
 

PRESS RELEASE 
DAMRI GANDENG BRI WUJUDKAN PEMBAYARAN NON TUNAI DI JUANDA 

SURABAYA, 23 OKTOBER 2018 

Sebagai wujud dukungan Perum DAMRI dalam Program Pemerintah untuk 
memasyarakatkan pembayaran dengan metode non tunai (cashless), Perum DAMRI 
cabang Surabaya bekerjasama dengan PT Bank BRI menggunakan produk BRIZI sebagai 
salah satu cara pembayaran bagi masyarakat pengguna jasa angkutan Pemadu Moda di 
Bandara Internasional Juanda. Mulai hari ini, Rabu 24 Oktober 2018, masyarakat 
Surabaya dan sekitarnya sudah dapat memanfaatkan kartu BRIZI untuk membayar tiket 
DAMRI di terminal kedatangan Juanda. Dengan penerapan metode non tunai tersebut, 
masyarakat dapat mengurangi penggunaan uang tunai dalam bertransaksi yang berarti 
dapat mengurangi berbagai risiko, misalnya kendala uang kembalian, tercampur uang 
palsu, bahkan akan mendapat benefit berupa potongan tarif sebesar 10% dari tarif yang 
berlaku. Diskon yang dapat dinikmati sampai 31 Desember 2018 tentu akan turut 
menghemat pengeluaran, terutama bagi masyarakat yang sering bepergian dan 
menggunakan layanan bus DAMRI Juanda. 

Selain di terminal kedatangan Juanda, penggunaan BRIZI sebagai alat pembayaran tiket 
bus DAMRI secara bertahap akan diterapkan juga bagi pelanggan yang naik bus DAMRI 
tujuan Bandara Juanda, baik di konter terminal Purabaya (Bungurasih), terminal Gresik 
maupun Tanjung Perak. 

Untuk memudahkan para pelanggan mendapatkan kartu BRIZI, Bank BRI membagikan 
kartu BRIZI secara cuma-cuma kepada para pelanggan di terminal kedatangan Bandara 
Juanda. Bagi yang tidak kebagian, masyarakat dapat membeli kartu BRIZI seharga 20 
ribu rupiah di konter-konter DAMRI sekaligus melakukan top up (pengisian saldo). Setelah 
saldo diisi maka kartu tersebut dapat digunakan untuk berbagai transaksi selain untuk 
naik bus DAMRI, misalnya untuk membayar tol ataupun berbelanja di berbagai 
supermarket, mall, kios dan lain-lain. 

Dalam waktu yang bersamaan, BRI juga menjalin kerjasama dengan Koperasi Karyawan 
DAMRI di Surabaya. Secara simbolis Kepala Kanwil BRI menyerahkan sertifikat penetapan 
Koperasi Karyawan DAMRI Surabaya sebagai salah satu agen mitra BRI (BRIlink) kepada 
General Manager DAMRI Surabaya. Dengan kerjasama tersebut, Koperasi Karyawan 
DAMRI Surabaya ikut berpartisipasi menggalakkan program pembayaran non tunai bagi 
seluruh pelanggan Koperasi, baik karyawan maupun masyarakat sekitar Koperasi. 
Masyarakat bisa berbelanja secara non tunai baik menggunakan BRIZI maupun myQR, 
aplikasi barbasis android milik BRI. Selain untuk transaksi belanja, Koperasi Karyawan 
DAMRI juga melayani berbagai pembayaran tagihan bulanan maupun topup saldo BRIZI. 

DAMRI-BRI hadir untuk Negeri… 

Jika membutuhkan info lebih lanjut dapat menghubungi Arifin di 08159637917 


