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Syarat Perjalanan DAMRI Pasca Larangan Mudik 2021
J A K A R T A - DAMRI kembali mengoperasikan perjalanan antar kota dan antar provinsi ke
berbagai daerah setelah berakhirnya masa larangan mudik pada 18-24 Mei 2021. Perjalanan
tersebut diatur dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 38 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease (COVID-19).
Pasca larangan mudik 2021, pelanggan DAMRI tidak perlu lagi menyertakan surat izin
perjalanan, namun wajib memenuhi persyaratan kesehatan, berupa surat keterangan hasil
negatif test RT-PCR atau hasil rapid test antigen yang berlaku 1 x 24 jam sebelum
keberangkatan.
DAMRI meminta kepada pelanggan untuk mencermati masa berlaku dari dokumen
kesehatan yang digunakan, serta mewajibkan agar mematuhi ketentuan perjalanan sesuai
protokol kesehatan, yaitu memakai masker menutupi area hidung dan mulut, mencuci
tangan dengan sabun atau hand sanitizer, physical distancing, menjaga kebersihan selama
berada di dalam bus, dan mengikuti petunjuk petugas DAMRI.
Untuk memperoleh tiket, pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi DAMRI
Apps, portal www.tiket.damri.co.id dan seluruh channel resmi penjualan tiket DAMRI
lainnya, kemudian melakukan pembayaran di berbagai platform digital seperti DANA, OVO,
ShopeePay, LinkAja, Traveloka, RedBus, GoPay, Mandiri, Visa, dan Mastercard serta gerai
Indomaret di seluruh Indonesia.
Informasi lebih lanjut terkait layanan DAMRI pada masa pandemi COVID-19 dapat diperoleh
dengan menghubungi Call Center (021) 1500 825, email cs@damri.co.id,
humas@damri.co.id atau media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter di DAMRIIndonesia.
Jika ada perubahan terkait layanan DAMRI akan diinformasikan kembali. Jangan lupa untuk
tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri dan orang terdekat.
*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 Indonesia.
Berdiri sejak 25 November 1946, DAMRI berupaya menjadi perusahaan transportasi kelas dunia yang handal,
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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 Korporasi dan Protokol
P: 021- 8583131 ext. 212
E: humas@damri.co.id
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