
 
Press release 

No. PR – 04/VI/2018 

5 Juni 2018 

 

Launching Angkutan Pemadu Moda DAMRI – Bandara Kertajati  

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka mulai beroperasi yang ditandai dengan 

pelaksanaan pendaratan perdana (historical landing), yaitu satu penerbangan dari Bandara Soekarno 

Hatta yang mendarat ke Kertajati pada hari Kamis 24 Mei 2018. Tahun ini bandara tersebut juga akan 

digunakan sebagai tempat embarkasi antara jamaah haji yang akan berangkat ke Saudi Arabia melalui 

Bandara Soekarno Hatta. Bandara Kertajati  juga telah mengantungi ijin untuk melayani penerbangan 

internasional.  

Perum DAMRI telah mengantisipasi adanya kebutuhan konektivitas transportasi darat bagi masyarakat 

yang akan menggunakan layanan penerbangan yang beroperasi di Bandara Kertajati. Kementerian 

Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

mendukung adanya layanan DAMRI angkutan  bandara Kertajati sebagai layanan yang dibutuhkan 

masyarakat. Dengan layanan bus yang aman dan nyaman, diharapkan DAMRI menjadi pilihan utama 

masayarakat untuk bertransportasi dari dan ke Kertajati, sehingga juga akan menghindari timbulnya 

kemacetan lalu lintas akibat kendaraan pribadi.    

Trayek DAMRI - Kertajati telah diresmikan pada tanggal 5 Juni 2018, bertempat di Bandara Kertajati. 

Launching dihadiri oleh  Direktur Utama Perum DAMRI - Milatia Moemin, serta pejabat-pejabat yang 

mewakili Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pemerintah Daerah. 

Dirut DAMRI, Milatia Moemin mengatakan bahwa DAMRI siap mengembangkan layanan angkutan 

bandara Kertajati yang nantinya setara dengan angkutan Bandara Soekarno Hatta. Angkutan Basoetta 

sudah mencapai 25 titik pemberangkatan dengan menggunakan 260 armada dan mengangkut pelanggan 

sampai dengan 27000 per hari. 

Perum DAMRI selanjutnya akan memulai layanan angkutan Bandara Kertajati untuk trayek-trayek dengan 

titik keberangkatan dari Cirebon (Terminal Harjamukti), Bandung (Kebon Kawung), Cikarang (Terminal) 

dan Kuningan (TerminalKertawangun), perjalanan pulang pergi. Untuk sementara jadwal layanan akan 

mengikuti jadwal penerbangan). 

Angkutan bandara DAMRI - Kertajati dikelola oleh DAMRI Kantor Cabang Bandung sinergi dengan Kantor 

Cabang sekitarnya. 

Kontak Media: Sekretaris Perum DAMRI – Arifin di 0815 9637 917 sesperdamri@yahoo.com/Ratna Riani di 0812 

8048 1412 di ratnariani18@gmail.com 
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