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Rayakan Hari Kasih Sayang, DAMRI Beri Promo 14% 
untuk Semua Rute Perjalanan 

 

Jakarta, 8 Februari 2023 – Menyambut hari kasih sayang, DAMRI memberikan promo menarik 

berupa potongan khusus 14 persen untuk pembelian tiket dengan semua rute perjalanan melalui 

DAMRI Apps pada tanggal 13, 14, dan 15 Februari 2023.  

 

Corporate Secretary DAMRI, Akhmad Zulfikri mengatakan bahwa potongan khusus tersebut berlaku 

untuk tanggal keberangkatan kapanpun dengan potongan khusus yang diberikan maksimum senilai 

Rp14.000 untuk setiap pembelian dua tiket dalam satu kode booking. 

 

“Potongan khusus ini berlaku untuk lebih dari 1000 pembelian tiket atau kuota maksimal 1400 tiket. 

Adapun, pelanggan yang sudah melakukan transaksi tiket dan mendapatkan promo tidak bisa 

melakukan refund dan reschedule,” kata Fikri. 

 

DAMRI pun membuka kesempatan bagi maksimal tiga orang pelanggan yang ingin menyatakan kasih 

sayang kepada orang terkasihnya di armada bus dan akan didokumentasikan oleh petugas DAMRI di 

lapangan. Kegiatan ini berlaku bagi pelanggan yang melakukan perjalanan pada 13 – 15 Februari 

2023 dengan keberangkatan dari Pool DAMRI Kemayoran atau Stasiun Gambir. 

 

Kegiatan akan dilakukan pada 13 – 15 Februari 2023 di Pool DAMRI Cabang Kemayoran dan Loket 

DAMRI Stasiun Gambir. Lalu, dokumentasi yang telah diambil akan ditayangkan di Instagram 

@damriindonesia. Kegiatan ini tidak dipungut biaya apapun. 

 

Untuk mengikuti kegiatan tersebut, pelanggan perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada 1 - 

10 Februari 2023 melalui Direct Message Instagram @DamriIndonesia dengan menyebutkan nama, 

kode tiket, dan cerita singkat mengenai hubungan pendaftar.  

 

“Tiga couple yang beruntung akan mendapatkan satu bucket bunga dan cokelat, serta dua tiket 

perjalanan gratis naik DAMRI,” tambahnya. 

 

DAMRI pun menyediakan Valentine gift berupa cokelat dan bunga untuk pembelian tiket melalui 

loket DAMRI dengan keberangkatan pada 14 Februari 2023 di Bogor, Rawamangun, Kayuringin 

Bekasi, Jakarta, Purwokerto, Cilacap, Gambir, Rajabasa, Tanjung Karang, Yogyakarta dan Pontianak.  

 

Kegiatan lainnya juga diadakan DAMRI dengan menggelar Accoustic Live Music sebagai penghibur 

pelanggan di loket Kemayoran dan Rajabasa pukul 15.00 – 20.00 WIB pada 14 atau 17 Februari 2023. 

 

“Harapannya dengan hadirnya beberapa program promo ini, pelanggan semakin antusias untuk 

melakukan perjalanan menggunakan transportasi publik, khususnya layanan-layanan yang 
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disediakan oleh DAMRI. Adapun, di hari kasih sayang ini diharapkan DAMRI mampu memberikan 

pengalaman menarik kepada pelanggan," tutup Fikri. 

*akhir* 

Corporate Secretary 

AKHMAD ZULFIKRI 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contact Person: Lishna Nurul Hikmah 

(Corporate Communication) 

HP: 081288932617 - e-mail: humas@damri.co.id 

 

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 33 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Berdiri sejak 25 November 1946, DAMRI mempunyai visi menjadi perusahaan transportasi kelas dunia yang 

handal, berkinerja unggul, dan berkelanjutan, dengan menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

dalam aktivitas usaha perusahaan.  

 

Lebih dekat dengan kami, kunjungi media sosial di bawah ini: 

Instagram, Facebook, Twitter, Youtube: DamriIndonesia 

Call Center: 1500-825 


