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DAMRI Layani Pelanggan Mudik Dari dan Menuju Lampung
Dalam memasuki masa Angkutan Hari Raya Idul Fitri (AHRI) 1443 H Tahun 2022, DAMRI siap layani
pelanggan untuk melakukan mudik dari dan menuju Lampung.
DAMRI mengerahkan layanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di wilayah Lampung dengan 54 unit
armada bus yang dioperasikan selama periode mudik lebaran. “Wilayah Lampung merupakan salah
satu layanan yang menjadi fokus utama DAMRI, khususnya dalam mengembalikan demand
penumpang yang sempat turun sejak 2 tahun terakhir,” ujar Plt. Corporate Secretary DAMRI Siti Inda
Suri.
Berikut layanan DAMRI untuk wilayah Lampung, di antaranya:
1. Bandar Lampung - Stasiun Gambir, Jakarta
Tarif sebesar Rp210.000,00 untuk layanan Bisnis, Rp265.000,00 untuk layanan Eksekutif, dan
Rp300.000,00 untuk layanan Royal Class.
2. Bandar Lampung - Cikarang
Tarif sebesar Rp240.000,00 untuk layanan Bisnis.
3. Bandar Lampung - Bogor
Tarif sebesar Rp285.000,00 untuk layanan Eksekutif dan Rp325.000,00 untuk layanan Royal
Class.
4. Bandar Lampung - Bandung
Tarif sebesar Rp250.000,00 untuk layanan Bisnis, Rp295.000,00 untuk layanan Eksekutif, dan
Rp335.000,00 untuk layanan Royal Class.
5. Bandar Lampung - Bekasi
Tarif sebesar Rp225.000,00 untuk layanan Bisnis, dan Rp320.000,00 untuk layanan Royal Class.
6. Bandar Lampung - Depok
Tarif sebesar Rp280.000,00 untuk layanan Eksekutif.
“Untuk tarif AHRI pada layanan-layanan tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu, pelanggan
dipersilahkan untuk memeriksa secara berkala harga tiket terkini di platform penjualan DAMRI,”
jelasnya.
Pemesanan tiket mudik DAMRI untuk sementara dapat melalui loket keberangkatan atau
menggunakan Online Travel Agent di antaranya Traveloka, RedBus, Indomaret, dan Alfamart.
Dalam masa AHRI, DAMRI membuka tiga kelas layanan Bus AKAP dengan rincian 23 seat untuk
layanan Royal Class, 30 seat untuk layanan Eksekutif, dan 40 seat untuk layanan Bisnis. Seluruh
armada DAMRI yang dikerahkan telah melalui serangkaian inspeksi keselamatan (ramp check) baik
dari Kantor Pusat maupun Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
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Adapun syarat perjalanan yang wajib diperhatikan pelanggan untuk melakukan mudik bersama
DAMRI, di antaranya adalah hasil negatif RT-PCR test maksimal 3x24 jam bagi pelanggan yang baru
mendapatkan vaksin dosis pertama. Sedangkan hasil negatif rapid test antigen yang berlaku 1x24
jam untuk pelanggan yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua.
“Bagi pelanggan yang telah mendapatkan vaksin dosis ketiga (booster), tidak diwajibkan
menyertakan hasil negatif RT-PCR maupun rapid test antigen. Untuk pelanggan dengan kesehatan
khusus atau penyakit komorbid yang tidak dapat divaksin, dapat menunjukkan surat keterangan
dokter dari Rumah Sakit Pemerintah,” terangnya.
Bagi anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun dikecualikan dari syarat perjalanan DAMRI, namun
wajib melakukan perjalanan dengan pendamping.
“Jika dibandingkan tahun lalu, layanan AKAP Lampung kali ini diprediksikan akan naik sebesar 100
persen khususnya di high season dapat mencapai lebih dari 2.000 pelanggan,” tutup Siti Inda Suri.
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:
Komunikasi Perusahaan
P: 021- 8583131 ext. 212
E: humas@damri.co.id
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