
6 Tips Membeli Tiket Mudik Lebaran untuk Bus Secara Online 

  

  Anda ingin mudik Lebaran dengan menggunakan bus? Jika ya, kini Anda tidak perlu lagi  

berpanas-panasan mengantri di loket untuk membeli tiket bus. Saat ini Anda bisa memesan 

tiket mudik Lebaran untuk bus secara online. Belum pernah mencoba membeli tiket bus 

secara online? Simak dulu 6 tips di bawah ini, agar Anda sukses membeli tiket bus secara online 

untuk pulang ke kampung halaman.  

1. Pilih situs penjualan tiket yang tepercaya. 

 Situs penjualan tiket yang tepercaya akan menjamin transaksi online Anda dapat 

dilakukan secara aman. Harga tiket yang tertera di website adalah harga resmi dari penyedia 

jasa transportasi dan tidak jauh berbeda dengan harga yang ditawarkan oleh agen resmi. Data-

data yang Anda berikan juga akan digunakan oleh pihak situs penjualan tiket untuk 

kepentingan pelanggan, sesuai dengan standar dan kebijakan privasi.  

 Bagaimana mengetahui bahwa suatu situs penjualan tiket tepercaya atau tidak? Cara 

yang paling mudah dan cepat adalah dengan membaca testimoni dari pelanggan yang pernah 

melakukan pembelian tiket melalui situs tersebut.  

2. Pilih situs dengan jaringan rute, kota, dan operator yang lengkap. 

 Situs penjualan tiket yang menyediakan rute, kota, dan operator bus secara lengkap 

dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi Anda. Anda dapat memilih rute, kota, atau 

operator bus yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. 

3. Gunakan situs yang user friendly. 

 Situs yang user friendly akan lebih mudah dioperasikan oleh penggunanya. Demikian 

pula dengan situs penjualan tiket bus online. Situs penjualan tiket harus didesain secara 

menarik dan mudah digunakan, bahkan oleh orang awam sekalipun. Banyak informasi dan 

syarat serta ketentuan yang harus dibaca oleh pembeli tiket, sehingga situs penjualan tiket 

yang tidak user friendly tentu akan membingungkan penggunanya. 

4. Baca syarat dan ketentuan. 

 Sebelum Anda memutuskan untuk membeli tiket bus, Anda wajib membaca syarat dan 

ketentuan. Syarat dan ketentuan biasanya berisi informasi penting mengenai cara 

pemesanan, pembayaran, dan peraturan mengenai keberangkatan. Anda perlu menyediakan 

waktu yang cukup untuk memahami syarat dan ketentuan tersebut, agar proses pemesanan 

tiket hingga keberangkatan di hari H dapat berlangsung lancar.  



5. Hubungi operator bus sebelum hari H keberangkatan.  

 Hal ini perlu dilakukan karena dalam kondisi tertentu operator bus bisa saja mengubah 

jadwal atau lokasi keberangkatan, terutama di saat high season, untuk menghindari 

kemacetan. Oleh karena itu, Anda perlu menghubungi operator bus yang akan Anda gunakan 

untuk memastikan jadwal dan lokasi keberangkatan.  

6. Jangan sungkan bertanya ke customer service. 

 Tiap situs penjualan tiket biasanya memiliki fasilitas customer service yang 

memungkinkan Anda untuk bertanya mengenai informasi yang tidak Anda pahami dan hal-hal 

yang tidak tercantum di website. Jangan sungkan untuk bertanya jika masih ada yang belum 

Anda pahami agar semua proses dapat berjalan dengan baik.  

 Bosbis.com adalah situs penjualan tiket bus online yang tepercaya dengan jaringan 

rute, kota, dan operator bus terlengkap. Situsnya yang user friendly dan layanan customer 

service 24 jam 7 hari, memudahkan Anda untuk melakukan pembelian tiket bus. Melalui 

bosbis.com, pembelian tiket mudik Lebaran Anda dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.  

 


