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PRESS RELEASE  
For Immediately release  

No. 218/XXII/DMR/2022 

Pesan Tiket DAMRI Gambir – Basoetta dan Yogyakarta - Magelang Bisa Melalui  

Aplikasi KAI Access  

 

J A K A R T A – DAMRI bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan integrasi 

layanan pemesanan tiket antamoda Bus DAMRI melalui aplikasi KAI Access. Peresmian integrasi 

tersebut telah dilakukan pada Rabu, (2/02) lalu di Stasiun Gambir.  

 

Plt. Corporate Secretary DAMRI Siti Inda Suri menyampaikan bahwa kolaborasi yang dilakukan 

bersama PT KAI bertujuan untuk memperluas jangkauan ekosistem pasar sekaligus meningkatkan 

layanan yang aman dan nyaman bagi pelanggan selain perkuatan sinergi diantara kedua Perusahaan 

BUMN. 

 

DAMRI membuka rute perjalanan dari Stasiun Gambir menuju Bandara Soekarno Hatta dan Stasiun 

Yogyakarta menuju Hotel Wisata Magelang pp, yang dapat dipesan melalui aplikasi KAI Access. 

“Rute tersebut dipilih karena merupakan rute yang diminati pelanggan selama ini setelah atau 

sebelum menggunakan layanan Kereta Api.” tambahnya.  

 

Untuk tarif yang dikenakan pada rute tersebut yaitu sebesar Rp70.000,00 yang dapat dibayar melalui 

KAIPay, e-Wallet, dan QRIS. Setelah berhasil melakukan pembayaran, pelanggan akan mendapatkan 

QR Code Bus DAMRI untuk selanjutnya ditunjukkan kepada petugas di loket DAMRI.  

 

“Minat pelanggan dalam menggunakan metode pembayaran dan pembelian online sudah cukup 

besar di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi dengan PT KAI untuk memperluas kanal 

pembayaran digital sekaligus mendukung digitalisasi sistem yang kami lakukan. Saat ini, masyarakat 

yang sudah terbiasa bertransaksi secara cashless, dan langkah ini kami percaya dapat menjadi solusi 

yang tepat untuk memberikan kemudahan bertransaksi serta rasa aman bagi pelanggan yang 

diharuskan bepergian dengan transportasi publik.” tegasnya. 

 

Untuk dapat menggunakan layanan add on Bus DAMRI di aplikasi KAI Access, pelanggan harus 

melakukan pembaruan ke versi 4.9.0. Pemesanan tiket DAMRI melalui KAI Access dapat dilakukan 

dengan masuk menu 'my ticket' pilih tiket KA yang sudah dibeli, lalu pilih menu 'layanan', kemudian 

pilih menu 'bus'. Menu layanan bus tersedia hingga 1 jam sebelum kedatangan kereta di stasiun 

tujuan. 

 

“Hadirnya layanan ini diharapkan dapat lebih memenuhi kebutuhan pelanggan dalam perjalanan 

pada first dan last mile, dan tentunya memudahkan pelanggan dalam bertransportasi.” tutup Siti 

Inda Suri. 
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Untuk informasi lebih lanjut terkait layanan pemesanan Bus DAMRI pada aplikasi KAI Access, 

pelanggan dapat 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 


