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DAMRI Melakukan Pengoperasian Perdana Rute Bekasi (Grand Wisata) ke Jakarta 

(Epicentrum Walk Kuningan) 

Jakarta, (21/07/2020) – DAMRI mulai hari ini, 21 Juli 2020 resmi meluncurkan trayek 

baru dengan rute Bekasi (Grand Wisata) menuju Jakarta (Epicentrum Walk Kuningan) di 

Perumahan Grand Wisata Tambun, Bekasi. 

Pengoperasian perdana trayek baru ini dihadiri oleh Direktur Komersial & Pengembangan 

Usaha, Sandry Pasambuna, Property Manager PT Sinar Mas Land, Agustinus Indrajanto, 

Area Manager Divisi Regional I, Iskandar, Kepala Divisi Komersial, Joni Hendri, Kepala 

Divisi Pengembangan Usaha, Dipowirawan, Kepala Divisi Pelayanan & Keselamatan, 

Kamali, Kepala Divisi Operasional, Suyanto, Kepala Divisi Umum, Agus Setiyono serta 

General Manager Cabang Bandara Soekarno Hatta, Sumijan.  

Diadakannya pengoperasian perdana di Grand Wisata ini dilakukan DAMRI atas 

permintaan masyarakat. Dimana kawasan ini merupakan kawasan pemukiman modern 

yang memiliki konsep Live, Play and Work yang dikembangkan oleh Sinar Mas Land, 

menciptakan sinergitas antara lingkungan hunian yang nyaman dan asri serta mampu 

mengakomodir kegiatan bisnis penghuninya.  

DAMRI hadir dengan tujuan utama yakni memberikan kenyamanan armada bus sehat 

yang dilengkapi dengan protokol kesehatan untuk mengurangi risiko terpapar COVID-19 

bagi masyarakat daerah Bekasi yang setiap pagi dan sore harus melakukan perjalanan 

dari atau menuju Jakarta untuk bekerja dan kembali pulang kerumah, sehingga lebih 

aman dan sehat ketika menggunakan layanan DAMRI.  



Jadwal keberangkatan dari Grand Wisata yakni mulai pukul 05.30 WIB, sedangkan dari 

Epicentrum Walk Kuningan (Epiwalk) yakni pukul 17.30 WIB, dengan tariff sebesar Rp. 

25.000,-. Pemesananan tiket dapat melalui aplikasi DAMRI Apps, Traveloka dan RedBus.  

DAMRI menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan perjalanan 

sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, yakni pelanggan yang sehat dan 

memiliki suhu < 37,3 derajat celcius, penerapan physical distancing dalam bus, 

penggunaan masker sebelum dan sedang dalam perjalanan, mencuci tangan dengan 

sabun atau hand sanitizer, hindari berbicara saat di dalam bus, serta menjaga kebersihan 

selama berada di dalam bus. 

Dengan adanya peluncuran trayek baru DAMRI rute Grand Wisata menuju Epiwalk 

diharapkan dapat menjadi pilihan yang tepat untuk pelanggan DAMRI yang ingin 

bermobilitas dari atau menuju Jakarta Bekasi, serta semakin mempererat kolaborasi 

antara DAMRI dengan Pihak Perumahan Grand Wisata yang kedepannya bisa 

meningkatkan perekonomian bisnis.  

*akhir* 

*) Untuk pernyataan ini rekan media dapat menggunakan kutipan narasumber Kepala 

Divisi Sekretariat Perusahaan DAMRI, Nico R. Saputra 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

Komunikasi Korporasi dan Protokol 

P: 021- 8583131 ext. 212 

E: humas@damri.co.id 


