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Layanan Baru Jakarta Airport Connection 

Kawasan Epicentrum – Bandara Soekarno Hatta 

DAMRI didukung Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kembali 

membuka layanan baru JA Connexion (Jabodetabek Airport Connection) dengan tempat pemberangkatan Kawasan 

Rasuna Epicentrum. JAC Epicentrum – Bandara Soekarno Hatta (Basoetta) dilaunching pada tanggal 24 Juli 2018 

bertempat di kawasan Epicentrum yang dihadiri Kepala BPTJ - Bambang Prihartono, Direktur Utama Perum DAMRI 

– Milatia Moemin, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Direksi Kawasan Rasuna Epicentrum dan undangan lainnya. 

Kepala BPTJ – Bambang Prihartono, berharap Layanan JAC DAMRI Epicentrum – Basoetta dapat memberikan 

alternatif pilihan transportasi menuju dan dari Bandara Soekarno Hatta. Kemudahan akses menuju tempat 

pemberangkatan JAC dan layanan prima DAMRI diharapkan dapat mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke 

angkutan massal untuk perjalanan menuju Basoetta. Terlebih di saat-saat pelaksanaan Asian Games dan padatnya 

pembangunan yang berdampak pada timbulnya kemacetan, masyarakat dapat memilih DAMRI menuju dan dari 

Basoetta.  

 

Kawasan Epicentrum saat ini sudah memiliki 3400 KK dan akan terus meningkatkan pembangunan tower-tower 

baru. Terdapat hotel  

asuna Epicentrum merupakan sebuah kawasan terpadu yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan. Kawasan ini 

merupakan kawasan megasuperblock terpadu yang terbesar di Jakarta dengan luas keseluruhan 53,6 hektare. 

Kawasan Rasuna Epicentrum ini dikembangkan oleh pengembang ternama. Untuk menghubungkan antar kawasan 

sedang dibangun tram sepanjang 1.2 kilometer. 

Rasuna Epicentrum merupakan sebuah kawasan megasuperblock yang terdiri dari kawasan hunian, perkantoran, 

hotel, rumah sakit, tempat ibadah, olahraga, pusat perbelanjaan dan hiburan serta pendidikan dalam satu kawasan. 

 

 

Dalam rangka memberi kemudahan transportasi bagi masyarakat Kota Depok dan sekitarnya, Perum DAMRI 

bekerjasama dengan pengelola DMall Depok, membuka trayek baru dari DMall Depok ke Bandara Halim 

Perdanakusuma dan Bandara Soekarno Hatta, perjalanan pulang pergi. Trayek tersebut merupakan bagian dari 

Jabodetabek Airport Connection atau JAConnexion yang dikembangkan oleh Badan Pengelola Transportasi 

Jabodetabek (BPTJ). Pemerintah Kota Depok menyambut baik trayek baru tersebut karena merupakan nilai tambah 

pelayanan bagi masyarakat Depok. 

Trayek DMall Depok - Bandara Halim Perdanakusuma dan Bandara Soekarno Hatta diresmikan oleh Kepala BPTJ  

Bambang Prihartono pada tanggal 26 Januari 2017 di DMall Depok dengan dihadiri oleh Wakil Walikota Depok  

Pradi Supriatna, Direksi Perum DAMRI dan Direksi DMall. Kepala BPTJ, Bambang Prihartono mengatakan bahwa 

JAConnexion merupakan layanan yang menghubungkan bandara dengan tempat-tempat yang potensial seperti 

hotel, mall, dll dengan menggunakan armada bus.  JAConnexion merupakan salah satu solusi untuk mengurangi 

kemacetan lalu lintas dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan massal.  

Bandara merupakan salah satu tujuan perjalanan warga Depok yang cukup padat, terlebih dengan banyaknya 

universitas, perkantoran dan kawasan pemukiman di Wilayah Kota Depok. “Layanan bus DAMRI menuju bandara 
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dengan tempat pemberangkatan dari sebuah mall merupakan yang pertamakalinya di Kota Depok, sehingga 

diharapkan memberikan kemanfaatan dengan pelayanan yang bersahabat sebagaimana brand unik “Depok, A 

Friendly City”, ujar Pradi Supriatna.   

Setia N. Milatia Moemin selaku Direktur Utama Perum DAMRI, menyatakan bahwa Perum DAMRI berkomitmen 

untuk menyediakan layanan bus premium untuk JAConnexion, sehingga dapat menarik minat masyarakat yang 

pada awalnya menggunakan kendaraan pribadi menuju bandara. Saat ini tersedia 5 armada bus mikro untuk 

melayani trayek DMall – Bandara Halim Perdanakusuma dan 5 armada bus medium untuk melayani trayek DMall – 

Bandara Soekarno Hatta. Perum DAMRI siap menyediakan armada tambahan jika terbukti antusiasme masyarakat 

cukup tinggi. Kinerja dan pelayanan terutama ketepatan waktu pemberangkatan, menurut Milatia akan terus dijaga 

dan ditingkatkan. “Dengan begitu, calon penumpang bisa menyesuaikan dengan jadwal penerbangan masing-

masing, khususnya dari titik pemberangkatan di DMall,” ditambahkan Milatia. 

Pengelola DMall Depok menyediakan area untuk counter penjualan tiket DAMRI, tempat parkir bus dan tempat 

tunggu penumpang. Dengan demikian pengguna DAMRI dapat menunggu di area yang nyaman, sekaligus dapat 

melakukan kegiatan seperti berbelanja, makan ataupun memanfaatkan fasilitas lain yang tersedia di DMall. Jadwal 

pemberangkatan dari DMall Depok ini dimulai dari pukul 04.00 WIB s/d 20.00 WIB sedangkan jadwal dari Bandara 

Halim Perdanakusuma dan Bandara Soekarno Hatta dimulai pukul 05.00 WIB s/d 22.00 WIB. Kendaraan 

diberangkatkan dengan interval 1 jam. Tarif DMall - Bandara  Halim Perdanakusuma adalah Rp. 30.000,- sedangkan 

DMall – Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp. 45.000,- per penumpang. Diharapkan dengan adanya angkutan 

pemandu moda seperti ini dapat memudahkan para pengguna jasa transportasi untuk melakukan perjalanan 

dengan aman, nyaman dan dengan tarif terjangkau.  

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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