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DAMRI Layani Bus Angkutan Perkotaan Untuk Masyarakat Bandung, 

Trayek Cibiru - Leuwipanjang 

 

DAMRI Cabang Bandung kini menyediakan layanan Angkutan Perkotaan dengan trayek Cibiru – 

Leuwipanjang, dengan mengerahkan sebanyak 8 unit bus bagi trayek ini. Bagi pelanggan yang ingin 

menggunakannya, layanan ini dikenakan tarif tunai sebesar Rp6.000,00. 

 

“DAMRI terus meningkatkan layanannya dengan menghadirkan bus Angkutan Perkotaan di Bandung, 

sebagai fasilitas bagi masyarakat di wilayah Bandung untuk melakukan mobilitas di dalam kota,” ujar 

Plt. Corporate Secretary DAMRI, Siti Inda Suri. 

 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan nantinya layanan Angkutan Perkotaan DAMRI ini 

akan terintegrasi di dalam aplikasi Jaramba. Dimana aplikasi tersebut menyediakan informasi jadwal 

rute perjalanan, jarak, waktu tempuh, serta titik keberangkatan bus. 

 

“Program yang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat selaras dengan tujuan DAMRI dalam proses 

digitalisasi transportasi darat, kami mendukung program baik ini agar layanan transportasi publik 

semakin maju, nyaman, dan aman,” sambung Siti Inda Suri 

 

Sementara, untuk saat ini pelanggan yang ingin menggunakan bus Angkutan Perkotaan DAMRI bisa 

membeli tiket secara tunai melalui loket DAMRI yang tersedia di halte keberangkatan. Kedepannya 

pelanggan dapat menggunakan alat pembayaran elektronik atau membeli tiket secara online melalui 

DAMRI apps atau website https://damri.co.id. 

 

Pelanggan DAMRI yang ingin menggunakan bus Angkutan Perkotaan Bandung dengan rute Cibiru – 

Leuwipanjang ini dapat menaiki keberangkatan pertama pada pukul 05.00 WIB, kemudian 

keberangkatan selanjutnya bus akan hadir di halte setiap 15 menit sekali. 

 

Kedepannya DAMRI berkomitmen untuk terus menambah trayek dan armada yang beroperasi untuk 

Angkutan Perkotaan. “Semakin banyaknya trayek yang bisa menjangkau wilayah Kota Bandung, 

maka akan memudahkan masyarakat untuk berpergian menggunakan transportasi publik.” tegasnya. 

 

*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 55 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.  
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