SIARAN PERS
Perburuan Tiket Kereta Mudik Dimulai, Tiket.com Siap Berikan
Pelayanan Maksimal
Jakarta, 5 April 2016 - Terhitung tanggal 28 Maret - 6 April 2016, penjualan tiket kereta mudik
untuk keberangkatan H-10 sampai H-1 lebaran dibuka. Dilanjutkan dengan pembelian tiket arus
balik mulai tanggal 9-18 April 2016 untuk tiket keberangkatan H+1 sampai H+10 lebaran. Hal ini
sekaligus menandakan perburuan tiket kereta api mudik telah dimulai. Tiket.com sebagai online
travel agent yang berpengalaman dalam penjualan tiket kereta api, sekaligus partner resmi
No.1 PT. KAI siap menghadapi momen pembelian tiket kereta api mudik tahun ini. Tiket.com
juga menjual tiket kereta api langsung dari PT. KAI tanpa batasan kuota sehingga calon
pemudik tidak perlu khawatir akan keterbatasan jumlah tiket kereta yang dijual di Tiket.com.
Gaery Undarsa, Chief Communication Officer & Co-Founder Tiket.com mengatakan, kereta
api masih menjadi moda transportasi yang diminati oleh masyarakat untuk mudik lebaran dari
tahun ke tahun. Lonjakan pemesanan dan traffic yang masuk ke Tiket.com sudah terlihat
signifikan sejak pemesanan kereta api mudik dibuka 28 Maret 2016 yang lalu. Kenaikannya
lebih dari 3 kali lipat dari traffic biasanya. “Puncak pembelian tiket kereta api terjadi saat
pembukaan pembelian tiket kereta api untuk keberangkatan H-4 lebaran dan pola pembelian
rute terbanyak masih sama seperti tahun lalu yaitu tujuan Bandung, Cirebon dan Yogyakarta”
Tambah Gaery.
Ada begitu banyak kemudahan yang ditawarkan Tiket.com bagi para pemudik untuk
mendapatkan tiket kereta api. Apalagi saat penjualan tiket kereta api dibuka di H-90 lebaran,
dimana kemungkinan akan terjadi traffic perburuan tiket yang begitu besar terjadi pada tanggal
tersebut. Calon pemudik bisa dengan mudah mendapatkan tiket kereta api melalui website,
mobile web, bahkan dari aplikasi mobile Tiket.com yang tersedia di smartphone secara gratis.
Chief Technology Officer & Co-Founder Tiket.com, Natali Ardianto mengatakan, dari tahun
ke tahun, Tiket.com mempunyai pengalaman terbaik untuk menjaga sistem situs tetap stabil
walapun ditahun lalu lonjakan pengunjung hampir 25.000 visit dalam satu waktu tepat di tengah
malam. “Sistem Tiket.com yang terintegrasi secara profesional dengan beberapa metode
pembayaran, serta jaminan keamanan transaksi melalui Tiket.com juga mempermudah calon
pemudik dalam pemesanan di tengah perburuan pemesanan tiket kereta api mudik tahun ini,”
tambah Natali.
Selain tidak perlu repot antre di stasiun, Tiket.com juga menghadirkan berbagai keunggulan
yang mempermudah calon pemudik untuk mendapatkan tiket kereta api, seperti metode
pembayaran lengkap, aman, dan customer service yang selalu siap 24 jam selama 7 hari untuk
membantu. Tidak hanya itu, sebagai salah satu online travel agent terbesar di Indonesia,

Tiket.com bekerja sama dengan salah satu bank swasta terbesar, juga turut memberikan
penawaran menarik berupa diskon s/d Rp 30.000.
“Tidak hanya menjual tiket kereta api, Tiket.com juga menyediakan layanan lain yang
berintegrasi dengan kegiatan mudik, seperti pemesanan hotel dan rental mobil dengan berbagai
macam promo dan kemudahan dalam satu situs. Dengan begitu, calon pemudik bisa menikmati
kemudahan pemesanan kebutuhan mudik di satu tempat saja,” Tutup Gaery.
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