dan 

angkutan kota dalam provinsi dengan rute Bandung - Indramayu dan Bandung - Kuningan. 

Hadirnya layanan tersebut merupakan upaya DAMRI dalam menyediakan transportasi yang 

aman, nyaman, dan selamat bagi warga Jawa Barat, khususnya Bandung untuk melakukan 

mobilitas. 

 

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan DAMRI, Sidik Pramono, mengatakan bahwa rute yang 

dilayani ini merupakan bentuk komitmen DAMRI dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

pelanggan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, disertai dengan para 

petugas yang telah divaksin COVID-19. 

 

Pengoperasian rute ini juga masih dalam suasana HUT ke-75 DAMRI yang baru saja dirayakan 

pada 25 November 2021. Mengusung tema “Menghubungkan Negeri”, DAMRI berkomitmen 

untuk siap menghubungkan mobilitas antar provinsi agar lebih cepat dan lebih baik guna 

memberikan nilai tambah kepada pelanggan.  
 

Berikut jadwal layanan DAMRI: 

- Bandung - Kuningan, beroperasi setiap hari dari Terminal Cicaheum pukul 07.00, 09.00, 

11.00, 13.00, 15.00, dan 17.00 WIB. Sedangkan rute sebalikanya Kuningan - Bandung 

berangkat dari Terminal Kuningan pukul 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, dan 15.00 WIB. 

Tarif yang dikenakan sebesar Rp100.000,00. 

- Bandung - Indramayu, beroperasi setiap hari dari Terminal Cicaheum maupun Terminal 

Indramayu diberangkatkan pukul 05.30, 10.30, dan 14.00 WIB. Tarif yang dikenakan sebesar 

Rp90.000,00. 

- Bandung - Yogyakarta, tersedia setiap hari Jumat dengan keberangkatan dari Pool DAMRI 

Kebon Kawung, pukul 20.00 WIB. Sedangkan dari Yogyakarta - Bandung tersedia setiap hari 

Minggu dengan keberangkatan dari Pool DAMRI Yogyakarta pukul 16.00 WIB. Tarif yang 

dikenakan sebesar Rp175.000,00. 

Untuk fasilitas armada, DAMRI menyediakan air conditioning (AC), reclining seat, bagasi, serta 

toilet khusus untuk armada menuju Yogyakarta. 

Karena termasuk perjalanan jarak jauh, setiap pelanggan yang akan melakukan perjalanan 

diharapkan sudah divaksin minimal dosis pertama, namun bagi pelanggan dalam kondisi 

kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, 

wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan 

bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. 

Selama masa pendemi ini, DAMRI mengimbau pelanggan untuk menerapkan pembayaran non-

tunai. Hal tersebut didukung DAMRI dengan upaya menghadirkan pelayanan berbasis online, 

yaitu pemesanan tiket melalui aplikasi DAMRI Apps, portal www.damri.co.id, Traveloka, redBus, 

Indomaret dan Alfamart. Batas pemesanan paling lambat 3 jam sebelum keberangkatan. 
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Pembayaran dapat dilakukan di berbagai penyedia layanan dompet digital DANA, OVO, LinkAja, 

GoPay, Mandiri, ShopeePay, dan gerai Indomaret maupun Alfamart di seluruh Indonesia. 

“Rute Bandung menuju Yogyakarta, Kuningan, dan Indramayu ini dioperasikan dengan tujuan 

meningkatkan animo masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi bus DAMRI sehingga 

dapat memulihkan roda perekonomian.” Tutup Sidik Pramono. 

Kemudian untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan DAMRI lainnya dapat diperoleh dengan 

menghubungi Call Center Halo DAMRI 1500 825, email cs@damri.co.id, atau media sosial 

(@damriindonesia). 

*akhir* 

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 57 kantor cabang yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Berdiri sejak 25 November 1946, DAMRI berupaya menjadi perusahaan 

transportasi kelas dunia yang handal, berkinerja unggul, dan berkelanjutan, dengan menjalankan 

prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam aktivitas usaha perusahaan. 

 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan 

Sidik Pramono – 0811196028 

 

Komunikasi Perusahaan 

P: 021- 8583131 ext. 212 

E: humas@damri.co.id 

 

 


