
 

 

 

 

Berita Pers 
 

 

Rayakan Pencapaian, DOKU Wallet Gelar Program Bernilai 

Ratusan Juta Rupiah dan Luncurkan Fitur Baru 

 
Jakarta, 2 Juli 2015 – Memasuki bulan Ramadhan 1436H, DOKU Wallet, e-wallet dari 

DOKU meramaikan bulan Ramadhan 1436H dengan program spesial bertajuk KILAU 

BERKAH RAMADHAN (www.dokuwallet.com/ramadhan). Pada program ini, DOKU 

Wallet memberikan cashback hingga ratusan juta rupiah setiap Anda bertransaksi online 

menggunakan DOKU Wallet di merchant-merchant pilihan mulai dari hiburan seperti 

Cinemaxx dan Kidzania, transportasi seperti Citilink dan Lorena, fashion hijab seperti 

Ria Miranda, Jenahara, Zoya, Elzatta dan masih banyak lagi. 

 

Menandai pencapaiannya pada semester pertama 2015, pada kesempatan yang sama, 

situs DOKU Wallet juga tampil lebih fresh disertai dengan hadirnya fitur-fitur menarik 

seperti pembelian pulsa elektrik dan cash rewards yang akan semakin memanjakan 

pengguna dan memberikan manfaat lebih banyak lagi.  

 

“Semester pertama 2015 merupakan salah satu momen penting bagi kinerja DOKU 

Wallet. Selain peluncuran POPAZOP, pada semester ini juga kami mengalami lonjakan 

jumlah pengguna baru sebanyak total 55.000 orang atau jika dirata-rata, sekitar 9000 

pengguna baru setiap bulannya,” ujar Gilbert Thanamas, DOKU Wallet Head. “Selain itu 

jumlah merchant kerja sama juga meningkat sebanyak dua kali lipat, dimana saat ini 

kami telah bekerjasama dengan ribuan merchant,” tambahnya. 

 

Lonjakan jumlah pengguna baru dan merchant kerja sama secara otomatis memicu 

pertumbuhan total nilai transaksi yang diproses oleh DOKU Wallet. Jika dibandingkan 

dengan semester pertama tahun 2014, total nilai transaksi yang diproses oleh DOKU 

Wallet mengalami peningkatan sebesar 70%. 



 

 

 

 

 

 

Memasuki semester kedua 2015, DOKU Wallet dikemas dengan lebih menarik lagi. 

Baru-baru ini DOKU Wallet memperbaharui tampilan situsnya menjadi lebih clean & 

fresh dengan navigasi halaman promo yang lebih terarah. Selain tampilan situs, DOKU 

Wallet juga memperkenalkan dua fitur baru yang membuat layanan pembayaran e-wallet 

ini semakin bermanfaat, yaitu fitur pembelian pulsa elektrik dan cash rewards. Untuk 

para pengguna DOKU Wallet yang dinamis, DOKU Wallet dengan tampilan baru ini 

juga hadir dalam aplikasi mobile yang dapat diunduh langsung melalui Google Play. 

 

“Pembaharuan pada situs DOKU Wallet dan aplikasi mobile yang disertai oleh fitur-fitur 

baru merupakan salah satu upaya kami untuk menyajikan pengalaman betransaksi online 

terbaik dengan menggunakan e-wallet, dimana kami selalu memprioritaskan kemudahan 

bertransaksi dan memberikan manfaat lebih bagi para pengguna DOKU Wallet,” kata 

Gilbert. 

 

Kabar gembira juga hadir dari POPAZOP.com, market place yang diluncurkan oleh 

DOKU Wallet pada bulan Januari 2015 yang lalu, saat ini turut meramaikan bulan 

Ramadhan dengan meluncurkan program interaktif yaitu “NGANTRI ONLINE”. Anda 

bisa mendapatkan deal dengan harga termurah hanya di www.popazop.com/ngantri-

online. 
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Tentang DOKU Wallet 

Layanan e-wallet dari DOKU yang memberikan kenyamanan dan keamanan. DOKU Wallet didukung 

sepenuhnya oleh BNI sebagai mitra bank kami untuk menjamin keamanan dana di rekening DOKU Wallet 

Anda. Dibentengi dengan keamanan yang ditingkatkan dan pencegahan penipuan yang cerdas, dengan 

aman menyimpan informasi pribadi dan keuangan Anda untuk melindungi Anda dari resiko yang mungkin 

datang dalam transaksi online. Dengan, atau tanpa kartu kredit, Anda sekarang dapat dengan mudah 

melakukan pembelian secara online, transfer antar sesama pengguna DOKU Wallet, top up online dan 

offline, serta melakukan cashout di gerai Alfamart terdekat. Ratusan penjual sekarang menerima DOKU 

Wallet sebagai cara pembayaran, dan jumlah ini terus tumbuh, memberikan lebih banyak fleksibilitas dan 

kenyamanan belanja online. 

Informasi lebih lanjut kunjungi http://doku.com/doku-wallet  
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