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Perum DAMRI Akan Hadir Melayani Layanan Angkutan Bandara Di NYIA Kulon Progo  

Adanya perkembangan penumpang yang luar biasa, terdapat 26.000 perhari di Yogyakarta, AP1 membangun kembali 

bandara ke dua di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Dengan ini DAMRI ikut serta melayani penumpang 

domestik maupun internasional Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo ini dengan 

transportasi darat memfasilitasi armada terbaik, trayek yang strategis & dibutuhkan, transportasi umum yang aman 

& nyaman, dan tarif yang terjangkau. 

Dalam rangka memberi kemudahan transportasi bagi masyarakat pengguna Bandara NYIA Kulon Progo Perum 

DAMRI  akan melayani beberapa trayek baru. Pemerintah Kulon Progo menyambut baik trayek baru tersebut karena 

merupakan nilai tambah pelayanan bagi masyarakat kabupaten Kulon Progo. Layanan angkutan bandara ini 

merupakan salah satu solusi yang didorong Direktorat Jenderal Perhubungan Darat – Kementerian Perhubungan. 

Ada 8 trayek yang akan dilayani oleh Perum Damri dari Bandara NYIA Kulon Progo yaitu dengan tahap awal yaitu: 

- NYIA – Yogyakarta. Perkiraan waktu tempuh 90 menit, jarak 52 Km, dan keberangkatan setiap 30 menit. 

- NYIA – Stasiun Wojo. Perkiraan waktu tempuh 11 menit, jarak 6 Km, dan keberangkatan setiap 15 menit. 

- NYIA – Magelang (Borobudur). Perkiraan waktu tempuh 100 menit, jarak 58 Km, dan keberangkatan setiap 1 jam. 

- NYIA – Kebumen (Via Purworejo). Perkiraan waktu tempuh 98 menit, jarak 57 Km, dan keberangkatan setiap 1 jam. 

untuk selanjutnnya jika terjadi peningkatan penumpang bandara akan dilakukan oprasional tahap ke 2 yaitu dari 

Bandara NYIA Kulon Progo dengan tujuan ke Wonosari, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo. 

Melalui kehadiran DAMRI di Bandara NYIA Kulon Progo, siap mengsukseskan operasional bandara dan diharapkan 

dapat berkontribusi besar dalam hal lain melalui konektivitas dan kemitraan, penguatan infrastruktur daerah untuk 

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor seperti transportasi, pariwisata dan pelayanan. 

Daya tarik Kabupaten Kulon Progo diantaranya potensi pariwisata yang menarik berupa tempat-tempat yang eksostis 

mulai dari wisata bahari, wisata alam, wisata kedalam gua, sampai wisata air terjun yang sangat indah dan lain-lain. 

Semoga dengan hadirnya beberapa trayek di Bandara NYIA Kulon Progo ini dapat menambah daya tarik wisatawan 

baik dari dalam maupun luar negeri. 

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Perum DAMRI, Tatan Rustandi mengatakan bahwa layanan DAMRI 

akan beroperasi di Bandara NYIA Kulon Progo. Pada awal pengoperasian, saat ini di DAMRI telah tersedia armada 

baru dengan 5 unit Hiace dan 2 unit bus medium di Cabang Yogyakarta. Damri siap menyediakan armada tambahan 

jika terbukti antusiasme masyarakat Kabupaten Kulon Progo cukup tinggi. Kinerja dan pelayanan terutama ketepatan 

waktu akan terus dijaga dan ditingkatkan. Dengan adanya angkutan bandara seperti ini dapat memudahkan para 

pengguna jasa transportasi untuk melakukan perjalanan dengan aman, nyaman dan dengan tarif terjangkau. 
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