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For Immediately release 

No. 187/XI/DMR/2021 

Peringati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, DAMRI Berikan Cashback LinkAja 

 

J A K A R T A – Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, DAMRI bersama 

LinkAja menghadirkan promo cashback untuk pembayaran tiket DAMRI dengan menggunakan 

LinkAja. Cashback tersebut dapat diperoleh dengan melakukan pembelian melalui DAMRI Apps 

atau portal tiket.damri.co.id. 

 

Cashback yang diberikan maksimal Rp28.000 dengan minimal pembelian tiket Rp280.000 yang 

bisa didapatkan maksimal 3x24 jam sejak transaksi berhasil. Adapun pelanggan dapat menikmati 

perjalanan ke seluruh rute di Indonesia dengan melakukan pembayaran menggunakan LinkAja 

pada tanggal 28 Oktober 2021. Kendati demikian, pelanggan dapat leluasa memilih tanggal 

keberangkatan yang diinginkan. 

 

Batas transaksi harian adalah 1 (satu) kali tiap pengguna, sedangkan batas transaksi bulanan 

adalah 2 (dua) kali per pengguna.  

 

Promo ini merupakan salah satu komitmen DAMRI dalam upaya meningkatkan digitalisasi, 

termasuk inovasi pembelian dan pembayaran tiket transportasi secara online. Tidak hanya lebih 

nyaman dan mudah, transaksi digital kini menjadi alternatif karena dinilai menawarkan 

keamanan, khususnya di era pandemi. Hal tersebut guna meminimalisasi penyebaran virus 

melalui kontak langsung dengan individu lain serta mengurangi mobilitas. 

 

Berikut adalah syarat dan ketentuan promo: 

1. Promo berupa cashback senilai maksimal Rp28.000,- untuk pembelian tiket DAMRI 

menggunakan LinkAja 

2. Promo berlaku untuk transaksi minimal Rp280.000,- 

3. Promo berlaku kuota sebanyak 50 orang pertama selama periode promo 

4. Periode promo tanggal 28 Oktober 2021 pukul 00.00 - 23.59 WIB 

5. Promo berlaku untuk semua pelanggan basic dan full service menggunakan LinkAja 

6. Berlaku maksimal 1x Cashback/Pengguna selama periode promo 

7. Cashback diterima dalam bentuk saldo Bonus LinkAja yang didapatkan maksimal 3x24 

jam sejak transaksi berhasil 

8. LinkAja berhak menggugurkan hak pengguna atas dugaan tindakan kecurangan dalam 

bentuk apapun 

9. Jika terdapat kendala mengenai cashback, pelanggan dapat menghubungi call center 

LinkAja: 150911. 

 

*akhir* 

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 57 kantor cabang yang tersebar di seluruh 
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Indonesia. Berdiri sejak 25 November 1946, DAMRI berupaya menjadi perusahaan transportasi kelas dunia 

yang handal, berkinerja unggul, dan berkelanjutan, dengan menjalankan prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) dalam aktivitas usaha perusahaan. 

 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan 

Sidik Pramono – 0811196028 

 

Komunikasi Perusahaan 

P: 021- 8583131 ext. 212 

E: humas@damri.co.id 

 

 


