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PENGANTAR 
 
 
 
 Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) 
DAMRI Nomor: 4825.00/HK.003/SK/00/DU/2021 tentang Pembentukan Tim Self 
Assessment Evaluasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 
Governance) Perum DAMRI Tahun Buku 2020 tertanggal 25 Februari 2021, 
berikut kami sampaikan hasil pelaksanaan tugas tersebut. Penilaian dilakukan 
dengan menggunakan parameter yang dikembangkan oleh Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN 
Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi 
atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 
pada BUMN. 
 Aspek pengujian dalam assessment penerapan tata kelola perusahaan 
yang baik (good corporate governance) meliputi: 

(1) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
secara Berkelanjutan; 

(2) Pemilik Modal/Rapat Pembahasan Bersama; 
(3) Dewan Pengawas; 
(4) Direksi; 
(5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi; 
(6) Aspek Lainnya. 

 
Berdasarkan parameter assessment yang diujikan, disimpulkan bahwa 

Perusahaan Umum (Perum) DAMRI telah memiliki sistem dan infrastruktur dalam 
mendukung penerapan GCG di Perusahaan. Beberapa aspek penilaian telah 
mendekati standar dan best practices, namun pada sejumlah area tetap masih 
memerlukan peningkatan. 

Laporan ini tidak menyertakan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil 
pelaksanaan assessment tahun 2019. Hal ini dikarenakan hasil penilaian 
penerapan GCG tahun 2019 baru diselesaikan pada Februari 2021 sehingga 
rekomendasi, jika ada, baru bisa ditindaklanjuti pada tahun 2021. 
 Secara lengkap hasil Self Assessment kami sajikan dalam Laporan Hasil 
Penilaian/Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI Tahun 2020. 
 
 
Jakarta, 21 Juni 2021 
Ketua Tim 
 
 
 
Sidik Pramono 
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan 
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DISCLAIMER 
 
 
 Self Assessment penerapan Good Corporate Governance (GCG) 
Perusahaan Umum (Perum) DAMRI yang dilakukan oleh Tim Self Assessment 
Evaluasi Penerapan GCG Tahun Buku 2020 adalah berdasarkan data-data yang 
disediakan, hasil kuesioner, konfirmasi ulang, serta hasil pengamatan yang 
didapatkan di lapangan hingga tanggal Laporan ini diterbitkan.  
 Laporan ini semata-mata dimaksudkan sebagai masukan untuk 
Perusahaan dalam rangka memetakan kondisi penerapan GCG dan memberikan 
penilaian (score) atas penerapan GCG di Perusahaan sesuai dengan kriteria yang 
telah ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta rekomendasi 
perbaikan sesuai dengan standar (best practices).  
 Laporan ini tidak dapat dianggap sebagai saran dan/atau rekomendasi 
bagi Pihak Ketiga untuk menjadi dasar merencanakan dan/atau melakukan 
hubungan usaha dengan Perusahaan. Tim menjamin tingkat obyektivitas dan 
independensi dari Laporan ini dan tidak mendapat campur tangan dan/atau 
permintaan dan/atau tekanan dan/atau paksaan dari pihak mana pun juga dalam 
penyelesaian Laporan ini.  
 Penggunaan Laporan ini hanya ditujukan untuk kepentingan Perum 
DAMRI. Dalam hal Laporan ini digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terkait 
dengan hasil self assessment penerapan GCG, hal tersebut memerlukan 
konfirmasi dan/atau harus mendapat persetujuan dari Perusahaan. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
 
 Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), Perusahan Umum (Perum) 
DAMRI berkewaiban untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance/GCG) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri 
BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan 
Praktik GCG pada BUMN. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan 
tersebut, Perum DAMRI memiliki kewajiban untuk melakukan pengukuran terhadap 
penerapan GCG dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG 
yang dilakukan secara berkala setiap 2 tahun sekali oleh penilai (assessor) 
independen dan evaluasi (review) untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan 
dan penerapan GCG yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian 
tersebut. 

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan sendiri oleh Perusahaan (self 
assessment) implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perum DAMRI 
telah dilaksanakan dengan menggunakan kriteria berdasarkan standar alat uji 
berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 
tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk 
menilai implementasi GCG pada Perusahaan yang meliputi 6 (enam) aspek pokok, 
yaitu: 
1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara 

Berkelanjutan; 
2. Pemilik Modal/Rapat Pembahasan Bersama; 
3. Dewan Pengawas; 
4. Direksi;  
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; 
6. Aspek Lain.  
 

Tujuan assessment penerapan GCG ini adalah untuk:  
a. Mengukur kualitas penerapan GCG di Perum DAMRI melalui penilaian atau 

evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di 
Perusahaan melalui pemberian skor atau nilai atas penerapan GCG dan kategori 
kualitas penerapan GCG;  

b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di Perum DAMRI serta 
mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi gap (kesenjangan) antara 
kriteria GCG dengan penerapan GCG di Perusahaan;  

c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di Perum DAMRI dan memperoleh 
masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di lingkungan 
Perum DAMRI. 

 
 Penilaian penerapan GCG tahun buku 2020 ini dilaksanakan sejak Februari 
sampai dengan Juni 2021. Pelaksana penilaian adalah tim yang dibentuk oleh Direksi 
Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI 
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Nomor: 4825.00/HK.003/SK/00/DU/2021 tertanggal 25 Februari 2021tentang 
Pembentukan Tim Self Assessment Evaluasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
(Good Corporate Governance) Perum DAMRI Tahun Buku 2020. 
 Struktur penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG di Perum DAMRI tahun 
2020 terdiri atas: 6 Faktor/Aspek Penerapan GCG, 43 Indikator, 153 Parameter 
(Subindikator), dan “Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya” dalam setiap 
Parameter/Indikator tersebut. Berdasarkan penilaian Tim, total nilai penerapan GCG 
tahun 2020 yang diperoleh Perum DAMRI adalah sebesar 82,40 dari nilai bobot 
maksimal 100,00 atau yang setara dengan 82,40% sehingga secara keseluruhan hasil 
assessment implementasi GCG Perum DAMRI tahun 2020 mendapatkan klasifikasi 
kualitas penerapan GCG kategori “Baik”. 
 Hasil self assessment penerapan GCG di Perum DAMRI tahun 2020 dapat 
diikhtisarkan sebagai berikut: 
 

 
 
 Untuk mengetahui perkembangan capaian Assessment GCG Perum DAMRI 
dari tahun ke tahun, berikut ini disajikan perbandingan hasil capaian penilaian tahun 
2018, 2019, dan 2020 sebagai berikut: 
 

Aspek 
Aspek Pengujian  
GCG Assessment 

Bobot 

Capaian Tahun 
2020 Klasifikasi 

Kualitas 
Penerapan 

GCG 
Skor 

% 
Capaian 

I Komitmen Terhadap 
Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 
secara Berkelanjutan 

7,00 6,76 96,68% Sangat Baik 

II Pemilik Modal/RPB 9,00 8,48 94,23% Sangat Baik 

III Dewan Pengawas 35,00 30,01 85,76% Sangat Baik 

IV Direksi 35,00 30,01 85,75% Sangat Baik 

V Pengungkapan Informasi 
dan Transparansi 

9,00 7,12 79,15% Baik 

VI Aspek Lain 5,00 - - - 

Skor Keseluruhan 100,00 82,40 82,40 Baik 

Klasifikasi Kualitas  
Penerapan GCG 

Baik 

Aspek Aspek Pengujian Bobot 
Capaian 

2020 2019 2018 

I Komitmen Terhadap 
Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 
secara Berkelanjutan 

7,00 6,76 6,70 6,023 

II Pemilik Modal/RPB 9,00 8,48 8,47 8,343 
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III Dewan Pengawas 35,00 30,01 29,90 27,801 

IV Direksi 35,00 30,01 29,76 28,648 

V Pengungkapan Informasi dan 
Transparansi 

9,00 7,12 7,10 6,642 

VI Aspek Lain 5,00 - - - 

Skor Keseluruhan 100,00 82,40 81,93 77,457 

Klasifikasi Kualitas  
Penerapan GCG 

Baik Baik Baik 
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SIMPULAN DAN REKOMENDASI  
 
 
 
 Self Assessment GCG yang telah dilakukan di Perusahaan Umum (Perum) 
DAMRI dengan menggunakan parameter yang dikembangkan oleh Kementerian 
BUMN sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-
16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan 
Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Ruang lingkup assessment meliputi 
aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2020.  
 Hasil Assessment GCG Perum Damri tahun 2020 memperoleh total nilai 
sebesar 82,40 dari total bobot maksimal sebesar 100,00; yang setara dengan 82,40%. 
Secara keseluruhan hasil penilaian implementasi GCG Perum DAMRI tahun 2020 
mendapatkan klasifikasi penerapan GCG “Baik”. 
 Skor capaian penilaian implementasi GCG Perum DAMRI tahun 2020 untuk 
masing-masing aspek praktik yang sejalan, area of improvement, berikut rekomendasi 
disampaikan untuk masing-masing aspek sebagai berikut: 
  
 
I. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
secara Berkelanjutan 

 
Skor capaian sebesar 6,767 dari nilai bobot sebesar 7,000 atau 96,68% 

dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG “Sangat Baik” 
 

I.1 Praktik yang Sejalan  
 

Kode 

Praktik yang Sejalan 
Indikator Parameter 

Faktor 
Uji 

1 1 1,2,3,4 
Perusahaan memiliki Pedoman Telola Perusahaan 
yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan 
dimutakhirkan secara berkala. 

1 2 1,2,4 
Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang 
ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. 

2 3 1,2,3 
Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai 
penanggung jawab dalam penerapan dan 
pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 

2 4 1,2,3,4,6 
Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk 
melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku. 
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3 5 1,2 
Perusahaan melakukan assessment terhadap 
pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
dan review secara berkala. 

3 6 1,2 

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
menjadi salah satu unsur Key Performance 
Indicator (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak 
Manajemen. 

4 7 1,2,3,4 

Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan 
pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara 
bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan pejabat satu 
tingkat di bawah Direksi. 

4 8 2 
Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami 
kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta 
kekayaan penyelenggara negara. 

4 9 1,2,3 
Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP 
tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan 
penyelenggara negara. 

5 10 1,2 
Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang 
pengendalian gratifikasi. 

5 11 1,2,3,4 
Perusahaan melaksanakan upaya untuk 
meningkatkan pemahaman terhadap 
kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi. 

5 12 1,2,3 
Perusahaan mengimplementasikan pengendalian 
gratifikasi. 

6 13 1,2 
Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan 
atas dugaan penyimpangan pada perusahaan 
(whistle blowing system). 

6 15 1,2,3,4 
Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang 
pelaporan atas dugaan penyimpangan pada 
Perusahaan (whistle blowing system). 

 
 
I.2 Area of Improvement (AOI) 
 

Kode 

Area of Improvement 
Indikator Parameter 

Faktor 
Uji 

1 2 3 
Perusahaan agar membuat dan memutakhirkan 
Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang 
memuat integritas laporan keuangan. 

2 4 5 

Perusahaan mengadakan sosialisasi dan evaluasi 
GCG secara berkala untuk menambah 
pemahaman, memotivasi, dan mengajak seluruh 
Insan Perusahaan bekerja sama dalam 
mewujudkan Perusahaan yang berintegritas tinggi 
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dengan penerapan tata kelola perusahaan yang 
baik. 

4 8 1 
Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis 
tentang LHKPN kepada pegawai terkait agar 
dilakukan secara terstruktur dan formal. 

5 10 2 

Perusahaan agar memutakhirkan 
kebijakan/ketentuan Pengendalian Gratifikasi 
yang meliputi komitmen Dewan Pengawas dan 
Direksi, ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, 
fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, 
mekanisme pelaporan gratifikasi, pemantauan 
atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan 
ketentuan gratifikasi. 

5 11 3 

Perusahaan agar meningkatkan pemahaman 
Dewan Pengawas, Direksi, dankaryawan 
mengenai kebijakan pengendalian gratifikasi 
Perum DAMRI melalui sosialisasi berkala yang 
dapat dibantu oleh Tim UPG DAMRI 

5 11 4 

Perusahaan agar meningkatkan kegiatan 
diseminasi tentang pengendalian gratifikasi 
kepada stakeholder Perusahaan melalui Laporan 
Pengendalian Gratifikasi Perum DAMRI atau 
sosialisasi antar BUMN. 

6 14 1 

Perusahaan melaksanakan kegiatan sosialisasi 
whistleblowing system (WBS) kepada karyawan 
yang dilakukan secara khusus tanpa digabung 
dengan kegiatan lainnya. 

6 14 2 
Kegiatan sosialisasi WBS kepada stakeholders 
agar dilakukan secara khusus tanpa digabung 
dengan kegiatan lainnya. 

 
Total Area of Improvement untuk Aspek I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan adalah sebanyak 9 rekomendasi. 
 
 
II. Aspek Pemilik Modal 

 

 
Skor capaian sebesar 8,481 dari nilai bobot sebesar 9,000 atau 94,23% atau 

mendapat klasifikasi kualitas penerapan GCG “Sangat Baik”. 
 

II.2. Praktik yang Sejalan  
 

Kode Praktik yang Sejalan 



 

7 

 

Indikator Parameter 
Faktor 

Uji 

7 16 1,2 
Pemilik Modal menetapkan pedoman 
pengangkatan dan pemberhentian Direksi. 

7 17 
1,2,3, 

4,5 
Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap 
calon anggota Direksi. 

7 18 2,3 
Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota 
dan komposisi Direksi. 

7 19 1,2 
Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai 
rangkap jabatan bagi anggota Direksi. 

7 20 1,2,3 
Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

8 22 1,2 
Pemilik Modal menetapkan pedoman 
pengangkatan dan pemberhentian Dewan 
Pengawas. 

8 23 1,2,3,4 
Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap 
calon anggota Dewan Pengawas. 

8 24 2 
Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota 
Dewan Pengawas dan komposisinya. 

8 25 1,2 
Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai 
rangkap jabatan bagi anggota Dewan Pengawas. 

8 26 1,2 
Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan 
Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

9 27 1,2,3 
Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana 
Jangka Penjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi 
RJPP. 

9 28 1,2,3 
Pemilik Modal memberikan pengesahan 
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP). 

10 30 1,2 
Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap 
kinerja Direksi dan kinerja Dewan Pengawas. 

10 31 1,2 
Pemilik Modal menetapkan gaji/honorarium, 
tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kinerja 
untuk Direksi dan Dewan Pengawas. 

10 32 1,2,3 
Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang 
mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan. 

10 33 1,2,3,4 

Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan 
tahunan termasuk pengesahan Laporan 
Keuangan serta tugas pengawasan Dewan 
Pengawas. 

10 34 1,2,3 
Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba 
bersih. 

11 36 1,2 
Pemilik Modal mengambil keputusan sesuai 
dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 
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tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran 
Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan 
keputusan yang sah. 

11 37 1,2,3 
Pemilik Modal mengambil keputusan melalui 
proses yang terbuka dan adil. 

12 38 1,2,3 
Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan 
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
kepada Direksi dan Dewan Pengawas. 

12 39 1 
Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan 
operasional Perusahaan yang menjadi tanggung 
jawab Direksi. 

12 40 1,2 

Pemilik Modal merespons terhadap informasi yang 
diterima dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas 
mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian 
Perusahaan yang signifikan. 

 
 

II.2. Not Applicable 
 

Kode 

Not Applicable Indicator 
Indikator Parameter 

Faktor 
Uji 

7 21 1,2,3,4 
Pemilik Modal memberikan respons terhadap 
lowongan jabatan dan/atau pemberhentian 
sementara Direksi oleh Dewan Pengawas. 

 
 
II.3. Area of Improvement (AOI) 
 

Kode 
Area of Improvement 

Indikator Parameter 
Faktor 

Uji 

7 18 1 

Pemilik Modal agar menetapkan pengangkatan 
anggota dan komposisi Direksi definitif 30 (tiga 
puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2018. 

8 24 1 

Pemilik Modal melakukan penetapan dan 
pengangkatan anggota Dewan Pengawas 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 
masa jabatan tersebut berakhir. 

9 27 4 

Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau 
Revisi RJPP sebaiknya dilaksanakan tepat waktu, 
yaitu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari setelah 
diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap dan 
telah melewati periode RJPP. 
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9 28 4 
Pengesahan/persetujuan rancangan RKAP atau 
Revisi RKAP sebaiknya dilaksanakan tepat waktu, 
yaitu tidak melewati tahun anggaran. 

9 29 1,2,3 
Pemilik Modal agar dapat melakukan 
pembahasan/ pengkajian/ penelaahan terhadap 
usulan Direksi dalam waktu dekat. 

10 35 1 

Pemilik Modal agar melakukan pengesahan 
terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan 
terhadap Laporan Keuangan sesuai dengan 
ketentuan, yaitu 6 (enam) bulan setelah tutup buku 
tahun anggaran sebelumnya. 

 
Total Area of Improvement untuk Aspek II Pemilik Modal adalah sebanyak 6 
rekomendasi. 
 
 
III. Aspek Dewan Pengawas 

 
Skor capaian sebesar 30,019 dari nilai bobot sebesar 35,000 atau 85,76% atau 

mendapat klasifikasi kualitas penerapan GCG “Sangat Baik”. 
 

III.1. Praktik yang Sejalan  
 

Kode 

Praktik yang Sejalan 
Indikator Parameter 

Faktor 
Uji 

13 41 1,2,3 
Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti 
program pengenalan yang diselenggarakan oleh 
Perusahaan. 

13 42 1,2 

Dewan Pengawas melaksanakan program 
pelatihan dalam rangka meningkatkan 
kompetensi anggota Dewan Pengawas sesuai 
kebutuhan. 

14 43 1,2,3,4 
Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan 
melaksanakan pembagian tugas di antara 
anggota Dewan Pengawas. 

14 
44 1,2 

Dewan Pengawas menetapkan mekanisme 
pengambilan keputusan Dewan Pengawas. 

14 

45 1,2,4,5 

Dewan Pengawas menyusun rencana kerja 
setiap tahun yang memuat sasaran/target yang 
ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis 
kepada RPB/Pemilik Modal. 
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14 
46 1,2,3 

Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi 
perusahaan sesuai kewenangannya. 

15 47 1,2,3,5 
Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas 
rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi. 

15 48 1,2,3,5 
Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas 
rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. 

16 49 1,2,3,4,5 

Dewan Pengawas memberikan arahan tentang 
hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan 
bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar 
pada usaha dan kinerja Perusahaan secara tepat 
waktu dan relevan. 

16 50 1,2,3,4,5 

Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, 
merespons saran, harapan, permasalahan, dan 
keluhan dari stakeholders (pelanggan, pemasok, 
kreditur, dan karyawan) yang disampaikan 
langsung kepada Dewan Pengawas ataupun 
penyampaian oleh Direksi. 

16 51 1,2,3,4,5 
Dewan Pengawas memberikan arahan tentang 
penguatan sistem pengendalian intern 
perusahaan. 

16 52 1,2,3,4,5 
Dewan Pengawas memberikan arahan tentang 
manajemen risiko perusahaan. 

16 53 1,2,3,4,5 
Dewan Pengawas memberikan arahan tentang 
sistem teknologi informasi yang digunakan 
Perusahaan. 

16 54 1,2,4,5 
Dewan Pengawas memberikan arahan tentang 
kebijakan dan pelaksanaan pengembangan 
karier. 

16 55 1,2,3,4,5 

Dewan Pengawas memberikan arahan tentang 
kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan 
keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia (SAK). 

16 56 2,3,4,5 
Dewan Pengawas memberikan arahan tentang 
kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. 

16 57 1,2,3,4,5 
Dewan Pengawas memberikan arahan tentang 
kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan 
kebijakan tersebut. 

17 58 
1,2,3,4,5, 
6,7,8,9,10 

Dewan Pengawas mengawasi dan memantau 
kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan 
perjanjian dengan pihak ketiga. 

17 
59 1,2,4 

Dewan Pengawas mengawasi dan memantau 
kepatuhan Direksi dalam menjalankan 
Perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP. 

17 
60 1,2,3,4 

Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas 
transaksi atau tindakan dalam lingkup 
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kewenangan Dewan Pengawas atau RPB/Pemilik 
Modal. 

17 
61 2,3,4,5 

Dewan Pengawas (berdasarkan usul dari Komite 
Audit) mengajukan calon auditor eksternal 
kepada RPB/Pemilik Modal. 

17 

62 2,3,4 

Dewan Pengawas memastikan audit eksternal 
dan audit internal dilaksanakan secara efektif 
serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang 
berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh 
Dewan Pengawas. 

17 

63 1,3,4 

Dewan Pengawas melaporkan dengan segera 
kepada RPB/Pemilik Modal apabila terjadi gejala 
menurunnya kinerja Perusahaan serta saran-
saran yang telah disampaikan kepada Direksi 
untuk memperbaiki permasalahan yanag 
dihadapi. 

19 66 1,2,3 
Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota 
Direksi kepada Pemilik Modal sesuai kebijakan 
dan kriteria seleksi yang ditetapkan. 

19 67 1,2,3 
Dewan Pengawas menilai Direksi dan 
melaporkan hasil penilaian tersebut kepada 
Pemilik Modal. 

19 68 1,2,3,4 
Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi 
Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan 
penilaian kinerja Direksi. 

20 69 1,2,3 
Pengawas memiliki kebijakan benturan 
kepentingan dan melaksanakan secara konsisten 
kebijakan tersebut. 

21 70 1,2,4 
Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah 
diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. 

21 71 1,2,4 
Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan 
penilaian terhadap kinerja Dewan Pengawas. 

22 72 1 
Dewan Pengawas memiliki pedoman/tata tertib 
Rapat Dewan Pengawas yang memadai. 

22 73 1,2,3,4 
Rapat Dewan Pengawas diadakan secara 
berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau 
anggaran dasar. 

22 74 1,2 
Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya. 

23 75 1,2 
Sekretaris Dewan Pengawas memiliki uraian 
tugas yang jelas. 

23 76 1 
Sekretaris Dewan Pengawas melakukan 
administrasi dan penyimpanan dokumen. 

23 77 1,2 
Sekretaris Dewan Pengawas menyelenggarakan 
rapat Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan 
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antara Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal, 
Direksi, maupun pihak-pihak terkait lainnya. 

23 78 1,2,3 

Sekretaris Pengawas menyediakan 
data/informasi yang diperlukan oleh Dewan 
Pengawas dan komite-komite di lingkungan 
Dewan Pengawas. 

24 79 1,2,3,4 

Dewan Pengawas memiliki komite Dewan 
Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan 
Pengawas. 

24 80 1,2,3 
Komposisi keanggotaan yang mendukung 
pelaksanaan fungsi komite dan independensi dari 
masing-masing komite Dewan Pengawas. 

24 81 1,2 
Komite Dewan Pengawas memiliki 
piagam/charter dan program kerja tahunan. 

24 82 1,2 

Komite Audit melaksanakan pertemuan rutin 
sesuai dengan program kerja tahunan serta 
melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan 
Pengawas. 

24 83 1,2 
Komite melaporkan kegiatan dan hasil 
penugasan yang diterimanya kepada Dewan 
Pengawas. 

 
 

III.2. Not Applicable 
 

Kode 
Not Applicable Indicator 

Indikator Parameter 
Faktor 
Uji 

18 64 1,2,3,4 

Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan 
terhadap kebijakan pengelolaan anak 
perusahaan/perusahaan patungan dan 
pelaksanaannya. 

18 65 1,2,3 
Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris anak 
perusahaan/perusahaan patungan. 

 
 

III.3.Area of Improvement (AOI) 
 

Kode 
Area of Improvement 

Indikator Parameter 
Faktor 
Uji 

13 42 3 
(a) Perusahaan menuangkan Rencana 

Pelaksanaan dan Pelatihan Dewan 
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Pengawas dalam RKA Tahunan dengan 
merincikan jenis dan waktu pelatihan. 

(b) Dewan Pengawas agar membuat laporan 
hasil pelatihan yang telah dijalani oleh 
anggota Dewan Pengawas. 

14 44 3 

Membuat mekanisme pengambilan keputusan 
Dewan Pengawas yang mengatur standar waktu 
tingkat kesegeraan pengambilan keputusan 
persetujuan terhadap usulan Direksi. 

14 45 3 

Rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan 
harus memuat indikator kinerja utama dan target-
targetnya yang mencerminkan ukuran 
keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan 
pemberian nasihat kepada Direksi. 

14 47 3 

Sekretaris Dewan Pengawas agar 
mendokumentasikan adanya hasil telaah 
rancangan RJPP sesuai dengan ketentuan risalah 
rapat Dewan Pengawas. 

15 47 4 

Penyusunan RJPP harus sesuai dengan 
ketentuan waktu yang ditetapkan, yaitu 60 (enam 
puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP, 
Perusahaan wajib menyampaikan RJPP periode 
berikutnya. 

15 48 4 

(a) Pemberian tanggapan atas rancangan RKAP 
oleh Dewan Pengawas sesuai dalam jangka 
waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) DAMRI pada 
Pasal 67 ayat (2). 

(b) Dewan Pengawas sebaiknya membuat 
simpulan keselarasan antara RKAP dengan 
RJPP. 

16 51 3a 
Dewan Pengawas agar melakukan telaah khusus 
terkait kebijakan/rancangan dan pelaksanaan 
sistem pengendalian intern. 

16 52 3 

Dewan Pengawas agar melakukan telaah khusus 
terkait kebijakan/rancangan dan pelaksanaan 
manajemen risiko perusahaan (termasuk rencana 
kerja unit manajemen risiko). 

16 53 3 

Dewan Pengawas agar melakukan telaah 
terhadap bidang sistem teknologi informasi dan 
pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja 
yang telah ditetapkan/Master Plan Teknologi 
Informasi. 
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16 54 3 
Dewan Pengawas agar melakukan proses telaah 
terhadap rencana promosi dan mutasi satu level 
jabatan di bawah Direksi. 

16 56 1 

Board Manual agar memuat kebijakan Dewan 
Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang 
dan jasa beserta pelaksanaannya. 

16 56 3 
Dewan Pengawas agar melakukan telaah 
terhadap kebijakan pengadaan dan 
pelaksanaannya. 

16 57 3 
Dewan Pengawas agar melakukan telaah 
terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta 
pelaksanaannya. 

17 58 5 

Dewan Pengawas agar secara konsisten 
melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut 
kepada RPB dalam laporan tugas pengawasan 
yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas 
semesteran dan tahunan serta didokumentasikan 
secara baik. 

17 
59 3 

Laporan Dewan Pengawas memuat pencapaian 
perusahaan mencakup pemenuhan program kerja 
sesuai RKAP pada tahun terkait 

17 

61 1 

Kebijakan dan prosedur Dewan Pengawas harus 
mengatur tentang prosedur penunjukan calon 
auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali 
auditor dalam bentuk SOP. 

17 

62 1 

Membuat kebijakan Dewan Pengawas dan SOP 
yang mengatur tentang pelaksanaan telaah atas 
pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang 
diterima oleh Dewan Pengawas. 

17 

63 2 

Perusahaan agar mengatur waktu tentang tingkat 
kesegeraan Dewan Pengawas dalam membahas 
gejala menurunnya kinerja perusahaan yang 
dituangkan dalam Board Manual. 

19 67 4 
Dewan Pengawas agar melakukan penilaian 
kinerja Direksi secara individu. 

21 70 3 
Perusahaan meningkatkan kedisiplinan terhadap 
ketepatan waktu pembuatan Laporan GCG setiap 
tahun. 

21 71 3 

Dewan Pengawas/Komite Dewan Pengawas agar 
melakukan evaluasi kinerja anggota secara 
individu sebagaimana tertuang dalam Board 
Manual pada halaman 45 mengenai Evaluasi 
Kinerja Dewan Pengawas, yaitu hasil evaluasi 
terhadap kinerja Dewan Pengawas secara 
keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota 
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Dewan Pengawas secara individual akan 
merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema 
kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota 
Dewan Pengawas. 

22 72 1 

(a) Kebijakan pedoman/tata tertib Rapat Dewan 
Pengawas harus mengatur pelaksanaan 
evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya. 

(b) Kebijakan pedoman/tata tertib Rapat Dewan 
Pengawas harus mengatur 
pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan 
arahan/keputusan RPB terkait dengan usulan 
Direksi. 

22 73 3 
Anggota Dewan Pengawas agar aktif menghadiri 
rapat-rapat Dewan Pengawas selama satu tahun. 

22 74 2 
Anggota Dewan Pengawas agar membuat laporan 
terkait tindak lanjut keputusan yang dihasilkan 
dalam setiap rapat. 

22 75 2 

(a) Sekretaris Dewan Pengawas agar 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Sekretariat Dewan Pengawas secara 
maksimal terutama mencakup kegiatan 
administrasi kesekretariatan di lingkungan 
Dewan Pengawas. 

(b) Sekretaris Dewan Pengawas agar 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Sekretariat Dewan Pengawas secara 
maksimal. terutama mencakup 
penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas 
dan rapat/pertemuan antara Dewan 
Pengawas dengan Pemilik Modal, Direksi, 
maupun pihak-pihak terkait lainnya. 

(c) Sekretaris Dewan Pengawas agar 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Sekretariat Dewan Pengawas secara 
maksimal terutama mencakup penyediaan 
data/informasi yang diperlukan oleh Dewan 
Pengawas dan komite-komite di lingkungan 
Dewan Pengawas  yang berkaitan dengan: (1) 
monitoring tindak lanjut hasil keputusan, 
rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas; 
(2) bahan/materi yang bersifat administrasi 
mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam 
mengelola perusahaan; (3) dukungan 
administrasi serta monitoring berkaitan 
dengan hal-hal yang harus mendapatkan 
persetujuan atau rekomendasi dari Dewan 



 

16 

 

Pengawas  sehubungan dengan kegiatan 
pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh 
Direksi; 

23 76 1 

Sekretaris Dewan Pengawas agar melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan 
Pengawas secara maksimal terutama mencakup 
pengumpulan data-data teknis yang berasal dari 
komite-komite di lingkungan Dewan Pengawas 
dan tenaga ahli Dewan Pengawas untuk 
keperluan Dewan Pengawas. 

23 76 2 
Pengadministrasian surat keluar dan surat masuk 
ke Dewan Pengawas dan dokumen lainnya agar 
diatur secara terstruktur dan tertib. 

23 77 3 

Pendokumentasian atas hasil rapat Dewan 
Pengawas agar dapat dilakukan secara memadai, 
meliputi:  
a. Risalah Rapat agar dibuat untuk setiap rapat 

Dewan Pengawas. 
b. Risalah rapat mencantumkan dinamika rapat 

dan hasil evaluasi pelaksanaan keputusan 
rapat sebelumnya serta keputusan rapat.  

c. Setiap anggota Dewan Pengawas agar dapat 
menerima salinan risalah rapat terlepas dari 
status kehadiran anggota.  

d. Validasi risalah rapat dilakukan sesuai 
dengan tata tertib yang ditetapkan atau 
maksimal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
setelah rapat selesai dilaksanakan.  

e. Risalah rapat asli agar disimpan di 
Perusahaan.  

f. Risalah rapat asli agar dapat diakses oleh 
seluruh angota Dewan Pengawas.  

23 78 1 

Sekretaris Dewan Pengawas agar dapat 
meningkatkan kinerja dalam hal menyediakan 
data/informasi terkait dengan monitoring hasil 
keputusan, rekomendasi, dan arahan Dewan 
Pengawas. 

23 78 2 

Sekretaris Dewan Pengawas agar dapat 
meningkatkan kinerja dalam hal menyediakan 
bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai 
laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola 
Perusahaan. 
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23 78 3 

Sekretaris Dewan Pengawas agar dapat 
meningkatkan kinerja dalam hal menyediakan 
data/informasi yang berkaitan dengan dukungan 
administrasi dan monitoring yang berkaitan 
dengan hal-hal yang harus mendapatkan 
persetujuan atau rekomendasi dari Dewan 
Pengawas sehubungan dengan kegiatan 
pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh 
Direksi. 

24 81 3 
Program kerja tahunan Komite Audit dan Komite 
Pemantauan Manajemen Risiko agar memuat 
telaah untuk self-assessment kinerja Komite. 

 
Total Area of Improvement untuk Aspek III Dewan Pengawas adalah sebanyak 32 
rekomendasi. 
 
 
 
IV. Aspek Direksi  

 

Skor capaian sebesar 30,013 dari nilai bobot sebesar 35.000 atau 85,75%, 
yang mendapat klasifikasi kualitas penerapan GCG “Sangat Baik”. 

 
IV.1. Praktik yang Sejalan  
 

Kode 
Praktik yang Sejalan 

Indikator Parameter Faktor Uji 

25 84 1,2,3 
Direksi yang baru diangkat mengikuti program 
pengenalan yang diselenggarakan oleh 
Perusahaan. 

25 85 1,3 
Direksi melaksanakan program pelatihan dalam 
rangka meningkatkan kompetensi anggota 
Direksi sesuai kebutuhan. 

26 86 1,3,4 
Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi 
yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. 

26 87 1,3,5 

Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan 
operasional dan standar operasional baku (SOP) 
untuk proses bisnis inti (core business) 
Perusahaan. 

26 88 1,2,3 

Direksi menetapkan mekanisme pengambilan 
keputusan atas tindakan perusahaan (corporate 
action) sesuai ketentuan perundang-undangan 
dan tepat waktu. 
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27 89 1,2,5 
Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang 
(RJPP) yang disahkan oleh RPB/Pemilik Modal. 

27 90 1,2,4,5 
Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh 
RPB/Menteri/Pemilik Modal. 

27 91 4,5 

Direksi menempatkan karyawan pada semua 
tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi 
jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk 
seluruh jabatan dalam Perusahaan. 

27 92 1,2,3,4,5 

Direksi memberikan respons terhadap usulan 
peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan 
pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi 
perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat 
lainnya. 

27 93 1,2,3,4 

Direksi merespons isu-isu terkini dari eksternal 
mengenai perubahan lingkungan bisnis dan 
permasalahannya secara tepat waktu dan 
relevan. 

28 94 1,2,3 

Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai 
dengan RKAP dan mengambil keputusan yang 
diperlukan setelah melalui analisis yang 
memadai dan tepat waktu. 

28 95 2,3 

Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran 
dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan 
dalam organisasi (struktural) yang diterapkan 
secara obyektif dan transparan. 

28 96 1,2 

Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan 
RKAP dan diturunkan secara berjenjang di 
tingkat unit, sub unit. dan jabatan di dalam 
organisasi (struktural) di dalam organisasi.   

28 97 1,2 
Direksi melakukan analisis dan evaluasi 
terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit 
di bawah Direksi. 

28 98 1,2,3 
Direksi melaporkan pelaksanaan sistem 
manajemen kinerja kepada Dewan Pengawas. 

28 99 1,2 
Direksi menyusun dan menyampaikan kepada 
RPB/Pemilik Modal tentang usulan insentif 
kinerja untuk Direksi. 

28 100 5 
Direksi menerapkan sistem tentang teknologi 
informasi sesuai dengan kebijakan yang telah 
ditetapkan. 

28 101 3 
Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu 
produk dan pelayanan. 

28 102 2,5,7,8 
Direksi melaksanakan pengadaan barang dan 
jasa yang menguntungkan bagi Perusahaan, 
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baik harga maupun kualitas barang dan jasa 
tersebut. 

28 103 1,4,5,6 

Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja, 
dan memberikan remunerasi yang layak, dan 
membangun lingkungan SDM yang efektif 
mendukung pencapaian Perusahaan. 

29 105 1,3,4 

Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan 
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan 
standar akuntansi keuangan yang berlaku umum 
di Indonesia (SAK). 

29 106 2,3,4,6,7,8 
Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai 
dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

29 107 1,2,3,5 
Direksi menetapkan dan menerapkan sistem 
pengendalian internal untuk melindungi dan 
mengamankan investasi dan aset Perusahaan. 

29 108 1,2,3,4 
Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI 
dan auditor eksternal (KAP dan BPK). 

30 109 1,2 
Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. 

30 110 1,2,3 
Perusahaan menjalankan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan perjanjian dengan 
pihak ketiga. 

31 111 
1,2,3,4,5, 

6,7,8 
Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan. 

31 112 3 Pelaksanaan hubungan dengan pemasok. 

31 113 1,2,3,4 Pelaksanaan hubungan dengan kreditur. 

31 114 1,2,3 Pelaksanaan kewajiban kepada negara. 

31 115 1 
Pelaksanaan hubungan dengan karyawan 
Perusahaan. 

31 116 1,2,3 
Terdapat prosedur tertulis untuk menampung 
dan menindaklanjuti keluhan-keluhan 
stakeholders. 

31 117 1,2 
Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang 
Saham secara konsisten dan berkelanjutan. 

31 118 1,2,3,4,5 
Perusahaan melaksanakan tanggung jawab 
sosial perusahaan untuk mendukung 
keberlanjutan operasi Perusahaan. 

32 119 1,2,3 

Direksi menetapkan kebijakan tentang 
mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural 
untuk mencegah pengambilan keuntungan 
pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan 
kepentingan. 

32 120 1,2,3,4 
Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah 
benturan kepentingan. 
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33 121 1,2,3,4,5 
Direksi melaporkan informasi-informasi yang 
relevan kepada Pemilik Modal dan Dewan 
Pengawas. 

33 122 1,2,3 

Direksi memberikan perlakuan yang sama 
(fairness) dalam memberikan informasi kepada 
Pemegang Saham dan anggota Dewan 
Pengawas. 

34 123 1 

Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat 
Direksi, minimal mengatur etika rapat dan 
penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut 
hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas 
arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan 
Pengawas. 

34 124 1 
Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai 
kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap 
bulan. 

34 125 1,2 

Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi 
maupun rapat Direksi dan Dewan Pengawas, jika 
tidak dapat hadir yang bersangkutan harus 
menjelaskan alasan ketidakhadirannya. 

34 126 1,2 
Direksi melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya. 

34 127 1,2 
Direksi menindaklanjuti arahan dan/atau 
keputusan Dewan Pengawas. 

35 128 1,2,3 
Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan 
Intern yang ditetapkan oleh Direksi. 

35 129 1,2,4,5 
SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan 
faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam 
pelaksanaan tugasnya. 

35 130 
1,2,3, 
4,5,6 

SPI melaksanakan pengawasan intern untuk 
memberikan nilai tambah dan memperbaiki 
operasional perusahaan. 

36 131 1,2,3 
Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-
faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan 
tugasnya. 

36 132 2,3,4,5 Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya. 

36 133 2 
Direksi mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris 
Perusahaan. 

37 134 1,2 
Direksi menyelenggarakan RPB sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar 
dan peraturan perundang-undangan. 

37 135 2,4 

Direksi menyediakan akses serta penjelasan 
lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan 
penyelenggaraan RPB agar dapat 
melaksanakan hak-haknya berdasarkan 
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anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan. 

 
 

IV.2. Not Applicable 
 

Kode 

Not Applicable Indicator 
Indikator Parameter 

Faktor 
Uji 

28 104 1,2,3,4 
Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk 
anak perusahaan (subsidiary governance) 
dan/atau perusahaan patungan. 

36 132 3 

Sekretaris Perusahaan belum membuat, 
memelihara, dan menyimpan Risalah RJPP tahun 
2020-2024 karena RJPP tahun tersebut baru 
dibahas pada tahun 2021 

 
 
IV.3. Area of Improvement (AOI) 
 

Kode 
Area of Improvement 

Indikator Parameter 
Faktor 

Uji 

25 84 1 
Perusahaan membuat SOP/Pedoman tata cara 
yang mengatur proses pengenalan Direksi di 
lingkungan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI. 

25 85 2 
Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
Direksi yang memuat tentang kegiatan pelatihan 
bagi anggota Direksi setiap tahunnya. 

26 87 2 

Perusahaan membuat business mapping untuk 
mengetahui seluruh proses bisnis inti Perusahaan 
sehingga dapat dilakukan pengecekan dan 
analisis terhadap SOP yang menjadi bisnis inti 
perusahaan. 

26 87 4 
Masing-masing Unit Kerja harus mampu 
melaksanakan bisnis sesuai dengan SOP yang 
telah ditetapkan. 

26 87 5 

Divisi Terkait agar dapat menindaklanjuti hasil 
peninjauan dan revisi yang diberikan oleh Direksi 
serta membuatkan laporan hasil tindak lanjut 
peninjauan masing-masing Divisi. 

27 89 3 
Risalah Rapat dengan Dewan Pengawas dan 
Menteri harus terdokumentasi dengan baik 
sebagai bukti pelaksanaan suatu kegiatan. 
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27 89 4 

Penyampaian rancangan RJPP kepada Pemilik 
Modal harus dilakukan tepat waktu atau sesuai 
ketentuan jadwal yang ditentukan, yaitu pada 31 
Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan. 

27 91 1 
Perusahaan membuat SOP mengenai tata cara 
pelaksanaan promosi, demosi, dan mutasi di 
Perusahaan. 

27 91 2 

Perusahaan agar dapat mengisi beberapa jabatan 
yang kosong dalam organisasi didukung dengan 
upaya-upaya dalam rangka mengisi jabatan yang 
kosong dalam struktur organisasi perusahaan 
dengan membuat Daftar Talent, Job Posting 
Internal, dan Assessment. Namun, sampai tahun 
2020 masih belum mendapatkan calon kandidat 
yang diputuskan untuk mengisi jabatan tersebut.  
Meskipun, pada praktiknya setiap jabatan yang 
belum terpenuhi/kosong, pekerjaan yang menjadi 
tanggung jawab jabatan tersebut ditanggung oleh 
Pelaksana Harian (PLH) yang ditetapkan oleh 
pihak SDM. 

27 91 4 
Dewan Pengawas agar dapat memberikan arahan 
terkait rencana promosi dan mutasi satu level di 
bawah Direksi 

28 95 1 

Prosedur operasional standar atas pengukuran 
dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan 
(struktural) dalam Perusahaan pada 
implementasinya tidak terbatas namun sebaiknya 
mencakup seluruh jajaran level dalam struktur 
organisasi. 

28 96 1 

Setiap Divisi agar dapat meningkatkan kinerja 
yang mampu mendorong tercapainya target 
kinerja untuk setiap posisi kedudukan dalam 
struktur organisasi perusahaan. 

28 98 4 
Direksi sebaiknya memiliki tingkat pencapaian 
target kinerja secara individu. 

28 100 1 

(a) Divisi Teknologi Informasi wajib membuat dan 
mendokumentasikan ITMP dan ITDP khusus 
ranah Teknologi Informasi yang sah dan 
terencana. 

(b) Menelaah Buku Panduan dan melakukan 
penyesuaian dengan perkembangan dalam 
Sistem E-Office dan E-Ticketing DAMRI. 

28 100 2 
Divisi TI agar membuat Master Plan secara 
terpisah dari Divisi Perencanaan dan 
Pengembangan. 
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28 100 3 

Perusahaan mengarahkan untuk setiap 
divisi/divisi regional/cabang untuk membuat dan 
mendokumentasikan laporan tindak lanjut atas 
usulan/rekomendasi dari hasil audit setiap 
tahunnya. 

28 100 4 
Perusahaan harus membuat standardisasi dalam 
penulisan Laporan Kegiatan untuk masing-masing 
divisi. 

28 102 1 

Perusahaan membuat Pedoman Pengadaan 
Barang/Jasa Perum DAMRI yang mengacu pada 
peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu 
Per-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa BUMN. 

28 102 2 

Perusahaan membuat ketentuan mengenai 
kriteria informasi terkait kebijakan pengadaan 
yang diperbolehkan untuk diakses secara umum 
(pemasok/calon pemasok) 

28 102 3 
Setiap Divisi/Unit membuat Rencana 
Pengadaan/Divisi dan dituangkan dalam RKAP 
tahunan. 

28 102 6 
Divisi Pengadaan barang dan jasa agar dapat 
membuat laporan hasil tindak lanjut (bila ada) dari 
hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). 

28 103 1 
Divisi Kapital Manusia agar melakukan tindak 
lanjut atas hasil Evaluasi Pelatihan Karyawan. 

28 103 2 
Perusahaan membuat SOP yang mengatur 
Sistem Pelaksanaan Program Pendidikan dan 
Pelatihan di lingkungan Perum DAMRI. 

28 103 3 
Perusahaan harus melakukan evaluasi rutin serta 
menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian dalam 
pelaksanaan K3 setiap tahunnya. 

28 103 4 

Divisi Kapital Manusia agar memanfaatkan hasil 
penilaian performance appraisal Karyawan secara 
maksimal dengan melakukan analisis kemampuan 
secara soft skilli, hard skill, juga kompetensi 
karyawan 

28 103 7 

(a) Perusahaan membuat program sosialisasi 
khusus mengenai kebijakan pemberian 
reward and punishment yang mencakup 
seluruh karyawan di lingkungan Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI secara berkala untuk 
meningkatkan motivasi dan semangat pekerja 
dan juga menanamkan kedisiplinan serta 
tanggung jawab karyawan. 
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(b) Perusahaan agar dapat meningkatkan 
penerapan sistem reward kepada karyawan 
individu secara konsisten. 

28 103 8 

Perlu dilakukan tinjauan kembali terhadap 
SK.1382/HK.001/DAMRI-2017 tentang 
Pemberlakuan Pedoman Pengungkapan 
Informasi di Lingkungan Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI mengikuti peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

29 105 2 

Kebijakan Akuntansi yang belum sepenuhnya 
diterapkan secara konsisten meskipun telah 
dilakukan sosialisasi kepada Kantor Cabang 
mencerminkan bahwa Perusahaan perlu 
melakukan pengembangan SDM yang mampu 
meningkatkan motivasi dan kedisiplinan karyawan 
agar performansi setiap proses bisnis dapat 
berjalan dengan baik. 

29 105 3 

Perusahaan agar dapat meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas dalam pembuatan laporan 
keuangan triwulanan dan tahunan sesuai dengan 
SAK yang berlaku dan diterbitkan tepat waktu. 

29 106 1 
Perusahaan sebaiknya memiliki Buku ISO versi 
original. 

29 106 3 

Sosialisasi mengenai Manajemen Risiko perlu 
dilakukan secara berkala untuk dapat terus 
meningkatkan pengetahuan dan skill karyawan 
dalam membuat Risk Register. 

29 106 5 

Dalam penyusunan Program Manajemen Risiko 
sebaiknya telah mempertimbangkan untuk 
dilakukan pengukuran Maturitas Manajemen 
Risiko. 

29 107 4 

(a) Perusahaan perlu membuat kebijakan 
mengenai Pembuatan Risk Best Audit untuk 
cabang yang melibatkan koordinasi antara 
Akuntansi/Keuangan-Manajemen Risiko- 
Satuan Pengawasan Intern sebagi dasar 
pemeriksaan ke Kantor Cabang. 

(b) Perusahaan perlu melakukan kerjasama 
dengan Kementerian Lingkungan Hidup 
dalam penanganan limbah bus/Perusahaan 
dan hal-hal terkait lainnya.  

30 110 4 

Perusahaan perlu melakukan kerjasama dengan 
Kementerian Lingkungan Hidup dalam 
penanganan limbah bus/Perusahaan dan hal-hal 
terkait lainnya. 



 

25 

 

31 111 4 

(a) Perusahaan perlu meningkatkan mekanisme 
penanganan keluhan melalui customer call 
dan kanal social media.  

(b) Perusahaan perlu membuatkan laporan 
terkait keluhan yang masuk dan penyelesaian 
terhadap keluhan.  

31 111 7 
Perusahaan agar membuat hasil tindak lanjut dari 
rekomendasi yang dihasilkan dari survei kepuasan 
pelanggan. 

31 111 8 
Perusahaan agar dapat meningkatkan pelayanan 
yang berdampak pada tingkat kepuasan 
pelanggan setiap tahunnya.  

31 112 1 
Perusahaan membuat SOP mengenai proses 
seleksi calon pemasok barang/jasa. 

31 112 2 
Perusahaan membuat kebijakan yang mengatur 
parameter dan metode penilaian pemasok. 

31 112 4 
Perusahaan membuat kebijakan yang mengatur 
parameter penilaian dan metode survei tingkat 
kepuasan pemasok. 

31 115 2 

(a) Perusahaan membuat kebijakan/surat 
keputusan dan SOP yang mengatur tentang 
metode penilaian pengukuran kepuasan 
karyawan di lingkungan Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI. 

(b) Perusahaan agar dapat menindak lanjuti 
perbaikan-perbaikan dari hasil survei tingkat 
kepuasan karyawan di lingkungan 
perusahaan Perum DAMRI yang tertuang 
dalam laporan tindak lanjut/output dari bukti 
atas tindak lanjut perbaikan. 

(c) Perusahaan agar menuangkan hasil dari 
tindak lanjut evaluasi kebijakan. 

31 116 1 
Perusahaan agar melakukan sosialisasi secara 
khusus mengenai mekanisme pengaduan 
Whistleblowing System (WBS) 

31 118 1 

Perusahaan agar membuat kebijakan tentang 
tanggung jawab dan lingkungan perusahaan yang 
isinya merupakan penjabaran dari pasal 74 UU 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas.  

31 118 3 
Perusahaan agar meningkatkan keefektifan 
kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. 

33 121 2 
Penyampaian laporan manajemen triwulanan 
kepada Dewan Pengawas agar disampaikan tepat 
waktu. 
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33 121 4 
Penyampaian laporan manajemen tahunan 
kepada Dewan Pengawas agar disampaikan tepat 
waktu. 

34 123 1 

a. Perusahaan membuat pedoman/tata tertib 
Rapat Direksi, yang harus mengatur evaluasi 
tindak lanjut hasil rapat sebelumnya. 

b. Perusahaan membuat pedoman/tata tertib 
Rapat Direksi, yang harus mengatur 
pembahasan atas arahan/usulan dan/atau 
keputusan Dewan Pengawas. 

34 124 2,3 
Sekretaris Perusahaan membuat penetapan 
jadwal rutin Rapat Direksi per tahunnya. 

35 129 3 

Perusahaan memberikan pelatihan dan 
pengembangan kepada tenaga auditor 
Perusahaan atau melakukan pengangkatan 
pegawai baru yang menguasai bidang pengadaan 
barang/jasa dan bidang teknologi informasi.  

36 131 2 
Perusahaan agar membentuk formasi 
menyesuaikan kebutuhan Divisi Sekretariat 
Perusahaan. 

36 132 1 

a. Sekretaris Perusahaan agar melakukan 
koordinasi penyampaian Laporan Manajemen 
Tahunan tepat waktu, yaitu lebih dari 2 (dua) 
bulan setelah tahun tutup buku berakhir 

b. Perusahaan meningkatkan kedisiplinan 
terhadap ketepatan waktu penyampaian 
laporan-laporan dan informasi yang relevan 
lainnya kepada Direksi. 

36 132 3 
Setiap Risalah Rapat Direksi sebaiknya 
menambahkan hasil evaluasi atas pelaksanaan 
keputusan rapat sebelumnya. 

36 133 1 
Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan 
tugas Sekretaris Perusahaan. 

37 134 1 

Pemanggilan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) 
dilakukan tepat waktu, yaitu paling lambat 14 
(empat belas) hari sebelum Rapat Pembahasan 
Bersama diadakan, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan 
tanggal Rapat Pembahasan Bersama /Keputusan 
Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan 
RKAP agar dilaksanakan paling lambat pada akhir 
tahun sebelum tahun anggaran berjalan. 

37 134 2 
Meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan 
pengesahan RJPP dan RKAP oleh RPB. 
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37 

135 1 

Panggilan/Undangan Rapat Pembahasan 
Bersama (RPB) harus mencakup: (1) informasi 
mengenai setiap mata acara dalam agenda RPB; 
(2) rincian RKAP, khususnya untuk RJPP. 

37 
135 3,5,6 

Risalah Rapat Direksi harus terdokumentasi 
dengan baik sebagai bukti pelaksanaan suatu 
Rapat. 

 
Total Area of Improvement untuk Aspek IV Direksi adalah sebanyak 66 rekomendasi. 
 
 
 
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi  

 
Skor capaian sebesar 7,124 dari nilai bobot sebesar 9,000 atau 79,15%. yaitu 
mendapat klasifikasi kualitas penerapan GCG “Baik”. 
 
 
V.1. Praktik yang Sejalan  
 

Kode 
Praktik yang Sejalan 

Indikator Parameter Faktor Uji 

38 136 1 

Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur 
pengendalian informasi perusahaan untuk 
mengamankan informasi perusahaan yang 
penting. 

39 138 1,3 
Terdapat media untuk penyediaan informasi 
publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan 
tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 

39 139 1,2 
Website Perusahaan mempublikasikan 
kebijakan dan informasi penting Perusahaan. 

39 140 1 
Perusahaan menyediakan media lain untuk 
mengkomunikasikan kebijakan informasi penting 
Perusahaan. 

39 141 1 
Informasi yang disediakan dalam website 
Perusahaan dan bumn.go.id dimutakhirkan 
secara berkala. 

39 142 1,2 
Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan 
dan informasi penting perusahaan yang 
disediakan dalam website Perusahaan. 

40 143 1,2 
Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum 
penyajian Laporan Tahunan. 
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40 144 1,2,3 
Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar 
Data Keuangan Penting. 

40 145 1,2,3 
Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan 
Pengawas dan Laporan Direksi. 

40 146 
1,2,3,4,5, 
6,7,8,9, 
14,15,16 

Laporan Tahunan memuat profil Perusahaan 
secara lengkap. 

40 147 

1,2,3,4,5, 
6,7,8,9,10, 

11,13, 
16,17 

Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri 
mengenai Analisis dan Pembahasan Manajamen 
atas Kinerja Perusahaan. 

40 148 
 
6,7,11,13, 

14,15 

Laporan Tahunan memuat pengungkapan 
praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 

40 149 1,2,3,4,5 
Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri 
mengenai Laporan Keuangan. 

 
 

V.2. Not Applicable 
 

Kode 
Not Applicable Indicator 

Indikator Parameter Faktor Uji 

39 140 2 

Pertemuan/gathering dengan stakeholders dan 
bentuk lainnya tidak dapat dilaksanakan 
sepanjang tahun 2020 dikarenakan adanya 
pandemi Covid-19. 

40 146 10,11,12,13 

Daftar anak perusahaan dan/atau perusahaan 
asosiasi antara lain memuat informasi, 
kronologi pencatatan saham, kronologi 
pencatatan efek, dan nama serta alamat 
lembaga dan/atau profesi penunjang pasar 
modal. 

40 147 14 

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran 
umum, memuat uraian mengenai: (1) total 
perolehan dana; (2) rencana penggunaan dana; 
(3) rincian penggunaan dana; (4) saldo; (5) 
perubahan penggunaan dana. 

40 148 4 

Komite Nominasi dan Remunerasi  mencakup 
antara lain: (1) nama, jabatan, dan riwayat 
hidup singkat anggota Komite Nominasi dan 
Remunerasi; (2) uraian tugas dan tanggung 
jawab; (3) frekuensi pertemuan dan tingkat 
kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi; 
(4) laporan singkat pelaksanaan kegiatan 
Komite Nominasi dan Remunerasi. 
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41 150 1,2 
Annual Report Award (ARA) tidak dilakukan 
sepanjang tahun 2020 

 
 
V.3. Area of Improvement (AOI) 
 

Kode 
Area of Improvement 

Indikator Parameter 
Faktor 
Uji 

38 136 2 

Perusahaan menetapkan kebijakan tentang 
pengendalian informasi perusahaan yang 
seharusnya memuat tentang prosedur 
pengungkapan informasi perusahaan kepada 
stakeholders. 

39 138 2 
Perusahaan membuat kebijakan tentang 
pengelolaan dan pemutakhiran website 
Perusahaan. 

40 147 12 
Laporan Tahunan agar memuat mengenai aspek 
pemasaran atas produk dan jasa perusahaan 
yang meliputi pangsa pasar. 

40 147 15 

Laporan Tahunan agar memuat informasi 
material, antara lain mengenai investasi, 
ekspansi, divestasi, akuisisi, dan restrukturisasi 
hutang/modal. 

40 148 1 

Laporan Tahunan pada uraian mengenai Rapat 
Dewan Pengawas agar memuat antara lain: (1) 
frekuensi pertemuan; (2) tingkat kehadiran Dewan 
Pengawas dalam pertemuan. 

40 148 2 

Laporan Tahunan agar memuat uraian Direksi 
belum memuat antara lain: (1) pengungkapan 
prosedur penetapan dan besarnya remunerasi 
anggota Direksi, yang meliputi gaji, fasilitas, 
dan/atau tunjangan lain yang diterima dari 
Perusahaan yang bersangkutan; (2) program 
pelatihan dalam rangka meningkatkan 
kompetensi Direksi. 

40 148 3 

Laporan Tahunan harus memuat uraian Frekuensi 
pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit 
dan laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite 
Audit. 

40 148 5 

Laporan Tahunan harus memuat uraian 
pelaksanaan kegiatan Komite Pemantauan 
Manajemen Risiko dan frekuensi pertemuan dan 
tingkat kehadiran Komite Pemantauan 
Manajemen Risiko. 
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40 148 8 
Laporan Tahunan agar memuat uraian tentang 
Unit Audit Internal yang mencakup antara lain: (1) 
penjelasan tentang Piagam Audit Internal; 

40 148 9 

Laporan Tahunan agar memuat uraian mengenai 
manajemen risiko perusahaan agar sepenuhnya 
mencakup antara lain: (1) penjelasan mengenai 
risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya 
risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau 
suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan 
baku, ketentuan negara lain atau peraturan 
internasional, dan kebijakan pemerintah); (2) 
upaya untuk mengelola risiko tersebut. 

40 148 10 

Laporan Tahunan harus memuat uraian mengenai 
aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan 
dengan tanggung jawab sosial perusahaan, 
terutama mengenai komitmen perusahaan 
terhadap perlindungan konsumen mencakup 
antara lain informasi tentang; (1) biaya yang telah 
dikeluarkan. 

40 148 12 

Laporan Tahunan harus memuat uraian mengenai 
aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan 
dengan tanggung jawab sosial perusahaan, 
terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara 
lain informasi tentang: (1) sertifikasi atas 
pengelolaan lingkungan; (2) biaya yang telah 
dikeluarkan. 

41 151 1 
Perusahaan agar berpartisipasi dalam CSR 
Award (Sustainability Reporting Award). 

 
Total Area of Improvement untuk Aspek V Pengungkapan Informasi dan Transparansi 
adalah sebanyak 13 rekomendasi. 
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PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI 
 
 
 

PROFIL PERUSAHAAN 
 Perusahaan Umum (Perum) DAMRI bergerak pada bidang usaha angkutan 
yang melayani angkutan barang dan penumpang, bahkan sejak zaman pendudukan 
Jepang. Sejak Indonesia merdeka, DAMRI telah berkontribusi dalam membangun 
konektivitas transportasi darat di seluruh Nusantara. Pada 25 November 1946 
berdasarkan Makloemat Menteri Perhoeboengan RI No. 01/DAM/46 dibentuklah 
"Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia", yang disingkat DAMRI, dengan 
tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bus/ truk dan angkutan 
bermotor lainnya. 
 DAMRI hadir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia sehingga turut berperan 
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga NKRI melalui konektivitas 
transportasi darat. DAMRI melaksanakan usaha pokok jasa angkutan penumpang 
dan barang untuk umum. DAMRI juga menjalankan penugasan dari pemerintah 
berupa angkutan perintis, angkutan perkotaan, dan penugasan lainnya dalam bidang 
angkutan. Melalui layanan angkutan perintis, DAMRI hadir melayani masyarakat 
terutama di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Perusahaan 
juga berkontribusi dalam penugasan beberapa proyek strategis nasional, termasuk 
dalam mendukung ekosistem kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang 
mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 
 Sesuai dengan visi dan misi, DAMRI melakukan pemutakhiran proses bisnis 
secara bertahap di Kantor Pusat, Regional, dan Cabang agar DAMRI mampu 
meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penyediaan jasa berkualitas prima 
sehingga dapat mencapai perusahaan “Top of Mind” pada para pelanggan. DAMRI 
juga akan mengembangkan bisnis-bisnis pendukung di sektor transportasi darat dan 
penguatan menuju One Stop Business Transportation Services.  

 
 

VISI, MISI, DAN NILAI PERUM DAMRI  
 
Visi 
Menjadi Perusahaan Transportasi Kelas Dunia yang Handal, Berkinerja Unggul, dan 
Berkelanjutan. 
 
Misi 

• Menyediakan alat produksi yang handal, modern, dan berbasis teknologi mutakhir 
untuk mendukung konektivitas transportasi. 

• Memberikan pelayanan yang berkualitas prima, berkeselamatan, dan berorientasi 
kepada pelanggan. 

• Mengembangkan human capital yang profesional dan inovatif untuk 
mengoptimalkan profit guna meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder. 

• Menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam aktivitas 
usaha Perusahaan. 
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• Mengembangkan diversifikasi usaha guna mendukung cara bisnis Perusahaan. 
 

Visi dan misi DAMRI telah direviu dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan 
Direksi pada tahun 2019 berdasarkan SK. 0981/HK.003/DAMRI 2019 tentang 
Penetapan Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan di Lingkungan Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI tertanggal 25 Februari 2019. 

 
Nilai Perusahaan 

Nilai-nilai inti Perusahaan dikembangkan dari budaya DAMRI yang 
memberikan semangat berkarya seluruh Insan DAMRI untuk bekerja sama, sama-
sama bekerja, dalam suasana kebersamaan adalah SMILE; yang merupakan dari 
akronim Smart, Motivation, Innovation, Learning, dan Ethics and Integrity, yang 
diselaraskan dengan Nilai Inti BUMN, yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, 
Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). 
 
 

KEGIATAN USAHA 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) DAMRI pada Pasal 8 ayat (2), Perum DAMRI melakukan 
7 (tujuh) kegiatan usaha utama sebagai berikut:  
1. Angkutan Bandara 

Angkutan Bandara merupakan salah satu segmen pelayanan yang beroperasi dari 
dan ke Bandara. Segmen Angkutan Bandara ini telah melayani 26 wilayah di 
Seluruh Indonesia meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan 
Papua. Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan ini akan terus 
memberikan pelayanan terbaik dengan tarif relatif murah, aman, dan nyaman.  

2. Angkutan Antar Kota 
Pelayanan Angkutan Antar Kota meliputi jaringan pelayanan 33 kota besar di pulau 
Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Cabang yang melayani 
Angkutan Antar Kota yaitu Serang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, 
Bandung, Bandar Lampung, Jakarta, Bogor, Banjarmasin, Palangkaraya, 
Samarinda, Surakarta, Purwokerto, Cilacap, Purworejo, Pontianak, Kefamenanu, 
Kendari, Mamuju, Mataram, Palu, Makassar, Banyuwangi, Denpasar, Malang, 
Pamekasan, Ponorogo, Manado, Gorontalo, Ambon, Jayapura. 
Angkutan Antar Kota menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek, terdiri 
atas Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar 
Provinsi (AKAP). 

• Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke 
kota lain yang melalui kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. 

• Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi 
adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah 
kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi. 

3. Angkutan Dalam Kota 
Angkutan Perkotaan melayani kebutuhan transportasi masyarakat dalam trayek 
perkotaan (dalam wilayah kota, ibukota provinsi dan kabupaten/kota), baik reguler 
maupun BRT (Bus Rapid Transit), dengan rute yang sudah ditentukan. Pelayanan 
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meliputi 10 (sepuluh) kota besar di seluruh Indonesia meliputi Medan, Batam, 
Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Makassar dan Manado 

4. Angkutan Antar Negara 
 Angkutan Antar Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melintasi 

batas negara dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek. DAMRI 
mempelopori transportasi lintas-batas antar Negara Indonesia-Malaysia, dengan 
trayek Pontianak (Indonesia)-Kuching (Malaysia). Selain itu DAMRI juga melayani 
trayek Pontianak-Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam). 

5. Angkutan Perintis 
Angkutan Perintis melayani daerah-daerah terpencil dan terisolir yang belum 
dilayani oleh perusahaan angkutan lain. Angkutan Perintis merupakan penugasan 
dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi. 
Kegiatan ini dilaksanakan di 47 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kantor 
Cabang DAMRI yang melayani Angkutan Perintis antara lain adalah Banda Aceh, 
Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, 
Serang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Kalimantan Utara, Mataram, 
Kupang, Ende, Waingapu, Kefamenanu, Mamuju, Kendari, Palu, Jayapura, 
Sorong, Serui, Biak, Nabire, Mimika, Manokwari, Marauke, Ambon, Halmahera, 
Gorontalo, Manado, Batam, Bandung, Bogor, Pekanbaru, Palangkaraya, Cilacap, 
Makassar, Jember, Banyuwangi, Denpasar, Ponorogo,  Namlea, Sarmi, dan 
Sorong Selatan. 

6. Angkutan Paket/Barang  
Angkutan Barang adalah untuk melayani pengiriman barang dengan 
menggunakan mobil barang (truck/box). Angkutan barang DAMRI tersebar di 
beberapa wilayah di Indonesia, antara lain angkutan paket/barang Jakarta, 
Pontianak, Palangkaraya, Denpasar, dan Makassar. 
DAMRI juga melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk 
tujuan Jambi, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, dan Mataram.  

7. Angkutan Travel Pariwisata 
Unit Angkutan Travel merupakan salah satu unit kerja pada DAMRI yang khusus 
melayani angkutan travel atau pariwisata dengan menggunakan kendaraan 
microbus dan bus besar. Selain angkutan yang ada di Jakarta, angkutan travel atau 
pariwisata juga tersedia di Kantor Cabang DAMRI yang lainnya di wilayah 
Indonesia. 

 
 

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI 
Susunan Dewan Pengawas Perum DAMRI sampai dengan 31 Desember 2020 

adalah sebagai berikut: 
1. Ketua Dewan Pengawas: Muhammad Salim 
2. Anggota Dewan Pengawas: Teguh Pristiwanto 
3. Anggota Dewan Pengawas: Yudi Yudhawan 
4. Anggota Dewan Pengawas: Yuli Harsono 
 
Pada saat Laporan ini dibuat, telah terjadi perubahan pejabat Ketua Dewan 

Pengawas, di mana Ketua Dewan Pengawas Perusahaan adalah Sam Budigusdian.  
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 Susunan Direksi Perum DAMRI sampai dengan 31 Desember 2020 adalah 
sebagai berikut: 

1. Direktur Utama: Setia N. Milatia Moemin 
2. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha: Sandry N Pasambuna 
3. Direktur Keuangan: Sri Purwanto 
4. Direktur Teknik dan Fasilitas: Arifin 
5. Direktur SDM dan Umum: Siti Inda Suri 

 
Pada saat Laporan ini disampaikan, telah terjadi perubahan pejabat Direktur 

Keuangan, di mana Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perusahaan adalah 
Joni Prasetiyanto.  

 
 

KINERJA KEUANGAN DAN TINGKAT KESEHATAN 
 Ikhtisar Kinerja Keuangan Perum DAMRI 5 (lima) tahun terakhir, yaitu periode 
2016-2020, adalah sebagai berikut:  
 

(dalam Rp juta) 

Uraian 2020 2019 2018 2017 2016 
Aset 1.073.471 1.276.900 1.164.445 1.213.391 1.314.677 

Liabilitas 584.224 483.992 423.396 471.533 522.714 

Ekuitas 494.425 1.276.900 1.164.445 1.213.391 1.314.677 

Pendapatan 
Usaha 

738.335 1.241.951 1.251.491 1.167.852 1.172.663 

Laba Tahun 
Berjalan 

(220.077) 43.262 21.562 7.143 40.644 

 
 
 

METODOLOGI ASSESSMENT GCG 
Tujuan Assessment GCG 

Tujuan pelaksanaan assessment penerapan GCG di Perum DAMRI adalah: 
a. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/evaluasi tingkat 

pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di Perum DAMRI, 
melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas 
penerapan GCG.  

b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di Perum DAMRI, 
serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah antara 
kriteria GCG dengan penerapan GCG di Perum DAMRI.  

c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di Perum DAMRI dan memperoleh 
masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan Good Corporate 
Governance di lingkungan Perum DAMRI;  

d. Melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen, 
infrastructure dan softstructure terkait GCG serta memberikan penilaian scoring 
berdasarkan parameter alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-
16/S.MBU/2012 terhadap praktik GCG di Perum DAMRI. 
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Periode Assessment  
 Periode penerapan GCG di Perum DAMRI yang dinilai dalam pelaksanaan 
assessment GCG ini adalah tahun buku 2020 sepanjang memiliki kaitan sebagai 
dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian. Pelaksanaan assessment GCG ini 
dilakukan mulai Februari 2021 sampai dengan Juni 2020.  

 
Parameter Penilaian 
 Penilaian dilaksanakan berdasarkan alat uji sebagaimana termuat pada 
Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang 
Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (GCG) pada BUMN. Indikator/Parameter tersebut dikelompokkan dalam 6 
(enam) faktor/aspek penerapan GCG yang terdiri atas:  
a. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara 

Berkelanjutan; 
b. Pemilik Modal/RPB; 
c. Dewan Pengawas; 
d. Direksi; 
e. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; 
f. Aspek Lainnya.  
 
Pembentukan Tim GCG  
 Pada periode assessment GCG tahun buku 2020, Perum DAMRI melakukan 
penilaian/evaluasi secara mandiri atau self-assessment sehingga dibutuhkan tim 
GCG untuk melakukan engumpulan dan analisis data hingga penyusunan laporan 
akhir penilaian/evaluasi.  
 Direksi Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI Nomor: 4825.00/HK.003/SK/00/DU/2021 tentang Pembentukan Tim 
Self Assessment Evaluasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 
Governance) Perum DAMRI Tahun Buku 2020 tertanggal 25 Februari 2021; telah 
membentuk tim dengan susunan keanggotaan, yang sampai dengan 
terselesaikannya Laporan ini adalah sebagai berikut: 
 
Penanggung Jawab : Direktur SDM dan Umum Siti Inda Suri 
Ketua   : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Sidik Pramono 
Anggota  : Yunita Mokoginta 
     Elviana Aminah Wijaya 
     Atikah Abdullah 
     Nareswari Nur Anindita 
     Sriyanto 
     Susilo Margono 
     Mohammad Ikhsan 

 
Pengumpulan data  
 Pada tahap pengumpulan data, Evaluator mempelajari uraian yang termuat 
pada setiap Aspek penerapan GCG per Indikator, per Parameter dan Faktor Uji 
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Kesesuaian (FUK) penerapannya. Kemudian, evaluator menyusun analisis 
kecukupan pelaksanaan GCG dengan menetapkan metode perolehan data yang akan 
digunakan untuk menilai setiap faktor yang diuji kesesuaian penerapannya. Dokumen-
dokumen Perusahaan yang relevan diperoleh Assessor dari pihak Perum DAMRI 
melalui tim Counterpart Perusahaan, dalam hal ini di antaranya adalah divisi-divisi di 
Kantor Pusat Perusahaan dan organ-organ Dewan Pengawas. Dalam proses ini, 
Assessor bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen.  
 Setiap faktor uji kesesuaian (FUK) yang dianalisis akan menentukan apakah 
aktivitas organ Perusahaan telah sesuai dengan parameter pengujian berdasarkan 
informasi dari dokumen. Simpulan hasil analisis FUK bersifat sementara dan akan 
dilengkapi dengan 2 (dua) tahap pengumpulan data, yaitu: 
a. Penyebaran Kuesioner  

Pada tahap pertama pengumpulan data, Assessor melakukan penyebaran 
kuesioner kepada counterpart terkait untuk membantu pengumpulan dokumen 
terkait aspek dan faktor yang diujikan kesesuaiannya. Hasil dari kuesioner akan 
diteliti dan ditentukan validitasnya untuk mendukung data pengujian faktor uji untuk 
setiap parameter dan indikatornya.   

b. Wawancara dan/atau Observasi 
Materi wawancara disusun berdasarkan kesimpulan sementara dari review 
dokumen dan kuesioner. Materi wawancara adalah praktik-praktik GCG yang tidak 
dapat diperoleh dari metode review dokumen mapun isian atas kuesioner yang 
telah diberikan.  

 
Analisis Data  

Pada tahap ini evaluator bertugas untuk menganalisis seluruh data dan 
informasi yang telah dikumpulkan untuk menilai pemenuhan faktor uji kelayakan 
(FUK) dalam setiap parameter/subindikator. Membandingkan pemenuhan faktor-
faktor yang diuji kesesuaian penerapannya pada setiap parameter/subindikator 
dengan pelaksanaan GCG sesuai data dan informasi yang diperoleh selama 
penyebaran kuesioner dan wawancara, meliputi penjelasan kelemahan dan/atau 
kekuatan yang dimiliki oleh Perusahaan. Evaluator juga berfungsi untuk melakukan 
identifikasi permasalahan terkait dengan kelemahan penerapan GCG pada seluruh 
faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap 
parameter/subindikator dengan memberikan usulan rekomendasi.  

Untuk tingkat pemenuhan penerapan GCG oleh Perusahaan untuk setiap 
faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap 
parameter/subindikator ditetapkan sebagai berikut:  
a. Keberadaan Kebijakan/SOP/Peraturan yang melandasi proses yang dilaksanakan 

oleh organ Perum DAMRI (Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi), 
termasuk kelengkapan muatan kebijakan/peraturan/SOP; 

b. Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/peraturan; 
c. Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses; 
d. Rencana pelaksanaan atas proses sesuai kebijakan/SOP/peraturan; 
e. Pelaksanaan proses pada organ-organ Perusahaan sesuai dengan 

kebijakan/SOP/peraturan/keluaran/output atas proses yang dilaksanakan organ 
Perusahaan; 
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f. Kualitas keluaran/output yang dihasilkan.  
 

Tingkat pemenuhan “faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya” 
dikategorikan/diberikan nilai dalam lima tingkatan, sebagai berikut:  

 

Tingkat Capaian Peringkat 
1 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 > 85 Sangat Baik 

2 75 < 𝑋 ≤ 85 Baik 

3 60 < 𝑋 ≤ 75 Cukup Baik 

4 50 < 𝑋 ≤ 60 Kurang Baik 

5 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 ≤ 50 Tidak Baik 

 
Kesimpulan  

Setelah melakukan analisis penerapan GCG per parameter/subindikator, 
Assessor dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan tingkat pemenuhan setiap 
parameter/subindikator beserta penjelasannya, dengan berpedoman pada faktor-
faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.  
 
Pelaporan  

Pelaporan hasil penialaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan 
akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG Perum DAMRI. Laporan 
hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG disusun sesuai dengan format sebagai 
berikut:  
a. Halaman judul; 
b. Daftar isi; 
c. Daftar lampiran; 
d. Ringkasan Eksekutif; 
e. Simpulan dan rekomendasi; 
f. Profil perusahaan dan metodologi; 
g. Uraian hasil penilaian/evaluasi 
h. Lampiran.  

 
Lampiran laporan hasil penilaian/evaluasi terdiri atas: 

a. Ringkasan nilai akhir faktor penerapan GCG dan klasifikasi penilaian/evaluasi 
beserta kesimpulan umum hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG; 

b. Daftar capaian nilai/skor per indikator/parameter serta per faktor uji; 
c. Daftar usulan rekomendasi berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut.  
 

Untuk evaluasi penerapan GCG, laporan memuat realisasi pelaksanaan 
rencana tindak lanjut (action plan) dari rekomendasi hasil penilaian periode 
sebelumnya, hambatan yang terjadi (jika ada) dan rencana penyelesaiannya. 
Penyajian informasi pelaksanaan rencana tindak lanjut merupakan subbagian pada 
uraian hasil evaluasi. Selanjutnya, hasil penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada 
Pemilik Modal (Menteri Badan Usaha Milik Negara) bersamaan dengan penyampaian 
Laporan Tahunan. Laporan Tahunan yang dimaksud adalah Laporan Penilaian 
Penerapan GCG Perum DAMRI atau Laporan Evaluasi Penerapan GCG Perum 
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DAMRI menjadi yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan Good Corporate 
Governance Perum DAMRI yang dimuat dalam Laporan Tahunan Perum DAMRI. 
 



1 

 

URAIAN HASIL PENILAIAN/EVALUASI 
 
 

ASPEK KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN  

INDIKATOR/PARAMETER 

ANALISIS PENERAPAN 
GCG (KEKUATAN DAN 

KELEMAHAN PENERAPAN 
GCG) 

REFERENSI 
PEMENUHAN ATURAN/BEST 

PRACTICE DAN USULAN 
REKOMENDASI 

KESIMPULAN/PENILAIAN 

BOBOT 
TINGKAT 

PEMENUHAN 
SKOR 

1 Perusahaan memiliki pedoman tata kelola Perusahaan yang baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). 1,218 0,991 1,207 

 1 

Perusahaan memiliki 
Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 
(GCG Code) yang ditinjau 
dan dimutakhirkan secara 
berkala. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat Pedoman 

Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (GCG Code) (1). 

o Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (GCG 
Code) telah ditandatangani 
oleh Organ BUMN atau 
dikukuhkan RPB (1). 

o Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (GCG 
Code) telah mengacu 
kepada Pedoman 
Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 
(Good Corporate 
Governance) bagi Badan 
Usaha Milik Negara (1). 

o Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (GCG 
Code) telah ditinjau dan 
dimutakhirkan secara 
berkala (1). 

1. Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan tahun 
2019; 
 

 

0,609 1,000 0,609 



2 

Perusahaan memiliki 
Pedoman Perilaku yang 
ditinjau dan dimutakhirkan 
secara berkala. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat Pedoman 

Perilaku (Code of Conduct) 
(1). 

o Pedoman Perilaku (Code of 
Conduct) telah 
ditandatangani oleh Direksi 
dan Dewan Pengawas (1). 

o Muatan Pedoman Perilaku, 
telah memuat: 
✓ Pernyataan komitmen 

Direksi dan Dewan 
Pengawas; 

✓ Nilai-nilai perusahaan 
(values); 

✓ Benturan Kepentingan; 
✓ Pemberian dan 

penerimaan hadiah, 
jamuan, hiburan, dan 
pemberian donasi; 

✓ Kepedulian terhadap 
kesehatan dan 
keselamatan kerja serta 
pelestarian; 

✓ Kesempatan yang sama 
untuk mendapatkan 
pekerjaan dan promosi; 

✓ Perlindungan informasi 
perusahaan dan 
intenagible asset; 

✓ Informasi orang dalam 
(untuk BUMN Tbk); 

✓ Perlindungan harta 
perusahaan; 

✓ Kegiatan sosial dan 
politik; 

✓ Etika yang terkait dengan 
stakeholders; 

1. Pedoman Perilaku (Code 
of Conduct) dan Etika 
Bisnis Insan DAMRI 
tahun 2019. 

Rekomendasi: 
o Perusahaan agar membuat 

dan memutakhirkan Pedoman 
Perilaku (Code of Conduct) 
yang memuat integritas 
laporan keuangan. 

0,609 0,982 0,598 
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✓ Mekanisme penegakan 
Pedoman Perilaku 
termasuk pelaporan atas 
pelanggaran; 

✓ Pelanggaran dan sanksi.  
o Pedoman Perilaku telah 

ditinjau dan 
dimutakhirkan secara 
berkala. 

Kelemahan: 
o Muatan Pedoman Perilaku 

belum memuat tentang 
Integritas Laporan 
Keuangan.  

2 Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten. 1,217 0,973 1,185 

 

3 

Direksi menunjuk seorang 
anggota Direksi sebagai 
penanggung jawab dalam 
penerapan dan 
pemantauan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat seorang 

anggota Direksi yang 
ditunjuk oleh Rapat Direksi 
sebagai penanggung jawab 
dalam penerapan dan 
pemantauan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (1)(2). 

o Tugas anggota Direksi yang 
ditunjuk oleh Rapat Direksi 
sebagai penanggung jawab 
dalam penerapan dan 
pemantauan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik, telah 
mencakup: 
✓ Menyusun rencana kerja 

yang diperlukan untuk 
memastikan perusahaan 
memenuhi Pedoman 
Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 
(Good Corporate 
Governance) pada 

1. Struktur Organisasi; 
2. Board Manual; 
3. Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan 
(RKAP) 2020; 

4. Laporan Assessment 
GCG Tahun 2019 

 0,456 1,000 0,456 



Badan Usaha Milik 
Negara dan peraturan 
perundang-undangan 
lainnya dalam rangka 
melaksanakan prinsip-
prinsip Tata Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 
(3); 

✓ Memantau dan menjaga 
agar kegiatan usaha 
perusahaan tidak 
menyimpang dari 
ketentuan yang berlaku 
(1)(2); 

✓ Memantau dan menjaga 
kepatuhan perusahaan 
terhadap seluruh 
perjanjian dan komitmen 
yang dibuat oleh 
perusahaan dengan 
pihak ketiga (1)(2). 

o Telah terdapat laporan 
mengenai pelaksanaan Tata 
Kelola Perusahaan yang 
Baik yang disampaikan 
kepada RPB/Pemilik Modal 
dan Dewan Pengawas 
minimal sekali dalam 
setahun (4). 

4 

Perusahaan menciptakan 
situasi kondusif untuk 
melaksanakan Pedoman 
Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (GCG Code) dan 
Pedoman Perilaku. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

dan panduan tambahan 
yang dapat memberikan 
panduan lebih jauh tentang 
berbagai praktik yang 
terdapat dalam Pedoman 
Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (GCG Code). 

1. Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan Tahun 2019; 

2. Pedoman Perilaku (Code 
of Conduct) dan Etika 
Bisnis Insan DAMRI 
Tahun 2019; 

3. Pedoman Pengelolaan 
Pengaduan Pelanggaran 
(Whistleblowing System); 

Rekomendasi: 
o Perusahaan agar 

mengadakan sosialisasi dan 
evaluasi secara berkala untuk 
menambah pemahaman, 
memberikan memotivasi dan 
mengajak seluruh Insan 
Perusahaan bekerja sama 
dalam mewujudkan 

0,761 0,958 0,729 
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Kebijakan dan Panduan 
tersebut dikomunikasikan 
dan disosialisaskan kepada 
organ pendukung Dewan 
Pengawas dan karyawan 
Perusahaan (1)(5). 

o Telah terdapat kebijakan 
dan panduan tambahan 
yang dapat memberikan 
panduan lebih jauh tentang 
berbagai perkara yang 
terdapat dalam Pedoman 
Perilaku. Kebijakan dan 
Panduan tersebut 
dikomunikasikan dan 
disosialisaskan kepada 
organ pendukung Dewan 
Pengawas dan Karyawan 
Perusahaan (1)(2)(3)(4)(5)(6). 

o Seluruh anggota Direksi dan 
anggota Dewan Pengawas 
telah menandatangani 
komitmen untuk mematuhi 
Pedoman Perilaku (6). 

o Karyawan telah 
menandatangani secara 
berkala pernyataan 
kepatuhan terhadap 
Pedoman Perilaku (6). 

o Dewan Pengawas dan organ 
pendukungnya, Direksi dan 
karyawan perusahaan telah 
memiliki pemahaman yang 
baik terhadap Pedoman Tata 
Kelola Perusahaan yang 
Baik dan Pedoman Perilaku. 

o Pedoman Perilaku dan 
peraturan teknis/pedoman 

4. Pakta Integritas 
Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 
(GCG) di Perum DAMRI; 

5. Materi Sosialisasi GCG 
Tahun 2020; 

6. Pakta Integritas 
Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 
(GCG) di Perusahaan 
DAMRI; 

7. Materi Induction 
Karyawan Baru. 

 

perusahaan yang berintegritas 
tinggi dengan penerapan tata 
kelola Perusahaan yang baik. 



pelaksanaannya telah 
menjadi materi dalam proses 
induction (pengenalan) bagi 
karyawan baru (7). 

Kelemahan: 
o Dewan Pengawas dan organ 

pendukungnya, Direksi dan 
karyawan perusahaan telah 
memiliki pemahaman yang 
baik terhadap Pedoman Tata 
Kelola Perusahaan yang 
Baik dan Pedoman Perilaku. 
Namun, Perusahaan belum 
secara konsisten 
menerapkan tata kelola yang 
baik dalam praktik 
keseharian.  

 

3 Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 0,608 1,000 0,608 

 

5 

Perusahaan melakukan 
assessment terhadap 
pelaksanaan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik dan 
review secara berkala. 

Kekuatan: 
o Perusahaan telah 

melakukan pengukuran 
terhadap pelaksanaan Tata 
Kelola Perusahaan yang 
baik dalam bentuk: 
✓ Penilaian (assessment), 

yaitu program untuk 
mengidentifikasi 
pelaksanaan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik di 
perusahaan melalui 
pengukuran pelaksanaan 
dan penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang 
Baik di perusahaan (1)(2); 

✓ Evaluasi (review), yaitu 
program untuk 
mendeskripsikan tindak 

1. Laporan Assessment 
Good Corporate 
Governance (GCG) 
tahun 2018; 

2. Laporan Assessment 
Good Corporate 
Governance (GCG) 
tahun 2019; 

o  0,304 1,000 0,304 
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lanjut pelaksanaan dan 
penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik di 
Perusahaan yang 
dilakukan pada tahun 
berikutnya setelah 
penilaian (1)(2). 

Kelemahan: 
o Hasil assessment/penilaian 

dan evaluasi GCG tahun 
2019 tidak dilaporkan dalam 
Laporan Tahunan 2019 
karena mengalami 
keterlambatan pengesahan, 
yaitu Laporan hasil penilaian 
GCG tahun 2019 baru bisa 
disahkan pada tahun 2021 
(2). 

6 

Pelaksanaan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 
menjadi salah satu unsur 
Key Performance indicator 
(KPI) yang dituangkan 
dalam Kontrak Manajemen. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat KPI 

mengenai pelaksanaan Tata 
Kelola Perusahaan yang 
Baik yang dituangkan dalam 
Kontrak Manajemen; KPI 
mengenai pelaksanaan Tata 
Kelola Perusahaan yang 
Baik dapat berupa kualitas 
penerapan GCG (Skor 
Penilaian GCG), dapat juga 
mengenai pelaksanaan 
unsur-unsur GCG antara lain 
penerapan manajemen 
risiko,  pengendalian intern, 
pengawasan intern (audit 
internal), pelaksanaan 
mekanisme pelaporan atas 
dugaan penyimpangan,  tata 
kelola teknologi informasi, 

1. Kontrak Manajemen 
tahun 2020; 

2. Laporan Manajement 
Triwulan I, II, dan III 
tahun 2020; 

3. Laporan Manajemen 
tahun 2020 

 0,304 1,000 0,304 



dan pedoman perilaku etika 
(code of conduct) (1). 

o Tingkat pencapaian telah 
memadai atas KPI mengenai 
pelaksanaan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 
tersebut (2)(3). 

4 Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 1,370 1,000 1,370 
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Perusahaan memiliki 
kebijakan tentang 
kepatuhan pelaporan harta 
kekayaan penyelenggara 
negara bagi Dewan 
Pengawas, Direksi dan 
pejabat satu tingkat di 
bawah Direksi. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat 

kebijakan/SOP tentang 
pengelolaan terhadap 
kepatuhan dan penyampaian 
LHKPN (1). 

o Telah terdapat keputusan 
Direksi tentang Jabatan 
dalam organisasi BUMN 
yang ditetapkan sebagai 
Penyelenggaraan Negara 
yang wajib menyampaikan 
LHKPN kepada KPK. 
Menetapkan Penyelenggara 
Negara (PN) Perum DAMRI 
yang wajib lapor LHKPN 
yang selanjutnya disebut 
Pejabat adalah sebagai 
berikut: (a) Dewan 
Pengawas, (b) Direksi; (c) 
Kepala Divisi; (d) Kepala Unit 
Bisnis; (e) Area Manager; (f) 
Direktur SBU TJBW; (g) 
General Manager (1). 

o Telah terdapat keputusan 
Direksi tentang pejabat 
perusahaan yang ditugaskan 
melaksanakan koordinasi 
dengan KPK berkaitan 

1. Surat Keputusan Direksi 
Perum DAMRI Nomor: 
2278/KP.004/SK/00/DU/
XII-2019 tentang Wajib 
Lapor Laporan Harta 
Kekayaan 
Penyelenggaraan 
Negara (LHKPN) di 
Lingkungan Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI 
tanggal 31 Desember 
2019. 

 0,609 1,000 0,609 



9 

 

dengan pengelolaan LHKPN 
di lingkungan perusahaan. 
Divisi SDM merupakan unit 
pengelola yang bertugas 
untuk melakukan koordinasi 
dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dan melakukan 
monitoring serta evaluasi 
kepatuhan Pelaporan 
LHKPN oleh para pejabat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum Pertama (1). 

o Telah terdapat 
kebijakan/peraturan 
mengenai pemberian sanksi 
terhadap Penyelenggara 
Negara yang belum 
memyampaikan LHKPN 
sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Bagi Pejabat yang tidak 
melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud, 
kecuali Dewan Pengawas 
dan Direksi, akan terlebih 
dahulu dikenakan sanksi 
administrasi berupa 
pemberian peringatan 
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali 
oleh Direktur SDM dan 
Umum Perum DAMRI, 
dengan masing-masing 
tenggat waktu surat selama 
1 (satu) minggu (1). 

8 
Penyelenggara 
Negara/Wajib Lapor 
memahami kebijakan/SOP 

Kekuatan: 
o Telah terdapat pelaksanaan 

sosialisasi dan bimbingan 

1. Surat ke Dewan 
Pengawas Perum 
DAMRI Nomor: 

Rekomendasi: 
o Pelaksanaan sosialisasi dan 

bimbingan teknis kepada 

0,304 1,000 0,304 



tentang kepatuhan 
pelaporan harta kekayaan 
penyelenggara negara. 

teknis tentang LHKPN 
kepada pegawai terkait (1)(2). 

o Penyelenggara Negara telah 
mampu menyusun LHKPN 
secara tepat waktu sesuai 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku (3). 

Kelemahan: 
o Telah terdapat pelaksanaan 

sosialisasi dan bimbingan 
teknis tentang LHKPN 
kepada pegawai terkait. 
Namun, Sosialisasi dan 
Bimbingan teknis masih 
dilakukan secara informal.  

4639/KP.001/SKU/00/
DSU/XII-2020 tanggal 
30 Desember 2020 
tentang Kewajiban atas 
Pelaporan LHKPN 
Tahun 2020; 

2. Surat ke Direksi Perum 
DAMRI Nomor: 
4640/KP.001/SKU/00/
DSU/XII-2020 tanggal 
30 Desember 2020 
tentang Kewajiban atas 
Pelaporan LHKPN 
Tahun 2020; 

3. Laporan Rekapitulasi 
Penyampaian LHKPN 
Tahun 2020. 

karyawan terkait agar 
dilakukan secara terstruktur 
dan formal. 
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Perusahaan melaksanakan 
kebijakan/SOP tentang 
kepatuhan pelaporan harta 
kekayaan penyelenggara 
negara. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat tingkat 

kepatuhan Penyelenggara 
Negara di Perusahaan 
dalam menyampaikan 
LHKPN (1). 

o Telah terdapat pelaporan 
berkala tentang 
perkembangan pemenuhan 
kewajiban menyampaikan 
LHKPN kepada KPK (1). 

o Tidak terdapat pemberian 
teguran/sanksi bagi 
Penyelenggara Negara yang 
belum/tidak menyampaikan 
LHKPN sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

1. Laporan Rekapitulasi 
Penyampaian LHKPN 
Tahun 2020. 

 0,457 1,000 0,457 

5 Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 1,370 0,916 1,256 

 
10 

Perusahaan memiliki 
ketentuan/kebijakan 

Kekuatan: 1. Surat Keputusan 
Direksi Perum DAMRI 

Rekomendasi: 0,304 0,875 0,266 
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tentang Pengendalian 
Gratifikasi. 

o Telah terdapat 
kebijakan/ketentuan tentang 
Pengendalian Gratifikasi (1). 

o Telah terdapat 
kebijakan/ketentuan tentang 
Pengendalian Gratifikasi 
yang meliputi Komitmen 
Dewan Pengawas dan 
Direksi, ketentuan-ketentuan 
tentang gratifikasi, fungsi 
yang ditugaskan mengelola 
gratifikasi, mekanisme 
pelaporan gratifikasi, 
pemantauan atas 
pelaksanaan dan sanksi atas 
penyimpangan ketentuan 
gratifikasi (2). 

Nomor: 
SK.1380/HK.001/DAM
RI-2017 tentang 
Pengendalian 
Gratifikasi di 
Lingkungan Perum 
DAMRI tanggal 27 
Desember 2017. 

2. Surat Keputusan 
Direksi Perum DAMRI 
Nomor: 
0736.00/HK.003/SK/00
/DU/2020 tentang 
Pedoman 
Pengendalian 
Gratifikasi di 
Lingkungan Perum 
DAMRI tanggal 26 
Oktober 2020. 

o Perusahaan agar 
memutakhirkan 
kebijakan/ketentuan 
Pengendalian Gratifikasi yang 
meliputi Komitmen Dewan 
Pengawas dan Direksi, 
ketentuan-ketentuan tentang 
gratifikasi, fungsi yang 
ditugaskan mengelola 
grtifikasi, mekanisme 
pelaporan gratifikasi, 
pemantauan atas pelaksanaan 
dan sanksi atas 
penyimpangan ketentuan 
gratifikasi. 

11 

Perusahaan melaksanakan 
upaya untuk meningkatkan 
pemahaman terhadap 
kebijakan/ketentuan 
pengendalian gratifikasi. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat pelaksanaan 

komunikasi dan sosialisasi 
tentang Pengendalian 
Gratifikasi kepada Dewan 
Pengawas, Direksi dan 
karyawan perusahaan (1). 

o Telah terdapat kegiatan 
pendistribusian ketentuan 
dan perangkat Pengendalian 
Gratifikasi di lingkungan 
perusahaan (1). 

o Telah terdapat tingkat 
pemahaman Dewan 
Pengawas, Direksi dan 
karyawan yang memadai 
terhadap kebijakan 
Pengendalian Gratifikasi (1). 

1. Surat Keputusan 
Direksi Perum DAMRI 
Nomor: 
SK.1380/HK.001/DAM
RI-2017 tentang 
Pengendalian 
Gratifikasi di 
Lingkungan Perum 
DAMRI tanggal 27 
Desember 2017. 

2. Materi Sosialisasi 
Gratifikasi 

Rekomendasi: 
o Perusahaan agar 

meningkatkan pemahaman 
Dewan Pengawas, Direksi, 
dan Karyawan mengenai 
kebijakan Pengendalian 
Gratifikasi Perum DAMRI 
melalui sosialisasi berkala 
yang dapat dibantu oleh Tim 
UPG Perum DAMRI. 

o Perusahaan agar 
meningkatkan kegiatan 
diseminasi tentang 
Pengendalian Gratifikasi 
kepada Stakeholder 
perusahaan melalui Laporan 
Pengendalian Gratifikasi 
Perum DAMRI atau sosialisasi 
antar BUMN. 

0,609 0,875 0,533 



o Telah terdapat kegiatan 
diseminasi tentang 
Pengendalian Gratifikasi 
kepada stakeholder 
Perusahaan. (2). 
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Perusahaan 
mengimplementasikan 
pengendalian gratifikasi. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kegiatan 

pengelolaan gratifikasi yang 
sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku (1). 

o Telah terdapat pelaporan 
tentang pengendalian 
gratifikasi di lingkungan 
Perusahaan (1). 

o Pedoman Pengendalian 
Gratifikasi telah ditinjau dan 
disempurnakan berkala pada 
26 Oktober 2020 (2). 

1. Laporan Pengendalian 
Gratifikasi Tahun 2020 
Perum DAMRI. 

2. Surat Keputusan 
Direksi Perum DAMRI 
Nomor: 
0736.00/HK.003/SK/00
/DU/2020 tentang 
Pedoman 
Pengendalian 
Gratifikasi di 
Lingkungan Perum 
DAMRI tanggal 26 
Oktober 2020. 

 0,457 1,000 0,457 

6 Perusahaan melaksanakan kebijakan atas system pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan 
(whistle blowing system). 

1,217 0,937 1,141 
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Perusahaan memiliki 
kebijakan tentang 
pelaporan atas dugaan 
penyimpangan pada 
perusahaan (whistle 
blowing system). 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

mengenai pelaporan atas 
dugaan penyimpangan pada 
perusahaan (whistle blowing 
system) (1). 

o Materi Pedoman penerapan 
sistem pelaporan 
pelanggaran (whistle 
blowing) telah mencakup (1): 
✓ Perlindungan pelapor; 
✓ Unit pengelola sistem 

pelaporan pelanggaran; 

1. Pedoman 
Pengelolaan 
Pengaduan 
Pelanggaran 
(Whistleblowing 
System) 2019 

 0,304 1,000 0,304 
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✓ Kewajiban untuk 
melakukan pelaporan 
atas pelanggaran; 

✓ Mekanisme 
penyampaian 
pelanggaran 
(infrastruktur dan 
mekanisme, kerahasiaan 
dan perlindungan 
pelapor, komunikasi 
dengan pelapor); 

✓ Pelaksanaan investigasi; 
✓ Pelaporan atas 

penyelenggaraan sistem 
pelaporan pelanggaran. 

14 

Perusahaan melaksanakan 
kegiatan untuk memberikan 
pemahaman atas kebijakan 
pelaporan atas dugaan 
penyimpangan (whistle 
blowing system). 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kegiatan 

sosialisasi kebijakan whistle 
blowing system kepada 
karyawan Perusahaan. 

o Telah terdapat kegiatan 
sosialisasi kebijakan whistle 
blowing system kepada 
stakeholder. 

Kelemahan: 
o Kegiatan sosialisasi 

kebijakan whistle blowing 
system kepada karyawan 
Perusahaan dan 
stakeholders dilakukan 
dalam Rapat Kerja Tahun 
2020. 

 Rekomendasi:  
o Kegiatan sosialisasi WBS 

kepada karyawan Perusahaan 
agar dilakukan secara khusus 
tanpa digabung dengan 
kegiatan lainnya. 

o Kegiatan sosialisasi WBS 
kepadast Stakeholders agar 
dilakukan secara khusus tanpa 
digabung dengan kegiatan 
lainnya. 

0,304 0,750 0,228 
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Perusahaan melaksanakan 
kebijakan tentang 
pelaporan atas dugaan 
penyimpangan pada 
perusahaan (whistle 
blowing system). 

Kekuatan: 
o Materi Pedoman penerapan 

sistem pelaporan 
pelanggaran (whistle 
blowing) telah mencakup 
Pelaporan atas 

1. Pedoman Pengelolaan 
Pengaduan Pelanggaran 
(Whistleblowing System) 
2019; 

2. Pelaporan WBS Tahun 
2020. 

 0,609 1,000 0,609 



penyelenggaraan sistem 
pelaporan pelanggaran (1). 

o Telah terdapat 
penanganan/tindak lanjut 
sesuai dengan kebijakan 
atas pengaduan yang 
diterima Perusahaan (2). 

o Telah terdapat pelaporan 
atas pelaksanaan kebijakan 
tentang pelaporan atas 
dugaan penyimpangan pada 
perusahaan (whistle blowing 
system) (2). 

o Telah terdapat 
penanganan/tindak lanjut 
sesuai dengan kebijakan 
atas pengaduan yang 
diterima Perusahaan (2). 

 JUMLAH ASPEK I 7,000 0,967 6,767 
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ASPEK PEMILIK MODAL 
 

INDIKATOR/PARAMETER 
ANALISIS PENERAPAN GCG 

(KEKUATAN DAN KELEMAHAN 
PENERAPAN GCG) 

REFERENSI 
PEMENUHAN ATURAN/BEST 

PRACTICE DAN USULAN 
REKOMENDASI 

KESIMPULAN/PENILAIAN 

BOBOT 
TINGKAT 

PEMENUHAN 
SKOR 

7 Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi. 2,423 0,976 2,365 
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Pemilik Modal 
menetapkan pedoman 
pengangkatan dan 
pemberhentian Direksi. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat pedoman 

pengangkatan dan 
pemberhentian Direksi (1). 

o Materi Pedoman pengangkatan 
dan pemberhentian, telah 
mencakup (2): 
✓ Mekanisme penjaringan 

atau nominasi calon 
anggota Direksi; 

✓ Penilaian/pengujian atas 
kepatutan dan kelayakan (fit 
and proper test) bagi 
anggota Direksi. 

 

1. Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI 
tanggal 06 Agustus 
2018. 

2. Peraturan Menteri 
Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) Nomor: 
PER-03/MBU/02/2015 
tentang Persyaratan, 
Tata Cara 
Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Anggota 
Direksi BUMN. 

 

0,346 1,000 0,346 
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Pemilik Modal 
melaksanakan penilaian 
terhadap calon anggota 
Direksi. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat Daftar Bakal 

Calon yang disetujui oleh 
Menteri Negara BUMN dan 
berisikan nama-nama yang 
diperoleh melalui proses 
penjaringan dalam rangka 
memperoleh calon anggota 
Direksi. 

o Seluruh bakal calon yang 
disetujui oleh Menteri Negara 
BUMN diundang secara tertulis 
oleh Tim dan mengikuti uji 
kelayakan dan kepatutan sesuai 
ketentuan yang berlaku, seperti:  

1. Daftar Bakal Calon 
Direksi (Confidential). 

 

0,692 1,000 0,692 



✓ UKK dilakukan oleh Tim 
terhadap: (1) bakal calon 
anggota Direksi yang telah 
menyelesaikan masa 
jabatannya untuk diangkat 
menjadi anggota Direksi 
pada jabatan yang berbeda 
atau menjadi anggota 
Direksi pada BUMN yang 
lain; (2) bakal calon anggota 
Direksi yang berasal dari 
pejabat eselon I dan II 
instansi Pemerintah; 

✓ UKK dilakukan oleh 
lembaga profesional dan 
dievaluasi oleh Tim 
terhadap bakal calon. 

o Telah terdapat penetapan hasil 
akhir UKK dan Evaluasi oleh 
Tim dan disampaikan kepada 
Menteri Negara BUMN. 

o Telah dilakukan pelaksanaan 
uji kelayakan dan kepatuhan, 
seperti: 
✓ Telah terdapat Tim yang 

dibentuk untuk 
melaksanakan uji kelayakan 
dan kepatutan. 

✓ Pelaksanaan uji kelayakan 
dan kepatutan menilai 
semua kriteria penilaian 
Direksi yang ditetapkan 
dalam ketentuan 
perundang-undangan. 

o Anggota Direksi tercantum 
dalam penetapan hasil UKK dan 
Evaluasi yang disampaikan oleh 
Tim. 

18 

Pemilik Modal 
menetapkan 
pengangkatan anggota 
dan komposisi Direksi. 

Kekuatan: 
o Pengangkatan Direksi telah 

dilakukan dengan Keputusan 
Menteri untuk Direksi Perum 
dan dapat dilakukan dengan 

1. Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI 

Rekomendasi: 
o Pemilik Modal agar 

menetapkan pengangkatan 
anggota dan komposisi 
Direksi definitif 30 (tiga puluh) 

0,520 0,888 0,462 



17 

 

keputusan RPB secara fisik, 
keputusan Menteri selaku RPB 
dan keputusan seluruh 
Pemegang Saham di luar RPB 
untuk Direksi Perusahaan (2). 

o Penetapan Direksi telah melalui 
RPB/Pelantikan Direksi yang 
didukung dengan Berita Acara 
RPB/Pelantikan Direksi (2). 

o Pembidangan tugas Direksi 
telah ditetapkan dalam Surat 
Keputusan tentang Penunjukan 
Direksi dan/atau Berita Acara 
RPB/Pelantikan Direksi. 

o Jumlah Direksi telah sesuai 
dengan kebutuhan 
Perusahaan. 

o Telah terdapat Direksi yang 
memiliki latar belakang 
pendidikan/pengetahuan 
dan/atau pengalaman yang 
sesuai dengan jenis usaha 
BUMN (3). 

o Seluruh anggota Direksi telah 
memiliki pengalaman yang 
sesuai dengan pembidangan 
tugas anggota Direksi (3). 

Kelemahan: 
o Penetapan anggota Direksi 

yang definitif oleh Pemilik Modal 
telah melebihi 30 (tiga puluh) 
hari sejak masa jabatan 
tersebut berakhir (1)(2). 

tanggal 06 Agustus 
2018; 

2. SK-168/MBU/05/2020 
tentang Pengangkatan 
Anggota Direksi 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI; 

3. CV Direksi. 

hari sejak masa jabatan 
tersebut berakhir. 
Sebagaimana tertuang dalam 
PP RI Nomor 38 Tahun 2018. 
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Pemilik Modal 
menetapkan pengaturan 
mengenai rangkap 
jabatan bagi anggota 
Direksi. 

Kekuatan: 
o Pemilik Modal telah 

menetapkan ketentuan 
mengenai jenis-jenis jabatan 
rangkap anggota Direksi yang 
menimbulkan benturan 
kepentingan sebagaimana 
tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2018 (1). 

1. Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI 
tertanggal 06 Agustus 
2018. 

 0,346 1,000 0,346 



o Ketentuan perangkapan 
jabatan yang menimbulkan 
benturan kepentingan tersebut 
telah termasuk jenis-jenis 
perangkapan jabatan dan 
pengaturan/mekanisme 
pengunduran diri dari jabatan 
rangkap tersebut atau jabatan 
anggota Direksi, yang paling 
lambat 30 hari sejak terjadi 
perangkapan jabatan tersebut 
(1). 
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Pemilik Modal 
memberhentikan anggota 
Direksi sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan. 

Kekuatan: 
o Penetapan pemberhentian 

anggota Direksi Perum telah 
dilakukan sesuai dengan 
keputusan Menteri; Penetapan 
pemberhentian anggota Direksi 
Perum dapat dilakukan dengan 
keputusan RPB secara fisik, 
keputusan Menteri selaku RPB, 
dan keputusan seluruh 
Pemegang Saham di luar RPB 
sebagaimana tertuang dalam 
SK.166/MBU/07/2019 (1). 

o Tahapan pemberhentian 
anggota Direksi sewaktu-waktu: 
✓ Rencana pemberhentian 

anggota Direksi 
diberitahukan kepada yang 
bersangkutan secara lisan 
atau tertulis oleh Menteri 
atau pejabat yang 
ditunjuknya (1). 

✓ Keputusan pemberhentian 
karena alasan-alasan: (a) 
tidak dapat memenuhi 
kewajibannya yang telah 
disepakati dalam kontrak 
manajemen; (b) tidak dapat 
melaksanakan tugasnya 
dengan baik; (c) tidak 
melaksanakan ketentuan 

1. SK-5/MBU/01/2021 
tentang Pemberhentian 
dan Pengangkatan 
Anggota Direksi 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI. 

 0,173 1,000 0,173 
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peraturan perundang-
undangan dan/atau 
ketentuan anggaran dasar; 
(d) terlibat dalam tindakan 
yang merugikan BUMN 
dan/atau negara; (e)  
dinyatakan bersalah dalam 
putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap, diambil 
setelah yang bersangkutan 
diberi kesempatan membela 
diri. 

o Keputusan Pemilik Modal telah 
memuat alasan pemberhentian. 

21 

Pemilik Modal 
memberikan respons 
terhadap lowongan 
jabatan dan/atau 
pemberhentian 
sementara Direksi oleh 
Dewan Pengawas. 

N/A N/A N/A 0,346 1,000 0,346 

8 Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas. 1,731 0,991 1,717 
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/Pemilik Modal 
menetapkan pedoman 
pengangkatan dan 
pemberhentian /Dewan 
Pengawas. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat pedoman 

pengangkatan dan 
pemberhentian Dewan 
Pengawas (1)(2). 

o Pedoman pengangkatan dan 
pemberhentian, telah mengatur 
mengenai: (a) penjaringan atau 
nominasi calon anggota Dewan 
Pengawas; (b) penilaian bagi 
calon anggota Dewan 
Pengawas (2). 

1. Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI 
tertanggal 6 Agustus 
2018; 

2. PER-02-MBU-02-2015 
tentang Persyaratan dan 
Tata Cara 
Pengangkatan dan 
Pemberhentian Anggota 
Dewan Komisaris dan 
Dewan Pengawas 
BUMN. 

 0,346 1,000 0,346 
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Pemilik Modal 
melaksanakan penilaian 
terhadap calon anggota 
Dewan Pengawas. 

Kekuatan: 
o Pemilik Modal mencari usulan 

calon anggota Dewan 
Pengawas. 

o Pemegang Pemilik Modal 
melaksanakan penilaian 

1. Daftar Bakal Calon 
Dewan Pengawas 
(Confidential) 

 0,519 1,000 0,519 



terhadap Calon Dewan 
Pengawas. 

o Penilaian mencakup semua 
kriteria penilaian Dewan 
Pengawas yang ditetapkan 
dalam ketentuan perundang-
undangan di bidang BUMN 
(penilaian terhadap persyaratan 
integritas, dedikasi, memahami 
masalah-masalah manajemen 
perusahaan yang berkaitan 
dengan salah satu fungsi 
manajemen dan memiliki 
pengetahuan yang memadai di 
bidang usaha Perusahaan). 
Proses penilaian calon Dewan 
Pengawas didukung dengan 
Berita Acara penilaian. 

o Penetapan Dewan Pengawas 
terpilih berdasarkan hasil akhir 
penilaian. 
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Pemilik Modal 
menetapkan 
pengangkatan anggota 
Dewan Pengawas dan 
komposisinya. 

Kekuatan: 
o Pengangkatan Dewan 

Pengawas telah dilakukan 
dengan Keputusan Menteri 
BUMN selaku RPB/Pemilik 
Modal, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
(1). 

o Pengangkatan Dewan 
Pengawas dilakukan dengan 
Keputusan Menteri BUMN 
selaku Pemilik Modal, telah 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan (2). 

o Komposisi Dewan Pengawas: 
✓ JumlahDewan Pengawas 

telah sesuai ketentuan yaitu 
maksimal sama dengan 
jumlah anggota Direksi (3)(5). 

✓ Pemilik Modal telah 
menetapkan anggota 
Dewan Pengawas 

1. SK-274/MBU/08/2020 
tentang Pemberhentian 
dan Pengangkatan 
Anggota Dewan 
Pengawas Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI; 

2. Surat Nomor: Und-
142/Wk2.MBU.F/08/202
0 tentang Undangan 
Pengangkatan Anggota 
Dewan Pengawas; 

3. Pembagian tugas 
Dewan Pengawas; 

4. Board Manual; 
5. CV Dewan Pengawas. 

Rekomendasi: 
o Pemilik Modal melakukan 

penetapan dan pengangkatan 
anggota Dewan Pengawas 
selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari sejak masa 
jabatan tersebut berakhir 
sebagaimana tertuang dalam 
SK-274/MBU/08/2020 tentang 
Pemberhentian dan 
Pengangkatan Anggota 
Dewan Pengawas 
Perusahaan Umum (Perum) 
DAMRI. 

0,347 0,958 0,333 
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Independen paling sedikit 
20% dari anggota Dewan 
Pengawas secara eksplisit 
dalam keputusan 
pengangkatannya. Dewan 
Pengawas Independen 
memiliki kompetensi di 
bidang auditing, keuangan, 
dan akuntansi (4). 

✓ Tidak terdapat mantan 
anggota Direksi Perum 
DAMRI yang menjadi 
Anggota Dewan Pengawas 
Perum DAMRI (5). 

Kelemahan:  
o Penetapan anggotaDewan 

Pengawas oleh Pemilik Modal 
melebihi 30 (tiga puluh) hari 
sejak masa jabatan tersebut 
berakhir. 
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Pemilik Modal 
menetapkan pengaturan 
mengenai rangkap 
jabatan bagi anggota 
Dewan Pengawas. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat keputusan 

Pemilik Modal perusahaan 
(untuk Perum)/AD/peraturan 
lainnya yang mengatur dan 
menetapkan jumlah maksimal 
jabatan Dewan Pengawas yang 
boleh dipegang oleh seorang 
anggota Dewan Pengawas (1). 

o Telah terdapat keputusan 
Pemilik Modal menetapkan 
jabatan-jabatan yang 
menimbulkan benturan 
kepentingan, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

1. Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI 
tertanggal 06 Agustus 
2018. 

 0,346 1,000 0,346 
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Pemilik Modal 
memberhentikan anggota 
Dewan Pengawas sesuai 
dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Kekuatan: 
o Penetapan pemberhentian 

anggota Dewan Pengawas 
dilakukan telah dengan 
keputusan Menteri; Penetapan 
pemberhentian anggota Dewan 
Pengawas dapat dilakukan 
dengan keputusan Pemilik 
Modal secara fisik, keputusan 
Menteri selaku Pemilik Modal, 
dan keputusan seluruh 
Pemegang Saham di luar RPB 
(1). 

o Anggota Dewan Pengawas 
dapat diberhentikan sewaktu-
waktu berdasarkan keputusan 
Pemilik Modal dan/atau 
keputusan Menteri dengan 
menyebutkan alasannya, 
dengan melalui tahapan: (1) 
Rencana pemberhentian 
anggota Dewan Pengawas 
diberitahukan kepada yang 
bersangkutan secara lisan atau 
tertulis oleh Menteri atau 
pejabat yang ditunjuknya; (2) 
Keputusan pemberhentian 
karena alasan-alasan: (a) tidak 
dapat melaksanakan tugasnya 
dengan baik; (b) tidak 
melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
dan/atau ketentuan anggaran 
dasar; (c) terlibat dalam 
tindakan yang merugikan 
BUMN dan/atau negara, diambil 
setelah yang bersangkutan 
diberi kesempatan membela diri 
(2). 

1. SK-274/MBU/08/2020 
tentang Pemberhentian 
dan Pengangkatan 
Anggota Dewan 
Pengawas Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI; 

2. Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI 
tanggal 06 Agustus 
2018. 

 0,173 1,000 0,173 

9 Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka 
pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. 

1,385 0,796 1,104 
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Pemilik Modal 
memberikan pengesahan 

Kekuatan: 1. Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 38 Tahun 2018 

Rekomendasi: 0,519 0,812 0,422 
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Rencana Jangka Penjang 
Perusahaan (RJPP) atau 
Revisi RJPP. 

o Pemilik Modal telah 
menetapkan pedoman 
penyusunan RJPP (1)(2). 

o Pembahasan/pengkajian 
terhadap rancangan RJPP atau 
Revisi RJPP oleh Pemilik 
Modal, telah didahului oleh 
pemaparan Direksi atas hal-hal 
yang diagendakan untuk 
diputuskan oleh Pemilik Modal 
(3). 

o Dewan Pengawas telah 
menyampaikan pemaparan/ 
tanggapan atas hal-hal yang 
diusulkan oleh Direksi untuk 
diputuskan oleh Pemilik Modal 
(4). 

o Pemilik Modal telah 
memberikan pengesahan/ 
persetujuan terhadap 
rancangan RJPP atau Revisi 
RJPP (5). 

Kelemahan: 
o Pengesahan/persetujuan 

rancangan RJPP atau Revisi 
RJPP tidak dilaksanakan tepat 
waktu karena melebihi 60 
(enam puluh) hari setelah 
diterimanya Rancangan RJPP 
secara lengkap dan telah 
melewati periode RJPP. 

tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI 
tanggal 06 Agustus 
2018; 

2. Keputusan Menteri 
BUMN Nomor: KEP-
102/MBU/2020 tentang 
Penyusunan RJPP 
BUMN Tanggal 04 Juni 
2002; 

3. Surat Direksi 
Nomor:2045.00/PR.001/
SKU/00/DU/2020 
tentang Rencana 
Jangka Panjang 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI Tahun 
2024; 

4. Surat Nomor 
01/DP/1/2021 tentang 
Tanggapan Dewan 
Pengawas Atas 
Rencana Jangka 
Panjang Perusahaan 
(RJPP) Perum DAMRI 
Tahun 2020-2024; 

5. Surat Menteri BUMN 
Nomor: S-
54/MBU/01/2021 
tentang Pengesahan 
Rencana Jangka 
Panjang Perusahaan 
(RJPP) Tahun 2020-
2024 dan Rencana Kerja 
dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) dan 
Rencana Kerja dan 
Anggaran Program 
Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (RKA-
PKBL) Tahun 2021 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI. 

o Pengesahan/persetujuan 
rancangan RJPP atau Revisi 
RJPP sebaiknya dilaksanakan 
tepat waktu yaitu tidak 
melebihi 60 (enam puluh) hari 
setelah diterimanya 
Rancangan RJPP secara 
lengkap dan telah melewati 
periode RJPP 
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Pemilik Modal 
memberikan pengesahan 
Pengesahan Rencana 
Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP). 

Kekuatan: 
o Pemilik Modal telah 

menetapkan pedoman 
penyusunan RKAP (1)(2). 

o Pembahasan/pengkajian/ 
penelaahan terhadap 
rancangan RKAP oleh RPB, 
telah didahului oleh pemaparan 
Direksi atas hal-hal yang 
diagendakan untuk diputuskan 
oleh Pemilik Modal (3). 

o Dewan Pengawas telah 
menyampaikan pemaparan/ 
tanggapan atas hal-hal yang 
diusulkan oleh Direksi untuk 
diputuskan oleh Pemilik Modal 
dibuktikan dengan adanya 
Perubahan Usulan RKAP 2020 
Perum DAMRI (4). 

o Pemilik Modal telah 
memberikan pengesahan/ 
persetujuan terhadap 
rancangan RKAP (5). 

 
Kelemahan: 
o Pemilik Modal memberikan 

pengesahan/persetujuan 
rancangan RKAP tidak tepat 
waktu, yaitu setelah tahun 
anggaran berjalan. 

1. Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI 
tanggal 06 Agustus 
2018; 

2. Keputusan Menteri 
BUMN Nomor: KEP-
101/MBU/2020 tentang 
Penyusunan RKAP 
BUMN Tanggal 04 Juni 
2002; 

3. Surat Direksi 
Nomor:3460.00/UM.001
/SKU/00/DU/2019 
tanggal 30 Oktober 2019 
tentang Usulan Rencana 
Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) 
2020; 

4. Surat Direksi ke Menteri 
BUMN Nomor: 
3957.01/UM.001/SKU/0
0/DU/2019 tanggal 18 
Desember 2019 tentang 
Perubahan Usulan 
RKAP Perum DAMRI 
2020; 

5. Surat Menteri BUMN 
Nomor: S-
77/MBU/01/2020 
tentang Persetujuan dan 
Pengesahan Rencana 
Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) 
Tahun 2020 Perum 
DAMRI. 

Rekomendasi: 
o Pengesahan/persetujuan 

rancangan RKAP sebaiknya 
dilaksanakan tepat waktu, 
yaitu sebelum tahun anggaran 
berjalan. 

0,520 0,812 0,423 
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Pemilik Modal 
memberikan 
persetujuan/keputusan 
atas usulan aksi korporasi 
yang perlu mendapat 

Kekuatan: 
o Pemilik Modal melakukan 

pembahasan/pengkajian/ 
penelaahan terhadap usulan 
Direksi yang perlu mendapat 

1. Surat Divisi Teknik ke 
Dewan Pengawas 
Nomor: 
1247.00/UM.001/SKU/0
0/DU/2020 tanggal 23 
Juni 2020 perihal 

Rekomendasi: 
o Pemilik Modal agar dapat 

melakukan pembahasan/ 
pengkajian/ penelaahan 
terhadap usulan Direksi 
dalam waktu dekat. 

0,346 0,750 0,260 
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persetujuan/keputusan 
Pemilik Modal. 

persetujuan/keputusan Pemilik 
Modal, seperti (1)(2)(3):  
✓ Pengambilan keputusan 

Pemilik Modal (fisik maupun 
bukan fisik) didahului 
dengan pemaparan oleh 
Direksi atau permintaan 
penjelasan atas hal-hal 
yang diagendakan untuk 
diputuskan oleh Pemilik 
Modal. 

✓ Pengambilan keputusan 
Pemilik Modal 
mempertimbangkan 
tanggapan Dewan 
Pengawas atas hal-hal yang 
diusulkan oleh Direksi. 

o Pemilik Modal masih dalam 
proses pembahasan internal 
terhadap usulan Direksi. 

Kelemahan: 
o Pemilik Modal belum 

memberikan persetujuan/ 
keputusan terhadap usulan 
Direksi. 

o Persetujuan/keputusan oleh 
Pemilik Modal belum 
dilaksanakan tepat waktu, yaitu 
paling lambat 30 hari untuk 
KSO/BOT dan maksimal 7 hari 
untuk pelepasan aset setelah 
dokumen usulan dan 
penjelasan diterima secara 
lengkap sesuai dengan yang 
diperlukan oleh Pemilik Modal 
dalam mengambil keputusan. 

Permohonan 
Penghapusbukuan dan 
Pemindahtanganan 
Aktiva Tetap Tidak 
Produktif Perum DAMRI; 

2. Surat Dewan Pengawas 
ke Direksi Nomor: 
25/DP/VII/2020 tanggal 
07 Juli 2020 perihal 
Tanggapan 
Penghapusbukuan dan 
Pemindahtanganan 
Aktiva Tetap Tidak 
Produktif Perum DAMRI; 

3. Surat Direksi ke 
Kementerian Nomor: 
1956.00/PL.402/SKU/00
/DU/2020 tanggal 18 
September 2020 perihal 
Permohonan 
Penghapusbukuan dan 
Pemindahtanganan 
Aktiva Tetap Tidak 
Produktif Perum DAMRI. 

10 Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan 
Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. 

2,077 0,947 1,969 
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Pemilik Modal 
memberikan penilaian 
terhadap kinerja Direksi 
dan kinerja Dewan 
Pengawas. 

Kekuatan: 
o Penilaian Kinerja Direksi, telah 

mencakup: 
✓ Sistem/pedoman penilaian 

kinerja Direksi (kolegial dan 

1. Kontrak Manajemen 
Tahun 2020. 
 

 0,346 0,937 0,324 



individu), yang memuat 
sekurang-kurangnya 
indikator kinerja utama dan 
kriteria keberhasilan. 

✓ Kontrak Manajemen yang 
memuat target kinerja 
kolegial dan individu, yang 
disahkan/disetujui Pemilik 
Modal. 

✓ Pemilik Modal memberikan 
(penilaian) Kinerja Direksi 
kolegial dan Kinerja anggota 
Direksi (Individu) 
berdasarkan laporan kinerja 
Direksi dan 
mempertimbangkan 
tanggapan Dewan 
Pengawas atas kinerja 
Direksi. 

✓ Penilaian kinerja dituangkan 
dalam Risalah 
RPB/keputusan Menteri 
(untuk Perum). 

o Penilaian Kinerja Dewan 
Pengawas, telah mencakup: 
✓ Sistem/pedoman penilaian 

kinerja Dewan Pengawas 
(majelis), yang memuat 
sekurang-kurangnya 
indikator kinerja utama dan 
kriteria keberhasilan. 

✓ Terdapat Kontrak Kinerja, 
yang memuat target kinerja 
Dewan Pengawas (majelis), 
yang disahkan/disetujui 
Pemilik Modal. 

✓ Pemilik Modal memberikan 
penilaian Kinerja Dewan 
Pengawas (majelis) 
berdasarkan laporan kinerja 
Dewan Pengawas. 
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✓ Penilaian kinerja dituangkan 
dalam Risalah keputusan 
Menteri (untuk Perum). 
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Pemilik Modal 
menetapkan 
gaji/honorarium, 
tunjangan, fasilitas dan 
tantiem/insentif kinerja 
untuk Direksi dan Dewan 
Pengawas. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat penetapan 

gaji/honorarium, tunjangan, dan 
fasilitas untuk Dewan 
Pengawas dan Direksi, 
mencakup: 
✓ Pedoman gaji/honorarium, 

tunjangan dan fasilitas 
Direksi dan Dewan 
Pengawas di antaranya  
memuat tentang : (1) 
formula pehitungan 
gaji/honorarium; (2) formula 
perhitungan  
gaji/honorarium, tunjangan 
dan fasilitas tersebut 
memperhatikan 
pendapatan, aktiva, tingkat 
inflasi, serta 
mempertimbangkan sektor 
industri sejenis yang terukur 
(benchmark), kondisi 
persaingan usaha 
(competitiveness) atau 
kompleksitas usaha, dan 
kelangkaan sumberdaya 
manusia; 

✓ Pemilik Modal telah 
menetapkan penghasilan 
Dewan Pengawas sesuai 
dengan pedoman yang 
ditetapkan. 

o Telah terdapat penetapan 
tantiem/insentif kinerja, 
mencakup: 
✓ Pedoman tantiem/insentif 

kinerja Dewan Pengawas 
dan Direksi, telah memuat 
tentang: (1) formula 
pehitungan tantiem/insentif 

  0,346 1,000 0,346 



kinerja; (2) formula 
perhitungan tantiem/insentif 
kinerja mempertimbangkan 
faktor pencapaian target, 
tingkat kesehatan, dan 
faktor-faktor lain yang 
relevan (merit system). 

✓ Pemilik Modal telah 
menetapkan tantiem/insentif 
kinerja Dewan Pengawas 
dan Direksi sesuai dengan 
pedoman yang ditetapkan. 
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Pemilik Modal 
menetapkan auditor 
eksternal yang mengaudit 
Laporan Keuangan 
perusahaan. 

Kekuatan: 
o Pemilik Modal telah 

menetapkan pedoman 
penunjukan audit eksternal (1). 

o Pemilik Modal telah 
melakukan pembahasan/ 
pengkajian/penelaahan 
terhadap calon-calon Auditor 
Eksternal yang diajukan oleh 
Dewan Pengawas (1). 

o Pemilik Modal telah 
memutuskan penunjukan 
Auditor Eksternal yang akan 
mengaudit laporan keuangan 
perusahaan, penetapan 
besarnya honorarium/imbal 
jasa untuk auditor eksternal 
tersebut (Risalah RPB jika 
dilakukan RPB secara 
langsung/fisik, Surat 
Keputusan jika dilakukan RPB 
bukan fisik) (3). 

1. Surat BUMN Nomor: S-
1036/MBU/11/2020 
tentang Penetapan 
Kantor Akuntan Publik 
(KAP) untuk melakukan 
Audit atas Laporan 
Keuangan Perum 
DAMRI Tahun Buku 
2020; 

2. Surat Dewan Pengawas 
Nomor: 44/DP/X/2020 
tentang Usulan 
Penetapan Kantor 
Akuntan Publik (KAP) 
untuk melakukan audit 
atas Laporan Keuangan 
dan Laporan PKBL Peru 
DAMRI Tahun 2020; 

 0,346 1,000 0,346 
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Pemilik Modal 
memberikan persetujuan 
Laporan Tahunan 
termasuk pengesahan 

Kekuatan: 
o Telah terdapat pedoman 

penyusunan Laporan Tahunan 
(annual report) dan laporan 

1. Peraturan Menteri 
Negara Badan Usaha 
Milik Negara Nomor: 
PER-03/MBU/2011 

 0,520 1,000 0,520 



29 

 

Laporan Keuangan serta 
tugas pengawasan 
Dewan Pengawas. 

tentang tugas pengawasan 
Dewan Pengawas yang 
ditetapkan oleh Pemilik Modal 
(1). 

o Telah terdapat telaahan 
terhadap laporan tahunan 
(termasuk laporan keuangan) 
dan laporan tugas pengawasan 
Dewan Pengawas yang 
dilakukan oleh Pemilik Modal (2). 

o Telah terdapat pemberian 
persetujuan laporan tahunan 
termasuk pengesahan laporan 
keuangan serta tugas 
pengawasan Dewan 
Pengawas, yang dituangkan 
dalam risalah Pemilik Modal(3). 

o Telah terdapat keputusan 
Pemilik Modal tentang 
memberikan/tidak memberikan 
pembebasan tanggung jawab 
terhadap pengurusan yang 
dilaksanakan oleh Direksi dan 
pengawasan yang dilaksanakan 
oleh Dewan Pengawas. 

tentang Pedoman 
Penyusunan Laporan 
Kinerja di Lingkungan 
Kementerian BUMN; 

2. Rapat Pembahasan 
Bersama Kementerian 
BUMN dan Direksi 
Perum DAMRI tentang 
Laporan Tahunan dan 
Laporan Keuangan 
Perum DAMRI Tahun 
buku 2019 pada tanggal 
05 Mei 2020; 

3. Surat dari Menteri 
BUMN Nomor: S-
538/MBU/07/2020 
tentang Persetujuan 
Laporan Tahunan dan 
Pengesahan Laporan 
Keuangan Perum 
DAMRI Tahun Buku 
2019 tanggal 29 Juli 
2020. 

34 

Pemilik Modal 
menetapkan penggunaan 
laba bersih. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat 

pedoman/kebijakan deviden 
tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 
2018 tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI tanggal 
06 Agustus 2018 pasal 86 ayat 
2 (1). 

o Penetapan penggunaan laba 
bersih untuk deviden telah 
mempertimbangkan 
pengembangan usaha/investasi 
perusahaan (2). 

o Penetapan penggunaan laba 
bersih untuk deviden tidak 
melanggar ketentuan perjanjian 

1. Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI 
tanggal 06 Agustus 
2018; 

2. Laporan Tahunan. 

 0,346 1,000 0,346 



pinjaman atau ketentuan 
penerbitan obligasi. 
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Pengesahan terhadap 
Laporan Tahunan dan 
persetujuan terhadap 
Laporan Keuangan 
dilaksanakan tepat waktu. 

Kelemahan: 
o Pengesahan terhadap Laporan 

Tahunan dan persetujuan 
terhadap Laporan Keuangan 
melewati ketentuan, yaitu 6 
(enam) bulan setelah tahun 
tutup buku (1). 

1. Surat dari Menteri 
BUMN Nomor: S-
538/MBU/07/2020 
tentang Persetujuan 
Laporan Tahunan dan 
Pengesahan Laporan 
Keuangan Perum 
DAMRI Tahun Buku 
2019 tanggal 29 Juli 
2020. 

Rekomendasi: 
o Pemilik Modal agar 

melakukan Pengesahan 
terhadap Laporan Tahunan 
dan persetujuan terhadap 
Laporan Keuangan sesuai 
dengan ketentuan, yaitu 6 
(enam) bulan setelah tahun 
tutup buku. 

0,173 0,500 0,087 

11 
Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan. 

0,519 1,000 0,519 
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Pemilik Modal mengambil 
keputusan sesuai dengan 
Undang Undang No. 40 
Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas 
dan/atau Anggaran Dasar 
Perusahaan sehingga 
menghasilkan keputusan 
yang sah. 

Kekuatan: 
o Ketua RPB sesuai dengan 

ketentuan perundang-
undangan di bidang Perseroan 
Terbatas dan/atau Anggaran 
Dasar Perusahaan. 

o Peserta rapat memenuhi 
kuorum sesuai dengan 
ketentuan perundang-
undangan di bidang Perseroan 
Terbatas dan/atau Anggaran 
Dasar Perusahaan. 

  0,173 1,000 0,173 
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RPB mengambil 
keputusan melalui proses 
yang terbuka dan adil. 

Kekuatan: 
o Pemilik Modal diberikan 

kesempatan untuk mengajukan 
usul mata acara RPB sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan. 

o Dalam hal Anggaran Dasar 
dan/atau peraturan perundang-

  0,346 1,000 0,173 
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undangan mengharuskan 
adanya keputusan RPB tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan 
usaha Perusahaan, keputusan 
yang diambil harus 
memperhatikan kepentingan 
wajar para pemangku 
kepentingan. 

o RPB dalam mata acara lain-lain 
tidak berhak mengambil 
keputusan kecuali semua 
Pemegang Saham hadir 
dan/atau diwakili dalam RPB 
dan menyetujui tambahan mata 
acara RPB. Keputusan atas 
mata acara tambahan tersebut 
harus disetujui dengan suara 
bulat. 

12 Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. 0,865 0,933 0,807 
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Pemilik Modal 
memberikan 
arahan/pembinaan 
penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 
kepada Direksi dan 
Dewan Pengawas. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat arahan Pemilik 

Modal dalam RPB maupun 
dalam Keputusan Pemilik Modal 
tentang persetujuan 
transaksional. 

o Telah terdapat pembahasan 
dan evaluasi atas pelaksanaan 
Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik pada Perusahaan 
sebagaimana tertuang dalam 
Surat 
Nomor:3991.01/UM.001/SKU/0
0/SP/2019 perihal 
Penyampaian Hasil 
Assessment GCG Tahun 2018 
dan Permohonan tindak lanjut 
dari Plt Kepala Divisi Sekper 
kepada Asisten Deputi Bidang 
Konstruksi Sarana dan 
Prasarana Perhubungan 
Kementerian BUMN tanggal 20 
Desember 2019. 

1. SK-16/S.MBU/2012 
tanggal 6 Juni 2012, 
tentang 
Indikator/Parameter 
Penilaian dan Evaluasi 
atas Penerapan Tata 
Kelola Perusahaan Yang 
Baik (Good Corporate 
Governance) pada 
Badan Usaha Milik 
Negara; 

2. Surat 
Nomor:3991.01/UM.001
/SKU/00/SP/2019 
perihal Penyampaian 
Hasil Assessment GCG 
Tahun 2018 dan 
Permohonan tindak 
lanjut dari Plt Kepala 
Divisi Sekretariat 
Perusahaan kepada 
Asisten Deputi Bidang 
Konstruksi Sarana dan 
Prasarana Perhubungan 

 0,346 0,833 0,288 



o Pemilik Modal melakukan 
upaya-upaya menindaklanjuti 
area of improvement yang 
dihasilkan dari assessment atas 
pelaksanaan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik pada 
Perusahaan yang bersangkutan 
dibuktikan dengan peningkatan 
nilai GCG pada 3 (tiga) tahun 
terakhir. Pada tahun 2017, skor 
yang diperoleh sebesar 70,07 
dengan kualifikasi "Cukup 
Baik"; pada tahun 2018 
mengalami peningkatan skor 
menjadi sebesar 77,457 dengan 
kualifikasi "Baik”; dan pada 
tahun 2019 kembali terjadi 
peningkatan dengan hasil skor 
yang diperoleh mencapai 81,93 
dengan kualifikasi "Baik".  

Kelemahan: 
o Pada tahun 2020, tidak terdapat 

pembahasan dan evaluasi atas 
hasil assessment GCG tahun 
2019 dikarenakan hasil tersebut 
baru selesai pada tahun 2021. 

Kementerian BUMN 
tanggal 20 Desember 
2019; 

3. Nota Dinas Nomor: 
1604.00/UM.001/ND/00/
SP/2020 dari Sekper ke 
Para Divisi Perum 
DAMRI perihal 
Permohonan Dokumen 
dan Laporan tindak 
lanjut AOI GCG untuk 
persiapan assessment 
GCG tahun 2019 tanggal 
5 Agustus 2020; 

4. Surat Nomor: 
168.00/UM.001/SKU/00/
DU/2020 dari Direktur 
Utama kepada Dewan 
Pengawas perihal 
Permohonan Dokumen 
tindak lanjut AOI GCG 
untuk persiapan 
assessment GCG Tahun 
2019 tanggal 7 Agustus 
2019. 
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Pemilik Modal tidak 
mencampuri kegiatan 
operasional perusahaan 
yang menjadi tanggung 
jawab Direksi. 

Kekuatan: 
o Tidak terdapat instruksi secara 

tertulis/surat/keputusan dari 
Pemilik Modal yang bersifat 
transaksional/operasional yang 
tidak berdasarkan usulan dari 
Direksi. Apabila ada 
instruksi/surat/keputusan 
Pemilik Modal terkait dengan 
operasional perusahaan tanpa 
ada usulan Direksi, maka hal 
tersebut merupakan intervensi 
Pemilik Modal. 

  0,173 1,000 0,173 

40 

Pemilik Modal merespons 
terhadap informasi yang 
diterima dari Direksi 
dan/atau Dewan 

Kekuatan: 
o RPB/Pemilik Modal telah 

menetapkan sistem penerimaan 
pelaporan mengenai gejala 

1. Laporan 
Manajemen 
Triwulanan dan 
Tahunan.  

 0,346 1,000 0,346 
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Pengawas mengenai 
gejala penurunan kinerja 
dan kerugian perusahaan 
yang signifikan. 

penurunan kinerja dari Direksi 
dan/atau Dewan Pengawas 
yang tertuang dalam Laporan 
Manajemen Tahun 2020. 

o Pemilik Modal memberikan 
respons/tanggapan atas 
informasi mengenai penurunan 
kinerja dan/atau kerugian 
perusahaan yang signifikan 
yang disampaikan oleh Dewan 
Pengawas dan/atau Direksi. 

 

 JUMLAH ASPEK II 9,00 0,942 8,48 



 
ASPEK DEWAN PENGAWAS 
 

INDIKATOR/PARAMETER 

ANALISIS PENERAPAN GCG 
(KEKUATAN DAN 

KELEMAHAN PENERAPAN 
GCG) 

REFERENSI 
PEMENUHAN ATURAN/BEST 

PRACTICE DAN USULAN 
REKOMENDASI 

KESIMPULAN/PENILAIAN 

BOBOT 
TINGKAT 
PEMENUHAN 

SKOR 

13 Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. 1,348 0,791 1,067 
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Dewan Pengawas yang 
baru diangkat mengikuti 
program pengenalan 
yang diselenggarakan 
oleh perusahaan. 

Kekuatan: 
o Dewan Pengawas telah 

menyampaikan kepada Direksi 
untuk diadakan progran 
pengenalan bagi anggota 
Dewan Pengawas yang baru 
diangkat (2). 

o Anggota Dewan Pengawas 
yang baru diangkat telah 
mengikuti program 
pengenalan Perusahaan (1). 

o Tingkat kehadiran/keaktifan 
anggota Dewan Pengawas 
dalam mengikuti program 
pengenalan Perusahaan. 

1. Undangan Pengenalan 
Anggota Dewas Baru 
Nomor: UD-
142/Wk2.MBU.F/08/20
20; 

2. Materi Pengenalan 
Anggota Dewas. 

 0,647 0,916 0,618 
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Dewan Pengawas 
melaksanakan program 
pelatihan dalam rangka 
meningkatkan 
kompetensi anggota 
Dewan Pengawas sesuai 
kebutuhan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

Pengawas tentang pelatihan 
bagi Dewan Pengawas 
sebagaimana tertuang dalam 
Board Manual Halaman 34 dan 
SK 1540 (1)(2). 

o Telah terdapat rencana kerja 
dan anggaran untuk kegiatan 
pelatihan bagi anggota Dewan 
Pengawas sebagaimana 
tertuang dalam RKA (3). 

o Pelaksanaan program 
pelatihan/pembelajaran: 

1. Board Manual; 

2. SK.1540/DL.101/DAMR
I-2019 tentang 
Penetapan Kebijakan 
Pendidikan atau 
Pelatihan Bagi Dewan 
Pengawas dan Direksi 
di Lingkungan Perum 
DAMRI; 

3. RKA Dewan Pengawas 
Tahun 2020. 

Rekomendasi: 
o Perusahaan menuangkan 

Rencana Pelaksanaan dan 
Pelatihan Dewan Pengawas 
dalam RKA Tahunan dengan 
merincikan jenis dan waktu 
pelatihan. 

o Dewan Pengawas agar 
membuat laporan hasil 
pelatihan yang telah dijalankan 
oleh Dewan Pengawas. 

0,647 0,666 0,449 
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✓ Telah terdapat rencana 
kerja Dewan Pengawas 
yang mengatur 
pelaksanaan pelatihan 
bagi anggota Dewan 
Pengawas (3). 

✓ Tidak terdapat laporan 
tentang hasil pelatihan 
yang telah dijalani anggota 
Dewan Pengawas. 

Kelemahan: 
o Telah terdapat rencana kerja 

Dewan Pengawas yang 
mengatur pelaksanaan 
pelatihan bagi anggota Dewan 
Pengawas. Namun, tidak 
dirincikan secara jelas jenis 
dan waktu pelatihan untuk 
pengembangan kompetensi 
Dewan Pengawas yang 
tertuang dalam RKA Dewas 

14 
Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas 
Dewan Pengawas. 

2,127 0,903 1,922 

 

43 

Dewan Pengawas 
memiliki kebijakan dan 
melaksanakan 
pembagian tugas 
diantara anggota Dewan 
Pengawas. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat ketentuan yang 

mengatur tentang kewajiban 
Dewan Pengawas untuk 
melakukan pembagian tugas 
di antara anggota Dewan 
Pengawas sebagaimana 
tertuang dalam Board Manual 
Halaman 37 (1). 

o Telah terdapat penetapan 
Dewan Pengawas tentang 
pembagian tugas diantara 
anggota Dewan Pengawas 
sebagaimana tertuang pada 
SK II/DP/IX/2019 (2). 

o Pembagian tugas telah 
mencakup seluruh bidang 
tugas Direksi (3). 

o Telah terdapat penugasan 
anggota Dewan Pengawas 

1. Board Manual; 
2. SK II/DP/IX/2019 tentang 

Pembagian Tugas 
Anggota-anggota Dewan 
Pengawas Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI. 

 0,648 1,000 0,648 



sebagai ketua/wakil/anggota 
Komite Dewan Pengawas (3). 
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Dewan Pengawas 
menetapkan mekanisme 
pengambilan keputusan 
Dewan Pengawas. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat pengaturan 

mengenai mekanisme 
pengambilan keputusan 
Dewan Pengawas secara 
formal, terdiri atas: (1) 
pengambilan keputusan 
melalui rapat Dewan 
Pengawas; (2) pengambilan 
keputusan di luar rapat Dewan 
Pengawas sepanjang seluruh 
Anggota Dewas setuju tentang 
cara dan materi yang 
diputuskan (1). 

o Telah terdapat standar waktu 
tingkat kesegeraan 
pengambilan keputusan 
persetujuan terhadap usulan 
Direksi yang dituangkan dalam 
Board Manual halaman 37 
Bagian G.3. 

 
Kelemahan: 
o Belum terdapat ketentuan 

tentang tingkat kesegeraan 
untuk mengkomunikasikan 
keputusan Dewan Pengawas 
kepada Direksi, maksimal 7 
hari sejak 
disahkan/ditandatangani. 

1. Board Manual Rekomendasi: 
o Perusahaan membuat 

mekanisme pengambilan 
keputusan Dewan Pengawas 
yang mengatur standar waktu 
tingkat kesegeraan pengambilan 
keputusan persetujuan terhadap 
usulan Direksi. 

0,493 0,666 0,329 
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Dewan Pengawas 
menyusun rencana kerja 
setiap tahun yang 
memuat sasaran/ target 
yang ingin dicapai dan 
melaporkan secara 
tertulis kepada Pemilik 
Modal. 

Kekuatan:  
o Telah terdapat kebijakan 

mengenai penyusunan 
rencana kerja dan anggaran 
tahunan Dewan Pengawas 
yang memadai (1)(2). 

o Telah terdapat penyusunan 
rencana kerja dan anggaran 
tahunan oleh Dewan 
Pengawas (3). 

1. Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI 
tanggal 06 Agustus 2018; 

2. Keputusan Menteri 
BUMN Nomor: KEP-
101/MBU/2020 tentang 
Penyusunan RKAP 
BUMN Tanggal 04 Juni 
2002; 

Rekomendasi: 
o Rencana kerja dan anggaran 

tahunan harus memuat indikator 
kinerja utama dan target-
targetnya yang mencerminkan 
ukuran keberhasilan 
pelaksanaan tugas pengawasan 
dan pemberian nasihat kepada 
Direksi. 

0,492 0,916 0,452 
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o Proses penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran Tahunan 
Dewan Pengawas telah 
menggunakan perangkat 
Dewan Pengawas secara 
optimal. 

o Penyampaian Rencana Kerja 
dan Anggaran Tahunan 
Dewan Pengawas kepada 
Direksi telah dimasukkan 
sebagai bagian dari RKAP 
tahun 2020. 

o Rencana kerja dan anggaran 
tahunan Dewan Pengawas 
telah disampaikan secara 
tertulis kepada Pemilik Modal 
untuk mendapatkan 
pengesahan. 

Kelemahan: 
o Rencana kerja dan anggaran 

tahunan belum memuat 
indikator kinerja utama dan 
target-targetnya yang 
mencerminkan ukuran 
keberhasilan pelaksanaan 
tugas pengawasan dan 
pemberian nasihat kepada 
Direksi. 

3. RKA Dewan Pengawas 
Tahun 2020; 

4. RKAP Tahun 2020; 
5. Surat Pengantar Nomor: 

3640.00/UM.001/SKU/00/
DU/2019 tentang Usulan 
RKAP 2020 Perum 
DAMRI 

46 

Dewan Pengawas 
mendapatkan akses 
informasi perusahaan 
sesuai kewenangannya. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat 

kebijakan/pedoman Dewan 
Pengawas tentang informasi 
yang harus disediakan oleh 
Direksi dan kebijakan tersebut 
disampaikan kepada Direksi 
yang tertuang dalam Board 
Manual mengenai tugas, 
wewenang, dan kewajiban 
Dewan Pengawas serta hak 
Pengawas. 

o Substansi kebijakan/pedoman 
di antaranya telah memuat: 
bentuk informasi yang 

1. Board Manual; 
2. Anggaran Dasar 
 

 0,493 1,000 0,493 



disampaikan, baik yang 
berkala maupun insidentil, 
standar waktu 
penyampaiannya dan 
mekanisme penyampaian 
informasi tersebut oleh Direksi. 

o Jika Direksi tidak memenuhi 
kewajiban penyediaan 
informasi kepada Dewan 
Pengawas, terdapat upaya 
komunikasi dengan Direksi 
untuk meminta informasi yang 
dibutuhkan untuk pelaksanaan 
tugasnya. 

15 Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. 2,904 0,777 2,257 
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Dewan Pengawas 
memberikan persetujuan 
atas rancangan RJPP 
yang disampaikan oleh 
Direksi. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

mengenai mekanisme 
pemberian 
persetujuan/tanggapan/ 
pendapat Dewan Pengawas 
terhadap rancangan RJPP 
yang disampaikan oleh Direksi 
yang tertuang dalam Board 
Manual halaman 38 (1). 

o Telah terdapat rencana kerja 
Dewan Pengawas yang 
berkaitan dengan proses 
persetujuan RJPP yang 
disampaikan Direksi (2)(3). 

o Dewan Pengawas telah 
melakukan telaah terhadap 
rancangan RJPP yang 
disampaikan oleh Direksi, 
dibuktikan dengan (4)(5): 
✓ Terdapat proses telaah 

sesuai dengan rencana 
kerja yang ditetapkan, baik 
melalui proses 
pembahasan internal 
maupun rapat gabungan 
Dewan Pengawas dan 
Direksi. 

1. Board Manual; 
2. RKA Dewan Pengawas 

Tahun 2020; 
3. RJPP Tahun 2020; 
4. Surat Nomor: 

01/DP/I/2021 tentang 
Tanggapan Dewan 
Pengawas Atas 
Rencana Jangka 
Panjang Perusahaan 
(RJPP) Perum DAMRI 
Tahun 2020-2024;  

5. Surat Dewas ke 
Kementerian BUMN 
Nomor: 
2045.00/PR.001/SKU/0
0/DU/2020 tentang 
Usulan Rencana 
Jangka Panjang 
Perusahaan (RJPP) 
2020-2024; 

6. Keputusan Menteri 
BUMN Nomor: KEP-
102/MBU/2020 tentang 
Penyusunan Rencana 
Jangka Panjang BUMN. 

Rekomendasi: 
o Sekretaris Dewan Pengawas 

agar mendokumentasikan 
adanya hasil telaah rancangan 
RJPP sesuai dengan ketentuan 
risalah rapat Dewan Pengawas. 

o Penyusunan RJPP harus sesuai 
dengan ketentuan waktu yang 
ditetapkan yaitu 60 (enam puluh) 
hari sebelum berakhirnya RJPP, 
Perusahaan wajib 
menyampaikan RJPP periode 
berikutnya. 

1,296 0,775 1,004 
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✓ Adanya hasil telaah 
rancangan RJPP secara 
tertulis (Risalah Rapat 
internal Dewan Pengawas 
atau Rapat Komite Dewan 
Pengawas). 

✓ Dewan Pengawas 
memastikan hasil telaah 
rancangan RJPP 
dikomunikasikan dan 
ditindaklanjuti oleh Direksi. 

✓ Proses telaah yang 
dilakukan oleh Dewan 
Pengawas menggunakan 
seluruh perangkat di 
Dewan Pengawas. 

o Dewan Pengawas telah 
memberikan pendapat dan 
saran terhadap rancangan 
RJPP dan disampaikan 
kepada RPB/Pemilik Modal 
untuk bahan pertimbangan 
keputusan RPB/Pemilik 
Modal, dibuktikan dengan (4)(6): 
✓ Proses telaah yang 

dilakukan oleh Dewan 
Pengawas telah 
menggunakan seluruh 
perangkat di Dewan 
Pengawas. 

✓ Telah adanya tanggapan 
tertulis berupa pendapat 
dan saran mengenai 
rancangan RJPP kepada 
RPB/Pemilik Modal (4)(8). 

o Kualitas telah memadai atas 
tanggapan Dewan Pengawas 
terhadap rancangan RJPP (4). 

 
Kelemahan: 
o Tanggapan rancangan RJPP 

oleh Dewan Pengawas 
diberikan melebihi jangka 



waktu sesuai 
ketentuan/kebijakan. RJPP 
Tahun 2020-2024 baru 
diusulkan pada akhir tahun 
2020. 

48 

Dewan Pengawas 
memberikan persetujuan 
atas rancangan RKAP 
yang disampaikan oleh 
Direksi. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

Dewan Pengawas mengenai 
pelaksanaan pemberian 
persetujuan/tanggapan/penda
pat Dewan Pengawas 
terhadap rancangan RKAP 
yang disampaikan oleh Direksi 
sebagaimana tertuang dalam 
Board Manual halaman 38 dan 
COGCG halaman 20 (1)(2). 

o Telah terdapat rencana kerja 
Pengawas yang berkaitan 
dengan proses persetujuan 
rancangan RKAP yang 
disampaikan Direksi (3)(4). 

o Telah terdapat proses telaah 
sesuai dengan rencana kerja 
yang ditetapkan, baik melalui 
proses pembahasan internal 
maupun rapat gabungan 
Dewan Pengawas dan Direksi 
(5)(6). 

o Telah adanya hasil telaah 
rancangan RKAP secara 
tertulis (Risalah rapat internal 
Dewan Pengawas atau Rapat 
Komite Dewan Pengawas) 
(5)(6). 

o Dewan Pengawas telah 
memastikan hasil telaah 
dikomunikasikan dan 
ditindaklanjuti oleh Direksi (5)(6). 

o Proses telaah yang dilakukan 
oleh Dewan Pengawas telah 
menggunakan seluruh 
perangkat di Dewan 
Pengawas. 

1. Board Manual; 
2. Pedoman Tata Kelola 

Perusahaan (CoCGC); 
3. RKA Dewan Pengawas 

Tahun 2020; 
4. RKAP Tahun 2020  
5. Surat Nomor: 

26/DP/VII/2020 tentang 
Tanggapan atas 
Perubahan RKAP Perum 
DAMRI Tahun 2020 ke 
Direksi Perum DAMRI; 

6. Surat Nomor: 
37/DP/IX/2020 tentang 
Jabawan atas Surat 
Direksi perihal Perubahan 
Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan 
(RKAP) Perum DAMRI 
tahun 2020 Hasil 
Pembahasan Teknis; 

7. Surat Nomor: 
27/DP/VII/2020 dan 
1572.00/UM.001/SKU/00/
2020 tentang Perubahan 
Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan 
(RKAP) Perum DAMRI; 

8. Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI. 

Rekomendasi: 
o Pemberian tanggapan atas 

rancangan RKAP oleh Dewan 
Pengawas sesuai dalam jangka 
waktu sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) 
DAMRI Pasal 67 ayat 2. 

o Dewan Pengawas sebaiknya 
membuat simpulan keselarasan 
antara RKAP dengan RJPP. 

1,608 0,779 1,253 
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o Telah adanya tanggapan 
tertulis berupa pendapat dan 
saran mengenai rancangan 
RKAP kepada RPB/Pemilik 
Modal (7). 

o Kualitas telah memadai atas 
tanggapan Dewan Pengawas 
terhadap rancangan RKAP. 

Kelemahan: 
o Tanggapan atas rancangan 

RKAP oleh Dewan Pengawas 
diberikan melebihi jangka 
waktu sebagaimana diatur 
dalam Board Manual. 

o Tidak terdapat simpulan 
bahwa rancangan RKAP 
selaras dan/atau tidak selaras 
dengan RJPP. 

16 
Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan. 

9,593 0,800 7,680 
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Dewan Pengawas 
memberikan arahan 
tentang hal-hal penting 
mengenai perubahan 
lingkungan bisnis yang 
diperkirakan akan 
berdampak besar pada 
usaha dan kinerja 
perusahaan secara tepat 
waktu dan relevan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat 

kebijakan/kriteria yang 
ditetapkan Dewan Pengawas 
mengenai informasi 
lingkungan bisnis dan 
permasalahannya yang 
diperkirakan berdampak pada 
usaha Perusahaan dan kinerja 
Perusahaan yang perlu 
mendapat perhatian Dewan 
Pengawas yang tertuang pada 
Board Manual mengenai 
Tugas, wewenang, dan 
kewajiban Dewan Pengawas. 

o Telah terdapat penyediaan 
bahan bacaan/referensi yang 
memudahkan Dewan 
Pengawas memperbarui 
pengetahuan tentang 
perubahan lingkungan bisnis 
dan permasalahan yang 
dihadapi Perusahaan dan/atau 

1. Board Manual; 
2. Surat Edaran 

Pencegahan Penyebaran 
Corona Virus Disease 
2019 

 1,100 0,983 1,082 



permintaan arahan dari Direksi 
tentang permasalahan yang 
dihadapi Perusahaan. 

o Dewan Pengawas melakukan 
pembahasan internal 
mengenai isu-isu terkini 
mengenai perubahan 
lingkungan bisnis dan 
permasalahan yang dihadapi 
Perusahaan, dibuktikan 
dengan: 
✓ Dewan Pengawas 

melakukan telaah 
mengenai isu-isu terkini 
tentang perubahan 
lingkungan bisnis dan 
permasalahan yang 
dihadapi perusahaan. 

✓ Dewan Pengawas  
memberikan arahan 
kepada Direksi 
berdasarkan hasil telaah 
mengenai isu-isu terkini 
tentang perubahan 
lingkungan bisnis dan 
permasalahan yang 
dihadapi perusahaan, 
termasuk pemberian 
persetujuan jika respons 
perusahaan dalam 
kewenangan Dewan 
Pengawas. 
✓ Proses telaah yang 

dilakukan oleh Dewan 
Pengawas 
menggunakan seluruh 
perangkat di Dewan 
Pengawas (Komite 
Dewan Pengawas). 

o Jika terdapat isu-isu 
perubahan lingkungan bisnis 
dan permasalahannya yang 
mempengaruhi usaha 
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Perusahaan, terdapat respons 
Dewan Pengawas melakukan 
telaah kesesuaian visi dan misi 
Perusahaan dengan 
perubahan lingkungan bisnis 
tersebut. 

o Tidak terdapat 
permasalahan/tantangan 
(ancaman dan peluang) yang 
terjadi dan berdampak 
signifikan terhadap kinerja 
Perusahaan, yang tidak 
direspons oleh Dewan 
Pengawas. 
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Dewan Pengawas dalam 
batas kewenangannya, 
merespons saran, 
harapan, permasalahan 
dan keluhan dari 
Stakeholders (pelanggan, 
pemasok, kreditur, dan 
karyawan) yang 
disampaikan langsung 
kepada Dewan 
Pengawas ataupun 
penyampaian oleh 
Direksi. 

Kekuatan: 
o Telah Terdapat mekanisme 

bagi Dewan Pengawas untuk 
merespons/menindaklanjuti 
saran, permasalahan, atau 
keluhan dari stakeholder dan 
menyampaikan kepada Direksi 
tentang saran penyelesaian 
yang diperlukan(1)(2). 

o Saran, harapan, 
permasalahan dan keluhan 
dari stakeholders telah 
dibahas secara intensif oleh 
Dewan Pengawas dan 
pembahasan menghasilkan 
simpulan berupa saran 
penyelesaian kepada 
Direksi(3). 

o Telah terdapat penyampaian 
saran penyelesaian atas 
saran, harapan, 
permasalahan, dan keluhan 
kepada Direksi(4). 

o Proses pembahasan atas 
saran, permasalahan atau 
keluhan stakeholder yang 
dilakukan oleh Dewan 
Pengawas telah 
menggunakan seluruh 

1. Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI; 

2. Board Manual; 
3. Surat Direksi Perum 

DAMRI Nomor: 
1954.00/UM.202/SKU/00/
DU/2020 tanggal 17 
September 2020 perihal 
Laporan Dugaan 
Pelanggaran Kode Etik 
Organ Pendukung Dewan 
Pengawas Perum 
DAMRI; 

4. Keputusan Dewan 
Pengawas Perum DAMRI 
Nomor: 
SK.04/DP/XI/2020 
tentang Pemberhentian 
Anggota Komite 
Pemantauan Manajemen 
Risiko Perum DAMRI. 

 0,789 0,900 0,710 



perangkat di Dewan 
Pengawas (Komite Dewan 
Pengawas). 

o Tidak terdapat permasalahan 
hubungan dengan stakeholder 
yang berdampak pada kinerja 
Perusahaan, yang tidak 
dibahas dalam rapat Dewan 
Pengawas. 
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Dewan Pengawas 
memberikan arahan 
tentang penguatan sistem 
pengendalian intern 
perusahaan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

Dewan Pengawas mengenai 
pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap 
kebijakan/rancangan sistem 
pengendalian intern dan 
pelaksanaannya. 

o Telah terdapat rencana 
Dewan Pengawas mengenai 
pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap 
kebijakan/rancangan sistem 
pengendalian internal dan 
pelaksanaannya. 

o Dewan Pengawas telah 
melaksanakan pengawasan 
dan pemberian nasihat 
terhadap kebijakan/rancangan 
sistem pengendalian internal 
dan pelaksanaannya, 
dibuktikan dengan: 
✓ Dewan Pengawas 

melakukan telaah atas: (1)  
kebijakan/rancangan dan 
pelaksanaan sistem 
pengendalian internal; (2) 
hasil evaluasi atas 
efektivitas pengendalian 
internal pada tingkat 
entitas; (3) hasil evaluasi 
atas efektivitas 
pengendalian intern pada 
tingkat 

1. Board Manual; 
2. RKA Dewan Pengawas 

Tahun 2020; 
3. Laporan Hasil 

Pemeriksaan per Cabang 
DAMRI seluruh 
Indonesia; 

4. Rekomendasi atas Hasil 
Monitoring Evaluasi per 
Cabang DAMRI seluruh 
Indonesia. 

Rekomendasi: 
o Dewan Pengawas agar 

melakukan telaah khusus 
terkait kebijakan/rancangan 
dan pelaksanaan sistem 
pengendalian intern.  

1,100 0,866 0,953 
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operasional/aktivitas; (4) 
internal control report. 

✓ Terdapat hasil telaah 
Dewan Pengawas atas 
kebijakan/rancangan 
sistem pengendalian intern 
dan pelaksanaannya. 

✓ Proses telaah yang 
dilakukan oleh Dewan 
Pengawas menggunakan 
seluruh perangkat di 
Dewan Pengawas (Komite 
Dewan Pengawas). 

o Dewan Pengawas 
menyampaikan arahan 
tentang peningkatan 
efektivitas sistem 
pengendalian internal kepada 
Direksi. 

o Kualitas yang memadai atas 
arahan Dewan Pengawas 
tentang peningkatan 
efektivitas sistem 
pengendalian internal. 
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Dewan Pengawas 
memberikan arahan 
tentang manajemen risiko 
perusahaan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

Dewan Pengawas mengenai 
pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap kebijakan 
manajemen risiko Perusahaan 
dan pelaksanaannya 
sebagaimana tertuang dalam 
Board Manual halaman 39(1). 

o Telah terdapat rencana 
Dewan Pengawas mengenai 
pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap kebijakan 
dan pelaksanaan manajemen 
risiko perusahaan(2). 

o Dewan Pengawas telah 
melaksanakan pengawasan 
dan pemberian nasihat 
terhadap kebijakan dan 

1. Board Manual; 
2. RKA Dewan Pengawas 

Tahun 2020; 
3. Laporan Monev KPMR 

DAMRI 2020 Cabang 
Basoetta; 

4. Laporan Monev KPMR 
DAMRI 2020 Cabang 
Analisis Agen 
Lampung; 

5. Laporan Monev KPMR 
DAMRI 2020 Cabang 
PNK; 

6. Laporan Monev KPMR 
DAMRI 2020 Cabang 
SBU TJBW; 

7. Laporan Monev KPMR 
DAMRI 2020 Cabang 
Logistik; 

Rekomendasi: 
o Dewan Pengawas agar 

melakukan telaah khusus 
terkait kebijakan/rancangan 
dan pelaksanaan Manajemen 
Risiko Perusahaan (termasuk 
rencana kerja unit manajemen 
risiko).  

 

1,100 0,850 0,935 



pelaksanaan manajemen 
risiko perusahaan, dibuktikan 
dengan(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13

)(14)(15)(16)(17)(18): 
✓ Dewan Pengawas telah 

melakukan telaah atas 
kebijakan dan pelaksanaan 
manajemen risiko 
perusahaan (termasuk 
rencana kerja unit 
manajemen risiko), hasil 
analisis risiko atas 
rancangan RKAP dan 
strategi penanganannya, 
dan laporan pelaksanaan 
manajemen risiko berkala 
yang disampaikan oleh 
Direksi. 

✓ Telah terdapat hasil telaah 
Dewan Pengawas atas 
kebijakan dan pelaksanaan 
manajemen risiko 
perusahaan. 

✓ Proses telaah yang 
dilakukan oleh Dewan 
Pengawas menggunakan 
seluruh perangkat di 
Dewan Pengawas (Komite 
Dewan Pengawas). 

o Dewan Pengawas telah 
menyampaikan arahan 
tentang peningkatan kualitas 
kebijakan dan pelaksanaan 
manajemen risiko 
Perusahaan(14)(15)(16)(17)(18). 

o Kualitas yang memadai atas 
arahan Dewan Pengawas 
tentang manajemen risiko 
Perusahaan. 

8. Laporan Monev KPMR 
DAMRI 2020 Cabang 
Basoetta; 

9. Laporan Monev KPMR 
DAMRI 2020 Cabang 
Jakarta; 

10. Laporan Monev KPMR 
DAMRI 2020 Cabang 
Serang; 

11. Laporan Monev KPMR 
DAMRI 2020 Cabang 
Bandung; 

12. Laporan Monev KPMR 
DAMRI 2020 Cabang 
Lampung; 

13. Laporan Monev KPMR 
DAMRI 2020 Divisi 
Pelkes; 

14. Laporan Monev KPMR 
DAMRI 2020 Div 
CPMR. 

15. Laporan Triwulan I 
Nomor: 
10/KPMR/IV/2020; 

16. Laporan Triwulan II 
Nomor: 
14A/KPMR/VII/2020; 

17. Laporan Triwulan III 
Nomor: 
21/KPMR/X/2020 

18. Laporan Tahunan 2020 
Nomor: 
28/KPMR/XII/2020 
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Dewan Pengawas 
memberikan arahan 
tentang sistem teknologi 
informasi yang digunakan 
perusahaan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

Dewan Pengawas mengenai 
pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap kebijakan 
sistem teknologi informasi 
perusahaan dan 
pelaksanaannya. 
Sebagaimana tertuang dalam 
Board Manual halaman 40(1). 

o Telah terdapat rencana 
Dewan Pengawas mengenai 
pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap kebijakan 
sistem teknologi informasi 
Perusahaan dan 
pelaksanaannya(2) 

o Dewan Pengawas telah 
melaksanakan pengawasan 
dan pemberian nasihat 
terhadap kebijakan dan 
pelaksanaan sistem teknologi 
informasi, dibuktikan 
dengan(3)(4)(5): 
✓ Dewan Pengawas telah 

melakukan telaah terhadap 
bidang sistem teknologi 
informasi dan 
pelaksanaannya sesuai 
dengan rencana kerja yang 
telah ditetapkan. 

✓ Telah terdapat hasil telaah 
Dewan Pengawas 
terhadap bidang sistem 
teknologi informasi 
perusahaan dan 
pelaksanaannya. 

✓ Proses telaah yang 
dilakukan oleh Dewan 
Pengawas menggunakan 
seluruh perangkat di 
Dewan Pengawas (Komite 
Dewan Pengawas). 

1. Board Manual; 
2. RKA Dewan Pengawas 

Tahun 2020; 
3. Surat Dewan Pengawas 

ke Direksi Perum DAMRI 
Nomor: 07/DP/II/2020 
perihal Rekomendasi 
atas Hasil Monev SBU 
Transjakarta Koridor 1-8 
(FORCA); 

4. Surat Dewan Pengawas 
ke Direksi Perum DAMRI 
Nomor: 09/DP/II/2020 
perihal Rekomendasi 
atas Hasil Monev Cabang 
Banjarmasin (FORCA); 

5. Surat Dewan Pengawas 
ke Direksi Perum DAMRI 
Nomor: 10/DP/II/2020 
perihal Rekomendasi 
atas Hasil Monev Cabang 
Basoetta (FORCA & E-
ticketing) 

Rekomendasi: 
o Dewan Pengawas agar 

melakukan telaah terhadap 
bidang sistem teknologi 
informasi dan pelaksanaannya 
sesuai dengan rencana kerja 
yang telah ditetapkan/Master 
Plan Teknologi Informasi.  

1,100 0,800 0,880 



o Telah terdapat rencana Dewan 
Pengawas mengenai 
pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap bidang 
sistem teknologi informasi 
Perusahaan dan 
pelaksanaannya. 

o Kualitas yang memadai atas 
arahan Pengawas tentang 
sistem teknologi informasi 
Perusahaan dan 
pelaksanaannya. 
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Dewan Pengawas 
memberikan arahan 
tentang kebijakan dan 
pelaksanaan 
pengembangan karier. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

Dewan Pengawas mengenai 
pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap kebijakan 
pengelolaan sumber daya 
manusia, khususnya tentang 
manajemen karier di 
perusahaan, sistem dan 
prosedur promosi, mutasi dan 
demosi di Perusahaan dan 
pelaksanaan kebijakan 
tersebut sebagaimana 
tertuang dalam Board Manual 
halaman 40. (1). 

o Telah terdapat rencana 
Dewan mengenai 
pengawasan dan pemberian 
nasihat mengenai kebijakan 
sumberdaya manusia dan 
pelaksanaan kebijakan 
tersebut(2) 

o Dewan Pengawas telah 
melaksanakan pengawasan 
dan pemberian nasihat 
terhadap kebijakan suksesi 
manajemen dan 
pelaksanaannya(3)(4)(5): 
✓ Dewan Pengawas telah 

melakukan telaah 
terhadap: pengembangan 

1. Board Manual; 
2. RKA Dewan Pengawas 

Tahun 2020; 
3. Surat Nomor: 

20/DP/IV/2020 perihal 
Usulan Top Talent 
BOD-1 Perum DAMRI.; 

4. Surat Nomor: 
43/DP/IX/2020 perihal 
Usulan Calon Direksi. 

Rekomendasi: 
o Dewan Pengawas agar 

melakukan proses telaah 
terhadap rencana promosi dan 
mutasi satu level jabatan di 
bawah Direksi. 

1,101 0,783 0,862 
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karier serta 
pelaksanaannya, yang 
meliputi penempatan 
jabatan dalam struktur 
organisasi perusahaan, 
promosi dan demosi, serta 
mutasi 

✓ Dewan Pengawas telah 
memberikan arahan 
berdasarkan hasil 
pengawasan dan 
penelaahan atas rencana 
suksesi dan 
pelaksanaannya. 

✓ Proses telaah yang 
dilakukan oleh Dewan 
Pengawas menggunakan 
seluruh perangkat di 
Dewan Pengawas (komite 
Dewan Pengawas). 

o Dewan Pengawas telah 
menyampaikan arahan 
kepada Direksi tentang 
kebijakan suksesi manajemen 
dan pelaksanaannya. 

o Kualitas yang memadai atas 
arahan Dewan Pengawas 
tentang kebijakan suksesi 
manajemen dan 
pelaksanaannya. 

Kelemahan: 
o Dewan Pengawas telah 

melakukan telaah terhadap: 
pengembangan karier serta 
pelaksanaannya, yang 
meliputi penempatan jabatan 
dalam struktur organisasi 
perusahaan, promosi dan 
demosi, serta mutasi. Namun, 
Dewan Pengawas belum 
melakukan telaah terhadap: 
rencana promosi dan mutasi 



satu level jabatan di bawah 
Direksi. 
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Dewan Pengawas 
memberikan arahan 
tentang kebijakan 
akuntansi dan 
penyusunan laporan 
keuangan sesuai dengan 
standar akuntansi yang 
berlaku umum di 
Indonesia (SAK). 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

Dewan Pengawas mengenai 
pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap kebijakan 
akuntansi dan penyusunan 
laporan keuangan sesuai 
dengan standar akuntansi 
yang berlaku umum di 
Indonesia sebagaimana 
tertuang dalam Board Manual 
halaman 40(1). 

o Telah terdapat rencana Dewan 
Pengawas melakukan 
pengawasan terhadap 
kebijakan akuntansi dan 
penyusunan laporan 
keuangan serta penerapan 
kebijakan tersebut. 

o Dewan Pengawas telah 
melakukan pembahasan 
mengenai kebijakan akuntansi 
dan penyusunan laporan 
keuangan beserta 
penerapannya (3)(4), dibuktikan 
dengan: 
✓ Telah terdapat proses 

telaah terhadap akuntansi 
dan penyusunan laporan 
keuangan, melalui 
pembahasan laporan 
keuangan triwulanan 
dengan dengan 
manajemen ataupun 
auditor eksternal. 

✓ Telah terdapat saran 
berdasarkan hasil telaah 

1. Board Manual; 
2. RKA Dewan Pengawas 

Tahun 2020; 
3. Surat Komite Audit ke 

Dewan Pengawas 
Nomor: 07/KA/IV/2020 
perihal Tanggapan atas 
surat Direktur Utama 
untuk Permohonan 
Kredit (berdasarkan 
Laporan Keuangan); 

4. Surat tanggapan Dewas 
ke Direksi Nomor: 
18/DP/IV/2020 perihal 
tanggapan terkait kredit 
modal kerja dan kredit 
yang menjaminkan 
aset. 

 1,101 0,800 0,881 
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terhadap akuntansi dan 
penyusunan laporan 
keuangan. 

✓ Proses telaah yang 
dilakukan oleh Dewan 
Pengawas telah 
menggunakan seluruh 
perangkat di Dewan 
Pengawas (Komite Dewan 
Pengawas). 

o Dewan Pengawas 
menyampaikan arahan 
kepada Direksi tentang  
akuntansi dan penyusunan 
laporan keuangan beserta 
penerapannya. 

o Kualitas memadai atas saran 
Dewan Pengawas atas 
akuntansi dan penyusunan 
laporan keuangan beserta 
penerapannya. 
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Dewan Pengawas 
memberikan arahan 
tentang kebijakan 
akuntansi dan 
penyusunan laporan 
keuangan sesuai dengan 
standar akuntansi yang 
berlaku umum di 
Indonesia (SAK). 

Kekuatan: 
o Telah terdapat rencana 

Dewan Pengawas mengenai 
pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap kebijakan 
pengadaan dan 
pelaksanaannya. 

o Dewan Pengawas telah 
melakukan pembahasan 
terhadap terhadap kebijakan 
pengadaan dan 
pelaksanaannya(3)(4)(5): 
✓ Dewan Pengawas telah 

melakukan telaah terhadap  
pengadaan dan 
pelaksanaannya. 

✓ Dewan Pengawas telah 
memberikan saran 
berdasarkan hasil 
pengawasan dan 
penelaahan atas 

1. Board Manual; 
2. RKA Dewan Pengawas 

Tahun 2020; 
3. Surat Komite Audit 

Nomor: 22/KA/VIII/2020 
perihal Surat Pengantar 
Tanggapan Surat Direktur 
Utama Perihal Izin Prinsip 
Pengadaan Pekerjaan 
Kantor Akuntan Publik 
untuk Audit Tahun Buku 
2020; 

4. Surat Dewan Pengawas 
ke Kementerian Nomor: 
39/DP/XI/2020 perihal 
Usulan Penetapan Kantor 
Akuntan Publik (KAP) 
untuk melakukan audit 
atas laporan keuangan 
dan laporan PKBL Perum 
DAMRI Tahun Buku 
2020. 

Rekomendasi: 
o Board Manual agar memuat 

kebijakan Dewan Pengawas 
mengenai pengawasan dan 
pemberian nasihat terhadap 
kebijakan pengadaan barang 
dan jasa serta pelaksanaanya. 

o Dewan Pengawas agar 
melakukan telaah terhadap 
kebijakan mutu dan pelayanan 
beserta pelaksanaannya.  

1,101 0,450 0,495 



pengadaan dan 
pelaksanaannya. 

✓ Proses telaah yang 
dilakukan oleh Dewan 
Pengawas menggunakan 
seluruh perangkat di 
Dewan Pengawas (Komite 
Dewan Pengawas). 

o Dewan Pengawas telah 
menyampaikan arahan 
kepada Direksi tentang 
kebijakan pengadaan dan 
pelaksanaannya. 

o Kualitas yang memadai atas 
saran Dewan Pengawas 
mengenai kebijakan 
pengadaan dan 
pelaksanaannya. 

Kelemahan: 
o Tidak terdapat kebijakan 

Dewan Pengawas mengenai 
pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap kebijakan 
pengadaan barang dan jasa 
beserta pelaksanaannya. 
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Dewan Pengawas 
memberikan arahan 
tentang kebijakan mutu 
dan pelayanan serta 
pelaksanaan kebijakan 
tersebut. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

Dewan Pengawas mengenai 
pengawasan dan pemberian 
nasihat terhadap kebijakan 
mutu dan pelayanan serta 
pelaksanaan kebijakan 
tersebut sebagaimana 
tertuang dalam Board Manual 
halaman 39(1). 

o Telah terdapat rencana 
Dewan Pengawas mengenai 
tugas pengawasan dan 
pemberian nasihat terhadap 
kebijakan mutu dan pelayanan 
beserta pelaksanaannya(2). 

o Dewan Pengawas telah 
melakukan pembahasan 

1. Board Manual; 
2. RKA Dewan Pengawas 

Tahun 2020; 
3. Surat ke Kementerian 

BUMN Nomor: 
51/DP/XI/2020 tentang 
Tanggapan Dewan 
Pengawas atas 
Laporan Triwulan III 
Tahun 2020 

 

Rekomendasi: 
o Dewan Pengawas agar 

melakukan telaah terhadap 
kebijakan mutu dan pelayanan 
beserta pelaksanaannya.  

1,101 0,800 0,881 
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terhadap kebijakan mutu dan 
pelayanan beserta 
pelaksanaannya(3): 
✓ Dewan Pengawas 

melakukan telaah terhadap 
mutu dan pelayanan 
beserta pelaksanaannya 
melalui Surat 
51/DP/XI/2020 bagian 
Bidang Keselamatan dan 
Pelayanan. 

✓ Dewan Pengawas 
memberikan arahan 
berdasarkan hasil  telaah 
atas  mutu dan pelayanan 
beserta pelaksanaannya 
tersebut. 

✓ Proses telaah yang 
dilakukan oleh Dewan 
Pengawas menggunakan 
seluruh perangkat di 
Dewan Pengawas (Komite 
Dewan Pengawas). 

o Dewan Pengawas 
menyampaikan arahan 
kepada Direksi tentang mutu 
dan pelayanan beserta 
pelaksanaannya. 

o Kualitas memadai atas saran 
Dewan Pengawas mengenai 
kebijakan mutu dan pelayanan 
beserta pelaksanaannya. 

17 
Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. 

6,479 0,858 5,559 
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Dewan Pengawas 
mengawasi dan 
memantau kepatuhan 
Direksi dalam 
menjalankan peraturan 
perundangan yang 
berlaku dan perjanjian 
dengan pihak ketiga. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

mengenai pengawasan dan 
pemberian nasihat Dewan 
Pengawas atas kepatuhan 
perusahaan dalam 
menjalankan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku dan anggaran dasar 
serta kepatuhan perusahaan 
terhadap seluruh perjanjian 
dan komitmen yang dibuat 
oleh perusahaan dengan pihak 
ketiga(1)(2). 

o Telah terdapat recana kerja 
Dewan Pengawas yang 
membahas kepatuhan Direksi 
terhadap peraturan 
perundang-undangan dan 
perjanjian dengan pihak 
ketiga(3). 

o Dewan Pengawas telah 
membahas kepatuhan Direksi 
terhadap peraturan 
perundang-undangan dan 
perjanjian dengan pihak 
ketiga(4)(5): 
✓ Telah terdapat telaahan 

atas kepatuhan Direksi 
terhadap anggaran dasar, 
peraturan perundang-
undangan yang mengatur 
bisnis perusahaan 
(regulasi sektoral), dan 
peraturan perundang-
undangan lainnya serta 
perjanjian dengan pihak 
ketiga. 

✓ Telah terdapat hasil 
telaahan atas kepatuhan 
perusahaan dalam 
menjalankan peraturan 
perundang-undangan yang 

1. Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI; 

2. Board Manual; 
3. RKA Dewan Pengawas 

Tahun 2020; 
4. Surat Dewan Pengawas 

ke Direksi Nomor: 
55/DP/XII/2020 tentang 
Penegasan atas 
Tanggapan Surat Direktur 
Utama tentang 
permohonan izin 
Rencana Penjualan Alat 
Produksi Berupa Bus dan 
Truk yang berusia lebih 
dari 6 (enam) tahun; 

5. Surat Nomor 
50/DP/XI/2020 tentang 
Rekomendasi atas Hasil 
Monev Cabang 
Halmahera, Pamekasan, 
dan Medan. 

Rekomendasi: 
o Dewan Pengawas agar secara 

konsisten melaporkan hasil 
evaluasi/pembahasan tersebut 
kepada RPB dalam laporan 
tugas pengawasan yang 
dilaksanakan oleh Dewan 
Pengawas semesteran dan 
tahunan serta 
didokumentasikan secara 
baik. 

1,417 0,875 1,240 
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berlaku dan anggaran 
dasar serta kepatuhan 
perusahaan terhadap 
seluruh perjanjian dan 
komitmen yang dibuat oleh 
perusahaan dengan pihak 
ketiga. 

✓ Proses telaah yang 
dilakukan oleh Dewan 
Pengawas menggunakan 
seluruh perangkat di 
Dewan Pengawas (Komite 
Dewan Pengawas). 

o Telah terdapat arahan Dewan 
Pengawas kepada Direksi 
berdasarkan hasil telaahan. 

o Dewan Pengawas melaporkan 
hasil evaluas/pembahasan 
tersebut kepada RPB dalam 
laporan tugas pengawasan 
yang dilaksanakan oleh 
Dewan Pengawas semesteran 
dan tahunan. 

o Tingkat kualitas yang 
memadai atas evaluasi Dewan 
Pengawas atas kepatuhan 
Direksi dalam menjalankan 
perusahaan dan kesesuaian 
denngan RKAP dan/atau 
RJPP. 

o Proses evaluasi yang 
dilakukan oleh Dewan 
Pengawas menggunakan 
seluruh perangkat di Dewan 
Pengawas (Komite Dewan 
Pengawas). 

o Kualitas pengawasan atas 
kepatuhan Direksi terhadap 
anggaran dasar dan peraturan 
perundang-undangan serta 
perjanjian dengan pihak 
ketiga. 



o Jika terjadi pelanggaran oleh 
Direksi, Dewan Pengawas 
melakukan tindakan sesuai 
dengan kewenangannya dan 
melaporkan kepada Pemilik 
Modal. 

o Tidak terdapat permasalahan 
mengenai pelanggaran, yang 
tidak dibahas oleh Dewan 
Pengawas. 
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Dewan Pengawas 
mengawasi dan 
memantau kepatuhan 
Direksi dalam 
menjalankan perusahaan 
sesuai RKAP dan/atau 
RJPP. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

Dewan Pengawas memantau 
kepatuhan Direksi dalam 
menjalankan pengurusan 
perusahaan terhadap RKAP 
dan/atau RJPP sebagaimana 
tertuang dalam Pedoman Tata 
Kelola Perusahaan (CoGCG). 

o Telah terdapat rencana 
Dewan Pengawas melakukan 
evaluasi terhadap 
pelaksanaan RKAP. 

o Ketua Dewan Pengawas telah 
menandatangani Laporan 
Manajemen Triwulanan I s.d. 
Triwulan III, serta seluruh 
anggota Dewan Pengawas 
menandatangani Laporan 
Manajemen Tahunan, setelah 
dievaluasi/dibahas Dewan 
Pengawas dan Direksi. 

Kelemahan: 
o Belum terdapat evaluasi 

pencapaian Perusahaan yang 
mencakup kesesuaian 
pelaksanaan program kerja 
(inisiatif perusahaan) dan 
anggaran yang telah 
ditetapkan dalam RKAP 
secara rinci. 

1. Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan (CoGCG); 

2. RKA Dewan Pengawas 
Tahun 2020; 

3. Laporan Tahunan Dewan 
Pengawas.  

Rekomendasi: 
o Laporan Dewan Pengawas agar 

memuat pencapaian 
Perusahaan mencakup 
pemenuhan program kerja 
sesuai RKAP tahun terkait. 

1,106 0,875 0,968 

60 
Dewan Pengawas 
memberikan persetujuan 

Kekuatan: 1. Peraturan Pemerintah No 
38 Tahun 2018 tentang 

 0,966 0,812 0,785 
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atas transaksi atau 
tindakan dalam lingkup 
kewenangan Dewan 
Pengawas atau Pemilik 
Modal. 

o Telah terdapat mekanisme 
bagi Dewan Pengawas 
mengenai pemberian 
persetujuan/otorisasi/rekomen
dasi Dewan Pengawas 
terhadap tindakan Direksi 
yang memerlukan 
rekomendasi/persetujuan 
Dewan Pengawas sesuai 
ketentuan yang berlaku 
dan/atau anggaran dasar(1)(2). 

o Telah terdapat rencana kerja 
Dewan Pengawas untuk 
membahas transaksi atau 
tindakan dalam lingkup 
kewenangan Dewan 
Pengawas atauPemilik Modal. 

o Telah terdapat pemberian 
otorisasi atau rekomendasi 
oleh Dewan Pengawas atas  
transaksi atau tindakan Direksi 
dalam lingkup kewenangan 
Dewan Pengawas atau 
Pemilik Modal(4)(5)(6)(7): 
✓ Dewan Pengawas telah 

melakukan telaah terhadap 
transaksi atau tindakan 
Direksi melalui proses 
pembahasan internal 
Dewan Pengawas dan 
dengan Direksi, yang 
keduanya dituangkan 
dalam risalah rapat internal 
Dewan Pengawas dan 
risalah rapat Dewan 
Pengawas dan Direksi. 

✓ Dalam proses otorisasi 
Dewan Pengawas telah 
memastikan tindakan-
tindakan strategis yang 
membutuhkan persetujuan 
atau rekomendasi Dewan 
Pengawas telah didukung 

Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI; 

2. Board Manual; 
3. RKA Dewan Pengawas 

Tahun 2020; 
4. Surat Direksi Nomor: 

0891.00/KU.106/SKU/00/
DU/2020 tanggal 21 April 
2020 tentang 
Permohonan Izin Kredit 
Modal Kerja;  

5. Surat tanggapan Dewan 
Pengawas Nomor: 
18/DP/IV/2020 tanggal 29 
April 2020 tentang 
Tanggapan terkait kredit 
modal kerja dan kredit 
dengan menjaminkan 
Aset; 

6. Surat Direksi Nomor: 
1038.00/KU.003/SKU/00/
DU/2020 tanggal 19 Mei 
2020 dan 
1063.00/KU.106/SKU/00/
DU/2020 tanggal 29 Mei 
2020 Perihal 
Permohonan Kredit 
Modal Kerja dengan 
Anggunan Aset; 

7. Surat Dewan Pengawas 
Nomor: 23/DP/VI/2020 
tanggal 04 Juni 2020 
Perihal Persetujuan 
Penarikan Kredit Modal 
Kerja Perusahaan DAMRI 



dengan analisis risiko yang 
memadai. 

✓ Dalam risalah rapat 
tersebut telah dicantumkan 
pula pendapat yang 
berbeda dengan apa yang 
diputuskan dalam Rapat 
Direksi. 

o Pemberian otorisasi atau 
rekomendasi belum 
sepenuhnya terpenuhi dalam 
14 (empat belas) hari sejak 
usulan atau dokumen secara 
lengkap diterima oleh Dewan 
Pengawas. 
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Dewan Pengawas 
(berdasarkan usul dari 
Komite Audit) 
mengajukan calon 
Auditor Eksternal kepada 
RPB/Pemilik Modal. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan dan 

prosedur Dewan Pengawas 
mengenai proses penunjukan 
calon auditor eksternal 
dan/atau penunjukan kembali 
auditor eksternal dan 
penyampaian usulan calon 
auditor eksternal kepada 
RPB/Pemilik Modal 
sebagaimana tertuang dalam 
Board Manual halaman 39 (1). 

o Telah terdapat rencana kerja 
penunjukan calon auditor dan 
anggaran biaya audit eksternal 
dalam RKAT Dewan 
Pengawas (2). 

o Dewan Pengawas melalui 
Komite Audit telah melakukan 
proses penunjukan calon 
auditor eksternal sesuai 
dengan ketentuan pengadaan 
barang dan jasa perusahaan, 
dan apabila diperlukan dapat 
meminta bantuan Direksi 
dalam proses penunjukannya 
(3)(4)(5)(6). 

1. Board Manual; 
2. RKA Dewan Pengawas 
3. Surat Direksi ke Dewan 

Pengawas Nomor: 
1809.00/AK.1302/SKU/0
0/DU/2020 tentang Izin 
Prinsip Pengadaan 
Pekerjaan Kantor 
Akuntan Publik (KAP) 
untuk Audit Tahun Buku 
2020; 

4. Surat Komite Audit ke 
Dewan Pengawas 
Nomor: 22/KA/VIII/2020 
tentang Surat Pengantar 
Tanggapan Surat Direktur 
Utama Perihal Izin Prinsip 
Pengadaan KAP untuk 
Audit tahun buku 2020;  

5. Surat Komite Audit ke 
Dewan Pengawas 
Nomor: 24/KA/IX/2020 
tentang Surat Pengantar 
Tanggapan Surat Direktur 
Utama Perihal Izin Prinsip 
Pengadaan KAP untuk 
Audit tahun buku 2020 
dan permohonan 

Rekomendasi: 
o Kebijakan dan prosedur 

Dewan Pengawas harus 
mengatur tentang prosedur 
penunjukkan calon auditor 
eksternal dan/atau 
penunjukkan kembali auditor 
dalam bentuk SOP.  

o Membuat kebijakan Dewan 
Pengawas dan SOP yang 
mengatur tentang 
pelaksanaan telaah atas 
pengaduan yang berkaitan 
dengan Perusahaan yang 
diterima oleh Dewan 
Pengawas. 

0,778 0,900 0,700 
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o Dewan Pengawas telah 
menyampaikan kepada 
RPB/Pemilik Modal alasan 
pencalonan tersebut dan 
besarnya honorarium/imbal 
jasa yang diusulkan untuk 
eksternal auditor tersebut (7)(8). 

o Dewan Pengawas 
mengevaluasi kinerja Auditor 
Eksternal sesuai dengan 
ketentuan dan standar yang 
berlaku (9). 

persetujuan ke Pemilik 
Modal;   

6. Surat Dewas Nomor: 
53/DP/XI/2020 tentang 
Penunjukan Kantor 
Akuntan Publik (KAP) 
untuk mengaudit laporan 
keuangan dan laporan 
keuangan PKBL tahun 
2020 Perum DAMRI. 

7. Surat ke Menteri BUMN 
Nomor: 39/DP/IX/2020 
tentang Usulan 
Penetapan Kantor 
Akuntan Publik (KAP) 
untuk melakukan audit 
atas laporan keuangan 
dan laporan PKBL Perum 
DAMRI Tahun Buku 
2020; 

8. Surat BUMN Nomor: S-
1036/MBU/11/2020 
tentang Penetapan 
Kantor Akuntan Publik 
(KAP) untuk melakukan 
Audit atas Laporan 
Keuangan Perum DAMRI 
Tahun Buku 2020; 

9. Penilaian KAP 2019 
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Dewan Pengawas 
memastikan audit 
eksternal dan audit 
internal dilaksanakan 
secara efektif serta 
melaksanakan telaah 
atas pengaduan yang 
berkaitan dengan BUMN 
yang diterima oleh Dewan 
Pengawas. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

Dewan Pengawas tentang 
pengawasan terhadap 
efektivitas pelaksanaan audit 
eksternal dan audit internal, 
serta pelaksanaan telaah atas 
pengaduan yang berkaitan 
dengan BUMN yang diterima 
oleh Dewan Pengawas(1). 

o Telah terdapat rencana kerja 
Dewan Pengawas tentang 
pengawasan efektivitas 
pelaksanaan audit eksternal 

1. Board Manual; 
2. RKA Dewan Pengawas 

Tahun 2020; 
3. Surat Nomor: 

44/DP/X/2020 tentang 
Usulan Penetapan Kantor 
Akuntan Publik (KAP) 
untuk melakukan audit 
atas Laporan Keuangan 
dan Laporan PKBL 
Perum DAMRI Tahun 
Buku 2020; 

Rekomendasi: 
o Membuat kebijakan Dewan 

Pengawas dan SOP yang 
mengatur tentang pelaksanaan 
telaah atas pengaduan yang 
berkaitan dengan BUMN yang 
diterima oleh Dewan Pengawas. 

1,106 0,796 0,881 



dan audit internal, serta 
pelaksanaan telaah atas 
pengaduan yang berkaitan 
dengan BUMN yang diterima 
oleh Dewan Pengawas(2). 

o Telah terdapat penilaian atas 
efektivitas pelaksanaan audit 
eksternal melalui: (1) 
pemantauan kesesuaian 
penyelesaian progres audit 
dengan rencana kerjanya; (2) 
telaah kesesuaian 
pelaksanaan audit dengan 
standar profesi akuntan publik; 
dan (3) telaahan hasil audit 
eksternal dan kualitas 
rekomendasi audit eksternal 
yang tertuang dalam Surat 
Nomor 44/DP/2020 di mana 
telah memuat hasil penilaian 
KAP tahun sebelumnya. 

o Telah terdapat penilaian atas 
efektivitas pelaksanaan audit 
internal melalui: (1) telaah atas 
efektivitas pemantauan tindak 
lanjut hasil audit SPI dan 
auditor eksternal; (2) telaah 
atas kesesuaian pelaksanaan 
audit dengan standar audit 
internal; (3) kelengkapan 
atribut temuan dan kualitas 
rekomendasi hasil audit 
internal; dan (4) telaah 
rencana kerja pengawasan 
dan pelaksanaannya; (5) 
manajemen fungsi SPI. 

o Proses telaah yang dilakukan 
oleh Dewan Pengawas 
menggunakan seluruh 
perangkat di Dewan 
Pengawas (Komite Dewan 
Pengawas). 

4. Laporan Monev Kinerja 
Cab. Banjarmasin Nomor: 
03/KA/I/2020; 

5. Laporan Monev Kinerja 
Cab. Basoetta Nomor: 
11/KA/I/2020; 

6. Laporan Monev Kinerja 
Cab. Surakarta Nomor: 
18/KA/VIII/2020; 

7. Laporan Monev Kinerja 
Cab. Waingapu Nomor: 
22/IX/I/2020; 

8. Laporan Monev Kinerja 
Cab. Halmahera Nomor: 
26/KA/X/2020. 
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o Telah terdapat penyampaian 
arahan kepada Direksi tentang 
peningkatan efektivitas audit 
internal dan audit eksternal 
melalui Rapat Gabungan pada 
tahun 2020 

Kelemahan: 
o Belum terdapat kebijakan 

Dewan Pengawas tentang 
pelaksanaan telaah atas 
pengaduan yang berkaitan 
dengan BUMN yang diterima 
oleh Dewan Pengawas. 

o Belum terdapat pelaksanaan: 
(1) telaah atas pengaduan 
yang berkaitan dengan BUMN 
yang diterima oleh Dewan 
Pengawas serta penyampaian 
saran berdasarkan hasil 
telaahan kepada Direksi; (2) 
telaahan terhadap seluruh 
pengaduan yang diterima oleh 
Dewan Pengawas. 
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Dewan Pengawas 
melaporkan dengan 
segera kepada Pemilik 
Modal apabila terjadi 
gejala menurunnya 
kinerja perusahaan serta 
saran-saran yang telah 
disampaikan kepada 
Direksi untuk 
memperbaiki 
permasalahan yanag 
dihadapi. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan dan 

prosedur: (1) pelaporan 
kepada RPB/Pemilik Modal 
jika terjadi gejala menurunnya 
kinerja perusahaan;  dan (2) 
mekanisme pemberian saran 
segera kepada Direksi untuk 
memperbaiki permasalahan 
yang berdampak pada 
menurunnya kinerja 
perusahaan tersebut; (3) 
mekanisme untuk segera 
membahas gejala 
menurunnya kinerja 
Perusahaan. 

o Dewan Pengawas melakukan 
pembahasan tentang gejala 
menurunnya kinerja 
perusahaan secara tepat 

1. Board Manual; 
2. Surat Dewas Nomor: 

14/DP/III/2020 tanggal 03 
Maret 2020 tentang 
Pencegahan Penyebaran 
Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19); 

3. Risalah Rapat Gabungan 
Dewas-Direksi Tahun 
2020; 

4. Surat ke Kementerian 
BUMN Nomor: 
51/DP/XI/2020 tentang 
Tanggapan Dewan 
Pengawas atas Laporan 
Triwulan III Tahun 2020. 

Rekomendasi: 
o Perusahaan agar mengatur 

waktu tentang tingkat 
kesegeraan Dewan Pengawas 
dalam membahas gejala 
menurunnya kinerja perusahaan 
yang dituangkan dalam Board 
Manual. 

1,106 0,890 0,985 



waktu, dibuktikan 
dengan(1)(2)(3): 
✓ Telah terdapat telaahan 

Dewan Pengawas tentang 
gejala menurunnya kinerja 
perusahaan. 

✓ Telah terdapat arahan 
Dewan Pengawas kepada 
Direksi berdasarkan hasil 
telaah tentang gejala 
menurunnya kinerja 
perusahaan. 

✓ Proses telaah yang 
dilakukan oleh Dewan 
Pengawas menggunakan 
seluruh perangkat di 
Dewan Pengawas (Komite 
Dewan Pengawas). 

✓ Dewan Pengawas telah 
melakukan pembahasan 
secara berkala mengenai 
gejala menurunnya kinerja 
perusahaan dan 
memberikan saran 
perbaikan yang diperlukan 
sebagaimana tertuang 
dalam agenda rapat 
gabungan antara Dewan 
Pengawas dan Direksi 
pada tahun 2020. 

o Terdapat laporan Dewan 
Pengawas kepada Pemilik 
Modal tentang gejala 
menurunnya kinerja 
Perusahaan yang signifikan 
dan pemberian saran-saran 
perbaikan yang telah 
disampaikan kepada Direksi 
untuk mengatasi 
permasalahan penyebab 
gejala menurunnya kinerja 
tersebut dibahas dalam surat 
tanggapan Dewas atas 



63 

 

Laporan Triwulan III 
Perusahaan. 

o Kualitas yang memadai atas 
arahan langkah-langkah 
perbaikan Dewan Pengawas 
yang disampaikan kepada 
Direksi. 

Rekomendasi: 
o Belum ada kebijakan yang 

mengatur waktu tentang 
tingkat kesegeraan Dewan 
Pengawas dalam membahas 
gejala penurunan kinerja 
Perusahaan. 

18 Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. 1,504 1,000 1,504 
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Dewan Pengawas 
melaksanakan 
pengawasan terhadap 
kebijakan pengelolaan 
anak 
perusahaan/perusahaan 
patungan dan 
pelaksanaannya. 

N/A N/A N/A 0,985 1.000 0,985 
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Dewan Pengawas dalam 
pemilihan calon anggota 
Direksi dan Dewan 
Komisaris Anak 
Perusahaan 
perusahaan/perusahaan 
patungan. 

N/A N/A N/A 0,519 1,000 0,519 

19 Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/ 
insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. 

2,438 0,949 2,316 
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Dewan Pengawas 
mengusulkan calon 
anggota Direksi kepada 
Pemilik Modal sesuai 
kebijakan dan kriteria 
seleksi yang ditetapkan. 

Kekuatan: 
o Dewan Pengawas telah 

memiliki kebijakan dan kriteria 
seleksi bagi calon Direksi dan 
pengusulan calon tersebut 
kepada Pemilik Modal. 

o Dewan Pengawas telah 
melakukan telaah dan/atau 
penelitian/pemeriksaan 
terhadap calon-calon Direksi 
yang diusulkan Direksi, 

1. Board Manual; 
2. Usul Bakal Calon 

Direksi 

 0,502 0,916 0,460 



sebelum disampaikan kepada 
Pemilik Modal. 

o Adanya usulan Dewan 
Pengawas atas calon-calon 
anggota Direksi yang baru 
kepada Pemilik Modal. 
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Dewan Pengawas menilai 
Direksi dan melaporkan 
hasil penilaian tersebut 
kepada Pemilik Modal. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

Dewan Pengawas mengenai 
penilaian kinerja Direksi dan 
pelaporan kepada Pemilik 
Modal(1). 

o Telah terdapat rencana 
Dewan Pengawas mengenai 
pamantauan kinerja Direksi 
dan pelaporan kepada Pemilik 
Modal(2). 

o Telah terdapat penilaian 
Dewan Pengawas, dibuktikan 
dengan (3): 
✓ Telah terdapat penilaian 

kinerja Direksi berdasarkan 
telaahan kriteria, target dan 
indikator kinerja utama 
yang tercakup dalam 
Kontrak Manajemen 
Direksi secara kolegial 
dengan realisasi 
pencapaiannya. 

✓ Telah terdapat penilaian 
kinerja Direksi berdasarkan 
telaahan kriteria, target dan 
indikator kinerja utama 
yang tercakup dalam 
Kontrak Manajemen 
Direksi secara individu 
dengan realisasi 
pencapaian masing-
masing. 

✓ Proses penilaian yang 
dilakukan olehDewan 
Pengawas telah 
menggunakan seluruh 

1. Board Manual; 
2. RKA Dewan Pengawas 

Tahun 2020; 
3. Kontrak Manajemen 

2020. 
 

Rekomendasi: 
o Dewan Pengawas agar 

melakukan penilaian kinerja 
Direksi secara individu. 

0,968 0,916 0,887 
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perangkat di Dewan 
Pengawas (Komite Dewan 
Pengawas). 

o Dewan Pengawas telah 
menyampaikan hasil penilaian 
kinerja Direksi secara kolegial 
dan individu kepada Pemilik 
Modal. 

Kelemahan: 
o Dewan Pengawas telah 

menyampaikan hasil penilaian 
kinerja Direksi secara kolegial 
dan individu kepada 
RPB/Pemilik Modal. Namun, 
belum dalam laporan tugas 
pengawasan Dewan 
Pengawas secara semesteran 
dan tahunan. 
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Dewan Pengawas 
mengusulkan remunerasi 
Direksi sesuai ketentuan 
yang berlaku dan 
penilaian kinerja Direksi. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

Dewan Pengawas mengenai 
pengusulan remunerasi 
Direksi(1). 

o Telah terdapat rencana 
Dewan Pengawas menelaah 
pengusulan remunerasi 
Direksi(2). 

o Dewan Pengawas telah 
melakukan telaah terhadap 
terhadap remunerasi Direksi, 
dibuktikan dengan(3)(4): 
✓ Dewan Pengawas telah 

melakukan telaah terhadap 
pengusulan remunerasi 
Direksi. 

✓ Pengusulan 
tantiem/insentif kinerja 
telah mempertimbangkan 
hasil penilaian kinerja 
Direksi (KPI) dan 
pencapaian tingkat 
kesehatan perusahaan. 

1. Board Manual; 
2. RKA Dewan Pengawas 

Tahun 2020; 
3. Surat Nomor: 07-DP-III-

2021; 
4. Surat Nomor: 08-DP-III-

2021. 

 0,968 1,000 0,968 



✓ Proses telaah yang 
dilakukan oleh Dewan 
Pengawas telah 
menggunakan seluruh 
perangkat di Dewan 
Pengawas (Komite 
Dewan Pengawas). 

o Dewan Pengawas telah 
menyampaikan usulan 
remunerasi (gaji, tunjangan 
dan fasilitas serta 
tantiem/insentif kinerja) Direksi 
kepada Pemilik Modal. 

20 Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. 0,571 1,000 0,571 
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Pengawas memiliki 
kebijakan benturan 
kepentingan dan 
melaksanakan secara 
konsisten kebijakann 
tersebut. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

Dewan Pengawas mengenai 
(potensi) benturan 
kepentingan yang dapat 
mengganggu pelaksanaan 
tugas Dewan Pengawas (1). 

o Dewan Pengawas telah 
menandatangani pernyataan 
tidak memiliki benturan 
kepentingan dan menyatakan 
secara tertulis hal-hal yang 
berpotensi menimbulkan 
benturan kepentingan 
terhadap dirinya dan 
menyampaikannya kepada 
RPB/Pemilik Modal, dibuktikan 
dengan:  
✓ Adanya surat pernyataan 

Dewan Pengawas tidak 
memiliki benturan 
kepentingan pada awal 
pengangkatan yang 
diperbarui setiap awal 
tahun (2)(3). 

✓ Dewan Pengawas 
membuat Pakta Integritas 
yang dilampirkan dalam 
Usulan Tindakan Direksi 

1. Board Manual; 
2. Surat pernyataan Tidak 

Memiliki Bentran 
Kepentingan (Conflict 
Interest); 

3. Pakta Integritas tahun 
2020; 

4. Daftar Kepemilikan 
Saham. 

 0,571 1,000 0,571 
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yang harus mendapatkan 
rekomendasi dari Dewan 
Pengawas dan persetujuan 
RPB/Pemilik Modal. 

o Dewan Pengawas telah 
menyampaikan kepada 
Perusahaan (Sekretaris 
Perusahaan) untuk dicatat 
dalam Daftar Khusus 
mengenai kepemilikan 
sahamnya dan/atau 
keluarganya pada perusahaan 
tersebut dan perusahaan lain 
(4). 

 

21 Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif 
dan berkelanjutan. 

1,659 0,924 1,534 
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Dewan Pengawas 
memastikan prinsip-
prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik 
telah diterapkan secara 
efektif dan berkelanjutan. 

Kekuatan: 
o Telah Terdapat kebijakan dan 

pedoman untuk memantau 
penerapan prinsip-prinsip Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik 
(1)(2)(3). 

o Telah terdapat rencana kerja 
Dewan Pengawas untuk 
memantau penerapan prinsip-
prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik dalam 
sasaran program di RKA 
Dewas 2020 (4). 

o Dewan Pengawas 
melaksanakan pemantauan 
penerapan prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (5)(6), 
dibuktikan dengan: 
✓ Dewan Pengawas telah 

melaksanakan 
pemantauan penerapan 
prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik, 
dibuktikan dengan: 
terdapat telaah terhadap: 
(1) laporan hasil 

1. Board Manual; 
2. Pedoman Tata Kelola 

Perusahaan (CoCGC); 
3. Pedoman Perilaku (Code 

of Conduct) dan Etika 
Bisnis di Lingkungan 
Perusahaan (Perum) 
DAMRI; 

4. RKA Dewan Pengawas  
5. Laporan GCG Tahun 

2018; 
6. Laporan GCG Tahun 

2019; 

Usulan: 
o Perusahaan agar 

meningkatkan sensitivitas 
terhadap ketepatan waktu 
pembuatan Laporan GCG 
setiap tahun 

0,985 0,958 0,944 



assessment/review atas 
Pelaksanaan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik, 
GCG Code, dan 
kebijakan/ketentuan teknis 
lainnya, serta memantau 
tindak lanjut area of 
improvement hasil 
assessment GCG oleh 
Direksi; (2) laporan GCG 
yang diungkapkan dalam 
Laporan Tahunan. 

✓ Dewan Pengawas telah 
melaksanakan 
pemantauan penerapan 
prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik, 
dibuktikan dengan terdapat 
penyampaian kepada 
Direksi mengenai hasil 
telaah Dewan Pengawas. 

✓ Proses telaah yang 
dilakukan oleh Dewan 
Pengawas menggunakan 
seluruh perangkat di 
Dewan Pengawas (Komite 
Dewan Pengawas). 

o Dewan Pengawas 
menindaklanjuti area of 
improvement hasil 
assessment/review GCG yang 
menjadi kewenangannya. 

Hambatan: 
o Proses telaah dilakukan pada 

Laporan GCG Tahun 2018.  
o Belum dilakukan proses telaah 

terhadap Laporan GCG tahun 
2019 karena pengesahan baru 
dilakukan pada tahun 2021. 
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Dewan Pengawas 
melakukan pengukuran 
dan penilaian terhadap 

Kekuatan: 
o Dewan Pengawas telah 

memiliki kebijakan mengenai 
pengukuran dan penilaian 

1. Board Manual; 
2. Kontrak Manajemen; 
3. Laporan Dewan 

Pengawas Tahun 2019. 

Rekomendasi: 
o Dewan Pengawas/Komite 

Dewan Pengawas agar 
melakukan evaluasi kinerja 

0,674 0,750 0,590 
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kinerja Dewan 
Pengawas. 

terhadap kinerja Dewan 
Pengawas(1). 

o Dewan Pengawas telah 
memiliki/menetapkan Indikator 
Pencapaian Kinerja beserta 
target-targetnya dan disetujui 
oleh RPB/Menteri setiap tahun 
berdasarkan usulan dari 
Dewan Pengawas yang 
bersangkutan(2). 

o Penilaian kinerja Dewan 
Pengawas dilaporkan dalam 
Laporan Pelaksanaan Tugas 
Pengawasan Dewan 
Pengawas. 

 
Kelemahan: 
o Dewan Pengawas atau Komite 

Dewan Pengawas belum 
melakukan evaluasi 
pencapaian kinerja masing-
masing anggota Dewan 
Dewan Pengawas dan 
dituangkan dalam risalah 
Rapat Dewan Pengawas, 
penilaian kinerja masih 
dilakukan secara 
umum/keseluruhan. 

anggota secara individu 
sebagaimana tertuang dalam 
Board Manual Halaman 45 
mengenai Evaluasi Kinerja 
Dewan Pengawas, yaitu hasil 
evaluasi terhadap kinerja Dewan 
Pengawas secara keseluruhan 
dan kinerja masing-masing 
anggota Dewan Pengawas 
secara individual akan 
merupakan bagian tak 
terpisahkan dalam skema 
kompensasi dan pemberian 
insentif bagi anggota Dewan 
Pengawas. 

22 Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

1,349 0,875 1,180 
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Dewan Pengawas 
memiliki pedoman/tata 
tertib Rapat Dewan 
Pengawas yang 
memadai. 

Kekuatan: 
o Pedoman/tata tertib Rapat 

Dewan Pengawas, antara lain 
telah mengatur (1)(2): 
✓ Etika Rapat; 
✓ Tata Penyusunan Risalah 

rapat. 
Kelemahan: 
o Pedoman/tata tertib Rapat 

Dewan Pengawas, antara lain 
belum mengatur (1)(2): 

1. Board Manual; 
2. Pedoman Perilaku 

(Code of Conduct) dan 
Etika Bisnis di 
Lingkungan 
Perusahaan Perum 
DAMRI. 

Rekomendasi: 
o Kebijakan Pedoman/tata tertib 

Rapat Dewan Pengawas harus 
mengatur pelaksanaan evaluasi 
tindak lanjut hasil rapat 
sebelumnya. 

o Kebijakan Pedoman/tata tertib 
Rapat Dewan Pengawas harus 
mengatur pembahasan/telaah 
atas usulan Direksi dan 
arahan/keputusan RPB terkait 
dengan usulan Direksi. 

0,346 1,000 0,346 



✓ Pelaksanaan evaluasi 
tindak lanjut hasil rapat 
sebelumnya; 

✓ Pembahasan/telaah atas 
usulan Direksi dan 
arahan/keputusan RPB 
terkait dengan usulan 
Direksi. 
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Rapat Dewan Pengawas 
diadakan secara berkala 
sesuai ketentuan yang 
berlaku dan/atau 
Anggaran Dasar. 

Kekuatan: 
o Dewan Pengawas telah 

memiliki rencana 
penyelenggaraan rapat 
internal Dewan Pengawas dan 
Rapat Dewan Pengawas yang 
dihadiri Direksi (Rapat 
Gabungan), dengan jumlah 
dan waktu penyelenggaraan 
rapat sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

o Jumlah rapat dan agenda yang 
dibahas telah sesuai dengan 
yang direncanakan, yaitu 12 
(dua belas) kali pertemuan 
dalam 1 (satu) tahun 
sebagaimana telah tertuang 
dalam RKAP dan Board 
Manual mengenai Rapat 
Dewan Pengawas, Rapat 
Gabungan Dewan Pengawas 
dan Direksi(2)(3). 

o Anggota Dewan Pengawas 
menghadiri rapat-rapat Dewan 
Pengawas. 

o Terdapat surat kuasa yang 
dibuat oleh anggota Dewan 
Pengawas yang berhalangan 
hadir di dalam rapat Dewan 
Pengawas serta penjelasan 
ketidakhadiran dalam rapat 
tersebut, yang dituangkan 
dalam Risalah Rapat. 

1. RKA Dewan Pengawas 
Tahun 2020(1); 

2. Rekapitulasi jumlah dan 
agenda Rapat Dewan 
Pengawas; 

3. Risalah Rapat 
Gabungan Tahun 2020; 

4. Daftar Hadir Rapat.  

Rekomendasi: 
o Anggota Dewan Pengawas 

agar aktif menghadiri rapat-
rapat Dewan Pengawas 
selama satu tahun. 

0,657 0,875 0,575 
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Dewan Pengawas 
melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan 
keputusan hasil rapat 
sebelumnya. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat evaluasi 

Dewan Pengawas atas tindak 
lanjut hasil rapat sebelumnya 
yang tertuang dalam bahan 
rapat Dewan Pengawas. 

Kelemahan: 
o Hasil rapat Dewan Pengawas 

sebelumnya belum 
sepenuhnya ditindaklanjuti. 

1. Bahan Rapat Dewan 
Pengawas. 

Rekomendasi: 
o Anggota Dewan Pengawas 

agar membuat laporan terkait 
tindak lanjut keputusan yang 
dihasilkan dalam setiap rapat. 

0,346 0,750 0,260 

23 Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Pengawas. 2,593 0,810 2,102 
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Sekretariat Dewan 
Pengawas memiliki 
uraian tugas yang jelas. 

o Telah adanya uraian tugas 
bagi Sekretariat Dewan 
Pengawas yang ditetapkan 
oleh Ketua Dewan Pengawas 
yang tertuang dalam Board 
Manual halaman 49 (1). 

o Tugas pokok dan fungsi 
Sekretariat Dewan Pengawas 
adalah membantu Dewan 
Pengawas dalam bidang 
kegiatan kesekretariatan, 
paling sedikit telah mencakup 
hal-hal sebagai berikut (1): 
✓ Menyelenggarakan 

kegiatan administrasi 
kesekretariatan di 
lingkungan Dewan 
Pengawas; 

✓ Menyelenggarakan rapat 
Dewan Pengawas dan 
rapat/pertemuan antara 
Dewan Pengawas dengan 
Pemilik Modal, Direksi, 
maupun pihak-pihak terkait 
lainnya; 

✓ Menyediakan 
data/informasi yang 
diperlukan oleh /Dewan 
Pengawas dan Komite-
Komite di lingkungan 
Dewan Pengawas  yang 
berkaitan dengan (a) 

1. Board Manual Rekomendasi: 
o Anggota Dewan Pengawas 

agar melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi sekretariat 
Dewan Pengawas secara 
maksimal terutama mencakup 
kegiatan administrasi 
kesekretariatan di lingkungan 
Dewan Pengawas. 

o Sekretaris Dewan Pengawas 
agar melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi Sekretariat 
Dewan Pengawas secara 
maksimal terutama mencakup 
penyelenggaraan rapat Dewan 
Pengawas dan 
rapat/pertemuan antara 
Dewan Pengawas dengan 
Pemilik Modal, Direksi, 
maupun pihak-pihak terkait 
lainnya.  

o Sekretaris Dewan Pengawas 
agar melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi Sekretariat 
Dewan Pengawas secara 
maksimal terutama mencakup 
penyediaan data/informasi 
yang diperlukan oleh Dewan 
Pengawas dan Komite-Komite 
di lingkungan Dewan 
Pengawas  yang berkaitan 
dengan (1) monitoring tindak 

0,804 0,812 0,653 



monitoring tindak lanjut 
hasil keputusan, 
rekomendasi dan arahan 
Dewan Pengawas; (b) 
Bahan/materi yang bersifat 
administrasi mengenai 
laporan/kegiatan Direksi 
dalam mengelola 
perusahaan; (c) Dukungan 
administrasi serta 
monitoring berkaitan 
dengan hal-hal yang harus 
mendapatkan persetujuan 
atau rekomendasi dari 
Dewan Pengawas  
sehubungan dengan 
kegiatan pengelolaan 
perusahaan yang 
dilakukan oleh Direksi; 

✓ Mengumpulkan data-data 
teknis yang berasal dari 
Komite-Komite di 
lingkungan Dewan 
Pengawas dan tenaga ahli 
Dewan Pengawas untuk 
keperluan Dewan 
Pengawas. 

lanjut hasil keputusan, 
rekomendasi dan arahan 
Dewan Pengawas; (2) 
Bahan/materi yang bersifat 
administrasi mengenai 
laporan/kegiatan Direksi 
dalam mengelola perusahaan; 
(3) Dukungan administrasi 
serta monitoring berkaitan 
dengan hal-hal yang harus 
mendapatkan persetujuan 
atau rekomendasi dari Dewan 
Pengawas  sehubungan 
dengan kegiatan pengelolaan 
perusahaan yang dilakukan 
oleh Direksi. 
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Sekretariat Dewan 
Pengawas melakukan 
administrasi dan 
penyimpanan dokumen. 

Kekuatan: 
o Tugas pokok dan fungsi 

Sekretariat Dewan 
Pengawas adalah 
membantu Dewan 
Pengawas dalam bidang 
kegiatan kesekretariatan 
telah mencakup: 
Mengumpulkan data-data 
teknis yang berasal dari 
Komite-Komite di lingkungan 
Dewan Pengawas dan 
tenaga ahli Dewan 
Pengawas untuk keperluan 
Dewan Pengawas. 

 Rekomendasi: 
o Sekretaris Dewan Pengawas 

agar melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi Sekretariat 
Dewan Pengawas secara 
maksimal terutama mencakup 
pengumpulan data-data teknis 
yang berasal dari Komite-
Komite di lingkungan Dewan 
Pengawas dan tenaga ahli 
Dewan Pengawas untuk 
keperluan Dewan Pengawas. 

o Pengadministrasian surat 
keluar dan surat masuk ke 
Dewan Pengawas dan 

0,337 0,750 0,253 
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o Sekretaris Dewan Pengawas 
telah mengadministrasikan 
surat keluar dan surat masuk 
ke Dewan Pengawas dan 
dokumen lainnya. 

Kelemahan: 
o Sekretaris Dewan Pengawas 

belum mengadministrasikan 
surat keluar dan surat masuk 
ke Dewan Pengawas 
dengan optimal. 

dokumen lainnya diatur secara 
terstruktur dan tertib. 
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Sekretaris Dewan 
Pengawas 
menyelenggarakan rapat 
Dewan Pengawas dan 
rapat/pertemuan antara 
Dewan Pengawas 
dengan Pemegang 
Saham/Pemilik Modal, 
Direksi maupun pihak-
pihak terkait lainnya. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat undangan 

rapat Dewan Pengawas, yang 
disampaikan kepada seluruh 
anggota Dewan Pengawas 
dan pihak-pihak lain yang 
diundang. 

o Bahan-bahan rapat telah 
disediakan dan disampaikan 
kepada peserta rapat paling 
lambat 3 (tiga) hari sebelum 
diadakan rapat. 

o Pendokumentasian secara 
memadai atas hasil rapat 
Dewan Pengawas, dibuktikan 
dengan: 
✓ Risalah Rapat Dewan 

Pengawas telah dibuat 
untuk setiap Dewan 
Pengawas. 

✓ Dalam risalah rapat Dewan 
Pengawas telah 
dicantumkan:  (1) 
Pendapat yang berbeda 
(dissenting comments) 
dengan apa yang 
diputuskan dalam Rapat 
Dewan Pengawas  (bila 
ada); (2) jalannya rapat 
(dinamika rapat); (3) 
Risalah hasil evaluasi atas 
pelaksanaan keputusan 

1. Undangan Rapat Internal; 
2. Undangan Rapat 

Gabungan. 

Rekomendasi: 
o Pendokumentasian atas hasil 

rapat Dewan Pengawas agar 
dapat dilakukan secara 
memadai, meliput:  
✓ Risalah rapat agar dibuat 

untuk setiap rapat Dewan 
Pengawas. 

✓ Risalah rapat 
mencantumkan dinamuka 
rapat dan hasil evaluasi 
pelaksanaan keputusan 
rapat sebelumnya, serta 
keputusan rapat.  

✓ Setiap anggota Dewan 
Pengawas agar dapat 
menerima Salinan risalah 
rapat terlepas dari status 
kehadiran anggota.  

✓ Validasi risalah rapat 
dilakukan sesuai dengan tata 
tertib yang ditetapkan atau 
maksimal selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari 
setelah rapat selesai 
dilaksanakan.  

✓ Risalah rapat asli agar 
disimpan di Perusahaan.  

✓ Risalah rapat asli agar dapat 
diakses oleh seluruh angota 
Dewan Pengawas. 

0,959 0,861 0,826 



rapat sebelumnya; (4) 
keputusan rapat. 

✓ Setiap anggota Dewan 
Pengawas menerima 
salinan risalah Rapat 
Dewan Pengawas, 
terlepas apakah 
bersangkutan hadir atau 
tidak hadir dalam Rapat 
tersebut. 

Kelemahan: 
o Pada praktiknya pada tahun 

2020, risalah Rapat belum 
terdokumentasikan dengan 
baik sehingga salinan risalah 
Rapat tidak sepenuhnya telah 
diterima oleh Dewan 
Pengawas. 

o Validasi risalah Rapat belum 
sesuai dengan tata tertib yang 
ditetapkan. 

o Risalah asli dari setiap Rapat 
Dewan Pengawas harus 
disimpan di Perusahaan. 

o Risalah asli dari setiap Rapat 
Dewan Pengawas dapat 
diakses oleh setiap anggota 
Dewan Pengawas. 

78 

Sekretaris Dewan 
Pengawas menyediakan 
data/informasi yang 
diperlukan oleh Dewan 
Pengawas dan Komite-
Komite di lingkungan 
Dewan Pengawas. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat data/informasi 

berkaitan dengan monitoring 
tindak lanjut hasil keputusan, 
rekomendasi dan arahan 
Dewan Pengawas. 

o Telah terdapat bahan/materi 
yang bersifat administrasi 
mengenai laporan/kegiatan 
Direksi dalam mengelola 
Perusahaan. 

o Telah terdapat data/informasi 
yang berkaitan dengan 
dukungan administrasi dan 
monitoring yang berkaitan 

 Rekomendasi: 
o Sekretaris Dewan Pengawas 

agar dapat meningkatkan 
kinerja dalam hal menyediakan 
data/informasi terkait dengan 
monitoring hasil keputusan, 
rekomendasi, dan arahan 
Dewan Pengawas. 

o Sekretaris Dewan Pengawas 
agar dapat meningkatkan 
kinerja dalam hal menyediakan 
bahan/materi yang bersifat 
administrasi mengenai 
laporan/kegiatan Direksi 
dalam mengelola perusahaan. 

0,493 0,750 0,370 
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dengan hal-hal yang harus 
mendapatkan persetujuan 
atau rekomendasi dari Dewan 
Pengawas sehubungan 
dengan kegiatan pengelolaan 
Perusahaan yang dilakukan 
oleh Direksi. 

o Sekretaris Dewan Pengawas 
agar dapat meningkatkan 
kinerja dalam hal menyediakan  
data/informasi yang berkaitan 
dengan dukungan administrasi 
dan monitoring yang berkaitan 
dengan hal-hal yang harus 
mendapatkan persetujuan 
atau rekomendasi dari Dewan 
Pengawas  sehubungan 
dengan kegiatan pengelolaan 
perusahaan yang dilakukan 
oleh Direksi. 

24 Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Pengawas yang efektif. 2,438 0,955 2,328 
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Dewan Pengawas 
memiliki Komite Dewan 
Pengawas sesuai dengan 
ketentuan perundang-
undangan yang berlaku 
dan kebutuhan Dewan 
Pengawas. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat Komite audit 

yang bekerja secara kolektif 
dan berfungsi membantu 
Dewan Pengawas dalam 
melaksanakan tugasnya (1)(2).    

o Telah terdapat Komite lain 
untuk membantu tugas Dewan 
Pengawas berdasarkan 
analisis mengenai kebutuhan 
untuk mendukung Dewan 
Pengawas dalam 
melaksanakan tugasnya (3). 

o Ketua maupun Anggota 
Komite diangkat dan 
diberhentikan oleh Dewan 
Pengawas telah dilaporkan 
kepada RPB/Pemilik Modal (3). 

o Ketua Komite Dewan 
Pengawas adalah anggota 
Dewan Pengawas (3). 

1. CV Komite Audit; 
2. SK 01/DP/III/2019 

tentang Perpanjangan 
Masa Jabatan Anggota 
Komite Audit Perum 
DAMRI; 

3. SK 04/DP/VIII/2018 
tentang SK 
Pemberhentian dan 
Pengangkatan Komite 
Audit Tahun 2018. 

 0,643 1,000 0,643 

80 

Komposisi keanggotaan 
yang mendukung 
pelaksanaan fungsi 
Komite dan independensi 
dari masing-masing 
Komite Dewan 
Pengawas. 

Kekuatan: 
o Setidaknya salah seorang 

anggota Komite telah memiliki 
pengetahuan dan pengalaman 
kerja yang cukup di bidang 
tugas masing-masing Komite 
(1). 

1. CV Anggota Dewan 
Pengawas; 

2. Board Manual 

 0,488 1,000 0,488 



o Anggota Komite telah berasal 
dari pihak di luar Perusahaan 
dan tidak mempunyai kaitan 
dengan manajemen, kaitan 
kepemilikan, dan dengan 
kegiatan usaha Perusahaan 
(1). 

o Jumlah keanggotaan masing-
masing Komite yang berasal 
dari luar Dewan Pengawas 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, yaitu sekurang-
kurangnya terdiri atas 2 (dua) 
orang anggota sebagaimana 
tertuang dalam Board Manual 
halaman 46. Komite Audit 
Perum DAMRI terdiri atas 3 
(tiga) orang anggota (2). 

81 

Komite Dewan Pengawas 
memiliki piagam/charter 
dan program kerja 
tahunan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat Piagam untuk 

setiap Komite yang ditetapkan 
oleh Dewan Pengawas, yang 
ditinjau dan dimutakhirkan 
secara berkala (1). 

o Muatan Piagam Komite Audit 
telah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
muatan piagam Komite lainnya 
sesuai kebutuhan Dewan 
Pengawas (2). 

o Telah terdapat program kerja 
tahunan yang 
disetujui/ditetapkan oleh 
Dewan Pengawas (3), 
dibuktikan dengan: 
✓ Telah terdapat program 

kerja tahunan Komite Audit 
dan KPMR yang 
disetujui/ditetapkan oleh 
Dewan Pengawas yang 
memuat telaah untuk 
memastikan (1) 
memastikan efektivitas 

1. SK.01/DP/II/2015 
tentang Penetapan 
Draft Piagam Komite 
Audit menjadi Piagam 
Komite Audit 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI; 

2. Charter KPMR dan 
charter Komite Audit; 

3. RKA Komite Audit. 

Rekomendasi: 
o Program kerja tahunan Komite 

Audit dan KPMR agar memuat 
telaah untuk self-assessment 
kinerja Komite. 

0.643 0.958 0.616 
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sistem pengendalian 
manajemen dan 
memberikan rekomendasi 
penyempurnaan sistem 
pengendalian manajemen 
beserta pelaksanaannya; 
(2) efektivitas pelaksanaan 
tugas auditor eksternal dan 
SPI; (3) menilai 
pelaksanaan kegiatan 
serta hasil audit  yang 
dilaksanakan oleh auditor 
eksternal dan SPI; (4) telah 
terdapat prosedur review 
yang memuaskan terhadap 
segala informasi yang 
dikeluarkan oleh 
perusahaan; (5) Self-
assessment kinerja Komite 
Audit. 

✓ Program kerja tahunan 
Komite lainnya telah sesuai 
dengan piagam Komite 
lainnya dan mencakup self-
assessment kinerja Komite 
Lainnya. 

Kelemahan: 
o Program kerja tahunan Komite 

Audit dan KPMR belum 
memuat telaah untuk self-
assessment kinerja Komite. 

82 

Komite Audit 
melaksanakan 
pertemuan rutin sesuai 
dengan program kerja 
tahunan serta melakukan 
kegiatan lain yang 
ditugaskan Dewan 
Pengawas. 

Kekuatan: 
o Jumlah pertemuan berkala 

dan agenda yang dibahas 
telah sesuai dengan program 
kerja tahunan serta jumlah 
kegiatan lain yang ditugaskan 
belum sepenuhnya sesuai 
yang ditugaskan Dewan 
Pengawas. 

o Risalah Rapat Komite Dewan 
Pengawas telah dibuat untuk 
setiap rapat, memuat hasil-

1. RKA Komite Audit; 
2. Program Kerja 

Pengawasan Tahunan 
(PKPT) Divisi Audit Intern 
Tahun 2020; 

3. Matrik Jadwal dan 
Kehadiran Rapat Komite 
Audit Perum DAMRI 
Tahun 2020. 

 0,332 0,750 0,249 



hasil analisis, telaahan, dan 
evaluasi atas acara yang 
diagendakan, serta risalah asli 
dari setiap Rapat Komite 
Dewan Pengawas diserahkan 
kepada Sekretaris Dewan 
Pengawas untuk disimpan di 
Perusahaan. 
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Komite melaporkan 
kegiatan dan hasil 
penugasan yang 
diterimanya kepada 
Dewan Pengawas. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat laporan kepada 

Dewan Pengawas atas setiap 
pelaksanaan penugasan 
disertai dengan rekomendasi. 

o Telah terdapat laporan 
triwulanan dan tahunan 
Komite kepada Dewan 
Pengawas, minimal memuat 
perbandingan realisasi 
kegiatan dengan program 
kerja tahunan, serta substansi 
hasil kegiatan dan 
rekomendasinya. 

1. Laporan Monitoring dan 
Evaluasi Per Cabang 
DAMRI Seluruh 
Indonesia; 

2. Laporan Triwulan Komite 
PMR. 

 0,332 1,000 0,332 

 JUMLAH ASPEK III 35,00 0,857 30,01 

 
 



79 

 

 

ASPEK DIREKSI 
 

INDIKATOR/PARAMETER 

ANALISIS PENERAPAN 
GCG (KEKUATAN DAN 

KELEMAHAN PENERAPAN 
GCG) 

REFERENSI 
PEMENUHAN ATURAN/BEST 

PRACTICE DAN USULAN 
REKOMENDASI 

KESIMPULAN/PENILAIAN 

BOBOT 
TINGKAT 

PEMENUHAN 
SKOR 

25 Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. 1,089 0,952 1,037 

 84 

Direksi yang baru diangkat 
mengikuti program 
pengenalan yang 
diselenggarakan oleh 
perusahaan. 

Kekuatan: 
o Direksi telah 

menyampaikan kepada 
Sekretaris Perusahaan 
agar diadakan program 
pengenalan bagi anggota 
Direksi yang baru diangkat 
sebagaimana telah diatur 
dalam Board Manual Bab 2 
Dikresi Poin C (1)(2). 

o Anggota Direksi yang baru 
diangkat telah mengikuti 
program pengenalan 
Perusahaan yang 
diselenggarakan oleh 
Perusahaan (1)(2)(4). 

o Anggota Direksi selalu 
hadir dan aktif dalam 
mengikuti rangkaian 
program pengenalan 
perusahaan (2). 

Kelemahan: 
o Direksi telah 

menyampaikan kepada 
Sekretaris Perusahaan 
agar diadakan program 
pengenalan bagi anggota 
Direksi yang baru diangkat 
sebagaimana telah diatur 

1. Dokumentasi 
Pengenalan Direksi Baru; 

2. Daftar Hadir Pengenalan 
Direksi Baru; 

3. Board Manual; 
4. Dokumen Serah Terima 

Jabatan; 
 

Rekomendasi: 
o Membuat SOP/pedoman tata 

cara yang mengatur proses 
pengenalan Direksi di 
lingkungan Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI. 

0,467 1,000 0,467 



dalam Board Manual Bab 2 
Dikresi Poin C. Namun, 
belum ada SOP/Pedoman 
Tata Cara Pengenalan 
Direksi di Perusahaan. 
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Direksi melaksanakan 
program pelatihan dalam 
rangka meningkatkan 
kompetensi anggota 
Direksi sesuai kebutuhan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

tentang pelatihan bagi 
anggota Direksi sesuai 
kebutuhan sebagaimana 
tertuang dalam SK.15400 
dan Board Manual 
mengenai peningkatan 
kapabilitas (1)(2).  

o Pelaksanaan program 
pelatihan/pembelajaran (3: 
✓ Telah terdapat laporan 

tentang hasil pelatihan 
yang telah dijalani 
anggota Direksi. 

✓ Telah terdapat laporan 
tentang hasil pelatihan 
yang telah dijalani 
anggota Direksi. 

Kelemahan: 
o Kegiatan pelatihan bagi 

anggota direksi belum 
tertuang secara 
khusus/terperinci di RKA 
Direksi Tahun 2020 

1. SK.1540/DL.101/DAM
RI-2019 tanggal 22 
Agustus 2019 tentang 
Penetapan Kebijakan 
Pendidikan atau 
Pelatihan bagi Dewan 
Pengawas dan Direksi 
di Lingkungan Perum 
DAMRI; 

2. Board Manual; 
3. Nota Dinas 

3820.00/UM.001/ND/0
0/KM/2021 tentang 
Laporan Pelaksanaan 
Pelatihan dan 
Pengembangan Direksi 
dan Karyawan Tahun 
2020 

Rekomendasi: 
o Rencana Kerja dan Anggaran 

Direksi harus memuat tentang 
kegiatan pelatihan bagi anggota 
Direksi setiap tahunnya. 

0,622 0,916 0,570 

26 Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas. 1,867 0,916 1,711 
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Direksi menetapkan 
struktur/susunan organisasi 
yang sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat struktur 

organisasi yang dirancang 
untuk memastikan 
pencapaian sasaran dan 
tujuan organisasi (1)(2). 

o Telah terdapat penetapan 
oleh Direksi tentang uraian 
tugas dan tanggung jawab 
masing-masing anggota 
Direksi yang tertuang 
dalam 

1. SK.0739/HK.101/DAMRI
-2018 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata 
Kelola Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI 
Kantor Pusat; 

2. SK.0417/HK.101/DAMRI
-2013 tanggal 5 Juli 2013 
tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kantor Divisi 
Regional dan Kantor 

 0,622 1,000 0,622 
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SK.0739/HK.101/DAMRI-
2018 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kelola 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI Kantor 
Pusat; PP Nomor 38 Tahun 
2018 tentang Perum 
DAMRI pada paragraf 2 
Pasal 25; dan Board 
Manual Halaman 12 
mengenai Tugas, 
Wewenang, dan Tanggung 
jawab Direksi (1)(3)(4).  

o Telah tertuang pada 
SK.0739/HK.101/DAMRI-
2018 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kelola 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI Kantor 
Pusat mengenai deskripsi 
dan spesifikasi jabatan 
serta uraian untuk semua 
tingkat jabatan di struktur 
organisasi yang 
menyebutkan tugas, 
kewajiban, tanggung jawab 
untuk setiap jabatan, 
knowledge, skill, dan ability 
yang dibutuhkan untuk 
setiap jabatan (1).  

o Telah terdapat persetujuan 
Dewan Pengawas atas 
Struktur Organisasi (5).  

 
 

Cabang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI; 

3. Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum 
DAMRI); 

4. Board Manual; 
5. Surat Ketua Dewan 

Pengawas 
Nomor:23/DP/IX/2018 
tanggal 7 September 
2018 tentang 
Persetujuan Perubahan 
Struktur Organisasi. 
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Direksi menetapkan 
kebijakan-kebijakan 
operasional dan standard 
operasional baku (SOP) 
untuk proses bisnis inti 
(core business) 
perusahaan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

tentang pedoman 
penyusunan SOP di 
Perusahaan (1). 

o Telah terdapat SOP untuk 
beberapa proses bisnis inti 
perusahaan sebagai 

1. SK.1609.01/HK.003/SK/
00/DU/2019 tentang 
Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional di 
Lingkungan Perum 
DAMRI; 

2. SK.0850/UM.5013/DAM
RI-2018 tentang 

Rekomendasi: 
o Perusahaan membuat business 

mapping untuk mengetahui 
seluruh proses bisnis inti 
Perusahaan sehingga dapat 
dilakukan pengecekan dan 
analisis terhadap SOP yang 
menjadi inti Perusahaan. 

0,778 0,800 0,622 



panduan melaksanakan 
kegiatan Perusahaan (2)(3).  

o Telah terdapat sosialisasi 
SOP untuk beberapa 
proses bisnis inti 
perusahaan sebagai 
panduan melaksanakan 
kegiatan perusahaan (4). 

o SOP untuk proses bisnis 
inti perusahaan telah 
dilaksanakan (5)(6)(7). 

o Direksi telah melakukan 
peninjauan dan 
penyempurnaan SOP 
dibuktikan dengan adanya 
revisi dan penyempurnaan 
SOP untuk setiap proses 
bisnis di lingkungan Perum 
DAMRI. 

Kelemahan: 
o Belum ada business 

mapping untuk 
mengidentifikasi proses 
bisnis inti Perusahaan. 

o Masih terdapat temuan-
temuan dalam hasil Audit 
cukup menunjukkan 
bahwa SOP belum 
diterapkan sesuai 
prosedur.  

 

Pedoman Sistem 
Manajemen 
Keselamatan (SMK) 
Perum DAMRI.  

3. Pedoman Pengadaan 
Barang/Jasa Perum 
DAMRI Nomor: 
1397/HK.001/DAMRI-
2019; 

4. Laporan Kegiatan 
Sosialisasi dan 
Implementasi SOP dan 
SPM; 

5. Laporan Hasil Audit 
Kantor Cabang; 

6. Laporan Tindak lanjut; 
7. Laporan Hasil 

Pemeriksaan. 

o Masing-masing Unit Kerja harus 
mampu melaksanakan bisnis 
sesuai dengan SOP yang telah 
ditetapkan. 

o Divisi terkait agar dapat 
menindaklanjuti hasil peninjauan 
dan revisi yang diberikan oleh 
Direksi. Serta membuatkan 
laporan hasil tindak lanjut 
peninjauan masing-masing 
Divisi. 
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Direksi menetapkan 
mekanisme pengambilan 
keputusan atas tindakan 
perusahaan (corporate 
action) sesuai ketentuan 
perundang-undangan dan 
tepat waktu. 

Kekuatan:  
o Telah terdapat pengaturan 

mengenai mekanisme 
pengambilan keputusan 
Direksi secara formal, 
terdiri atas: (1) 
pengambilan keputusan 
melalui Rapat Direksi; (2) 
pengambilan keputusan di 
luar rapat melalui 
keputusan sirkuler dan 
lain-lain. Hal tersebut 

1. Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI; 

2. Board Manual 

Rekomendasi: 
o  

0,467 0,467 0,218 
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tertuang dalam PP Nomor 
38 Tahun 2018 pada Pasal 
35 tentang Rapat Direksi 
dan Board Manual 
halaman 25 tentang 
Pengambilan Keputusan 
Dalam Rapat (1)(2). 

o Telah terdapat standar 
waktu tingkat kesegeraan 
pengambilan keputusan 
Direksi yang dituangkan 
pada Board Manual 
Halaman 25 K.10 Poin 7 
yaitu: tingkat kesegeraan 
pengambilan keputusan 
Direksi ditetapkan 
selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari (2). 

o Telah terdapat ketentuan 
tentang kesegeraan untuk 
mengkomunikasikan 
kepada tingkatan 
organisasi di bawah Direksi 
yang terkait dengan 
keputusan tersebut, 
maksimal 7 (tujuh) hari 
sejak disahkan/ 
ditandatangani. 
sebagaimana tertuang 
pada Board Manual 
Halaman 25 K.10 Poin 8 (2). 

27 
Direksi menyusun perencanaan perusahaan. 

4,044 0,937 3,791 
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Direksi memiliki Rencana 
Jangka Panjang (RJPP) 
yang disahkan oleh 
RPB/Pemilik Modal. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan, 

prosedur, dan pedoman 
penyusunan Rencana 
Jangka Panjang 
Perusahaan (RJPP) yang 
disusun oleh Kementerian 
BUMN (1). 

1. KEP-102 Tahun 2002 
tentang Penyusunan 
Rencana Jangka 
Panjang Perusahan 
BUMN; 

2. Rancangan Jangka 
Panjang Perusahaan 
(RJPP) Perum DAMRI 
Tahun 2020-2024; 

Rekomendasi: 
o Risalah Rapat dengan Dewan 

Pengawas dan Menteri/Pemilik 
Modal harus terdokumentasikan 
dengan baik sebagai bukti 
pelaksanaan suatu kegiatan. 

o Penyampaian paling lambat 
kepada Pemegang 
Saham/Pemilik Modal pada 

0,778 0,850 0,778 



o Telah terdapat rancangan 
RJPP Perum DAMRI 
Tahun 2020-2024 yang 
sesuai dengan pedoman 
penyusunan RJPP yang 
ditetapkan (2). 

o Telah terdapat proses 
telaah oleh Direksi atas 
rancangan RJPP yang 
disusun oleh Tim 
Penyusun RJPP dan 
menindaklanjuti/membaha
s hasil telaahan 
(tanggapan/pendapat) 
Dewan Pengawas atas 
rancangan RJPP 
dibuktikan dengan adanya 
Surat Pengantar 
Penyempurnaan Dokumen 
RJPP Perum DAMRI 
Tahun 2020-2024 sesuai 
dengan hasil pembahasan 
teknis bersama 
Kementerian BUMN (3). 

o Direksi telah 
mensosialisasikan dalam 
RJPP kepada seluruh 
karyawan Perusahaan 
melalui Rapat Kerja (5). 

Kelemahan: 
o Telah terdapat proses 

telaah oleh Direksi atas 
rancangan RJPP yang 
disusun oleh Tim 
Penyusun RJPP dan 
menindaklanjuti/membaha
s hasil telaahan 
(tanggapan/pendapat) 
Dewan Pengawas atas 
rancangan RJPP 
dibuktikan dengan adanya 
Surat Pengantar 
Penyempurnaan Dokumen 

3. Surat ke Dewan 
Pengawas Nomor: 
4641/UM.001/SKU/00/D
U/2021; 

4. Surat ke Kementerian 
BUMN 
2045.00/PR.001/SKU/00
/DU/2020 tentang 
Usulan RJPP Perum 
DAMRI 2020-2024 
tanggal 30 September 
2020; 

5. Kegiatan/Susunan Acara 
Rapat Kerja (Raker 
DAMRI) 

tanggal 31 Oktober sebelum 
periode RJPP tahun berjalan. 
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RJPP Perum DAMRI 
Tahun 2020-2024 sesuai 
dengan hasil pembahasan 
teknis bersama 
Kementerian BUMN. 
Namun, risalah Rapat 
belum terdokumentasikan 
dengan baik. 

o Penyampaian rancangan 
RJPP kepada 
RPB/Menteri/Pemilik 
Modal dan/atau Dewan 
Pengawas belum tepat 
waktu atau sesuai jadwal 
waktu ditentukan. 

90 

Direksi memiliki Rencana 
Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) yang 
disahkan oleh Pemilik 
Modal. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan, 

prosedur dan pedoman 
penyusunan Rencana 
Anggaran Perusahaan 
(RKAP) yang disusun oleh 
Kementerian BUMN (1). 

o Telah terdapat rancangan 
RKAP Perum DAMRI 
Tahun 2020 yang sesuai 
dengan pedoman 
penyusunan RKAP yang 
ditetapkan serta telah 
memuat penjabaran dari 
RJPP Tahun 2020-2024 (2). 

o Telah terdapat proses 
telaah oleh Direksi atas 
rancangan RKAP yang 
disusun oleh Tim 
Penyusun RKAP dan 
menindaklanjuti/membaha
s hasil telaahan 
(tanggapan/pendapat) 
Dewan Pengawas atas 
rancangan RKAP pada 17 
Desember 2019 (3). 

o Penyampaian rancangan 
RKAP kepada 

1. KEP-101 Tahun 20202 
tentang Penyusunan 
Rencana Anggaran 
Perusahan BUMN; 

2. RKAP Tahun 2020; 
3. Surat ke Menteri BUMN 

Nomor: 
3951.01/UM.001/SKU/00
/DU/2019 tentang 
Perubahan Usulan 
RKAP Perum DAMRI 
Tahun 2020  

4. Surat ke Menteri BUMN 
Nomor: 
3460.00/UM.001/SKU/00
/DU/2019 tentang 
Usulan RKAP Perum 
DAMRI Tahun 2020; 

5. Kegiatan/Susunan Acara 
Rapat Kerja (Raker 
DAMRI) 

 0,778 1,000 0,778 



RPB/Menteri/Pemilik 
Modal dan/atau Dewan 
Pengawas telah tepat 
waktu atau sesuai jadwal 
waktu ditentukan (4). 

o Direksi telah 
mensosialisasikan dalam 
RJPP kepada seluruh 
karyawan Perusahaan 
melalui Rapat Kerja (5). 

91 

Direksi menempatkan 
karyawan pada semua 
tingkatan jabatan sesuai 
dengan spesifikasi jabatan 
dan memiliki rencana 
suksesi untuk seluruh 
jabatan dalam perusahaan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat 

kebijakan/pedoman 
Perusahaan mengenai 
manajemen karier di 
perusahaan, dan sistem 
dan prosedur promosi, 
demosi dan mutasi di 
Perusahaan tertuang 
dalam SK Direksi Nomor 
83 Tahun 2015 pada 
halaman 6 sampai dengan 
halaman 9 (Pasal 5 
mengenai Tata Cara 
Promosi, Pasal 6 Tata 
Cara Rotasi, dan Pasal 7 
Tata Cara Demosi) (1). 

o Perusahaan telah 
menempatkan karyawan 
pada setiap level jabatan 
dalam organisasi 
Perusahaan. 

o Berdasarkan konfirmasi, 
penempatan karyawan 
pada setiap level jabatan 
telah sesuai dengan 
spesifikasi jabatan yang 
ditetapkan. Adapun, dalam 
rangka menempatkan 
SDM yang berkompeten 
dan berintegritas untuk 
jabatan Senior Manager, 
Area Manager, Direktur 

1. SK Direksi Nomor: 
SK.83/KP.305/DAMRI-
2015 tanggal 30 Januari 
2015 tentang Tata Cara 
Mutasi Pegawai; 

2. SK Direksi Nomor: 
SK.295/KP.107/DAMRI-
2018 tanggal 30 April 
2018 tentang Fit and 
Proper Test untuk Senior 
Manager, Area Manager, 
Direktur SBU, dan 
General Manager di 
Lingkungan Perum 
DAMRI; 

3. Database Talent 
Mapping (confidential); 

4. Daftar Hasil Talent 
Review (confidential); 

5. Hasil Fit and Proper Test; 
6. SK.0739/HK.101/DAMRI

-2013 tanggal 26 Oktober 
2018 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata 
Kerja Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI Kantor 
Pusat. 

 

Rekomendasi: 
o Perusahaan membuat SOP 

mengenai tata cara pelaksanaan 
promosi, demosi, dan mutasi di 
Perusahaan. 

o Perusahaan agar dapat mengisi 
beberapa jabatan yang kosong 
dalam organisasi didukung 
dengan upaya-upaya dalam 
rangka mengisi jabatan yang 
kosong dalam struktur 
organisasi perusahaan dengan 
membuat daftar talent, job 
posting internal, dan 
assessment. Namun, sampai 
tahun 2020 masih belum 
mendapatkan calon kandidat 
yang diputuskan untuk mengisi 
jabatan tersebut. Meskipun, 
pada praktiknya setiap jabatan 
yang belum terpenuhi/kosong, 
pekerjaan yang menjadi 
tanggung jawab jabatan tersebut 
ditanggung oleh Pelaksana 
Harian (PLH) yang ditetapkan 
oleh Direktorat SDM. 

o Dewan Pengawas agar dapat 
memberikan arahan terkait 
rencana promosi dan mutasi 
satu level jabatan di bawah 
Direksi. 

1,088 0,875 0,952 
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SBU, dan General 
Manager di Lingkungan 
Perum DAMRI wajib 
melalui fit and proper test 
terlebih dahulu (2). 

o Direksi telah memiliki 
database tentang 
karyawan yang memiliki 
skill dan kompetensi serta 
pengalaman yang cukup 
untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan yang 
ditargetkan dapat tersedia 
di setiap posisi/jabatan-
jabatan di Perusahaan (3). 

o Perusahaan telah 
melaksanakan seleksi 
suksesi/promosi pejabat 
satu level di bawah Direksi 
sesuai dengan assessment 
melalui Fit and Proper Test 
(2)(4)(5). 

o Rencana promosi dan 
mutasi satu level jabatan di 
bawah Direksi telah 
dibahas secara intensif 
dalam Rapat Direksi dan 
disampaikan kepada 
Dewan Pengawas untuk 
kesempatan pemberian 
arahan terhadap rencana 
promosi dan mutasi 
tersebut. 

o Perusahaan telah 
mengupayakan 
obyektivitas dan 
transparansi dalam 
penempatan karyawan 
pada setiap level jabatan 
dengan melaksanakan 
serangkaian assessment 
terhadap pejabat yang 



akan dipromosikan 
(1)(2)(3)(4)(5)(6). 

Kelemahan: 
o Belum terdapat Standard 

Operating Procedure 
(SOP) mengenai tata cara 
pelaksanaan promosi, 
demosi, dan mutasi. 

o Perusahaan telah 
melakukan upaya-upaya 
dalam rangka mengisi 
jabatan yang kosong 
dalam struktur organisasi 
Perusahaan dengan 
membuat Daftar Talent, 
Job Posting Internal, dan 
Asessment. Namun, 
sampai tahun 2020 masih 
belum mendapatkan calon 
kandidat yang diputuskan 
untuk mengisi jabatan 
tersebut.  
Pada praktiknya setiap 
jabatan yang belum 
terpenuhi/kosong, 
pekerjaan yang menjadi 
tanggung jawab jabatan 
tersebut ditanggung oleh 
Pelaksana Harian (PLH) 
yang ditetapkan oleh pihak 
SDM. 

o Belum terdapat Standard 
Operating Procedure 
(SOP) mengenai proses 
seleksi untuk 
suksesi/promosi pejabat 
satu level di bawah Direksi. 

92 

Direksi memberikan 
respons terhadap usulan 
peluang bisnis yang 
berpotensi meningkatkan 
pendapatan perusahaan, 
penghematan/efisiensi 

Kekuatan: 
o Telah terdapat mekanisme 

bagi Direksi untuk 
merespons usulan peluang 
bisnis dari manajemen di 
bawah Direksi/anggota 

1. Board Manual; 
2. SK.1300/HK.003/DAM

RI-2019 tentang SOP 
Kajian Kelayakan 
Bisnis Rencana Trayek 
Baru dan 

 0,788 1,000 0,788 
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perusahaan, 
pendayagunaan aset, dan 
manfaat lainnya. 

Direksi/Dewan Pengawas 
(1)(2). 

o Telah terdapat usulan 
peluang bisnis tersebut, 
Direksi membahas secara 
intensif untuk: (1) 
mengidentifikasi peluang 
bisnis; (2) mengambil 
keputusan atas usulan 
tersebut telah tertuang 
dalam setiap Risalah 
Rapat Direksi Tahun 2020 
(3). 

o Direksi telah mengusulkan 
peluang bisnis yang 
disetujui dan termasuk 
dalam kewenangan Dewan 
Pengawas dan/atau 
RPB/Pemilik Modal 
tertuang dalam RKAP 
tahunan (4). 

o Peluang bisnis 
Perusahaan yang dibahas 
dan disampaikan kepada 
Dewan Pengawas 
merupakan peluang yang 
belum terlambat untuk 
ditindaklanjuti (5). 

o Realisasi peluang bisnis 
telah mampu memberikan 
manfaat bagi Perusahaan 
sesuai dengan rencana 
yang disampaikan/dibuat 
(6). 

Pengembangan Serta 
Monitoring dan 
Evaluasi; 

3. Risalah Rapat Direksi 
Tahun 2020; 

4. RKAP Tahun 2020; 
5. Laporan Keuangan 

Tahun 2020; 
6. Laporan Manajemen 

Triwulanan dan 
Tahunan.  

93 

Direksi merespons isu-isu 
terkini dari eksternal 
mengenai perubahan 
lingkungan bisnis dan 
permasalahannya, secara 
tepat waktu dan relevan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat mekanisme 

bagi Direksi untuk 
sewaktu-waktu segera 
membahas isu-isu terkini 
mengenai perubahan 
lingkungan bisnis dan 
permasalahan yang 
berdampak besar pada 

1. Board Manual; 
2. Risalah Rapat Direksi 

tahun 2020. 

 0,622 1,000 0,622 



usaha dan kinerja 
Perusahaan (1)(2). 

o Telah terdapat 
pembahasan internal 
Direksi mengenai isu-isu 
terkini mengenai 
perubahan lingkungan 
bisnis dan permasalahan 
yang berdampak besar 
pada usaha perusahaan 
dan kinerja Perusahaan 
tertuang di risalah Rapat 
Direksi tanggal 2 Juli 2020 
mengenai langkah-langkah 
strategis dalam 
menghadapi krisis akibat 
pandemi Covid-19 bagi 
DAMRI (2). 

o Direksi menyampaikan isu-
isu tersebut kepada Dewan 
Pengawas untuk meminta 
arahan jika perubahan 
lingkungan bisnis 
berdampak besar pada 
usaha Perusahaan dan 
kinerja Perusahaan. 

o Tidak terdapat perubahan 
lingkungan bisnis dan 
permasalahan yang 
berdampak signifikan pada 
usaha perusahaan dan 
kinerja perusahaan, yang 
tidak direspons oleh 
Direksi. 

28 Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan. 8,089 0,857 6,938 
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Direksi melaksanakan 
program/kegiatan sesuai 
dengan RKAP dan 
mengambil keputusan yang 
diperlukan setelah melalui 
analisis yang memadai dan 
tepat waktu. 

Kekuatan: 
o Setiap pelaksanaan 

program/kegiatan yang 
membutuhkan persetujuan 
Dewan Pengawas, telah 
melalui melalui mekanisme 
yang sesuai dengan 
anggaran dasar 
perusahaan atau sesuai 
dengan wewenang yang 
ditetapkan dalam 
Anggaran Dasar (1). 

o Program/kegiatan yang 
membutuhkan investasi 
dan hutang dalam jumlah 
signifikan telah diputuskan 
melalui analisis yang 
memadai berdasarkan 
informasi yang cukup, 
studi/kajian kelayakan 
serta analisis risiko 
terhadap program/kegiatan 
tersebut dan tindakan 
pengendalian untuk 
mencegah terjadinya risiko 
tersebut (2). 

o Proses pengambilan 
keputusan atau kebijakan 
Direksi telah dilaksanakan 
tepat waktu, dan sesuai 
pedoman/mekanisme 
tentang pengambilan 
keputusan. 

1. RKAP Tahun 2020; 
2. Laporan Manajemen 

Triwulanan dan Tahunan. 

 0,467 1,000 0,467 

95 

Direksi memiliki 
sistem/pedoman 
pengukuran dan penilaian 
kinerja untuk unit dan 
jabatan dalam organisasi 
(struktural) yang diterapkan 
secara obyektif dan 
transparan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat 

sistem/pedoman penilaian 
kinerja yang memuat 
mencakup SOP atas 
pengukuran dan penilaian 
kinerja untuk unit dan 
jabatan (struktural) dalam 
Perusahaan (1). 

1. SK.0976/HK.003/DAMRI 
2019 tanggal 21 Februari 
2019 tentang Sistem 
Manajemen Kinerja 
Karyawan di Lingkungan 
Perusahaan Umum 
DAMRI; 

2. Surat Nomor: 
0737/KP.101/DSU-2019 
tanggal 15 Maret 2019 

Rekomendasi: 
o Prosedur operasional standar 

atas pengukuran dan penilaian 
kinerja untuk unit dan jabatan 
(struktural) dalam Perusahaan, 
agar pada implementasinya 
wajib mencakup seluruh jajaran 
level dalam struktur organisasi. 

0,311 0,916 0,285 



o Telah terdapat 
sistem/pedoman penilaian 
kinerja yang memuat 
mencakup penjelasan 
mengenai Indikator Kinerja 
yang terdiri atas 
formula/rumus, cara-cara 
penilaian, informasi 
sumber data, saat 
pelaporan, dsb (1). 

o Telah terdapat Indikator 
Kinerja untuk setiap 
jabatan dalam struktur 
organisasi sesuai dengan 
ruang lingkup tugas dan 
peran unit dan jabatan 
(struktural) dalam 
organisasi (2)(3). 

o Sistem pengukuran kinerja 
telah didukung dengan 
aplikasi komputer berupa 
Microsoft Excel. 

Kelemahan: 
o Telah terdapat 

sistem/pedoman penilaian 
kinerja yang memuat 
mencakup Prosedur 
Operasional standar atas 
pengukuran dan penilaian 
kinerja untuk unit dan 
jabatan (struktural) dalam 
Perusahaan. Namun, pada 
implementasinya masih 
terbatas pada pejabat 
Perusahaan, yaitu Kepala 
Divisi, Area Manager, 
Kepala Cabang, Kepala 
Subdivisi, Deputi, dan 
Manager Cabang. 

tentang Pengesahan 
Indikator Kinerja (KPI).  

3. Formulir Triwulan 
General Manager, 
Manager Keuangan, 
Manager Usaha, 
Manager Teknik. 
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Direksi menetapkan target 
kinerja berdasarkan RKAP 
dan diturunkan secara 
berjenjang di tingkat unit, 
sub unit dan jabatan di 
dalam organisasi 
(struktural) di organisasi.   

Kekuatan:  
o Telah terdapat target 

kinerja untuk setiap jabatan 
dalam struktur organisasi 
sesuai dengan kapasitas 
peran dan potensi tugas 
unit dan jabatan (struktural) 
di dalam organisasi (1). 

o Telah terdapat kontrak 
kinerja untuk setiap jabatan 
dalam struktur organisasi. 

1. RKAP Tahun 2020 Rekomendasi: 
o Setiap Divisi agar dapat 

menjadikan meningkatkan 
kinerja yang mampu mendorong 
tercapainya target kinerja untuk 
setiap posisi kedudukan dalam 
struktur organisasi Perusahaan. 

0,155 0,750 0,116 

97 

Direksi melakukan analisis 
dan evaluasi terhadap 
capaian kinerja untuk 
jabatan/unit-unit di bawah 
Direksi dan tingkat 
perusahaan. 

Kekuatan: 
o Direksi telah melakukan 

analisis dan evaluasi 
terhadap perkembangan 
kinerja jabatan/unit-unit di 
bawah Direksi, dibuktikan 
dengan (1)(2)(3): 
✓ Telah tersedianya 

laporan berkala 
pengukuran dan 
informasi kinerja dari 
jabatan/unit-unit di 
bawah Direksi secara 
berkala dan tepat 
waktu, sebagaimana 
dapat dirincikan 
sebagai berikut: 
➢ Penyampaian 

Laporan 
Manajemen 
Triwulan I dengan 
Nomor Surat: 
0960.00/UM.001/S
KU/00/DU/2020 
tanggal 30 April 
2020. 

➢ Penyampaian 
Laporan 
Manajemen 
Triwulan II dengan 
Nomor Surat: 
1638.00/PR.101/SK

1. Laporan Manajemen 
Triwulanan dan Tahunan; 

2. Risalah rapat Direksi 
Tahun 2020; 

3. Risalah rapat gabungan. 

 0,311 1,000 0,311 



U/DU/2020 anggal 
31 Juli 2020. 

➢ Penyampaian 
Laporan 
Manajemen 
Triwulan III dengan 
Nomor Surat: 
2302.00/PR.101/SK
U/00/DU/2020 
tanggal 27 Oktober 
2020. 

✓ Telah terdapat 
pembahasan/evaluasi 
bulanan atas kinerja 
dari jabatan/unit-unit di 
bawah Direksi secara 
berjenjang. 

✓ Direksi telah 
menindaklanjuti hasil 
pembahasan bulanan 
atas kinerja 
jabatan/unit di bawah 
Direksi yang 
tidak/belum mencapai 
target yang ditetapkan. 

o Direksi telah melakukan 
analisis dan evaluasi 
terhadap perkembangan 
kinerja jabatan/unit-unit di 
bawah Direksi atas 
pencapaian Perusahaan 
yang mencakup 
kesesuaian pelaksanaan 
program kerja dan 
anggaran yang telah 
ditetapkan dalam RKAP (2). 

98 

Direksi melaporkan 
pelaksanaan sistem 
manajemen kinerja kepada 
Dewan Pengawas. 

Kekuatan: 
o Direksi telah menyusun 

dan menyampaikan 
kepada Dewan Pengawas 
mengenai pencapaian 
kinerja Perusahaan 

1. Laporan Manajemen 
Triwulan dan Tahunan; 

2. Kontrak Manajemen 
2020. 

Rekomendasi:  
o Perusahaan sebaiknya memiliki 

tingkat pencapaian target kinerja 
individu untuk level Direksi. 

0,311 0,875 0,272 
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berdasarkan target-target 
kolegial Direksi (1). 

o Direksi telah melaporkan 
tingkat pencapaian target 
kinerja Direksi melalui 
Kontrak Manajemen Tahun 
2020 (2). 

o Direksi telah menyusun 
dan menyampaikan 
kepada Dewan Pengawas 
mengenai pencapaian 
kinerja masing-masing 
Direktorat berdasarkan 
target-target dalam 
Kontrak Manajemen 
sebagai kinerja masing-
masing Direksi (1). 

Kelemahan: 
o Direksi belum memiliki 

tingkat pencapaian target 
kinerja individu. 

99 

Direksi menyusun dan 
menyampaikan kepada 
RPB/Pemilik Modal tentang 
usulan insentif kinerja untuk 
Direksi. 
 

Kekuatan: 
o Telah terdapat usulan 

kepada Pemilik Modal 
yang sudah disetujui 
Dewan Pengawas tentang 
insentif kinerja Direksi, 
sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

o Penentuan usulan insentif 
kinerja Direksi telah 
mencerminkan kesesuaian 
dengan kinerja yang 
dicapai (KPI). 

  0,156 1,000 0,156 

100 

Direksi menerapkan sistem 
tentang teknologi informasi 
sesuai dengan kebijakan 
yang telah ditetapkan. 

Kekuatan: 
o Perusahaan telah memiliki 

kebijakan teknologi 
informasi, mencakup: 
✓ Perusahaan telah 

menetapkan 
Information Technology 
Master Plan (ITMP) 
sebagai pedoman 

1. Firewall Network dan 
Server (Firewall 
Fortigate) berfungsi 
sebagai antivirus, IPS, 
Website dan Aplikasi 
Filter, SSL-VPN, dan Port 
Filter; 

2. Firewall email berfungsi 
sebagai keamanan email 

Rekomendasi: 
o Divisi Teknologi Informasi wajib 

membuat dan 
mendokumentasikan ITMP dan 
ITDP, khusus ranah teknologi 
informasi yang sah dan 
terencana. 

o Penyesuaian isi Buku Panduan 
sesuai dengan perkembangan 

0,778 0,562 0,438 



dalam pengembangan 
teknologi informasi dan 
Information Technology 
Detail Plan (ITDP) 
sebagai penjabaran 
lebih lanjut dari ITMP, 
yang digunakan 
sebagai acuan 
pelaksanaan atas 
perencanaan tahunan 
sesuai ITMP. 

✓ Sistem Keamanan dari 
Divisi Teknologi 
Informasi telah 
menggunakan Firewall 
dan Antivirus serta 
menggunakan 
Fortigate sehingga 
server dan jaringan 
dapat dipastikan 
keamanannya. 
Keamanan pada server 
meliputi AIDE (File 
Integration), 
Vulnerability 
Assessment, patching 
out of date/bug service, 
limit access user, dan 
password management 
(1)(2)(3)(4). 

✓ Arah penggunaan dan 
pengadaan Teknologi 
Informasi yang 
digunakan telah 
direncanakan dengan 
memperkirakan tren 
perkembangan 
teknologi karena setiap 
penggunaan dan 
pengadaan Teknologi 
Informasi selalu dikaji 
terlebih dahulu. 
Contoh: (1) 

guna mengatur lalu lintas 
email (spam filter, 
antivirus, 
inbound/outbond policy, 
recipient/sender filter, 
dan content filter); 

3. AIDE (File Integration); 
4. Vulnerability 

Assessment; 
5. Buku Panduan mengenai 

e-office DAMRI;  
6. Buku Panduan mengenai 

E-Ticketing DAMRI; 
7. Keputusan Direksi Perum 

Damri Nomor: 
SK.1587/HK.006/DAMRI
-2019 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan (Juklak) 
Penggunaan Sistem 
SIMADAMRI E-Ticketing 
di Lingkungan DAMRI.  

8. Kontrak Manajemen 
antara Divisi Teknologi 
Informasi dengan Divisi 
Hukum tentang 
Pembuatan Sistem 
"Invetaris Kerjasama" 
Nomor: 01/TI-VIII/2020. 

9. Kontrak Manajemen 
antara Divisi Teknologi 
Informasi dengan Divisi 
Operasi tentang 
Pembuatan Sistem 
"SIMA Operasi" Nomor: 
02/TI-IX/2020. 

10. SK Direksi Perum 
DAMRI Nomor: 
0656.00/AA.009/SK/00
/DU/2020 tentang 
Pelaksanaan 
Sentralisasi E-Ticketing 
di Lingkungan Perum 
DAMRI. 

dalam Sistem E-Office dan E-
Ticketing DAMRI. 

o Divisi TI agar membuat Master 
Plan secara terpisah dari Divisi 
Perencanaan dan 
Pengembangan. 

o Perusahaan membuat dan 
mendokumentasikan laporan 
tindak lanjut atas 
usulan/rekomendasi dari Hasil 
Audit setiap tahunnya. 

o Perusahaan harus membuat 
standardisasi dalam penulisan 
Laporan Kegiatan untuk masing-
masing divisi. 
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Transformasi surat-
menyurat internal 
Perusahaan dari cara 
manual menggunakan 
e-office; (2) 
Transformasi proses 
bisnis dalam penjualan 
tiket dari loket menjadi 
tersistem e-ticketing 
(5)(6). 

✓ Telah terdapat 
Kebijakan Pengelolaan 
Data, Prosedur 
Pengelolaan Data, dan 
Pelaporan Teknologi 
Informasi 
(7)(8)(9)(10)(11)(12). 

o Penerapan Teknologi 
Informasi pada 
perusahaan telah mengacu 
pada Master Plan karena 
pada tahun 2020 (13). 

o Telah terdapat Audit IT 
oleh PKF pada tahun 
2020(14). 

o Penerapan Teknologi 
Informasi telah sesuai 
dengan Kebutuhan 
Perusahaan dan Misi 
Perusahaan. Pada tahun 
2020, penerapan 
Teknologi informasi 
dilakukan dengan 
pengembangan dan 
transformasi digitalisasi, 
salah satunya dikarenakan 
perubahan lingkungan 
kerja akibat penyebaran 
virus Corona (Covid-19) 
yang masuk ke Indonesia 
pada awal tahun 2020, 
yaitu dengan digitalisasi 
office (workflow dan 

11. SK Direksi Perum 
DAMRI Nomor: 
SK.0683/KP.208/DAM
RI-2018 tentang 
Standardisasi dan 
Spesifikasi Peralatan 
Komputer Kerja di 
Lingkungan 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI.  

12. Nota Dinas Nomor: 
2171.00/PR.306/SKU/0
0/DPU/2020 Perihal 
Penyampaian Surat 
Keputusan Direksi; 

13. Laporan Kegiatan Divisi 
Teknologi Informasi 
Perum Damri Januari-
Desember 2020; 

14. Management Letter: IT 
General Control 
Application Control 
tahun Audit 2020 



Document Management 
System) untuk mendukung 
kegiatan Work From 
Home/Remote Working (13). 

o Direksi telah melaporkan 
pelaksanaan sistem 
teknologi informasi kepada 
Dewan Pengawas, 
dibuktikan dengan: 
✓ Adanya laporan 

pelaksanaan sistem TI 
secara tertulis terkait 
dengan pelaksanaan IT 
Master Plan dan ITDP 
serta disampaikan 
kepada Dewan 
Pengawas melalui 
Laporan Pelaksanaan 
Program Kerja IT 
Tahun 2020 (13). 

✓ Adanya laporan kinerja 
teknologi yang 
disampaikan kepada 
Dewan Pengawas 
(13(14). 

Kelemahan: 
o Master Plan Divisi 

Teknologi Informasi masih 
tergabung di Divisi 
Rencana Penelitian dan 
Pengembangan. 

o Hasil Audit masih dalam 
bentuk "Draft for 
Discussion Only" dan 
dikeluarkan pada Januari 
2021 sehingga belum 
terdapat pelaporan atas 
tindak lanjut 
Usulan/Rekomendasi dari 
Hasil Audit 2020. 

o Belum adanya 
standardisasi dalam 
penulisan Laporan 
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Kegiatan Divisi Teknologi 
Informasi. 
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Direksi melaksanakan 
sistem peningkatan mutu 
produk dan pelayanan. 

Kekuatan: 
o Pelaksanaan Pelayanan 

telah mencakup: 
✓ Perusahaan telah 

memiliki kebijakan 
mengenai standar 
pelayanan miniimal 
yang berorientasi 
kepada Customer 
Experience (1). 

✓ Perusahaan telah 
memiliki SOP Layanan 
Pelanggan dan Standar 
Pelayanan Minimal 
(SPM) (1)(2)(3). 

✓ SOP dan SPM telah 
diinformasikan secara 
terbuka melalui 
sosialisasi ke Kantor 
Cabang dan Divisi 
Kantor Pusat melalui 
pertemuan virtual (4). 

✓ Indikator SPM 
tercantum dalam aspek 
penilaian fokus 
pelanggan dan pasar, 
KPI tercapai atau 
realisasi lebih besar 
atau sama dengan 
target (5). 

✓ Perusahaan telah 
memiliki kualitas yang 
memadai mengenai 
kemudahan layanan 
dan fairness dengan 
memberikan: (1) 
Fasilitas pembelian 

1. SK.1144/HK.003/DAM
RI-2019 tentang 
Standar Pelayanan 
Angkutan dan Fasilitas 
Tunggu di Lingkungan 
Perum DAMRI; 

2. SK.593/HK.003/DAMRI
-2018 tentang 
Pemberlakuan 
Standard Operating 
Procedure (SOP) Pusat 
Layanan Informasi dan 
Penanganan Keluhan 
Pelanggan Bus dan 
Angkutan Barang; 

3. SK.0453/AK.005/SK/00
/DU/2020 tentang 
Standard Operating 
Procedure (SOP) 
Service Recovery atas 
kegagalan Pelayanan 
Angkutan Penumpang 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI; 

4. Laporan Kegiatan 
Sosialisasi dan 
Implementasi SOP dan 
SPM; 

5. KPI Mutu dan 
Pelayanan; 

6. DAMRI APPS; 
7. Layanan Pengaduan 

melalui Call Center dan 
media sosial 
(Facebook, Instagram, 
Twitter, Email, dan Halo 
DAMRI); 

 0,778 1,000 0,778 



tiket secara online 
melalui DAMRI APPS; 
(2) Kemudahan 
layanan pengaduan; 
(3) Bus Position 
Tracking System 
(pemasangan GPS 
pada bus) (6)(7)(8). 

o Peningkatan mutu (sistem 
pengendalian mutu 
produk) telah mencakup: 
✓ Perusahaan telah 

memiliki kebijakan 
Sistem Manajemen 
Mutu Perum DAMRI (9). 

✓ Perusahaan telah 
memiliki sertifikasi atas 
kebijakan mutu, yaitu 
ISO 9001 (10). 

✓ Perusahaan telah 
menerapkan Sistem 
Pengendalian Mutu 
secara konsisten 
dengan terus 
melakukan Survei 
Kepuasan Pelanggan 
(SKP) setiap tahunnya 
(11)(12). 

✓ Perusahaan berupaya 
menindaklanjuti 
ketidaksesuaian mutu 
dengan mengacu pada 
Kebijakan yang telah 
ditentukan oleh 
Perusahaan (1)(3)(13). 

✓ Sistem mutu dievaluasi 
dan diaudit sekali 
dalam satu tahun oleh 
PT TUV Rheinland 
Indonesia (14). 

o Perusahaan memberikan 
kompensasi dalam hal 
SPM dan mutu yang tidak 

8. Passenger Information 
System (PIS); 

9. SK.0006/UM.5013/DA
MRI-2018 tentang 
Pedoman Sistem 
Manajemen Mutu 
Perum DAMRI; 

10. Sertifikat Sistem 
Manajemen Mutu ISO 
9001; 

11. Laporan Pusat 
Layanan Informasi; 

12. Laporan Kegiatan 
Survei Kepuasan 
Pelanggan (SKP) 
Tahun 2020; 

13. Form tindak lanjut 
ketidaksesuaian; 

14. Laporan Audit Sistem 
Manajemen Mutu 
Tahun 2020. 
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terpenuhi dengan 
mengacu pada kebijakan 
yang telah ditetapkan 
Perusahaan (3). 

Kelemahan: 
o Passenger Information 

System (PIS) yang 
berfungsi sebagai Bus 
Position Tracking System 
masih dalam tahap 
pengembangan. 
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Direksi melaksanakan 
pengadaan barang dan 
jasa yang menguntungkan 
bagi perusahaan, baik 
harga maupun kualitas 
barang dan jasa tersebut. 

Kekuatan: 
o Perusahaan telah memiliki 

pedoman pengadaan 
barang dan jasa 
perusahaan yang 
menerapkan prinsip-prinsip 
efisiensi, efektif, kompetitif, 
transparan, adil, dan wajar, 
akuntabel; dan memuat 
hak-hak dan kewajiban 
pemasok sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku (1). 

o Pedoman/kebijakan 
pengadaaan telah 
dipublikasikan/dapat 
diakses pemasok/calon 
pemasok (2). 

o Perusahaan telah 
merencanakan pengadaan 
barang dan jasa secara 
optimal berdasarkan 
perhitungan kebutuhan 
perusahaan dibuat oleh 
dari masing-masing 
Divisi/Divre/Cabang yang 
telah disetujui oleh Direksi 
(3).  

o Pengadaan barang dan 
jasa perusahaan terbuka 
bagi penyedia barang/jasa 
yang memenuhi 

1. Pedoman Pengadaan 
Barang/Jasa Perum 
DAMRI Nomor: 
1397/HK.001/DAMRI-
2019; 

2. Website Perusahaan: 
www.damri.co.id; 

3. Rekap progress 
Pengadaan Tahun 2020; 

4. Eproc.damri.co.id 
5. Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS). 

Rekomendasi: 
o Perusahaan membuat Pedoman 

Pengadaan Barang/Jasa Perum 
DAMRI yang mengacu pada 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yaitu Per-
08/MBU/12/2019 tanggal 12 
Desember 2019 tentang 
Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa 
BUMN. 

o Perusahaan membuat 
ketentuan mengenai kriteria 
informasi terkait kebijakan 
pengadaan yang diperbolehkan 
untuk diakses secara umum 
(pemasok/calon pemasok). 

o Setiap Divisi/Unit Kerja 
membuat Rencana 
Pengadaan/Divisi dan 
dituangkan dalam RKAP 
tahunan. 

o Divisi Pengadaan barang dan 
jasa agar dapat membuat 
laporan hasil tindak lanjut (bila 
ada) dari hasil audit oleh Kantor 
Akuntan Publik (KAP). 

0,933 0,625 0,583 



persyaratan dan dilakukan 
melalui persaingan yang 
sehat diantara penyedia 
barang/jasa yang setara 
dan memenuhi syarat dan 
kriteria tertentu 
berdasarkan ketentuan 
dan prosedur yang jelas 
dan transparan ditunjukkan 
dengan mempublikasikan: 
(1) Rencana Kerja Syarat-
syarat (RKS) yang berisi 
tentang syarat/kriteria 
calon pemasok; dan (2) 
Pengumuman tender 
melalui website 
Pengadaan Perum DAMRI 
(4). 

o Perusahaan memiliki harga 
perkiraan sendiri (HPS) 
yang dikalkulasikan secara 
keahlian dan berdasarkan 
data yang dapat 
dipertanggungjawabkan, 
yaitu mengacu pada Billing 
Rate Inkindo dan KAK dari 
user terkait. Nilai total HPS 
bersifat terbuka dan tidak 
bersifat rahasia (5). 

o Telah dilakukan Audit oleh 
Kantor Akuntan Publik 
(KAP) yang didampingi 
Satuan Pengawas Intern 
(SPI) untuk memastikan 
bahwa SOP pengadaan 
barang dan jasa serta 
kebijakan perusahaan 
telah dijalankan dengan 
benar. 

o Laporan Hasil Audit Tahun 
2020 oleh Kantor Akuntan 
Publik (KAP) belum 
dikeluarkan. 



103 

 

o Pengadaan barang dan 
jasa Perusahaan dilakukan 
secara transparansi 
dengan mempublikasikan: 
(1) Rencana Kerja Syarat-
syarat (RKS) yang berisi 
tentang syarat/kriteria 
calon pemasok; dan (2) 
Pengumuman tender 
melalui website 
Pengadaan Perum DAMRI 
(4). 

 
Kelemahan: 
o Pedoman Pengadaan 

Barang/Jasa Perum 
DAMRI Nomor: 
1397/HK.001/DAMRI-2019 
mengacu pada Per-
05/MBU/2008 tanggal 31 
September 2008 tentang 
Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengadaan 
Barang dan Jasa BUMN. 
Sedangkan, Per-
05/MBU/2008 telah dicabut 
dan digantikan oleh Per-
08/MBU/12/2019 yang 
telah ditetapkan pada 12 
Desember 2019. 

o Kebutuhan Perusahaan 
untuk pengadaaan 
barang/jasa belum 
sepenuhnya tertuang 
dalam Rencana Umum 
Pengadaan (RUP)/RKAP. 
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Direksi mengembangkan 
SDM, menilai kinerja dan 
memberikan remunerasi 
yang layak, dan 
membangun lingkungan 
SDM yang efektif 
mendukung pencapaian 
perusahaan. 

Kekuatan: 
o Program Pendidikan dan 

Pelatihan Perusahaan 
(1)(2)(3)(4)(5): 
✓ Perusahaan telah 

memiliki 
kebijakan/program 
pendidikan dan 
pelatihan untuk 
memberikan 
peningkatan 
knowledge, skill, dan 
ability yang dapat 
digunakan 
meningkatkan 
efektivitas kinerja 
karyawan dan 
kebijakan evaluasi 
kinerja pasca 
pendidikan dan 
pelatihan untuk 
mengukur hasil-hasil 
pendidikan dan 
pelatihan. 

✓ Perusahaan 
melaksanakan 
kebijakan/program 
pendidikan dan 
pelatihan sesuai 
dengan RKAP yang 
telah ditetapkan. 
Berdasarkan RKA 
Diklat 2020 ditargetkan 
jumlah peserta 
Program Training 
sebanyak 1.165 orang 
dengan total anggaran 
Rp. 2.503.000.000. 
Namun pada 
realisasinya di tahun 
2020 jumlah peserta 
Program Training 
mencapai 3.634 orang 

1. SK.0949/DL.101/DAM
RI-2019 tanggal 14 
Februari 2019 tentang 
Penetapan Kebijakan 
Pendidikan dan 
Pelatihan bagi 
karyawan di 
Lingkungan Perum 
DAMRI Kantor Pusat; 

2. RKAP Diklat; 
3. Laporan Pelatihan 

tahun 2020; 
4. Survei Kepuasan 

Karyawan terhadap 
program pendidikan 
dan pelatihan "Build 
Skill of Productivity 
Training''; 

5. PKPT Training yang 
diperuntukkan untuk 
Manajemen, 
Pengemudi, dan 
Mekanik Kelas Belajar 
diperuntukkan kepada 
semua karyawan dan 
kesempatan menjadi 
pemateri dari berbagai 
level; 

6. SK Rotasi Management 
Trainee dengan tugas 
dan tanggung jawab 
yang tertera; 

7. Hasil Evaluasi dan 
Penilaian Pola 
Pembibitan dari 
Taruna/i STTD 
(Confidential); 

8. SK.0850/UM.5013/DA
MRI-2018 tentang 
Pedoman Sistem 
Manajemen 
Keselamatan (SMK) 
Perum DAMRI; 

Rekomendasi: 
o Divisi SDM agar melakukan 

tindak lanjut atas hasil Evaluasi 
Pelatihan Karyawan  

o Perusahaan membuat SOP 
yang mengatur Sistem 
Pelaksanaan Program 
Pendidikan dan Pelatihan di 
Lingkungan Perum DAMRI. 

o Perusahaan harus melakukan 
evaluasi rutin serta 
menindaklanjuti temuan 
ketidaksesuaian dalam 
pelaksanaan K3 setiap 
tahunnya. 

o Divisi SDM agar memanfaatkan 
hasil penilaian performance 
appraisal Karyawan secara 
maksimal dengan melakukan 
analisis kemampuan secara soft 
skill, hard skill, juga kompetensi 
karyawan. 

o Perusahaan membuat program 
sosialisasi khusus mengenai 
kebijakan pemberian reward and 
punishment yang mencakup 
seluruh karyawan di lingkungan 
Perusahaan Umum (Perum) 
DAMRI secara berkala untuk 
meningkatkan motivasi dan 
semangat pekerja dan juga 
menanamkan kedisiplinan serta 
tanggung jawab karyawan. 

o Perusahaan agar dapat 
meningkatkan penerapan sistem 
reward kepada karyawan 
individu secara konsisten 

o Perlu dilakukan tinjauan kembali 
terhadap 
SK.1382/HK.001/DAMRI-2017 
tentang Pemberlakuan 
Pedoman Pengungkapan 
Informasi di Lingkungan 

3,267 0,890 2,910 
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dengan total biaya Rp. 
232.321.000. 

✓ Perusahaan 
melakukan evaluasi 
dan survei kepuasan 
karyawan terhadap 
program pendidikan 
dan pelatihan 
terangkum dalam 
Laporan Evaluasi 
Pelatihan  
✓ Perusahaan telah 

memperhatikan 
keadilan yang 
memadai atas 
kesempatan 
pendidikan dan 
pelatihan karyawan 
yang terbuka untuk 
semua jajaran level 
karyawan 
Perusahaan. 

o Program Pengembangan 
SDM Perusahaan telah 
mencakup (1)(2)(3)(6)(7): 
✓ Perusahaan telah 

memiliki program 
pengembangan SDM 
melalui training, 
coaching, dan 
assignment dengan 
memberikan 
pembekalan Materi, 
OJT, Job Rotasi, 
Coaching, dan 
diberikan wadah untuk 
komunikasi dan 
pendampingan. 
Contoh: Program 
pengembangan 
terhadap 37 
Taruna/Taruni STTD 
"Pola Pembibitan". 

9. Sertifikat Jaminan 
Sosial 
Ketenagakerjaan 
(Jamsostek); 

10. Laporan Pelaksanaan 
K3 NCR & Obs 2CA 
oleh PT TUV Rheiland; 

11. Laporan tindak lanjut 
Audit; 

12. SK 
0976/KP.405/DAMRI 
2019 tanggal 21 
Februari 2019 tentang 
Sistem Manajemen 
Kinerja Karyawan di 
Lingkungan 
Perusahaan Umum 
DAMRI; 

13. Formulir penilaian 
kinerja triwulan; 

14. KPI Individu; 
15. SK Direksi Nomor: 

SK.295/KP.107/DAMRI
-2018 tanggal 30 April 
2018 tentang Fit and 
Proper Test untuk 
Senior Manager, Area 
Manager, Direktur 
SBU, dan General 
Manager di Lingkungan 
Perum DAMRI; 

16. Internal Job Posting; 
17. Pengumuman 

Kelulusan peserta yang 
diseleksi melalui job 
posting internal; 

18. Kebijakan Remunerasi 
Karyawan Perusahaan 
Umum DAMRI 
(confidential); 

19. SK.1710/KP.307/SKU/
00/DSU/2019 tanggal 
25 November 2019 

Perusahaan Umum (Perum) 
DAMRI mengikuti peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. 



✓ Perusahaan pada 
praktiknya telah 
membuat program 
pengembangan SDM 
dan terjadwalkan setiap 
tahunnya yang tertuang 
dalam RKAP Diklat. 

✓ Perusahaan telah 
memiliki hasil evaluasi 
dan penilai pola 
pembibitan dari salah 
satu program 
pengembangan SDM, 
yaitu Pola Pembibitan 
Taruna/i STTD sebagai 
pencapaian target 
indikator keberhasilan 
dari program tersebut  

o Program K3 Perusahaan, 
telah mencakup (8)(9)(10)(11): 
✓ Perusahaan telah 

memiliki kebijakan 
perlindungan 
keselamatan pekerja, 
antara lain:  
keselamatan kerja, 
manajemen K3, 
sertifikasi K3, fasilitas 
kesehatan di 
lingkungan kerja, 
asuransi kesehatan 
terhadap pekerja dan 
keluarga, informasi 
mengenai adanya 
tingkat bahaya tertentu 
bagi pekerja; (untuk 
perusahaan 
industri/yang wajib). 

✓ Perusahaan telah 
melaksanakan program 
K3 tersebut, seperti: 
terdapat alat 
keselamatan kerja, 

tentang penyesuaian 
Gaji Pokok bagi 
Karyawan di 
Lingkungan 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI; 

20. Sertifikat Badan 
Penyelenggaraan 
Sosial (BPJS); 

21. Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) Tahun 
2018 sampai dengan 
2020; 

22. SK.236/HK.703/DAMRI
-2017 tentang 
Peraturan Disiplin 
Karyawan di 
Lingkungan 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI 

23. SK.2007.00/KU.109/S
K/00/DU/XII-2020 
tentang Pemberian 
Jasa 
Produksi/Insentif/Bonu
s Kinerja Tahun Buku 
2019 Bagi Karyawan di 
Lingkungan 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI; 

24. Sertifikat Karyawan 
Berprestasi (sampel); 

25. SK Karyawan Teladan 
Tahun 2020 (sampel); 

26. SK.1382/HK.001/DAM
RI-2017 tentang 
Pemberlakuan 
Pedoman 
Pengungkapan 
Informasi di 
Lingkungan 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI; 
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manajemen K3, 
sertifikasi K3, fasilitas 
kesehatan di 
lingkungan kerja, 
asuransi kesehatan 
terhadap pekerja dan 
keluarga, informasi 
mengenai adanya 
tingkat bahaya tertentu 
bagi pekerja dibuktikan 
dengan terdapat Audit 
atas Pelaksanaan K3 di 
Perusahaan dan 
Sertifikat Jaminan 
Sosial 
Ketenagakerjaan. 

✓ Perusahaan telah 
melakukan evaluasi 
secara berkala melalui 
Audit Internal Sistem 
Manajemen 
Keselamatan dan 
menindaklanjuti hasil 
evaluasi berdasarkan 
laporan hasil audit 
dibuktikannya dengan 
Form Tindak lanjut 
Audit. 

o Perusahaan telah memiliki 
kebijakan sistem penilaian 
kinerja (performance 
appraisal) bagi karyawan, 
yang mencakup (12)(13)(14): 
✓ Perusahaan memiliki 

kebijakan sistem 
penilaian kinerja 
(performance 
appraisal) bagi 
karyawan, kebijakan 
tersebut mencakup sisi 
kinerja individu 
(Kompetensi 
Manajerial) dan 

27. Email; 
28. DAMRI Drive; 
29. Website DAMRI; 
30. LKS Bipartit; 
31. Forum Whatsapp 

Group; 
32. E-Office dan email 

Perusahaan. 



kompetensi karyawan 
(staf dan kru 
operasional). 

✓ Telah terdapat indikator 
kinerja individu dan 
target yang ditetapkan 
oleh atasan langsung. 
Kinerja individu 
tersebut diwakili 
dengan sasaran kerja 
dan target yang 
ditetapkan oleh atasan 
diwakili dengan 
tanggung jawab utama 
lainnya.  

✓ Sistem penilaian kinerja 
bagi karyawan telah 
diterapkan dengan 
konsisten ditunjukkan 
dengan adanya Person 
in Charge yang 
bertugas dalam 
memantau jalannya 
pengisian, mengulas 
kembali pengisian data 
formulir KPI. 

✓ Hasil penilaian 
performance appraisal 
dimanfaatkan untuk 
pengembangan 
karyawan setiap 
tahunnya.  

o Perusahaan telah 
memberikan kesempatan 
yang memadai untuk 
menduduki posisi tertentu 
yang sesuai dengan 
kompetensi kepada 
kandidat internal maupun 
eksternal melalui 
serangkaian Assessment 
dan Fit and Proper Test 
yang diselenggarakan oleh 
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Divisi Kapital 
Manusia/SDM (12)(15)(16)(17). 

o Perusahaan telah 
menerapkan penerapan 
remunerasi dan 
kesejahteraan yang 
mencakup (9)(18)(19)(20)(21): 
✓ Perusahaan telah 

memiliki kebijakan 
penerapan remunerasi 
dan kesejahteraan 
yang mencakup: (1) 
skema remunerasi bagi 
karyawan, sesuai 
peraturan perundang-
undangan yang 
berlaku, yang bersifat 
fair/adil secara internal, 
kompetitif secara 
eksternal dan motivatif; 
(2) pemenuhan hak-
hak kesejahteraan 
karyawan sesuai 
dengan perundang-
undangan yang 
berlaku, misalnya 
kesertaan pada 
program Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja 
(Jaminan Hari Tua, 
Asuransi Kecelakaan 
Kerja, Asuransi 
Kematian, dll). 
Perusahaan telah 
melakukan pemenuhan 
hak-hak kesejahteraan 
karyawan berupa 
memberikan 
penghasilan dengan 
UMP/K, 
mengikutsertakan 
seluruh karyawan 
dalam program BPJS 



Kesehatan untuk 
melindungi karyawan 
pada saat mengalami 
sakit, 
mengikutsertakan 
seluruh karyawan 
dalam program BPJS 
Ketenagakerjaan 
sebagai Jaminan di 
Hari Tua, Jaminan 
Kecelakaan Kerja, 
Jaminan Pensiun dan 
Jaminan Kematian.  

✓ Kebijakan remunerasi 
telah ditinjau secara 
komprehensif dan 
disempurnakan secara 
berkala mengikuti 
peraturan/kebijakan 
Perusahaan dengan 
tetap mengacu pada 
perundang-undangan 
yang berlaku, seperti 
melakukan 
penyesuaian 
penghasilan karyawan 
secara tahunan sesuai 
evaluasi yang diberikan 
oleh pencapaian hasil 
kinerja Perusahaan 
pada tahun 
sebelumnya untuk 
kenaikan di tahun 
berikutnya. 

✓ Kebijakan remunerasi 
telah disosialisasikan 
kepada karyawan 
melalui surat dan email 
serta dibentuknya 
“Grup Divisi Regional” 
sebagai media untuk 
penyebaran informasi 
sehingga mampu 
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memperdalam 
pemahaman karyawan 
mengenai kebijakan 
tersebut. 

✓ Tingkat keadilan dan 
tingkat kompetitif 
skema remunerasi 
telah diberlakukan dan 
diperhatikan oleh 
Perusahaan dengan 
memberikan 
kesejahteraan kepada 
masyarakat seperti 
kenaikan pangkat, 
kenaikan gaji berkala 
dengan persyaratan 
Hasil Kinerja dan 
maksimal dapat 
diberikan kenaikan 
pangkat adalah 4 
(empat) tahun dan 
kenaikan gaji berkala 
adalah 2 (dua) tahun 
yang mana perhitungan 
gaji berdasarkan 
perhitungan tabel gaji. 

o Perusahaan telah 
menerapkan reward and 
punishment atas 
penerapan Pedoman 
Perilaku dan disiplin yang 
mencakup (22)(23)(24)(25): 
✓ Perusahaan telah 

memiliki 
kebijakan/program 
reward and punishment 
dan secara konsisten 
diimplementasikan 
kepada karyawan. 

✓ Perusahaan telah 
memiliki 2 program 
reward, yaitu: (1) 
penghargaan terhadap 



individu yang 
berprestasi dengan 
memberikan Sertifikat 
Karyawan 
Berprestasi/Teladan; 
(2) penghargaan 
terhadap Unit Kerja 
atas capaian target 
kinerja yang bagus dan 
baik. 

✓ Kebijakan reward and 
punishment 
disosialisasikan melalui 
pemberian reward 
kepada Unit 
Kerja/Invidu saat Rapat 
Kerja, dan penjelasan 
atas larangan atau 
sanksi yang diberikan. 

✓ Penerapan reward and 
punishment kepada 
karyawan telah sesuai 
dengan kebijakan yang 
ditetapkan dan 
dilakukan secara 
konsisten dengan 
melakukan pemilihan 
karyawan teladan dan 
pemilihan kantor 
cabang terbaik setiap 
tahunnya, sedangkan 
punishment diberikan 
kepada karyawan yang 
terbukti melanggar 
peraturan Perusahaan 
dengan pemberian 
Surat Peringatan (SP) 
1, 2, 3, sampai dengan 
pemberhentian. 

o Keterbukaan informasi 
mengenai perencanaan 
Perusahaan ke depan 
yang dapat 
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berakibat/berpengaruh 
pada pekerja telah 
mencakup 
(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32): 
✓ Perusahaan telah 

memiliki kebijakan 
mengenai keterbukaan 
informasi yang 
berkaitan dengan 
perencanaan 
Perusahaan yang 
dapat berpengaruh 
signifikan bagi 
karyawan/pekerja. 

✓ Telah terdapat media 
komunikasi atau sistem 
informasi yang 
menyediakan kebijakan 
Perusahaan serta 
dapat diakses oleh 
seluruh karyawan. 

✓ Perusahaan telah 
melaksanakan 
kebijakan keterbukaan 
informasi secara 
konsisten, dengan 
terus menyampaikan 
aspirasi dari seluruh 
jajaran karyawan 
Kantor Pusat/Divisi 
Regional/Cabang. 

Kelemahan: 
o Perusahaan pada 

praktiknya telah membuat 
program pengembangan 
SDM dan terjadwalkan 
setiap tahunnya yang 
tertuang dalam RKAP 
Diklat. Namun, belum ada 
SOP yang mengatur 
sistem pelaksanaan 
Program Pendidikan dan 



Pelatihan di lingkungan 
Perum DAMRI. 

o Perusahaan telah 
melaksanakan program 
tersebut K3, seperti: 
terdapat alat keselamatan 
kerja, manajemen K3, 
sertifikasi K3, fasilitas 
kesehatan di lingkungan 
kerja, asuransi kesehatan 
terhadap pekerja dan 
keluarga, informasi 
mengenai adanya tingkat 
bahaya tertentu bagi 
pekerja dibuktikan dengan 
terdapat Audit atas 
Pelaksanaan K3 di 
Perusahaan dan Sertifikat 
Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan. Namun, 
masih terdapat temuan 
ketidaksesuaian dalam 
Pelaksanaan K3 di 
Perusahaan. 

o Kebijakan reward and 
punishment telah 
disosialisasikan melalui 
pemberian reward kepada 
Unit Kerja/Invidu saat 
Rapat Kerja, dan 
penjelasan atas larangan 
atau sanksi yang diberikan. 
Namun, Perusahaan 
belum memiliki program 
sosialisasi khusus 
mengenai kebijakan-
kebijakan dalam 
pemberian reward dan 
punishment. 

o Perusahaan telah memiliki 
kebijakan mengenai 
keterbukaan informasi 
yang berkaitan dengan 
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perencanaan Perusahaan 
yang dapat berpengaruh 
signifikan bagi 
karyawan/pekerja. Namun, 
Surat Keputusan belum 
mengalami pembaruan 
hingga tahun 2020. 

104 

Direksi menerapkan 
kebijakan pengaturan untuk 
anak perusahaan 
(subsidiary governance) 
dan/atau perusahaan 
patungan. 

N/A N/A N/A 0,622 1,000 0,622 

29 
Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. 

3,266 0,890 2,910 
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Direksi menerapkan 
kebijakan akuntansi dan 
penyusunan laporan 
keuangan sesuai dengan 
standar akuntansi 
keuangan yang berlaku 
umum di Indonesia (SAK). 

Kekuatan: 
o Direksi telah menetapkan 

kebijakan akuntansi dan 
penyusunan Laporan 
Keuangan sesuai dengan 
Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) yang 
dimuat dalam SOP tentang 
perubahan bentuk 
administrasi keuangan di 
lingkungan Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI (1). 

o Kebijakan penyusunan 
laporan keuangan 
diterapkan secara 
konsisten (2). 

o Laporan Keuangan 
Triwulan dan Tahunan 
telah sesuai dengan SAK 
yang berlaku umum dan 
diterbitkan tepat waktu (3). 

o Telah terdapat hasil opini 
auditor independen atas 
penyajian laporan 

1. Pedoman Akuntansi; 
2. Laporan Audit; 
3. Laporan Triwulanan dan 

Tahunan Keuangan; 
4. Laporan Keuangan 

Audited 2020 

Rekomendasi: 
o Kebijakan Akuntansi yang belum 

sepenuhnya diterapkan secara 
konsisten meskipun telah 
dilakukan sosialisasi kepada 
Kantor Cabang mencerminkan 
bahwa Perusahaan perlu 
melakukan pengembangan 
SDM yang mampu 
meningkatkan motivasi dan 
kedisiplinan karyawan agar 
kinerja setiap proses bisnis 
dapat berjalan dengan baik. 

o Perusahaan agar dapat 
meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas dalam pembuatan 
Laporan Keuangan Triwulan dan 
Tahunan sesuai dengan SAK 
yang berlaku dan diterbitkan 
tepat waktu. 

0,622 0,875 0,544 



keuangan, yaitu Laporan 
Keuangan Tahun Buku 
2020 yang disajikan 
dinyatakan “Wajar dalam 
Semua Hal yang Material”, 
posisi keuangan 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI per 31 
Desember 2020, serta 
kinerja keuangan dan arus 
kas untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 
tersebut sesuai dengan 
Standar Akuntansi 
Keuangan di Indonesia (4). 

Kelemahan: 
o Kebijakan penyusunan 

laporan keuangan 
diterapkan secara 
konsisten. Namun, 
kebijakan akuntansi belum 
sepenuhnya diterapkan 
secara konsisten meskipun 
telah dilakukan sosialisasi 
kepada Kantor Cabang. 

106 

Direksi menerapkan 
manajemen risiko sesuai 
dengan kebijakan yang 
telah ditetapkan. 

Kekuatan: 
o Perusahaan telah memiliki 

kebijakan manajemen 
risiko yang memuat: 
kerangka, tahapan 
pelaksanaan manajemen 
risiko, pelaporan risiko, dan 
penanganannya. Adapun 
Pedoman Manajemen 
Risiko Perum DAMRI telah 
mengacu pada ISO 
31000:2018 yang 
dikeluarkan oleh Badan 
Standardisasi Nasional 
(BSN) (1). 

o Direksi telah memiliki 
fungsi yang bertugas 
melaksanakan program 

1. Surat Keputusan Direksi 
Nomor: 
0708.00/UM.001/SK/00/
DU/2020 tentang 
Pedoman Manajemen 
Risiko di Lingkungan 
Perum DAMRI; 

2. Surat Keputusan Direksi 
Nomor: 
0739/HK.101/DAMRI-
2018 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata 
Kerja Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI Kantor 
Pusat; 

3. Surat ke Cabang Nomor: 
1482.00/UM.001/SKU/00
/PM/2020 tanggal 17 Juli 

Usulan: 
o Perusahaan sebaiknya memiliki 

Buku ISO versi original. 
o Sosialisasi mengenai 

Manajemen Risiko perlu 
dilakukan secara berkala untuk 
dapat terus meningkatkan 
pengetahuan dan skill karyawan 
dalam membuat Risk Register. 

o Dalam penyusunan Program 
Manajemen Risiko sebaiknya 
telah mempertimbangkan untuk 
dilakukan pengukuran Maturitas 
Manajemen Risiko. 

1,244 0,885 1,101 
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manajemen risiko yang 
dijalakankan oleh Divisi 
Perencanaan Korporat dan 
Manajemen Risiko yang 
merupakan unit kerja 
Direksi, yang 
menyelenggarakan 
kegiatan perencanaan, 
pengendalian, dan 
evaluasi RKAP dan RJPP 
serta melakukan 
perhitungan risiko atas 
pengembangan bisnis di 
Perum DAMRI (2). 

o Kebijakan manajemen 
risiko telah 
disosialisasikan kepada 
seluruh karyawan dalam 2 
(dua) cara sosialisasi yaitu: 
(1) Sosialisasi langsung ke 
Cabang Logistik, Cabang 
Basoetta, dan Koridor 1&8; 
(2) Sosialisasi via zoom 
meeting ke Cabang DAMRI 
seluruh Indonesia. Adapun 
terdapat 2 (dua) hal 
penting yang disampaikan 
dalam sosialisasi, yaitu 
mengenai risk awareness 
dan workshop pembuatan 
profil risiko kepada Divisi 
Kantor Pusat, Area 
Manager, dan General 
Manager Kantor Cabang 
(3)(4)(5)(6). 

o Telah terdapat rencana 
kerja Perusahaan untuk 
menerapkan manajemen 
risiko yang tertuang dalam 
Program Kerja Manajemen 
Risiko, Program kerja 
tersebut disampaikan 
kepada Komite 

2020 tentang Sosialisasi 
dan Tinjauan 
Assessment Manajemen 
Risiko di Cabang Logistik 
(sampel).  

4. Materi Sosialisasi 
Pedoman dan Workshop 
Kertas Kerja Manajemen 
Risiko; 

5. Daftar Hadir; 
6. Dokumentasi Sosialisasi; 
7. Roadmap Divisi 

Manajemen Risiko Tahun 
2020-2025; 

8. Profil Risiko Unit/Cabang 
dan Review Kajian Risiko 
(sampel: Bandung dan 
Basoetta); 

9. RKAP 2020; 
10. Formulir Monitoring; 
11. Laporan dan Hasil Rapat 

dengan Komite 
Pemantau Manajemen 
Risiko; 

12. Risk Register. 



Pemantauan Manajemen 
Risiko (KPMR)/Dewan 
Pengawas dalam bentuk 
Roadmap 2020-2025 (7). 

o Direksi telah 
melaksanakan program 
manajemen risiko 
(program manajemen 
risiko antara lain mencakup 
indentifikasi dan 
penanganan risiko pada 
proses bisnis, proyek, 
maupun usulan tindakan 
sebagaimana tertuang 
dalam Profil Risiko dari 
masing-masing 
Divisi/Cabang. Program 
Manajemen Risiko telah 
mendapatkan persetujuan 
Dewan Pengawas 
dan/atau RPB/Pemilik 
Modal melalui RKAP 
Tahunan (8)(9). 

o Direksi telah 
melaksanakan 
pemantauan terhadap 
program manajemen risiko 
melalui formulir monitoring 
yang disediakan oleh Divisi 
Manajemen Risiko (10). 

o Direksi telah membuat 
komitmen Manajemen 
Risiko yang dituangkan 
dalam halaman 7 
mengenai Komitmen 
Manajemen Risiko pada 
Pedoman Manajemen 
Risiko di lingkungan Perum 
DAMRI (1). 

o Direksi telah melaporkan 
pelaksanaan manajemen 
risiko kepada Dewan 
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Pengawas yang mencakup 
(11)(12): 
✓ Direksi telah 

menyampaikan kepada 
Dewan Pengawas dan 
Pemilik Modal tentang 
profil risiko dan 
pelaksanaan program 
manajemen risiko dan 
dituangkan dalam 
Laporan Profil Risiko. 

✓ Direksi telah 
menyampaikan kepada 
Dewan Pengawas dan 
Pemilik Modal tentang 
analisis risiko atas 
Rancangan RKAP dan 
strategi 
penanganannya. 
Program kerja yang 
tertuang dalam RKAP 
telah di analisis risiko 
dan mitigasinya 
dengan melihat kondisi 
pada tahun 
sebelumnya. 

✓ Direksi telah 
menyampaikan laporan 
pelaksanaan 
manajemen risiko 
triwulan dan/atau 
sewaktu-waktu jika 
diminta oleh Dewan 
Pengawas. 

107 

Direksi menetapkan dan 
menerapkan sistem 
pengendalian intern untuk 
melindungi dan 
mengamankan investasi 
dan aset perusahaan. 

Kekuatan: 
o Direksi telah menetapkan 

rancangan sistem 
pengendalian internal yang 
mengatur kerangka 
(framework) pengendalian 
intern, antara lain dengan 
pendekatan unsur 
lingkungan pengendalian, 

1. Surat Keputusan Direksi 
Perum DAMRI Nomor: 
SK.571/KU.302/DAMRI-
2016 tentang 
Penyempurnaan Piagam 
Audit Satuan Pengawas 
Intern (SPI) Perum 
DAMRI; 

Rekomendasi: 
o Perusahaan perlu membuat 

kebijakan mengenai Pembuatan 
Risk Based Audit untuk cabang 
yang melibatkan koordinasi 
antara Akuntansi/Keuangan- 
Manajemen Risiko-Satuan 
Pengawasan Intern sebagi 
dasar pemeriksaan ke cabang. 

0,778 0,925 0,720 



pengelolaan risiko, 
aktivitas pengendalian, 
sistem informasi dan 
komunikasi dan 
pemantauan, pelaksanaan 
dan pelaporannya (1). 

o Direksi telah memberi 
sertifikasi (asersi) terhadap 
penyusunan dan penyajian 
laporan keuangan 
perusahaan yang 
dilaksanakan oleh Auditor 
Eksternal (KAP). Dalam 
sertifikasi ini ditegaskan 
bahwa tanggung jawab 
atas penyusunan dan 
penyajian laporan 
keuangan Perusahaan ada 
pada Direksi; penyusunan 
dan penyajian laporan 
keuangan sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang 
berlaku umum; informasi 
dalam laporan keuangan 
tersebut telah dimuat 
secara lengkap dan benar, 
yaitu laporan keuangan 
tersebut tidak mengandung 
informasi atau fakta 
material yang tidak benar 
serta tidak menghilangkan 
informasi material; dan 
Direksi bertanggung jawab 
atas sistem pengendalian 
intern Perusahaan (2). 

o Cascading atas sertifikasi 
terhadap laporan 
keuangan kepada 
tingkatan di bawah Direksi 
telah menjadi entitas 
akuntansi dan pelaporan 
atas laporan keuangannya 

2. Laporan Keuangan 
Perum DAMRI (LAI) 
Nomor: 
00020/2.075/AU.1/06/60
90-1/1/11/2019; 

3. Laporan Tahunan 
Keuangan Kantor 
Cabang; 

4. Laporan Hasil Audit 
Kantor Cabang; 

5. Laporan Tahunan Divisi 
Audit Intern Tahun 2020 
Nomor: 
5152.00/UM.0012/SKU/0
0/AI/2021. 
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yang akan 
dikonsolidasikan (3). 

o Perusahaan melakukan 
evaluasi/penilaian atas 
efektivitas pengendalian 
intern pada tingkat entitas 
meliputi unsur-unsur 
lingkungan pengendalian, 
pengkajian, dan 
pengelolaan risiko usaha, 
aktivitas pengendalian, 
Sistem Informasi dan 
Komunikasi serta 
monitoring dengan 
menugaskan Auditor untuk 
melakukan pemeriksaan 
ke cabang (4). 

o Perusahaan melakukan 
evaluasi/penilaian atas 
efektivitas pengendalian 
intern pada tingkat 
operasional/aktivitas 
dengan menugaskan 
Auditor Intern ke cabang 
untuk melakukan 
pemeriksaan meliputi 
unsur-unsur lingkungan 
Pengendalian, Pengkajian, 
dan Pengelolaan risiko 
usaha, aktivitas 
pengendalian, sistem 
informasi dan komunikasi, 
serta monitoring (4). 

o Perusahaan telah 
menerbitkan internal 
control report yang 
mencakup suatu 
pernyataan bahwa 
manajemen bertanggung 
jawab untuk menetapkan 
dan memelihara suatu 
struktur pengendalian 
intern dan prosedur 



pelaporan keuangan yang 
memadai. ICR tersebut 
mengacu kepada Program 
Kerja Pengawasan 
Tahunan (PKPT) Tahun 
2020 yang meliputi: (1) 
audit reguler dan khusus; 
(2) cek posisi; (3) 
monitoring tindak lanjut 
hasil audit; (4) pendidikan 
dan latihan; (5) 
Counterpart Auditor 
External; (6) Benchmark ke 
BUMN (5). 

o Perusahaan telah 
menerbitkan internal 
control report yang 
mencakup suatu penilaian 
atas efektivitas struktur 
pengendalian intern dan 
prosedur pelaporan 
keuangan pada akhir tahun 
buku Perusahaan (5). 

Hambatan: 
o Perusahaan melakukan 

evaluasi/penilaian atas 
efektivitas pengendalian 
intern pada tingkat entitas 
meliputi unsur-unsur 
Lingkungan Pengendalian, 
Pengkajian, dan 
pengelolaan risiko usaha, 
aktivitas pengendalian, 
Sistem Informasi dan 
Komunikasi serta 
monitoring dengan 
menugaskan Auditor untuk 
melakukan pemeriksaan 
ke cabang. Namun, pada 
tahun 2020, belum 
terdapat Risk Based Audit 
melainkan Laporan 
Keuangan yang menjadi 



123 

 

dasar untuk pemeriksaan 
ke kantor cabang. 

108 

Direksi menindaklanjuti 
hasil pemeriksaan SPI dan 
auditor eksternal (KAP dan 
BPK). 

Kekuatan: 
o Telah terdapat monitoring 

tindak lanjut hasil 
pemeriksaan SPI dan 
auditor eksternal KAP (1)(2). 

o Pelaksanaan tindak lanjut 
telah dilaporkan Direksi 
kepada Dewan Pengawas 
secara berkala 3 (tiga) 
bulan sekali (1).     

o Progress pelaksanaan 
tindaklanjut rekomendasi 
SPI telah dimonitor 
Direksi, baik Auditor 
Internal maupun Eksternal 
(1).     

o Tingkat komitmen yang 
tinggi dari Direksi dalam 
menindaklanjuti 
rekomendasi/temuan audit 
SPI dan Eksternal Auditor 
dengan memastikan 
rekomendasi telah 
ditindaklanjuti oleh Auditee 
dalam waktu 14 (empat 
belas) hari sejak 
pengiriman Laporan Hasil 
Pemeriksaan, apabila 
belum ditindaklanjuti oleh 
Auditee akan dilakukan 
surat teguran pertama 
sampai dengan ketiga. 
Namun, apabila masih 
belum ditindaklanjuti, Divisi 
Audit Intern akan 
menerbitkan Laporan Hasil 
Tindaklanjut dengan 
keterangan bahwa 
Rekomendasi yang tidak 
ditindaklanjuti dengan 

1. Laporan Tindaklanjut 
Hasil Audit Intern 
Triwulan I s.d IV Tahun 
2020; 

2. Laporan tindaklanjut 
Hasil Pemeriksaan 
Kantor Akuntan Publik 
(KAP). 

 0,622 0,875 0,544 



memberikan sanksi secara 
tertulis dari Direktur Utama. 

30 Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. 0,778 0,941 0,733 
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Direksi menetapkan 
mekanisme untuk menjaga 
kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-
undangan dan perjanjian 
dengan pihak ketiga. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat fungsi yang 

mengendalikan dan 
memastikan kebijakan, 
keputusan perusahaan, 
dan seluruh kegiatan 
perusahaan sesuai dengan 
ketentuan hukum dan 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
serta memantau dan 
menjaga kepatuhan 
perusahaan terhadap 
seluruh perjanjian dan 
komitmen yang dibuat oleh 
perusahaan dengan pihak 
ketiga. 

o Fungsi kepatuhan telah 
mengikuti perkembangan 
peraturan perundangan 
yang berlaku dan akan 
berlaku bagi Perusahaan. 

1. Laporan Auditor 
Independen atas 
Kepatuhan Terhadap 
Peraturan Perundang-
undangan 2019 

 0,156 0,875 0,137 
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Perusahaan menjalankan 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
dan perjanjian dengan 
pihak ketiga. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat Kajian 

hukum (Legal Opinion) 
atas rencana tindakan dan 
permasalahan yang terjadi 
terkait dengan kesesuaian 
hukum atau ketentuan 
yang berlaku (1)(2). 

o Telah terdapat kegiatan 
evaluasi kajian risiko dan 
Legal Review atas rencana 
inisiatif bisnis, kebijakan 
dan rencana kerjasama 
yang akan dilakukan 
perusahaan (3)(4). 

o Telah terdapat 
kegiatan/upaya 
penyelesaian kasus 

1. Nota Dinas No. 
0158.00/AA.704/ND/00/
HK/2020 tanggal 17 
Januari 2020 Mengenai 
Legal Opinion Terkait 
Hubungan Kerjasama 
Keagenan; 

2. Legal Opinion tanggal 03 
Juli 2020 Mengenai 
Rencana Pengakhiran 
Kerjasama Tenaga 
Outsourcing Pramudi dan 
Ass. Pramudi untuk 
Kawasan Strategis 
Pariwisata Nasional 
(KSPN) dengan PT Duta 
Garuda Piranti Prima; 

Rekomendasi: 
o Perusahaan perlu melakukan 

kerjasama dengan Kementerian 
Lingkungan Hidup dalam 
penanganan limbah 
bus/Perusahaan dan hal-hal 
terkait lainnya. 

0,622 0,958 0,596 
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Litigasi dan Non Litigasi 
(5)(6). 

o Tingkat kepatuhan 
perusahaan terhadap 
peraturan perundang-
undangan dan perjanjian 
dengan pihak ketiga: 
✓ Tidak adanya teguran, 

tuntutan maupun 
sanksi kepada 
perusahaan oleh 
otoritas/instansi yang 
berwenang di bidang 
usaha perusahaan. 

✓ Opini Auditor tidak 
menunjukkan adanya 
pelanggaran atas 
peraturan perundang-
undangan yang 
signifikan. 

✓ Seluruh Nota 
Kesepahaman dan 
perjanjian yang 
melibatkan 
Perusahaan dan pihak 
ketiga wajib 
menggunakan bahasa 
Indonesia (UU No. 24 
Tahun 2009 tentang 
Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara (7). 

✓ Tidak ada 
sengketa/permasalaha
n yang terkait dengan 
transaksi bisnis dengan 
pihak lain yang belum 
diselesaikan. 

✓ Perusahaan tidak 
sedang menjadi 
pembicaraan/sorotan 
oleh publik/pers dalam 
masalah tertentu pada 
tahun 2020. 

3. Legal Opinion tanggal 10 
Juni 2020 Mengenai 
Rencana Kerja Sama 
Operasi antara Perum 
DAMRI dengan PT. 
Bianglala Metropolitan; 

4. Legal Opinion tanggal 15 
September 2020 
mengenai Tindaklanjut 
Kerjasama Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI 
dengan Mitra Patriot 
tentang Jasa 
pengoperasian dan 
pemeliharaan armada 
Bus Rapid Transit (BRT) 
Trans Patriot Koridor I 
Terminal Bekasi - 
Harapan Indah; 

5. Akta Perdamaian Nomor: 
506/Pdt.G/2019/PN.JKT/
TIM Antara DAMRI dan 
PT Anugerah Mas 
(AgraMas) tanggal 21 
Januari 2020;  

6. Putusan Pengadilan No 
97/PDT/2020/PT DKI 
tanggal 6 Mei 2020 
(Litigasi); 

7. Perjanjian Kerjasama 
Penerimaan Transaksi 
OVO (sampel). 



31 Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan stakeholders. 6,689 0,812 5,432 
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Pelaksanaan hubungan 
dengan pelanggan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

mengenai hak-hak 
konsumen/pelanggan, 
kebijakan keamanan, 
keselamatan, dan 
kesehatan 
konsumen/pelanggan 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. Hal itu dibuktikan 
dengan pemberian hak 
kepada pelanggan yang 
sudah membeli dan 
memiliki tiket untuk 
mendapatkan pelayanan 
yang baik dan jaminan 
keselamatan, keamanan 
oleh Perusahaan. 
Perusahaan juga 
menerapkan protokol 
kesehatan Covid-19 
dengan melakukan 
pembersihan Fasilitas 
Tunggu dan Kabin Bus 
sebelum dan sesudah 
digunakan, menerapkan 
social distancing pada 
kursi penumpang di dalam 
bus, dan mewajibkan 
pelanggan untuk tetap 
mematuhi protokol 
kesehatan seperti mencuci 
tangan, menggunakan 
masker, dan mengecek 
suhu tubuh sebelum 
masuk ke dalam bus (1). 

o Perusahaan telah 
menyediakan media sosial 
DAMRI sebagai wadah 
komunikasi dan 
penanganan keluhan yang 

1. SK.0850/UM.5013/DAM
RI-2018 tentang 
Pedoman Sistem 
Manajemen 
Keselamatan (SMK) 
Perum DAMRI; 

2. Media Keluhan 
Pelanggan (Facebook 
Page: DAMRI; 
Instagram: 
@damriindonesia; 
Twitter: 
@damriindonesia; 
Email: cs@damri.co.id; 
Halo DAMRI: 1500 825.); 

3. Kanal Media sosial 
Perusahaan; 

4. Passenger Information 
System (PIS); 

5. SK.0539/HK.003/DAMRI
-2018 tentang 
Pemberlakuan Standard 
Operating Procedure 
(SOP) Pusat Layanan 
Informasi dan 
Penanganan Keluhan 
Pelanggan Bus dan 
Angkutan Barang.; 

6. SK.0453/AK.005/SK/00/
DU/2020 tentang 
Standard Operating 
Procedure (SOP) tentang 
Service Recovery atas 
Kegagalan Pelayanan 
Angkutan Penumpang 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI. 

7. Laporan Pusat Layanan 
Informasi; 

8. Laporan Hasil Survei 
Kepuasan Pelanggan 
Tahun 2020; 

Rekomendasi: 
o Perusahaan perlu meningkatkan 

mekanisme penanganan 
keluhan melalui customer call 
dan kanal sosial media. 

o Perusahaan perlu membuatkan 
laporan terkait keluhan yang 
masuk dan penyelesaian 
terhadap keluhan. 

o Perusahaan agar membuat hasil 
tindak lanjut dari rekomendasi 
yang dihasilkan dari survei 
kepuasan pelanggan. 

o Perusahaan agar dapat 
meningkatkan pelayanan yang 
berdampak pada tingkat 
kepuasan pelanggan setiap 
tahunnya. 

1,244 0,875 1,089 
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dapat secara 
mekanismenya mudah 
diakses oleh semua 
pelanggan DAMRI (2). 

o Telah terdapat program 
untuk mengkomunikasikan 
informasi produk melalui 
kanal media sosial dan 
Halo DAMRI, dan 
mengkomunikasikan 
informasi layanan melalui 
PIS kepada pelanggan 
(2)(3)(4). 

o Penanganan keluhan 
pelanggan dilakukan 
secara tanggap dan efektif 
(5)(6): 
✓ Telah terdapat 

prosedur/mekanisme 
penanganan keluhan 
pelanggan melalui 
Customer Call dan 
kanal media sosial 
sesuai dengan SK SOP 
yang telah ditetapkan 
oleh Perusahaan. 

✓ Penanganan keluhan 
pelanggan telah 
diinformasikan dan 
dilakukan tindak lanjut 
kepada pihak-pihak 
terkait dalam 
Perusahaan seperti 
Kantor Cabang atau 
Divisi terkait. 

✓ Pihak-pihak terkait 
dalam Perusahaan 
telah mendefinisikan 
masalah keluhan 
pelanggan secara 
tertulis dengan 
melakukan rekapitulasi 
serta inventarisir. 

9. Laporan Survei 
Kepuasan Pelanggan 
Perum DAMRI pada 5 
(lima) segmen 
Angkutan 
(AKAP/AKDP, 
Bandara, Perintis, Bus 
Kota, dan ALBN) Tahun 
2020; 

10. Laporan Akhir Survei 
Kepuasan Pelanggan 
Perum DAMRI Tahun 
2020. 



Pencarian penyebab 
permasalahan melalui 
koordinasi dengan 
cabang terkait, 
mengimplementasikan 
tindakan untuk 
mengatasi penyebab 
permasalahan dari 
keluhan pelanggan 
melalui perbaikan 
layanan pada sektor 
SDM, alat produksi, 
dan teknologi informasi 
sistem. 

o Telah terdapat 
penanganan dan keluhan 
pelanggan yang 
ditindaklanjutin/ditangani 
oleh Kantor Cabang dan 
Divisi terkait, baik melalui 
email, media sosial, Call 
Center. Adapun 
mekanisme dan waktu 
penyelesaian telah diatur 
dalam SOP Keluhan 
Pelanggan (Kehilangan 
barang/Pengaduan/Sewa/
Pengiriman barang/salah 
sambung/Saran) (5)(6)(7). 

o Perusahaan 
melaksanakan survei 
secara sistematis dan 
dilakukan secara berkala 
untuk mengetahui tingkat 
kepuasan 
pelanggan/konsumen dan 
hasil indeks survei 
kepuasan dilaksanakan 
secara berkala, yaitu 1 
(satu) tahun sekali. 
Pelaksanaan Survei 
Kepuasan Pelanggan 
dilakukan menggunakan 
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sistem digital dengan 
metode penyebaran 
kuisioner melalui aplikasi 
DAMRI APPS (8). 

o Telah terdapat 
Rekomendasi hasil survei 
yang perlu 
ditindaklanjuti/ditangani 
oleh Perusahaan yang 
tertuang dalam Laporan 
Survei Kepuasan 
Pelanggan Perum DAMRI 
Tahun 2020 (9)(10).   

o Hasil survei telah 
menunjukkan tingkat 
kepuasan yang baik, 
dibuktikan dengan 
Pencapaian Nilai Indeks 
Kepuasan Pelanggan 
sebesar 77,49% yang 
mana mengalami 
peningkatan NIKP sebesar 
2,47% dari tahun 2019 
berdasarkan parameter 
TERRA (Tangible, 
Empathy, Reliability, 
Responsive, and 
Assurance) (10). 
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Pelaksanaann hubungan 
dengan pemasok. 

Kekuatan: 
o Aspek Fairness (1)(2)(3): 
✓ Seleksi untuk menjadi 

pemasok perusahaan 
telah dilakukan 
berdasarkan 
persyaratan yang 
terukur dan jelas 
mengacu pada 
Pedoman pengadaan 
barang/jasa serta 
Rencana kerja syarat-
syarat. 

✓ Semua ketentuan dan 
informasi mengenai 

1. Pedoman Pengadaan 
Barang/Jasa Perum 
DAMRI Nomor: 
1397/HK.001/DAMRI-
2019; 

2. Rencana Kerja Syarat-
syarat (RKS); 

3. Website: 
eproc.damri.co.id; 

4. Form Penilaian 
Pemasok; 

5. Form Survei Kepuasan. 

Rekomendasi: 
o Perusahaan membuat SOP 

mengenai Proses seleksi calon 
pemasok barang/jasa. 

o Perusahaan membuat kebijakan 
yang mengatur parameter dan 
metode penilaian pemasok 

o Perusahaan membuat kebijakan 
yang mengatur parameter 
penilaian dan metode survei 
tingkat kepuasan pemasok. 

0,933 0,572 0,535 



pengadaan 
barang/jasa, termasuk 
syarat teknis dan 
administrasi 
pengadaan, tata cara 
evaluasi, hasil evaluasi, 
penetapan calon 
penyedia barang/jasa 
tertuang dalam 
Rencana Kerja Syarat-
syarat (RKS), dan 
sifatnya terbuka bagi 
peserta penyedia 
barang/jasa yang 
berminat serta bagi 
masyarakat luas pada 
umumnya ditunjukan 
dengan 
mempublikasikan RKS 
melalui Website 
Pengadaan Perum 
DAMRI.   

✓ Semua ketentuan dan 
informasi mengenai 
pengadaan 
barang/jasa, termasuk 
syarat teknis dan 
administrasi 
pengadaan, tata cara 
evaluasi, hasil evaluasi, 
penetapan calon 
penyedia barang/jasa 
tertuang dalam 
Rencana Kerja Syarat-
syarat (RKS), dan 
sifatnya terbuka bagi 
peserta penyedia 
barang/jasa yang 
berminat serta bagi 
masyarakat luas pada 
umumnya ditunjukkan 
dengan 
mempublikasikan RKS 
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melalui Website 
Pengadaan Perum 
DAMRI.   

o Perusahaan telah 
melakukan assessment 
pemasok berdasarkan 
pencapaian QCDS 
(quality, cost, delivery, 
service) yang dilakukan 
setelah pemasok 
menyelesaikan pekerjaan 
dan Perusahaan telah 
melunasi pembayaran.  

o Pengukuran Kepuasan 
pemasok (5): 
✓ Perusahaan telah 

melaksanakan survei 
tingkat kepuasan 
pemasok terhadap 
Perusahaan. 

✓ Terdapat hasil survei 
tingkat kepuasan 
pemasok terhadap 
fairness dan 
transparansi 
pelaksanaan sistem 
dan prosedur 
pengadaan. 

Kelemahan: 
o Belum terdapat SOP yang 

mengatur proses seleksi 
calon pemasok pengadaan 
barang/jasa di lingkungan 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI. 

o Belum terdapat kebijakan 
yang mengatur parameter 
dan metode penilaian 
pemasok. 

o Masih terdapat 
keterlambatan 
pembayaran kepada 
pemasok  



o Belum terdapat kebijakan 
yang mengatur parameter 
dan metode survei tingkat 
kepuasan pemasok. 
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Pelaksanaan hubungan 
dengan kreditur. 

o Perusahaan memiliki 
kebijakan mengenai hak-
hak dan kewajiban 
perusahaan kepada 
kreditur (1)(2)(3): 
✓ Perusahaan telah 

memiliki kebijakan 
mengenai 
perlindungan hak dan 
kepentingan kreditur, 
antara lain: (1) 
pemenuhan 
kewajiban kepada 
kreditur sesuai 
perjanjian; (2) 
pengungkapan 
informasi secara 
transparan, akurat, 
dan tepat waktu, baik 
pada saat permintaan 
maupun penggunaan  
pinjaman; (3) 
covenant yaitu 
jaminan perusahaan 
untuk melakukan 
atau tidak melakukan 
sesuatu untuk 
melindungi 
kepentingan kreditur 
sebagaimana 
tertuang dalam 
SK.0984 halaman 3 
sampai halaman 4. 

✓ Perusahaan telah 
memiliki kebijakan 
mengenai 
manajemen/pengelol
aan penggunaan 
pinjaman jangka 

1. SK.0984/HK.003/DAM
RI-2019 tentang Hak 
dan Kewajiban kepada 
Kreditur di Lingkungan 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI; 

2. SK.1149/HK.003/damri
-2019 tentang 
Manajemen Pinjaman 
Jangka; 

3. SK.1127/HK.003/DAM
RI-2019 tentang 
Kebijakan Perusahaan 
sebagai Penjamin 
(Avalist) di Lingkungan 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI; 

4. Debit Autodebit 
Perusahaan 

 0,778 0,875 0,681 
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panjang sesuai 
dengan 
peruntukannya dan 
pelunasannya 
sebagaimana 
tertuang dalam 
SK.1149 halaman 3. 

o Tidak terjadi mismatch 
dalam penggunaan dan 
penyediaan dana dari 
pendapatan operasional 
yang digunakan untuk 
melakukan pembayaran 
bunga dan pokok hutang 
jangka panjang 
dikarenakan setiap 
penghasilan pendapatan 
dikurangi beban biaya 
menghasilkan surplus 
yang digunakan untuk 
melakukan pembayaran 
bunga dan pokok hutang 
jangka panjang. 

o Perusahaan telah 
memberikan informasi 
yang akurat kepada 
kreditur sesuai dengan 
perjanjian, secara 
lengkap dan tepat waktu. 

o Kreditur perusahaan 
telah dibayar tepat 
waktu/sesuai perjanjian. 
Tidak terdapat 
keterlambatan/penundaa
n pembayaran pinjaman 
kepada bank dan kreditur 
(4). 
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Pelaksanaan kewajiban 
kepada Negara 

Kekuatan: 
o Tidak terdapat 

keterlambatan 
penyampaian dokumen 
kewajiban perpajakan 

1. Bukti Bayar Pajak.  0,467 1,000 0,467 



(SPT Tahunan maupun 
bulanan). 

o Tidak terdapat 
keterlambatan 
pembayaran kewajiban 
pajak (seperti PPh 
karyawan, PPh Badan, dan 
PBB). 

o Tidak terdapat 
keterlambatan 
penyampaian dokumen 
kewajiban pada lembaga 
regulator. 
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Pelaksanaan hubungan 
dengan karyawan 
perusahaan. 

Kekuatan: 
o Perusahaan telah memiliki 

kebijakan yang mendorong 
partisipasi karyawan (1). 

o Perusahaan telah 
menyediakan sarana 
partisipasi melalui 
Lembaga Serikat Kerja 
Sama (LKS) Bipartit 
sebagai wadah komunikasi 
antara karyawan dan 
manajemen yang diwakili 
oleh Serikat (2)(3)(4). 

o Penetapan kebijakan 
Perusahaan yang 
berkaitan dengan 
karyawan telah 
dikomunikasikan kepada 
karyawan dan dalam 
perumusannya, yaitu 
pembuatan Peraturan 
Kerja Bersama (PKB) telah 
melibatkan Serikat sebagai 
perwakilan karyawan 
(1)(2)(3)(4). 

o Perusahaan telah secara 
konsisten melakukan 
survei kepuasan karyawan.  

1. Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) Tahun 2018-2020; 

2. Lembaga Serikat Kerja 
Sama (LKS) Bipartit; 

3. Serikat Karyawan DAMRI 
(SKARDA); 

4. Serikat Pekerja DAMRI 
(SPD); 

5. Laporan Hasil Kepuasan 
Pelanggan. 

Rekomendasi: 
o Perusahaan agar membuat 

Kebijakan/Surat Keputusan dan 
SOP yang mengatur tentang 
metode penilaian pengukuran 
kepuasan karyawan di 
lingkungan Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI. 

o Perusahaan agar dapat 
menindaklanjuti perbaikan'' dari 
hasil survei tingkat kepuasan 
karyawan di lingkungan Perum 
DAMRI yang tertuang dalam 
laporan tindak lanjut/output dari 
bukti tindak lanjut perbaikan. 

o Perusahaan agar menuangkan 
hasil dari tindak lanjut evaluasi 
kebijakan. 

1,089 0,812 0,885 
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o Telah terdapat pengukuran 
kepuasan karyawan 
secara berkala. 

o Telah terdapat hasil survei 
tingkat kepuasan karyawan 
di lingkungan Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI (5). 

o Telah terdapat 
tindakan/program kerja 
untuk menindaklanjuti hasil 
survei karyawan seperti 
Evaluasi Kebijakan 
mengenai Pelatihan atau 
Kebijakan Gaji Karyawan 
di Perusahaan. 

Kelemahan: 
o Perusahaan telah secara 

konsisten melakukan 
survei kepuasan karyawan. 
Namun, Perusahaan 
belum memiliki kebijakan 
mengenai metode 
penilaian untuk mengukur 
kepuasan karyawan dan 
melaksanakan survei 
karyawan. 
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Terdapat prosedur tertulis 
menampung dan 
menindaklanjuti keluhan-
keluhan stakeholders. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat mekanisme 

penanganan keluhan 
stakeholders (pemasok, 
karyawan dan lain-lain) (1).   

o Mekanisme keluhan 
stakeholders telah 
dilaksanakan secara 
konsisten dan efektif (2).   

o Telah terdapat 
penyelesaian atas keluhan 
stakeholders secara tuntas 
(3).    

1. Pedoman Sistem 
Pelaporan Pelanggaran 
(Whistleblowing System); 

2. Laporan Whistleblowing 
System; 

3. Laporan tindak lanjut 
Whistleblowing System. 

Rekomendasi: 
o Perusahaan agar melakukan 

sosialisasi mengenai 
mekanisme pengaduan WBS. 

0,311 1,000 0,311 
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Upaya untuk meningkatkan 
nilai Pemegang Saham 
secara konsisten dan 
berkelanjutan. 

Kelemahan: 
o Perusahaan belum mampu 

memenuhi harapan Pemilik 
Modal melalui pencapaian 

1. Laporan Evaluasi Kinerja 
Audited Tahun 2020. 

 0,311 0,125 0,039 



target yang telah 
disepakati, sebagaimana 
tertuang dalam Laporan 
Evaluasi Kinerja Tahun 
2020. Terdapat realisasi 
kinerja yang belum mampu 
mencapai target RKAP 
2020, seperti Laporan 
Keuangan, Laba Rugi, dan 
perkembangan usaha. 

o Perusahaan belum mampu 
meningkatkan kinerja 
perusahaan (sesuai KPI 
yang ditetapkan) dari 
tahun-tahun sebelumnya, 
sebagaimana tertuang 
dalam Laporan Evaluasi 
Kinerja Tahun 2020 
mengalami penurunan skor 
sebesar 16,5 dari tahun 
2019  dari 83,0 menjadi 
66,5 dengan kriteria 
"Sehat", penggolongan 
"AA" menjadi "A" yang 
seharusnya ditargetkan 
meningkat setiap 
tahunnya. Adapun 
penurunan kinerja 
terutama dikarenakan 
pandemi Covid-19. 
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Perusahaan melaksanakan 
tanggung jawab sosial 
perusahaan untuk 
mendukung keberlanjutan 
operasi Perusahaan. 

Kekuatan: 
o Perusahaan telah memiliki 

kebijakan mengenai 
tanggung jawab sosial dan 
lingkungan perusahaan, 
dibuktikan dengan (1)(2)(3): 
✓ Telah terdapat 

kebijakan tentang 
tanggung jawab sosial 
dan lingkungan 
perusahaan. 

1. Surat Keputusan 
Direksi Perum DAMRI 
Nomor: 
0784.00/HK.003/SK/00
/DU/2020 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan 
(Juklak) dan Standard 
Operational Procedure 
(SOP) Program 
Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL) di 
Lingkungan 

 
Rekomendasi: 
o Perusahaan agar membuat 

kebijakan tentang tanggung 
jawab dan lingkungan 
perusahaan yang isinya 
merupakan penjabaran dari 
Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. 

o Perusahaan agar meningkatkan 
efektivitas kegiatan tanggung 
jawab sosial perusahaan. 

1,556 0,916 1,426 
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✓ Telah terdapat 
unit/bagian yang 
bertugas 
melaksanakan 
tanggung jawab sosial 
dan lingkungan 
perusahaan. 

✓ Telah terdapat 
kebijakan tentang 
pembinaan usaha kecil. 

✓ Perusahaan telah 
memiliki indikator 
kinerja untuk mengukur 
keberhasilan 
pengelolaan PKBL atau 
CSR atau TJSL melalui 
Laporan Triwulan 
PKBL. 

o Perusahaan telah 
mengantisipasi dampak 
negatif terhadap 
masyarakat yang 
ditimbulkan oleh produk, 
pelayanan, dan proses 
operasional dari 
Perusahaan (4)(5)(6): 
✓ Perusahaan memiliki 

SOP yang memuat 
kewajiban perusahaan 
memastikan bahwa 
aset-aset dan lokasi 
usaha serta fasilitas 
perusahaan lainnya, 
memenuhi peraturan 
perundang-undangan 
yang berlaku 
berkenaan dengan 
pelestarian lingkungan, 
kesehatan dan 
keselamatan kerja.  
DAMRI memiliki 
Pedoman Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja 

Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI; 

2. Surat Keputusan 
Direksi Nomor: 
0739/HK.101/DAMRI-
2018 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata 
Kerja Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI 
Kantor Pusat; 

3. Laporan PKBL Trwiulan 
I, II, III, dan IV Tahun 
2020; 

4. Pedoman Sistem 
Manajemen 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 
(SMK3) Perum DAMRI; 

5. SK Direksi Nomor: 
1336/HK.003/DAMRI-
2019 tentang Standar 
Operasional Prosedur 
(SOP) Penangan 
Keadaan Darurat dan 
Krisis di Lingkungan 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI; 

6. SK Direksi Nomor: 
1565/HK.002/DAMRI-
2019 tentang 
Pembentukan Tim 
Tanggap Darurat 
(Emergency Response 
Team) di Lingkungan 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI Kantor 
Pusat; 

7. RKA-PKBL; 
8. Laporan PKBL. 



(K3) yang mengatur 
pemenuhan peraturan 
perundangan yang 
berlaku di lingkungan 
perusahaan. 

✓ Telah terdapat program 
penanganan keadaan 
darurat yang 
disosialisasikan 
kepada seluruh 
karyawan. 

✓ DAMRI memiliki SOP 
Tanggap Darurat dan 
Krisis yang mengatur 
penanganan keadaan 
darurat dan krisis di 
lingkungan 
perusahaan. 

✓ Telah terdapat 
infrastruktur, baik 
sebagai early warning 
system maupun 
pelaksanaan program 
keadaan darurat. 

✓ DAMRI memiliki 
perlengkapan tanggap 
darurat yang harus 
dipenuhi dan memiliki 
Tim Tanggap Darurat 
dan Krisis serta 
program pelatihan 
keadaan darurat serta 
peningkatan 
kompetensi SDM 
tanggap darurat. 

o Perusahaan telah 
mendukung dan 
memperkuat 
pengembangan 
masyarakat melalui 
program bina lingkungan 
dan program lainnya 
sesuai perundang-
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undangan yang berlaku 
(7)(8): 

✓ Perusahaan telah 
memiliki rencana kerja 
untuk 
mengimplementasikan 
tanggung jawab sosial 
perusahaan yang 
tertuang dalam RKA-
PKBL. 

✓ Rencana kerja 
implementasi tanggung 
jawab sosial 
perusahaan telah 
dianggarkan dalam 
Rencana Kerja dan 
Anggaran Program 
Kemitraan dan Bina 
Lingkungan serta 
bukan sebagai 
distribusi laba. 

✓ Pelaksanaan kegiatan 
tanggung jawab sosial 
telah sesuai dengan 
rencana yang 
ditetapkan. 

o Perusahaan telah 
melaksanakan program 
kemitraan dengan usaha 
kecil (7)(8): 

✓ Perusahaan telah 
memiliki rencana kerja 
untuk melaksanakan 
program kemitraan 
dengan usaha kecil 
sebagaimana tertuang 
dalam RKA-PKBL. 

✓ Rencana kerja 
implementasi program 
kemitraan telah 
dianggarkan dalam 
RKA-PKBL serta bukan 
sebagai distribusi laba. 



✓ Pelaksanaan kegiatan 
kemitraan telah sesuai 
dengan rencana kerja 
yang ditetapkan. 

✓ Tidak terdapat 
tambahan tunggakan 
pengembalian dana 
kemitraan yang 
dipinjamkan kepada 
usaha kecil. 

o Perusahaan telah memiliki 
ukuran-ukuran atau 
indikator kinerja kunci yang 
berkaitan dengan CSR (8): 
✓ Perusahaan telah 

menetapkan indikator 
keberhasilan 
pelaksanaan tanggung 
jawab sosial 
perusahaan. 

✓ Perusahaan telah 
melakukan evaluasi 
atas pencapaian 
indikator keberhasilan 
dengan target-
targetnya. 

 

32 Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi. 1,089 0,964 1,050 

 

119 

Direksi menetapkan 
kebijakan tentang 
mekanisme bagi Direksi 
dan pejabat struktural untuk 
mencegah pengambilan 
keuntungan pribadi dan 
pihak lainnya disebabkan 
benturan kepentingan. 

Kekuatan:  
o Telah terdapat mekanisme 

untuk mencegah 
pengambilan keuntungan 
pribadi Direksi dan pejabat 
struktural perusahaan yang 
disebabkan benturan 
kepentingan yang 
dituangkan dalam Code of 
Conduct pada halaman 13 
(1). 

o Telah dilakukan sosialisasi 
kebijakan tentang 
mekanisme untuk 
mencegah pengambilan 

1. Pedoman Perilaku 
(Code of Conduct) dan 
Etika Bisnis di 
Lingkungan 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI; 

2. Materi Sosialisasi; 
3. Surat Pernyataan 

Benturan Kepentingan. 

 0,467 1,000 0,467 
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keuntungan pribadi bagi 
Direksi dan pejabat 
struktural Perusahaan (2). 

o Adanya surat pernyataan 
Direksi tidak memiliki 
benturan kepentingan 
antara kepentingan 
pribadi/keluarga, jabatan 
lain, atau golongan dengan 
kepentingan Perusahaan 
pada awal pengangkatan 
yang diperbarui setiap awal 
tahun (3). 

120 

Direksi menerapkan 
kebijakan untuk mencegah 
benturan kepentingan. 

Kekuatan: 
o Direksi telah 

menyampaikan laporan 
kepemilikan saham pada 
perusahaan dan 
perusahaan lainnya 
kepada Perusahaan 
(Sekretaris Perusahaan) 
untuk dicatat dalam Daftar 
Khusus (1). 

o Direksi telah 
menandatangani Pakta 
Integritas yang dilampirkan 
dalam Usulan Tindakan 
Direksi yang harus 
mendapatkan persetujuan 
dari Dewan Pengawas 
dan/atau rekomendasi dari 
Dewan Pengawas dan 
persetujuan RPB/Pemilik 
Modal (2). 

o Tidak terdapat 
pengambilan keputusan 
transaksional yang 
mengandung benturan 
kepentingan, seperti:  
✓ Tidak terdapat 

pelanggaran 
sehubungan dengan 
transaksi kesempatan 

1. Surat Pernyataan 
Kepemilikan Saham; 

2. Pakta Integritas KSPN 
dan POS 

 0,622 0,937 0,583 



perusahaan (corporate 
opportunity). 

✓ Tidak terdapat 
pelanggaran 
sehubungan dengan 
transaksi dengan 
perusahaan yang 
bersangkutan, baik 
yang dilaksanakan oleh 
Direksi pribadi atau 
secara tidak langsung 
oleh Direksi melalui 
anggota keluarganya 
atau keluarga dekatnya 
(self dealing). 

✓ Tidak terdapat 
pelanggaran 
sehubungan dengan 
transaksi yang 
mengandung benturan 
kepentingan (conflict of 
interest). 

✓ Tidak terdapat 
pelanggaran 
sehubungan dengan 
transaksi yang dibantu 
oleh orang dalam 
(insider information). 

o Tingkat kesungguhan 
Direksi dalam pengambilan 
keputusan bebas 
kepentingan pribadi Direksi 
dan pihak-pihak lainnya. 

33 Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Modal tepat waktu. 

1,089 0,792 0,863 
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Direksi melaporkan 
informasi-informasi yang 
relevan kepada Pemegang 
Saham dan Dewan 
Pengawas. 

Kekuatan: 
o Direksi telah 

menyampaikan laporan 
manajemen triwulanan dan 
tahunan serta laporan 
tahunan kepada Dewan 
Pengawas sebelum 

1. Laporan Manahemen 
Triwulanan; 

2. Laporan Manajemen 
Tahunan. 

Rekomendasi: 
o Penyampaian laporan 

manajemen triwulanan kepada 
Dewan Pengawas agar 
disampaikan tepat waktu. 

o Penyampaian laporan 
manajemen  tahunan kepada 

0,622 0,700 0,435 
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disampaikan kepada 
Pemilik Modal. 

o Penyampaian laporan 
manajemen triwulanan 
kepada Dewan Pengawas 
telah tepat waktu, yakni 1 
(satu) bulan setelah 
triwulan bersangkutan 
berakhir. 

o Direksi telah 
menyampaikan laporan 
manajemen triwulanan 
yang telah ditandatangani 
seluruh anggota Direksi 
serta laporan manajemen 
tahunan dan laporan 
tahunan yang 
ditandatangani seluruh 
anggota Direksi dan 
anggota Dewan 
Pengawas, dan laporan 
tahunan kepada Pemilik 
Modal. 

o Penyampaian laporan 
manajemen triwulanan 
kepada DewanPengawas 
telah tepat waktu, yakni 1 
(satu) bulan setelah 
triwulan bersangkutan 
berakhir. 

o Muatan (content) laporan 
manajemen triwulanan dan 
laporan manajemen 
tahunan telah sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku. 

Kelemahan: 
o Penyampaian Laporan 

Manajemen Tahunan 
kepada Dewan Pengawas 
belum tepat waktu, yakni 2 
(dua) bulan setelah tahun 
tutup buku. Hal ini 

Dewan Pengawas agar 
disampaikan tepat waktu. 



dikarenakan Laporan 
Manajemen Tahun 2020 
baru selesai diaudit pada 
akhir Maret 2021. 

o Penyampaian Laporan 
Manajemen Tahunan 
kepada Dewan Pengawas 
belum tepat waktu, yakni 2 
(dua) bulan setelah tahun 
tutup buku. 

122 

Direksi memberikan 
perlakukan yang sama 
(fairness) dalam 
memberikan informasi 
kepada Pemegang Saham 
dan anggota Dewan 
Pengawas. 

Kekuatan: 
o Perusahaan telah 

memberikan informasi 
(laporan manajemen 
triwulanan, tengah 
tahunan, dan tahunan). 

o Perusahaan telah 
memberikan informasi 
yang relevan kepada 
Dewan Pengawas untuk 
pelaksanaan tugas Dewan 
Pengawas. 

o Tingkat pemenuhan prinsip 
perlakuan yang sama 
dalam pemberian informasi 
oleh Direksi kepada Dewan 
Pengawas dan Pemilik 
Modal. 

1. Laporan Manajemen 
Triwulanan; 

2. Laporan Manajemen 
Tahunan. 

 0,467 0,916 0,428 

34 Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 1,556 0,774 1,206 
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Direksi memiliki 
pedoman/tata tertib Rapat 
Direksi, minimal mengatur 
etika rapat dan penyusunan 
risalah rapat, evaluasi 
tindak lanjut hasil rapat 
sebelumnya, serta 
pembahasan atas 
arahan/usulan dan/atau 
keputusan Dewan 
Pengawas. 

Kekuatan: 
o Pedoman/tata tertib Rapat 

Direksi, telah mengatur 
(1)(2): 
✓ Direksi telah memiliki 

pedoman/tata tertib 
Rapat Direksi yang 
mengatur etika rapat 
yang tertuang pada 
Board Manual Halaman 
23 Bagian Rapat 
Direksi, dan CoC 
Perum DAMRI halaman 
11 bagian etika rapat. 

1. Board Manual; 
2. Pedoman Perilaku (Code 

of Conduct) dan Etika 
Bisnis di Lingkungan 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI 

Rekomendasi: 
o Pedoman/tata tertib Rapat 

Direksi, harus mengatur: 
evaluasi tindak lanjut hasil rapat 
sebelumnya. 

o Pedoman/tata tertib Rapat 
Direksi harus mengatur: 
pembahasan atas 
arahan/usulan dan/atau 
keputusan Dewan Pengawas. 

0,156 0,500 0,078 
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✓ Direksi memiliki 
pedoman/tata tertib 
Rapat Direksi yang 
penyusunan risalah 
rapat yang tertuang 
pada Board Manual 
Halaman 26 Bagian 
Risalah Rapat. 

Kelemahan: 
o Pedoman/tata tertib Rapat 

Direksi, belum mengatur 
(1)(2): 
✓ Direksi belum memiliki 

pedoman/tata tertib 
Rapat Direksi yang 
mengatur evaluasi 
tindak lanjut hasil rapat 
sebelumnya. 

✓ Direksi belum memiliki 
pedoman/tata tertib 
Rapat Direksi yang 
mengatur pembahasan 
atas arahan/usulan 
dan/atau keputusan 
Dewan Pengawas. 
 

124 

Direksi menyelenggarakan 
Rapat Direksi sesuai 
kebutuhan, paling sedikit 
sekali dalam setiap bulan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat rencana 

dan agenda rapat Direksi 
(1). 

o Penyelenggaraan Rapat 
Direksi telah ditetapkan 
dalam RKAT (1). 

Kelemahan: 
o Direksi belum dengan rutin 

menjadwalkan Rapat 
Direksi sebulan sekali. 

o Penyelenggaraan Rapat 
Direksi yang ditetapkan 
dalam RKAT tidak memuat 
secara rinci tentang jadwal 
dan jumlah rapat dalam 1 
(satu) tahun 

1. Risalah Rapat Direksi 
Tahun 2020 

Rekomendasi: 
o Sekretaris Perusahaan 

membuat penetapan jadwal rutin 
Direksi pertahunnya. 

0,467 0,750 0,350 



125 

Anggota Direksi menghadiri 
setiap rapat Direksi 
maupun rapat Direksi dan 
Dewan Pengawas jika tidak 
dapat hadir yang 
bersangkutan harus 
menjelaskan alasan 
ketidakhadirannya. 

Kekuatan: 
o Anggota Direksi 

menghadiri setiap Rapat 
Direksi (1). 

o Anggota Direksi 
menghadiri setiap Rapat 
Gabungan Direksi dan 
Dewan Pengawas (2). 

1. Daftar Hadir Rapat 
Direksi; 

2. Daftar Hadir Rapat 
Gabungan. 

 0,311 0,500 0,156 

126 

Direksi melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan 
keputusan hasil rapat 
sebelumnya. 

Kekuatan: 
o Di dalam setiap rapat, 

Direksi melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan 
keputusan hasil rapat 
sebelumnya. 

o Terhadap pelaksanaan 
keputusan hasil rapat 
sebelumnya yang belum 
selesai, maka dilakukan 
pembahasan untuk tindak 
lanjutnya. 

1. Risalah rapat Direksi 
tahun 2020. 

 0,311 1,000 0,311 

127 

Direksi menindaklanjuti 
arahan, dan/atau 
keputusan Dewan 
Pengawas. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat tindak lanjut 

atas arahan dan/atau 
keputusan Dewan 
Pengawas. 

o Tindak lanjut yang 
dilaksanakan oleh Direksi 
telah sesuai dengan 
arahan dan/atau 
keputusan Dewan 
Pengawas. 

1. Surat ke Dewan 
Pengawas.  

 0,311 1,000 0,311 

35 Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. 1,711 0,827 1,416 

 

128 

Perusahaan memiliki 
Piagam Pengawasan Intern 
yang ditetapkan oleh 
Direksi. 

Kekuatan: 
o Piagam Audit Satuan 

Pengawasan Intern Perum 
DAMRI telah 
ditandatangani bersama 
oleh Direktur Utama dan 
Dewan Pengawas Perum 
DAMRI, serta disusun 
sebagai pedoman bagi 
Auditor Internal Perum 
DAMRI untuk dapat 

1. Keputusan Direksi 
Perum DAMRI Nomor: 
SK.571/KU.302/DAMRI
-2016 tanggal 20 
Desember 2016 
tentang 
Penyempurnaan 
Piagam Audit Satuan 
Pengawasan Intern 
Perum DAMRI; 

 0,156 0,916 0,375 
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melaksanakan 
kewenangan, tugas dan 
tanggung jawab secara 
profesional, kompeten, 
independen, dan dapat 
dipertanggung jawabkan, 
sehingga dapat diterima 
oleh semua pihak yang 
berkepentingan dalam 
melaksanakan aktivitas 
perusahaan (1). 

o Muatan Piagam Pengawas 
Intern, telah mencakup 
(1)(2): 
✓ Muatan Piagam 

Pengawasan Intern 
telah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
yaitu Peraturan Otoritas 
Keuangan Nomor: 
56/POJK.04/2015 
tanggal 23 Desember 
2015 tentang 
Pembentukan dan 
Pedoman Penyusunan 
Piagam Unit Audit 
Internal. 

✓ Muatan Piagam 
Pengawasan Intern 
telah mengacu pada 
Standar Profesional 
Audit Intern yang dibuat 
oleh FK-SPI 
perusahaan dan/atau 
Konsorsium Organisasi 
Profesi Audit Intern 
atau international 
Professional Practices 
Framework of Internal 
Auditing. Kepala Divisi 
Audit Intern Perum 
DAMRI juga bergabung 

2. Piagam Audit Satuan 
Pengawasan Intern 
(Internal Audit Charter); 

3. Keputusan Direksi 
Perum DAMRI Nomor: 
SK.580/HK.302/DAMRI
-2013 tanggal 24 
September 2013 
tentang Piagam Audit 
Intern Perum DAMRI. 



dalam keanggotaan 
FK-SPI Perusahaan. 

✓ Muatan Piagam 
Pengawasan Intern 
telah menjelaskan: (1) 
posisi  fungsi Audit 
Internal dalam 
organisasi; (2) 
kewenangan Fungsi 
Audit Internal untuk 
mendapatkan akses 
terhadap semua 
catatan, personil dan 
aset perusahaan yang 
diperlukan dalam 
rangka pelaksanaan 
tugasnya; (3)  dan 
menjelaskan ruang 
lingkup Fungsi Audit 
Internal. 

o Piagam Audit telah ditinjau 
dan dimutakhirkan sesuai 
keutuhan. SK 
571/KU.302/DAMRI-2016 
tanggal 20 Desember 2016 
merupakan peninjauan dan 
penyempurnaan dari 
SK.580HK.003/DAMRI-
2013 tanggal 24 
September 2013 (2)(3). 
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SPI/Fungsi Audit Internal 
dilengkapi dengan faktor-
faktor pendukung 
keberhasilan dalam 
pelaksanaan tugasnya. 

Kekuatan: 
o Posisi SPI/Fungsi Audit 

Internal di dalam struktur 
organisasi berada 
langsung di bawah Direktur 
Utama, diangkat oleh 
Direktur Utama setelah 
mendapat persetujuan 
Dewan Pengawas (1)(2)(3). 

o Pimpinan Fungsi Audit 
Internal telah melaporkan 
hasil kerjanya meliputi 
Laporan Hasil Audit dan 
seluruh kegiatan 
pengawasan langsung 
kepada Direktur Utama 
dan memberikan tembusan 
kepada Dewan Pengawas 
cq Komite Audit. 

o Jumlah personel yang 
ditugaskan di SPI telah 
sesuai dengan kebutuhan 
untuk pelaksanaan tugas 
SPI (4) yang mencakup: 
✓ Rencana Kebutuhan 

tenaga auditor telah 
disampaikan kepada 
Direktur Utama melalui 
Nota Dinas. 

✓ Jumlah tenaga auditor 
telah mencukupi 
kebutuhan 
perusahaan. 
Kecukupan tenaga 
auditor dihasilkan dari 
analisis beban kerja 
yang dilakukan oleh 
SPI dan/atau Divisi 
SDM. 

o Kualitas personel/tenaga 
auditor yang ditugaskan di 
SPI sesuai dengan 
kebutuhan untuk 

1. Surat Plt Direktur 
Utama kepada Ketua 
Dewan Pengawas 
Perum DAMRI tanggl 7 
April 2016 perhial Fit 
and Proper Test dalam 
ranka pemilihan calon 
Kepala SPI Perum 
DAMRI; 

2. Tabulasi Nilai Peserta 
Fit and Proper Test 
tanggal 01 Agustus 
2016; 

3. Struktur Organiasasi 
dan Tata Kerja 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI Kantor 
Pusat; 

4. Nota Dinas 
Nomor:1876.00/KP.10
6/ND/DAI/00/A1/2020 
tentang Permohonan 
Kebutuhan Personil 
Pemeriksa pada Divisi 
Audit Intern; 

5. Sertifikat Diklat Profesi 
Auditor; 

6. Sertifikat Profesional 
Internal Auditor; 

7. Keputusan Direksi 
Perum DAMRI 
Nomor:1662.00/KP.00
4/SK/00/DU/X-2019 
tanggal 29 Otober 2019 
tentang PKPT Divisi 
Audit Intern Tahun 
2020; 

8. Keputusan Direksi 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI 
Nomor: 
1642.00/HK.003/SK/00
/DU/2019 tanggal 16 

Rekomendasi: 
o Perusahaan memberikan 

Pelatihan dan Pengembangan 
kepada tenaga auditor 
Perusahaan atau melakukan 
pengangkatan pegawai baru 
yang menguasai bidang 
tersebut. 

0,466 0,804 0,375 



pelaksanaan tugas SPI, 
mencakup (5)(6)(7): 
✓ Pimpinan Fungsi Audit 

Internal memiliki 
keahlian yang diakui 
dalam profesi auditor 
internal dengan 
mendapatkan 
sertifikasi profesi yang 
tepat dengan mengikuti 
diklat-diklat yang 
diselenggarakan 
PPA&K (Pusat 
Pengembangan 
Akuntansi dan 
Keuangan). 

✓ Pimpinan Fungsi Audit 
Internal memiliki 
keahlian yang diakui 
dalam profesi auditor 
internal dengan 
mendapatkan 
sertifikasi profesi yang 
tepat dengan mengikuti 
diklat-diklat yang 
diselenggarakan 
PPA&K (Pusat 
Pengembangan 
Akuntansi dan 
Keuangan). 

✓ Telah terdapat program 
pengembangan profesi 
secara berkelanjutan 
bagi staf auditor 
internal, baik untuk 
mempertahankan 
sertifikasi profesinya 
maupun 
mengikutsertakan staf 
auditor internal dalam 
pendidikan yang 
mendukung usaha-

Oktober 2019 tentang 
Pedoman Audit Intern 
Perusahaan DAMRI; 

9. Keputusan Direksi 
Perum DAMRI Nomor: 
SK.571/KU.302/DAMRI
-2016 tanggal 20 
Desember 2016 
tentang 
Penyempurnaan 
Piagam Audit Satuan 
Pengawasan Intern 
Perum DAMRI. 
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usaha memperoleh 
sertifikasi profesi. 

✓ Personal SPI telah 
menunjukan integritas 
dalam pelaksanaan 
tugas dan perilaku yang 
profesional, 
independen, jujur, dan 
obyektif dengan 
menandatangani Pakta 
Integritas yang 
menyatakan atau janji 
kepada diri sendiri 
tentang komitmen 
melaksanakan seluruh 
tuhas, fungsi, tanggung 
jawab sesuai peraturan 
dan kesanggupan 
untuk tidak melakukan 
korupsi, kolusi, dan 
nepotisme.  

o SPI telah memiliki 
pedoman audit, 
mekanisme kerja dan 
supervisi di dalam 
organisasi SPI, dan 
penilaian program jaminan 
dan peningkatan kualitas 
(5)(6)(7): 
✓ Kepala SPI telah 

menetapkan kebijakan 
dan prosedur sebagai 
pedoman bagi 
pelaksanaan kegiatan 
fungsi pengawasan 
intern. Bentuk dan isi 
dari kebijakan dan 
prosedur tersebut 
harus disesuaikan 
dengan struktur 
organisasi SPI dan 
ukuran SPI serta 
kompleksitas kegiatan 



usaha perusahaan 
yang bersangkutan. 

✓ Kepala SPI/Fungsi 
Audit Internal telah 
melaksanakan program 
jaminan kualitas 
(Quality Assurance) 
dan peningkatan 
Fungsi Audit Internal, 
yang mencakup 
seluruh aspek dari 
aktivitas fungsi 
pengawasan intern. 

✓ SPI/Fungsi Audit 
Internal telah 
melakukan penilaian 
atas program jaminan 
kualitas dan 
peningkatan Fungsi 
Audit Internal secara 
keseluruhan. 

130 

SPI melaksanakan 
pengawasan intern untuk 
memberikan nilai tambah 
dan memperbaiki 
operasional perusahaan. 

Kekuatan: 
o SPI telah merencanakan 

program kerja tahunan 
pengawasan intern dan 
melaksanakan 
pengawasan sesuai yang 
sudah ditetapkan, seperti 
(1)(2)(3): 

o Kepala SPI/Fungsi Audit 
Internal telah 
melaksanakan program 
jaminan kualitas (Quality 
Assurance) dan 
peningkatan Fungsi Audit 
Internal, yang mencakup 
seluruh aspek dari aktivitas 

1. Keputusan Direksi 
Perum DAMRI 
Nomor:1662.00/KP.00
4/SK/00/DU/X-2019 
tanggal 29 Otober 2019 
tentang PKPT Divisi 
Audit Intern Tahun 
2020; 

2. Notulen Rapat 
Koordinasi Divisi Audit 
Intern dengan Dewan 
Pengawas dan Komite 
Audit Perum DAMRI 
tanggal 14 Januari 
2020 tentang 
Undangan rapat ketua 
Dewan Pengawas 

 1,089 0,825 0,898 
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fungsi pengawasan intern 
(1). 

o Rencana penugasan 
Program Kerja 
Pengawasan Tahunan 
(PKPT) disampaikan 
kepada Dewan 
Pengawas/Komite Audit 
untuk mendapatkan 
pertimbangan dan saran-
saran (2). 

o Rencana Penugasan 
Program Kerja 
Pengawasan Tahunan 
(PKPT) yang telah disetujui 
oleh Direktur Utama 
dikomunikasikan kepada 
Direksi dan Dewan 
Pengawas/Komite Audit (1). 

o Divisi Audit Intern telah 
melaksanakan PKPT 
Tahunan sesuai dengan 
yang telah ditetapkan, 
dikarenakan PKPT 
merupakan Pedoman bagi 
Auditor dalam pelaksanaan 
pemeriksaan, meliputi 
pemeriksaaan reguler 
maupun non reguler (1). 

o Program Penugasan 
(PKPT) tahun 2020 
sebanyak 48 Objek 
Pemeriksaan dan telah 
terealisasi 22 Objek 
Pemeriksaan (4 Objek 
pemeriksaan bersifat 
investigation audit dengan 
tujuan tertentu dan 18 
Objek Pemeriksaan 
merupakan pemeriksaan 
reguler/berkala) (3). 

o SPI telah melaporkan 
pelaksanaan tugasnya 

Perum DAMRI kepada 
Direktur Utama Perum 
DAMRI agar Kepala 
SPI memaparkan hasil 
audit tahun 2019 dan 
PKPT tahun 2020; 

3. Laporan Tahunan Divisi 
Audit Intern tahun 2020 
Nomor: 
5152.00/UM.0012/SKU
/00/AI/2021Laporan 
Hasil Pemeriksaan; 

4. Matrik Laporan Hasil 
Pemeriksaan; 

5. Keputusan Direksi 
Perum DAMRI Nomor: 
SK.0012/HK.003/DAM
RI-2019 tanggal 09 
Januari 2019 tentang 
SOP tindaklanjut Hasil 
Pemeriksaan Divisi 
Audit Intern Perum 
DAMRI.  

6. Keputusan Direksi 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI 
Nomor: 
SK.2760.00/HK.003/S
K/00/DU/XII-2019 
tanggal 30 Desember 
2019 tentang SOP 
tindaklanjut Hasil 
Pemeriksaan Auditor 
Eksternal; 

7. Laporan tindaklanjut 
Hasil Audit Triwulan I 
sd IV Tahun 2020; 

8. Laporan tindaklanjut 
Hasil Pemeriksaan 
Kantor Akuntan Publik 
(KAP) Tahun buku 
2020 



kepada Direktur Utama 
dengan tembusan kepada 
Dewan Pengawas cq 
Komite Audit, dibuktikan 
dengan (4): 
✓Penanggung jawab Audit 

Internal melaporkan hasil 
kerjanya (penugasan 
pengawasan intern) 
kepada Direktur Utama. 

✓Laporan hasil penugasan 
pengawasan intern telah 
disampaikan kepada 
Dewan 
Pengawas/Komite Audit. 

o SPI telah memberikan 
kontribusi terhadap 
perbaikan/peningkatan 
proses tata kelola 
(governance), manajemen 
risiko, dan pengendalian 
intern, dibuktikan dengan 
(4): 
✓ SPI sebagai konsultan 

atau strategic business 
partner yang dapat 
memberikan keyakinan 
dan masukan kepada 
Auditee, dengan 
menyampaikan 
rekomendasi yang 
bersifat perbaikan 
dalam meningkatkan 
proses tata kelola 
(governance). 

✓ SPI memberikan 
kontribusi terhadap 
peningkatan 
pengelolaan risiko dan 
pengendalian intern 
kepada Perusahaan. 

o SPI telah memberikan 
masukan tentang upaya 
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pencapaian strategi bisnis 
Perusahaan, dibuktikan 
dengan (4)(5): 
✓SPI memberikan 

masukan tentang upaya 
pencapaian strategi 
bisnis perusahaan 
dengan mengevaluasi 
sejauh mana sasaran 
dan tujuan program serta 
kegiatan operasi telah 
ditetapkan sejalan 
dengan tujuan 
organisasi. 

✓SPI memberikan 
masukan tentang upaya 
pencapaian strategi 
bisnis perusahaan 
dengan memberi 
masukan atas 
konsistensi hasil-hasil 
yang diperoleh dari 
kegiatan dan program 
dengan tujuan dan 
sasaran yang telah 
ditetapkan kepada 
manajemen. 

o SPI memantau tindak 
lanjut rekomendasi hasil 
pengawasan internal dan 
eksternal, meliputi (5)(6)(7)(8): 
✓SPI telah memiliki 

pedoman untuk 
memantau tindak-lanjut 
hasil rekomendasi hasil 
pengawasan intern dan 
pengawasan ekstern 
(KAP). 

✓SPI telah melaksanakan 
Pemantauan tindak lanjut 
rekomendasi hasil 
pengawasan intern dan 
pengawasan ekstern dan 



mendokumentasikan 
hasil pemantauan. 

✓Kepala SPI/Fungsi Audit 
Internal telah melaporkan 
hasil pemantauan tindak 
lanjut kepada Direktur 
Utama dengan tembusan 
Dewan 
Pengawas/Komite Audit. 

o Tingkat penerapan 
rekomendasi yang 
disampaikan oleh SPI 
dapat 
diterapkan/dijalankan; dan 
rekomendasi SPI 
memperbaiki kegiatan 
operasional di unitnya. 
Sebanyak 318 temuan 
yang sesuai dengan 
rekomendasi dan 242 
temuan belum sesuai 
dengan rekomendasi, dan 
76 temuan masih dalam 
proses tindak lanjut (3). 

36 Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif. 1,711 0,857 1,467 
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Sekretaris Perusahaan 
dilengkapi dengan faktor-
faktor pendukung 
keberhasilan pelaksanaan 
tugasnya. 

Kekuatan: 
o Sekretaris Perusahaan 

telah memiliki kualifikasi 
yang memadai, meliputi 
(1)(2): 
✓ Sekretaris Perusahaan 

telah memenuhi 
kualifikasi pendidikan 
yang ditentukan oleh 
Perusahaan  

✓ Sekretaris Perusahaan 
telah memiliki 
pengalaman 
profesional dan 
kompetensi yang 
mencakup hukum, 
pasar modal, 
manajemen keuangan, 

1. CV Sekretaris 
Perusahaan; 

2. SK.0739/HK.101/DAM
RI-2018 tentang 
Struktur Organisasi dan 
Tata Kelola 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI Kantor 
Pusat; 

3. Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan (Code of 
Good Corporate 
Governance). 

Rekomendasi: 
o Perusahaan agar membentuk 

formasi menyesuaikan 
kebutuhan Divisi Sekretariat 
Perusahaan. 

0,466 0,833 0,388 
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dan komunikasi 
perusahaan. 

o Struktur organisasi 
Sekretaris Perusahaan 
telah sesuai dengan 
kebutuhan untuk 
pelaksanaan tugasnya (2). 

o Uraian tugas Sekretaris 
Perusahaan paling telah 
mencakup hal-hal 
substantive, sebagai 
berikut (3): 
✓ Uraian tugas Sekretaris 

Perusahaan telah 
mencakup hal-hal 
substantif seperti 
memastikan bahwa 
Perusahaan mematuhi 
peraturan persyaratan 
keterbukaan sejalan 
dengan penerapan 
prinsip-prinsip GCG 
(Compliance Officer) 
yang tertuang di 
halaman 11 pada Code 
of Good Corporate 
Governance. 

✓ Uraian tugas Sekretaris 
Perusahaan telah 
mencakup hal-hal 
substantive seperti 
memberikan informasi 
yang dibutuhkan oleh 
Direksi dan Dewan 
Pengawas secara 
berkala dan/atau 
sewaktu-waktu apabila 
diminta, hal tersebut 
tertuang di halaman 11 
pada Code of Good 
Corporate Governance. 

✓ Uraian tugas Sekretaris 
Perusahaan telah 



mencakup hal-hal 
substantif seperti 
menjadi pejabat 
penghubung antara 
Perusahaan dengan 
Pemilik Modal dan 
Dewan Pengawas 
(Liaison Officer) yang 
tertuang di halaman 11 
pada Code of Good 
Corporate Governance. 

✓ Uraian tugas Sekretaris 
Perusahaan telah 
mencakup hal-hal 
substantif seperti 
menatausahakan serta 
menyimpan dokumen 
Perusahaan, termasuk 
tetapi tidak terbatas 
pada Daftar Pemegang 
Saham, Daftar Khusus, 
dan risalah rapat 
Direksi, rapat Dewan 
Pengawas  dan RPB 
yang tertuang di 
halaman 11 pada Code 
of Good Corporate 
Governance. 
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Sekretaris Perusahaan 
menjalankan fungsinya. 

Kekuatan: 
o Sekretaris Perusahaan 

telah memberikan 
informasi yang material 
dan relevan kepada 
stakeholders dengan 
mengkoordinasikan 
penyusunan Laporan 
Manajemen Triwulan dan 
Tahunan yang akurat dan 
dapat diandalkan (1). 

o Sekretaris Perusahaan 
telah memberikan 
informasi yang materil dan 

1. Laporan Manajemen 
Triwulan dan Tahunan;  

2. Website Perusahaan: 
www.damri.co.id; 

3. SK.1382/HK.001/DAMRI
-2017 tentang 
Pemberlakuan Pedoman 
Pengungkapan Informasi 
di Lingkungan Perum 
DAMRI; 

4. Undangan Rapat Direksi 
Nomor: 
0015.01/UM.202/SU/00/

Rekomendasi: 
o Sekretaris Perusahaan agar 

dapat mengkoordinasikan 
penyusunan Laporan 
Manajemen Triwulanan dan 
Tahunan. 

o Sekretaris Perusahaan agar 
mengkoordinasikan 
penyampaian Laporan 
Manajemen Tahunan tepat 
waktu, yaitu tidak lebih dari 2 
(dua) bulan setelah tahun tutup 
buku berakhir. 

1,089 0,883 0,962 
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relevan kepada 
stakeholders dengan 
menyampaikan Laporan 
Manajemen Triwulan 
secara tepat waktu, yaitu 
paling lambat 1 (satu) 
bulan setelah triwulan 
berakhir (1). 

o Sekretaris Perusahaan 
telah memutakhirkan 
materi informasi yang 
disajikan dalam website 
Perusahaan dimutakhirkan 
secara berkala (2). 

o Sekretaris Perusahaan 
telah mengkoordinasikan 
penyiapan dan penyediaan 
bahan-bahan untuk 
“Proses Release” atas 
setiap pernyataan dalam 
tingkatan Direksi. 

o Sekretaris Perusahaan 
telah melakukan 
pelayanan pemberian 
informasi atas informasi 
yang dibutuhkan mengenai 
data atau performance dari 
Perusahaan dalam batas-
batas yang ditetapkan 
dalam Protokol Informasi 
yang ditetapkan 
Perusahaan dan 
penyampaian laporan-
laporan lainnya yang 
kepada kepada 
stakeholders lainnya 
sesuai peraturan 
perundang-undangan (2)(3). 

o Sekretaris Perusahaan 
telah menjalankan tugas 
sebagai pejabat 
penghubung dengan 
mengorganisasikan dan 

DU/2020 tanggal 19 
Agustus 2020 (sampel); 

5. Undangan Rapat Direksi 
dan Dewan Pengawas 
Nomor: 021/DP/IX/2020 
tanggal 26 September 
2020 (sampel); 

6. Undangan Rapat 
Pembahasan Bersama 
RKAP Tahun 2020 
Nomor: 
0164.00/UM.202/SKU/00
/DU/2020 tanggal 24 
Januari 2020; 

7. Daftar Khusus 
Direksi/Dewan 
Pengawas; 

8. Risalah Rapat Direksi 
Tahun 2020; 

9. Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI; 

10. Board Manual; 
11. RKAP Sekper 2020; 
12. Laporan Sekretariat 

Perusahaan; 
13. Nota Dinas No. 

0710.00/AK.1101/ND/00/
HK/2020 tanggal 20 
Maret 2020 Perihal 
Permohonan Kajian 
Risiko terkait Wabah 
Corona dalam 
Pelaksanaan Mudik 
Lebaran; 

14. Surat Edaran No. 
0003/HK.005/SE/00/DS
U/III-2020 tanggal 18 
Maret 2020 tentang 
Upaya Pencegahan 
Corona Virus Disease 

o Perusahaan meningkatkan 
kedisiplinan terhadap ketepatan 
waktu penyampaian laporan-
laporan dan informasi. 

o Menambahkan hasil evaluasi 
atas pelaksanaan keputusan 
rapat sebelumnya. 



mengkoordinasikan Rapat 
Direksi, Rapat Direksi dan 
Dewan Pengawas, RPB, 
dan Kegiatan lainnya 
(4)(5)(6). 

o Sekretaris Perusahaan 
telah menjalankan tugas 
sebagai pejabat 
penghubung dengan 
menyusun jadwal dan 
tahapan kegiatan 
menjelang RPB/RPB LB 
dan Rapat Direksi. 

o Sekretaris Perusahaan 
telah membuat, 
memelihara, dan 
menyimpan Daftar 
Pemegang Saham (7). 

o Sekretaris Perusahaan 
telah membuat, 
memelihara, dan 
menyimpan Daftar Khusus 
(7). 

o Sekretaris Perusahaan 
telah membuat, 
memelihara, dan 
menyimpan Risalah Direksi 
untuk setiap rapatnya (8). 

o Dalam risalah rapat 
tersebut telah 
dicantumkan pula 
pendapat yang berbeda 
dengan materi/substansi 
yang diputuskan dalam 
Rapat Direksi (8). 

o Risalah Rapat telah 
mencantumkan jalannya 
rapat (dinamika rapat) (8). 

o Setiap anggota Direksi 
telah menerima salinan 
risalah Rapat Direksi, 
terlepas apakah anggota 
Direksi yang bersangkutan 

(Covid-19) di Lingkungan 
Perum DAMRI; 

15. Surat Edaran Direksi 
Perum DAMRI No. 
0004.00/HK.005/SED/00
/DU/2020  tanggal 13 
April 2020 tentang 
Larangan Kegiatan 
Berpergian Ke Luar 
Daerah dan/atau 
Kegiatan Mudik Dalam 
Upaya Pencegahan 
Penyeberan Corona 
Virus Disease 2019 
(Covid-19);  

16. Nota Dinas No. 
3471.00/UM.001/ND/00/
HK/2020 tanggal 08 
Desember 2020 Perihal 
Legal Opinion 
Implementasi 
Perhitungan Pesangon 
Karyawan Sesuai 
dengan Undang-Undang 
Cipta Kerja;  

17. Kajian Hukum HPS Law 
Office No. 209/HPS-
PS/XI/2020 tanggal 25 
November 2020 Perihal 
Analisis Perbandingan 
UU No. 10 Tahun 2020 
dengan UU No. 23 Tahun 
1985 tentang Bea 
Materai;  

18. Nota Dinas 
No.1857.00/HK.102/ND/
00/HK/2020 tanggal 31 
Agustus 2020 Perihal 
Legal Opinion atas 
diundangkannya 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2020; 
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hadir atau tidak hadir 
dalam Rapat Direksi 
tersebut. 

o Validasi risalah rapat telah 
sesuai dengan tatatertib 
yang ditetapkan, yaitu 
Risalah rapat sudah 
selesai dan diedarkan ke 
seluruh Direksi maksimal 
pada selambat-lambatnya 
7 (tujuh) hari setelah Rapat 
selesai dilaksanakan 
sebagaimana telah 
tertuang dalam Board 
Manual Halaman 23 
tentang Rapat Direksi (9)(10). 

o Risalah asli dari setiap 
rapat Direksi telah 
disimpan di Perusahaan (8). 

o Risalah asli dari setiap 
rapat Direksi dapat diakses 
oleh setiap anggota Dewan 
Pengawas dan Direksi. 

o Telah terdapat kebijakan 
tentang program 
pengenalan perusahaan 
bagi anggota Direksi dan 
anggota Dewan Pengawas 
yang baru diangkat 
sebagaimana tertuang 
pada Board Manual (10). 

o Telah terdapat rencana 
kerja mengenai program 
pengenalan perusahaan 
kepada anggota Direksi 
dan anggota Dewan 
Pengawas yang baru 
diangkat (11). 

o Program pengenalan telah 
meliputi: (1) pelaksanaan 
prinsip-prinsip GCG; (2) 
gambaran mengenai 
BUMN berkaitan dengan 

19. Nota Dinas No. 
1224.00/PR.201/ND/00/
HK/2019 tanggal 31 
Desember 2019 Perihal 
Indonesia Nomor Per-
08/MBU/12/2019 tentang 
Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengadaan 
Barang dan Jasa BUMN 
ditujukan kepada Kepala 
Divisi Layanan 
Pengadaan yang 
ditembuskan Kepada 
Direksi;  

20. Surat Direktur SDM dan 
UMUM Nomor: 
3993/U.001/DSU-2019, 
tanggal 23 Desember 
2019 Perihal Perubahan 
Waktu Cuti Bersama 
Selama Angkutan Hari 
Raya Natal dan Tahun 
Baru;  

21. Kontrak Kerjsama antara 
Perum DAMRI dengan 
PT. JasaRaharja sebagai 
Operator 
penyelenggaraan 
angkutan lebaran tahun 
2019 "MUDIK GRATIS"; 

22. Nota Dinas Nomor: 
164/ND/VIII/LEGAL-
2019 tanggal 06 Agustus 
2019 Perihal 
Pencegahan Perbuatan 
KKN di Lingkungan 
Perum DAMRI. 



tujuan, sifat, dan lingkup 
kegiatan, kinerja keuangan 
dan operasi, strategi, 
rencana usaha jangka 
pendek dan jangka 
panjang, posisi kompetitif, 
risiko, dan masalah-
masalah strategis lainnya; 
(3) keterangan berkaitan 
dengan kewenangan yang 
didelegasikan, audit 
internal dan eksternal, 
sistem dan kebijakan 
pengendalian internal, 
termasuk Komite Audit; (4) 
keterangan mengenai 
tugas dan tanggung jawab 
Dewan Pengawas dan 
Direksi serta hal-hal yang 
tidak diperbolehkan. 

o Sekretaris Perusahaam 
telah memiliki laporan 
pelaksanaan tugasnya 
yang disampaikan kepada 
Direktur Utama yang 
apabila diminta dapat 
diberikan kepada Dewan 
Pengawas (12). 

o Telah terdapat 
Laporan/Hasil telaah 
tentang peraturan 
perundang-undangan yang 
baru. Salah satu yang 
menjadi peraturan 
terpenting pada tahun 
2020 adalah kebijakan 
mengenai hal-hal yang 
mencakup pencegahan 
penyebaran virus Corona 
(13)(14)(15)(16)(17)(18): 

✓ Telah dikeluarkannya 
Keputusan Kepala BNPB 
Nomor 13A Tahun 2020 
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tentang Perpanjangan 
Status Keadaan Tertentu 
Darurat Bencana Wabah 
Penyakit Akibat Virus 
Corona di Indonesia. 
✓ Telah dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pembatasan 
Sosial Bersekala Besar 
Dalam Rangka 
Percepatan 
Pengananan Virus 
Corona Disease 2019 
(Covid-19). 

✓ Telah dikeluarkannya 
Surat Edaran Menteri 
BUMN 
Nomor:4/MBU/04/2020 
Tanggal 6 April 2020 
tentang Larangan 
Kegiatan Bepergian ke 
Luar Daerah dan/atau 
Kegaiatan Mudik dalam 
Upaya Pencegahan 
Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 
(Covid-19) 

✓ Telah dikeluarkannya 
Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja. 

✓ Telah dikeluarkannya 
Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2020 
tentang Bea Materai. 

✓ Telah dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2020 
tentang Pemberian 
Gaji, Pensiun, 
Tunjangan, atau 
Penghasilan 



Ketigabelas Tahun 
2020 Kepada PNS, 
Prajurit TNI, Anggota 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, 
Pegawai Non Pegawai 
Negeri Sipil, dan 
Penerimaan Pensiun 
atau Tunjangan. 

o Telah terdapat 
Laporan/Hasil Telaah 
tingkat Kepatuhan 
Perusahaan kepada 
Peraturan Perundang-
undangan yang baru 1. 
Telah dikeluarkannya 
Peraturan Menteri BUMN 
No PER-08/MBU/12/2019 
tanggal 12 Desember 2019 
tentang Pendoman Umum 
Pelaksanaan Pengadaan 
Barang dan Jasa BUMN 
(19)(20)(21)(22): 
✓Telah dikeluarkannya 

Surat Keputusan 
Bersama (SKB) 
Nomor:617 tahun 2018, 
262 tahun 2018, dan 16 
tahun 2018, tentang Hari 
Libur Nasional dan Cuti 
bersama tahun 2019, 
tanggal 2 November 
2018. 

✓Telah dikeluarkannya 
Surat Keputusan Menteri 
Perhubungan KM 083 
Tahun 2019 J.o KM 120 
Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan 
Angkutan Lebaran 
Terpadu Tahun 2019. 

✓Telah dikeluarkannya 
Surat Edaran Menteri 
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BUMN Nomor;SE-
2/MBU/07/2019 tentang 
Pengelolaan BUMN yang 
Bersih melalui 
Implementasi 
Pencegahan Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme 
dan Penanganan 
Benturan Kepentingan. 

Kelemahan: 
o Sekretaris Perusahaan 

telah memberikan 
informasi yang materil dan 
relevan kepada 
stakeholders. Namun, 
penyampaian Laporan 
Manajemen Tahunan 
belum tepat waktu, yaitu 
lebih dari 2 (dua) bulan 
setelah tahun tutup buku 
berakhir. 

o Belum terdapat timetable 
untuk mengatur konten 
yang akan dirilis setiap 
bulannya. 

o Tingkat ketepatan waktu 
belum sepenuhnya 
memadai atas 
penyampaian laporan-
laporan dan informasi 
relevan lainnya yang 
disampaikan kepada 
Direksi. 

o Risalah rapat tidak memuat 
hasil evaluasi atas 
pelaksanaan keputusan 
rapat sebelumnya. 

o Beberapa risalah rapat 
telah memuat keputusan 
rapat sebelumnya. 

133 
Direksi mengevaluasi 
kualitas fungsi sekretaris 
perusahaan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat pencapaian 

program kerja pelaksanaan 

1. Laporan Manajemen 
Tahunan; 

Rekomendasi: 0,156 0,750 0,117 



tugas Sekretaris 
Perusahaan (2). 

Kelemahan: 
o Belum terdapat evaluasi 

atas pelaksanaan tugas 
Sekretaris Perusahaan (1). 

2. Laporan Tugas 
Pelaksanaan 
Sekretaris Perusahaan 
Tahun 2020. 

o Perlu adanya evaluasi atas 
pelaksanaan tugas Sekretaris 
Perusahaan oleh Direksi. 

37 
Direksi menyelenggarakan RPB Tahunan dan RPB lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

2,022 0,721 1,458 
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Direksi menyelenggarakan 
RPB sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan 
dalam Anggaran Dasar dan 
peraturan perundang-
undangan. 

Kekuatan: 
o Direksi menyelenggarakan 

RPB sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan 
dalam Anggaran Dasar 
dan peraturan perundang-
undangan dengan melalui 
prosedur pemanggilan (1): 
✓ Pemanggilan RPB 

telah tercatat. 
✓ Dalam panggilan RPB 

telah dicantumkan 
tanggal, waktu, tempat, 
dan mata acara rapat 
disertai pemberitahuan 
bahwa bahan yang 
akan dibicarakan 
dalam RPB telah 
tersedia di kantor 
Perusahaan sejak 
tanggal dilakukan 
pemanggilan RPB. 

o Ketepatan waktu 
pelaksanaan RPB, 
mencakup (2)(3)(4): 
✓ RPB/Keputusan 

Pemilik Modal untuk 
pengesahan laporan 
tahunan dilaksanakan 
tepat waktu sesuai 
ketentuan, yaitu paling 
lambat 6 (enam) bulan 
setelah berakhirnya 
tahun buku yang lalu. 

Kelemahan: 

1. Undangan Rapat 
Pembahasan Bersama 
Tahun 2020; 

2. Surat Direksi Nomor 
2045.00/PR.001/SKU/0
0/DU/2020 mengenai 
RJPP 2020-2024 
Perum DAMRI tanggal 
30 September 2020; 

3. Surat Nomor: S-
54/MBU/01/2021 
mengenai Pengesahan 
RJPP 2020-2024 dan 
RKAP dan RKA-PKBL 
Tahun 2021 Perum 
DAMRI tanggal 28 
Januari 2021; 

4. Surat Nomor: S-
77/MBU/01/2020 
mengenai Persetujuan 
dan Pengesahan RKAP 
Tahun 2020 Perum 
DAMRI tanggal 29 
Januari 2020. 

Rekomendasi: 
o Agar pemanggilan Rapat 

Pembahasan Bersama 
dilakukan tepat waktu yaitu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sebelum Rapat 
Pembahasan Bersama 
diadakan, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal 
pemanggilan dan tanggal Rapat 
Pembahasan Bersama 
/Keputusan Pemilik Modal untuk 
pengesahan/persetujuan RKAP 
agar dilaksanakan paling lambat 
pada akhir tahun sebelum tahun 
anggaran berjalan. 

o Meningkatkan ketepatan waktu 
pelaksanaan pengesahan RJPP 
dan RKAP oleh RUPS 

1,089 0,625 0,681 
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o Pemanggilan RPB belum 
dilakukan dalam jangka 
waktu paling lambat 14 
(empat belas) hari sebelum 
tanggal RPB diadakan, 
dengan tidak 
memperhitungkan tanggal 
pemanggilan dan tanggal 
RPB (1). Undangan 
dikirimkan 5 (lima) hari 
sebelum tanggal RPB 
dilaksanakan. RPB Tahun 
2020 dilaksanakan pada 
28 Januari 2020 dan 
undangan dikirimkan pada 
23 Januari 2020. 

o Pengesahan/persetujuan 
RJPP dilaksanakan 118 
(seratus delapan belas) 
hari setelah diterimanya 
Rancangan RJPP. 

o Pengesahan/persetujuan 
RKAP dilaksanakan 
setelah tahun anggaran 
berjalan. 
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Direksi menyediakan akses 
serta penjelasan lengkap 
dan informasi akurat 
berkenaan dengan 
penyelenggaraan RPB 
agar dapat melaksanakan 
hak-haknya berdasarkan 
anggaran dasar dan 
peraturan perundang-
undangan. 

Kekuatan: 
o Metode perhitungan dan 

penentuan 
gaji/honorarium, fasilitas 
dan/atau tunjangan lain 
bagi setiap anggota Dewan 
Pengawas dan Direksi, 
serta rincian mengenai 
gaji/honorarium, fasilitas, 
dan/atau tunjangan lain 
yang diterima oleh anggota 
Dewan Pengawas dan 
Direksi yang sedang 
menjabat, diputuskan 
secara khusus dalam RPB 
mengenai Laporan 
Tahunan. 

1. Undangan Rapat 
Pembahasan Bersama 
Tahun 2020; 

2. Laporan Manajemen 
Triwulanan dan 
Tahunan. 

Rekomendasi: 
o Panggilan/Undangan RPB 

sebaiknya mencakup: (1) 
Informasi mengenai setiap mata 
acara dalam agenda RPB; (2) 
Rincian RKAP khususnya untuk 
RJPP. 

o Risalah Rapat harus 
terdokumentasi dengan baik 
sebagai bukti pelaksanaan suatu 
kegiatan. 

0,933 0,833 0,778 



o Informasi mengenai rincian 
rencana kerja dan 
anggaran perusahaan dan 
hal-hal lain yang 
direncanakan untuk 
dilaksanakan Perum, 
khusus untuk RPB RJPP 
dan RKAP. 

o Informasi keuangan 
maupun hal-hal lainnya 
yang menyangkut 
Perusahaan yang dimuat 
dalam Laporan Tahunan 
dan Laporan Keuangan (2). 

o Penjelasan mengenai hal-
hal lain berkaitan dengan 
agenda RPB yang 
diberikan pada saat RPB 
berlangsung. 

o Penjelasan lengkap dan 
informasi akurat berkaitan 
dengan Perum dari Direksi 
dan/atau Dewan 
Pengawas sepanjang 
berhubungan dengan mata 
acara RPB dan tidak 
bertentangan dengan 
kepentingan Perusahaan. 

Kelemahan: 
o Panggilan untuk RPB, 

belum mencakup informasi 
mengenai setiap mata 
acara dalam agenda RPB, 
termasuk usul yang 
direncanakan oleh Direksi 
(1). 

o Risalah Rapat tidak 
terdokumentasikan dengan 
baik. 

o Risalah Rapat tidak 
terdokumentasikan dengan 
baik. 
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o Risalah Rapat tidak 
terdokumentasikan dengan 
baik 

 JUMLAH ASPEK IV 35,00 0,857 30,01 

 



 

 
ASPEK PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI 
 

INDIKATOR/PARAMETER 

ANALISIS PENERAPAN 
GCG (KEKUATAN DAN 

KELEMAHAN PENERAPAN 
GCG) 

REFERENSI 
PEMENUHAN ATURAN/BEST 

PRACTICE DAN USULAN 
REKOMENDASI 

KESIMPULAN/PENILAIAN 

BOBOT 
TINGKAT 

PEMENUHAN 
SKOR 

38 Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan kepada stakeholders. 0,435 0,944 0,411 
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Perusahaan menetapkan 
sistem dan prosedur 
pengendalian informasi 
perusahaan untuk 
mengamankan informasi 
perusahaan yang penting. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

tentang pengendalian 
informasi perusahaan (1). 

o Kebijakan telah mengatur 
di antaranya(1):  
✓ Informasi apa saja yang 

dikategorikan informasi 
publik dan informasi 
rahasia Perusahaan. 

✓ Pihak-pihak yang dapat 
memberikan dan/atau 
menyampaikan 
informasi publik. 

Kelemahan: 
o Kebijakan belum mengatur 

prosedur pengungkapan 
informasi Perusahaan 
kepada stakeholders. 

1. SK.1382/HK.001/DAM
RI-2017 tentang 
Pemberlakuan 
Pedoman 
Pengungkapan 
Informasi di Lingkungan 
Perusahaan Umum 
(Perum) DAMRI. 

Rekomendasi:  
o Kebijakan tentang pengendalian 

informasi Perusahaan 
seharusnya memuat tentang 
prosedur pengungkapan 
informasi Perusahaan kepada 
stakeholders. 

0,290 0,916 0,266 
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Tingkat kepatuhan 
perusahaan yang memadai 
terhadap kebijakan 
pengendalian informasi 
perusahaan. 

Kekuatan: 
o Tingkat kepatuhan 

perusahaan yang memadai 
terhadap kebijakan 
pengendalian informasi 
perusahaan. 

 

.  0,145 1,000 0,145 

39 
Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat 
waktu dan berkala. 

2,320 0,953 2,213 
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Terdapat media untuk 
penyediaan Informasi 
Publik agar dapat diperoleh 
dengan cepat dan tepat 
waktu, biaya ringan, dan 
cara sederhana. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat website dan 

akun media sosial yang 
dikelola oleh Perusahaan 
sebagai media penyediaan 
Informasi Publik agar dapat 
diperoleh dengan cepat 
dan tepat waktu, biaya 
ringan, dan cara 
sederhana (1)(2). 

o Pengelolaan dan 
pemutakhiran website 
telah dilakukan secara 
konsisten. 

 
Kelemahan: 
o Belum terdapat kebijakan 

tentang pengelolaan dan 
pemutakhirkan website. 

1. Website Perusahaan: 
www.damri.co.id; 

2. Akun media sosial 
Perusahaan (FB, IG, 
Twitter, Youtube). 

Rekomendasi:  
o Perusahaan membuat kebijakan 

tentang pengelolaan dan 
pemutakhiran website 
Perusahaan. 

0,322 0,667 0,215 
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Website Perusahaan 
mempublikasikan kebijakan 
dan informasi penting 
perusahaan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat kebijakan 

yang dipublikasikan, antara 
lain: Pedoman Penerapan 
Tata Kelola Perusahaan 
yang baik (GCG Code), 
Board Manual, dan 
Pedoman Perilaku, dan 
Program Pengendalian 
Gratifikasi Perusahaan (1). 

1. Website Perusahaan: 
www.damri.co.id; 

2. Kebijakan 
Whistleblowing System; 

3. Pedoman Perilaku Etika 
Bisnis DAMRI; 

4. Pengadaan Barang dan 
Jasa; 

5. SOP penanganan 
kecelakaan lalu lintas di 
DAMRI; 

 0,572 1,000 0,572 



o Telah terdapat informasi 
penting (selain Laporan 
Tahunan dan Laporan 
Keuangan dan butir 1) 
yang dipublikasikan 
(2)(3)(4)(5)(6)(7).  

6. Pedoman 
pengungkapan 
informasi di DAMRI. 

7. Laporan Tahunan 
selama 5 (lima) tahun 
terakhir. 
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Perusahaan menyediakan 
media lain untuk 
mengkomunikasikan 
kebijakan informasi penting 
perusahaan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat majalah 

internal, bulletin, dan 
sebagainya (1). 

1. DRIVE, Media 
Komunikasi Internal 
DAMRI 

 0,427 1,000 0,427 
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Informasi yang 
disediakan dalam website 
Perusahaan dan 
bumn.go.id dimutakhirkan 
secara berkala. 

Kekuatan: 
o Informasi yang disediakan 

dalam website Perusahaan 
dan bumn.go.id telah 
dimutakhirkan secara 
berkala (1)(2). 

1. Website Perusahaan: 
www.damri.co.id; 

2. bumn.go.id 
 

 0,427 1,000 0,427 
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Tingkat kemudahan akses 
terhadap kebijakan dan 
informasi penting 
perusahaan yang 
disediakan dalam website 
perusahaan. 

Kekuatan:  
o Informasi yang dimuat 

dalam website Perusahaan 
dapat dengan mudah 
diakses dan diunduh 
(download) (1). 

o Tidak terdapat 
permintaan/permohonan 
untuk memperoleh 
Informasi Publik yang tidak 
dipenuhi oleh Perusahaan 
yang bersangkutan (1). 

1. Website Perusahaan: 
www.damri.co.id. 
 

 0,572 1,000 0,572 

40 Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

3,341 0,912 3,048 
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Laporan Tahunan 
memenuhi ketentuan 
umum penyajian Laporan 
Tahunan. 

Kekuatan: 
o Laporan Tahunan telah 

memenuhi ketentuan 
umum penyajian Laporan 
Tahunan, seperti: 
✓ Laporan tahunan 

disajikan dalam bahasa 
Indonesia dan bahasa 
Inggris secara 
berdampingan. 

✓ Laporan tahunan 
dicetak pada kertas 

1. Laporan Tahunan  0,291 1,000 0,291 
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yang berwarna terang 
agar mudah dibaca dan 
jelas. 

✓ Laporan tahunan 
mencantumkan 
identitas perusahaan 
dengan jelas, yakni 
terdapat tahun Laporan 
Tahunan dan identitas 
perusahaan berupa 
nama perusahaan 
(bukan nama Group) di 
halaman depan 
(sampul), di samping 
(yang dicetak dengan 
huruf yang jelas, 
mudah terbaca), 
halaman belakang 
(sampul) dan identitas 
perusahaan di setiap 
halaman. 

o Laporan Tahunan telah 
disajikan dalam website 
Perusahaan dan dapat 
diunduh. 
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Laporan Tahunan memuat 
mengenai Ikhtisar Data 
Keuangan Penting. 

Kekuatan: 
o Perusahaan telah 

menyajikan informasi 
keuangan (laporan posisi 
keuangan, laporan laba 
rugi komprehensif, rasio-
rasio keuangan secara 
umum dan yang relevan 
dengan industri 
perusahaan) dalam bentuk 
perbandingan selama 5 
(lima) tahun buku. 

o Laporan Tahunan telah 
memuat informasi harga 
saham tertinggi, terendah, 
dan penutupan, serta 
jumlah saham yang 
diperdagangkan 

1. Laporan Tahunan  0,073 1,000 0,073 



(dicatatkan) untuk setiap 
masa triwulan dalam 2 
(dua) tahun buku terakhir 
(jika ada). Harga aaham 
sebelum perubahan 
permodalan terakhir wajib 
disesuaikan dalam hal 
terjadi antara lain karena 
pemecahan saham, 
deviden saham, dan 
saham bonus dalam 
bentuk grafik dan tabel. 

o Laporan Tahunan telah 
memuat informasi jumlah 
obligasi atau obligasi 
konvertibel yang 
diterbitkan yang masih 
beredar, tingkat bunga, 
dan tanggal jatuh tempo 
dalam 2 (dua) tahun buku 
terakhir: (1) Jumlah 
obligasi/obligasi konversi 
yang beredar; (2) Tingkat 
bunga; (3) Tanggal jatuh 
tempo; (4) Peringkat 
obligasi (NA jika tidak 
menerbitkan 
obligasi/nonlisted 
company). 
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Laporan Tahunan memuat 
Laporan Dewan Pengawas 
dan Laporan Direksi. 

Kekuatan: 
o Laporan Dewan Pengawas 

telah memuat hal-hal: 
✓ Penilaian kinerja direksi 

mengenai pengelolaan 
perusahaan. 

✓ Pandangan atas 
prospek usaha 
perusahaan yang 
disusun oleh direksi. 

✓ Komite-Komite yang 
berada di bawah 
pengawasan Dewan 
Pengawas. 

1. Laporan Tahunan  0,291 1,000 0,291 
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✓ Perubahan komposisi 
Dewan Pengawas. 

o Laporan Direksi telah 
memuat hal-hal: 
✓ Kinerja Perusahaan 

mencakup antara lain 
kebijakan strategis, 
perbandingan antara 
hasil yang dicapai 
dengan yang 
ditargetkan dan 
kendala-kendala yang 
dihadapi Perusahaan. 

✓ Prospek Usaha. 
✓ Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik 
yang telah 
dilaksanakan oleh 
Perusahaan. 

o Tanda tangan anggota 
Direksi dan anggota 
Dewan Pengawas telah 
memuat hal-hal: 
✓ Tanda tangan 

dituangkan pada 
lembaran tersendiri. 

✓ Pernyataan bahwa 
Direksi dan Dewan 
Pengawas 
bertanggung jawab 
penuh atas kebenaran 
isi Laporan Tahunan. 

✓ Ditandatangani seluruh 
anggota Dewan 
Pengawas dan anggota 
Direksi dengan 
menyebutkan nama 
dan jabatannya. 

✓ Penjelasan tertulis 
dalam surat tersendiri 
dari yang bersangkutan 
dalam hal terdapat 
anggota Dewan 



Pengawas atau Direksi 
yang tidak 
menandatangani 
Laporan Tahunan, atau 
penjelasan tertulis 
dalam surat tersendiri 
dari anggota yang lain 
dalam hal tidak 
terdapat penjelasan 
tertulis dari yang 
bersangkutan.   
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Laporan Tahunan memuat 
profil perusahaan secara 
lengkap 

Kekuatan: 
o Profil Perusahaan telah 

mencakup: nama dan 
alamat perusahaan, antara 
lain mencakup informasi 
tentang nama dan alamat, 
kode pos, nomor telepon 
dan/atau nomor faksimile, 
email, dan website. 

o Profil Perusahaan telah 
mencakup: riwayat singkat 
Perusahaan mencakup 
antara lain tanggal/tahun 
pendirian, nama dan 
perubahan nama 
Perusahaan. 

o Profil Perusahaan telah 
mencakup: bidang usaha 
meliputi jenis produk 
dan/atau jasa yang 
dihasilkan. 

o Profil Perusahaan telah 
mencakup: struktur 
organisasi dalam bentuk 
bagan, meliputi nama dan 
jabatan. 

o Profil Perusahaan telah 
mencakup visi dan misi 
Perusahaan. 

o Profil Perusahaan telah 
mencakup: nama, jabatan, 
dan riwayat hidup singkat 

1. Laporan Tahunan  0,145 1,000 0,145 
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anggota Dewan 
Pengawas. 

o Profil Perusahaan telah 
mencakup: nama, jabatan, 
dan riwayat hidup singkat 
anggota Direksi. 

o Jumlah laryawan dan 
deskripsi pengembangan 
kompetensinya. Informasi 
telah memuat antara lain: 
✓ Jumlah karyawan untuk 

masing-masing level 
organisasi; 

✓ Jumlah karyawan untuk 
masing-masing tingkat 
pendidikan; 

✓ Pelatihan karyawan 
yang telah dan akan 
dilakukan; 

✓ Adanya persamaan 
kesempatan kepada 
seluruh karyawan; 

✓ Biaya yang telah 
dikeluarkan. 

o Komposisi Pemegang 
Saham mencakup antara 
lain: 
✓ Nama pemegang 

Saham yang memiliki 
5% atau lebih  saham; 

✓ Direktur dan Dewan 
Pengawas yang 
memiliki  saham; 

✓ Pemegang Saham 
masyarakat dengan 
kepemilikan saham 
masing-masing kurang 
dari 5%. 

o Akuntan Perseroan 
memuat antara lain: 
✓ Berapa periode audit 

akuntan publik telah 



mengaudit laporan 
keuangan perusahaan; 

✓ Berapa periode audit 
kantor akuntan publik 
telah mengaudit 
laporan keuangan 
perusahaan; (1) 
Besarnya fee audit; (2) 
Jasa lain yang 
diberikan akuntan 
selain jasa financial 
audit. 

o Penghargaan  dan 
sertifikasi yang diterima 
Perusahaan, baik yang 
berskala nasional maupun 
internasional memuat 
antara lain: 
✓ Masa berlaku; 
✓ Nama penghargaan/ 

sertifikasi; 
✓ Tahun perolehan; 
✓ Badan pemberi 

penghargaan/sertifikasi
; 

o Nama dan alamat anak 
Perusahaan dan/atau 
Kantor Cabang. 
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Laporan Tahunan memuat 
bagian tersendiri mengenai 
Analisis dan Pembahasan 
Manajamen atas Kinerja 
Perusahaan. 

Kekuatan: 
o Tinjauan operasi per 

segmen usaha, memuat 
uraian mengenai: (1) 
produksi; (2) penjualan/ 
pendapatan usaha; (3) 
profitabilitas; (4) 
peningkatan/ penurunan 
kapasitas produksi untuk 
masing-masing segmen 
usaha (NA untuk 
perusahaan yang tidak 
mempunyai segmen). 

o Uraian  atas Kinerja 
Keuangan Perusahaan 

1. Laporan Tahunan  Rekomendasi: 
o Laporan Tahunan agar memuat 

mengenai aspek pemasaran 
atas produk dan jasa 
perusahaan yang meliputi 
pangsa pasar. 

o Laporan Tahunan agar memuat 
informasi material, antara lain 
mengenai investasi, ekspansi, 
divestasi, akuisisi, dan 
restrukturisasi hutang/modal. 

1,234 0,941 1,161 
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yakni  analisis kinerja 
keuangan yang mencakup 
perbandingan antara 
kinerja keuangan tahun 
yang bersangkutan dengan 
tahun sebelumnya (dalam 
bentuk narasi dan tabel) , 
antara lain mengenai: (1) 
aktiva lancar, aktiva tidak 
lancar, dan jumlah aktiva; 
(2) kewajiban lancar, 
kewajiban tidak lancar, dan 
jumlah kewajiban; (3) 
penjualan/pendapatan 
usaha; (4) beban usaha; 
(5) laba/rugi bersih. 

o Bahasan dan analisis 
tentang kemampuan 
membayar hutang dan 
tingkat kolektibilitas 
piutang Perusahaan antara 
lain memuat penjelasan 
tentang: (1) kemampuan 
membayar hutang; (2) 
tingkat kolektibilitas 
piutang. 

o Bahasan tentang struktur 
modal (capital structure), 
kebijakan manajemen atas 
struktur modal (capital 
structure policies), dan 
tingkat likuiditas 
perusahaan (liquidity) 
antara lain penjelasan 
atas: (1) struktur modal 
(capital structure); (2) 
kebijakan manajemen atas 
struktur modal (capital 
structure policies); (3) 
tingkat likuiditas 
perusahaan (liquidity). 

o Bahasan mengenai ikatan 
yang material untuk 



investasi barang modal 
memuat antara lain 
penjelasan tentang: (1) 
tujuan dari ikatan tersebut; 
(2) sumber dana yang 
diharapkan untuk 
memenuhi ikatan-ikatan 
tersebut: (3) mata uang 
yang menjadi denominasi; 
(4) langkah-langkah yang 
direncanakan perusahaan 
untuk melindungi risiko dari 
posisi mata uang asing 
yang terkait. 

o Bahasan dan analisis 
tentang informasi 
keuangan yang telah 
dilaporkan yang 
mengandung kejadian 
yang sifatnya luar biasa 
dan jarang terjadi. 

o Uraian tentang komponen-
komponen substansial dari 
pendapatan dan beban 
lainnya, untuk dapat 
mengetahui hasil usaha 
perusahaan. 

o Jika laporan keuangan 
mengungkapkan 
peningkatan atau 
penurunan yang material 
dari penjualan atau 
pendapatan bersih, maka 
wajib disertai dengan 
bahasan tentang sejauh 
mana perubahan tersebut 
dapat dikaitkan antara lain 
dengan, jumlah barang 
atau jasa yang dijual, 
dan/atau adanya produk 
atau jasa baru. 

o Bahasan tentang dampak 
perubahan harga terhadap 



181 

 

penjualan atau pendapatan 
bersih perusahaan serta 
laba operasi perusahaan 
selama 2 (dua) tahun atau 
sejak perusahaan memulai 
usahanya, jika baru 
memulai usahanya kurang 
dari 2 (dua) tahun. 

o Informasi dan fakta 
material yang terjadi 
setelah tanggal laporan 
akuntan, termasuk 
dampaknya terhadap 
kinerja dan risiko usaha di 
masa mendatang. 

o Uraian tentang prospek 
usaha perusahaan 
sehubungan dengan 
industri, ekonomi secara 
umum dan pasar 
internasional serta dapat 
disertai data pendukung 
kuantitatif jika ada sumber 
data yang layak dipercaya. 

o Uraian tentang aspek 
pemasaran atas produk 
dan jasa perusahaan, 
antara lain meliputi strategi 
pemasaran, kinerja 
segmen. 

o Pernyataan mengenai 
kebijakan deviden dan 
tanggal serta jumlah 
deviden kas per saham 
dan jumlah deviden per 
tahun yang diumumkan 
atau dibayar selama 2 
(dua) tahun buku terakhir, 
memuat uraian mengenai: 
(1) besarnya deviden untuk 
masing-masing tahun; (2) 
besarnya Payout Ratio. 



o Telah terdapat informasi 
material, antara lain 
mengenai transaksi yang 
mengandung benturan 
kepentingan dan sifat 
transaksi dengan pihak 
afiliasi. Uraian mengenai 
perubahan peraturan 
perundang-undangan yang 
berpengaruh signifikan 
terhadap Perusahaan dan 
dampaknya terhadap 
laporan keuangan. 

o Uraian mengenai 
perubahan kebijakan 
akuntansi, alasan, dan 
dampaknya terhadap 
laporan keuangan. 

Kelemahan: 
o Belum terdapat uraian 

tentang aspek pemasaran 
atas produk dan jasa 
perusahaan yang meliputi 
pangsa pasar.  

o Belum terdapat informasi 
material, antara lain 
mengenai investasi, 
ekspansi, divestasi, 
akuisisi, dan restrukturisasi 
hutang/modal. 
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Laporan Tahunan memuat 
pengungkapan praktik Tata 
Kelola Perusahaan yang 
Baik. 

Kekuatan: 
o Uraian Dewan Pengawas 

telah memuat antara lain: 
(1) Uraian pelaksanaan 
tugas Dewan Pengawas; 
(2) Pengungkapan 
prosedur penetapan dan 
besarnya remunerasi 
anggota Dewan 
Pengawas; (3) Frekuensi 
pertemuan; (4) Tingkat 
kehadiran Dewan 

1. Laporan Tahunan Rekomendasi: 
o Dalam Laporan Tahunan agar 

dimuat uraian frekuensi 
pertemuan dan tingkat 
kehadiran Komite Audit dan 
Laporan singkat pelaksanaan 
kegiatan Komite Audit. 

o Dalam Laporan Tahunan agar 
dimuat frekuensi pertemuan dan 
tingkat kehadiran Komite 
Pemantauan Manajemen Risiko. 

o Dalam Laporan Tahunan agar 
dimuat uraian mengenai 

0,944 0,766 0,724 
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Pengawas dalam 
pertemuan. 

o Uraian Direksi telah 
memuat antara lain: 
(1) Ruang lingkup 
pekerjaan dan tanggung 
jawab masing-masing 
anggota Direksi; (2) 
Pengungkapan prosedur 
penetapan dan besarnya 
remunerasi anggota 
direksi, yang meliputi gaji, 
fasilitas, dan/atau 
tunjangan lain yang 
diterima dari perusahaan 
yang bersangkutan dan 
anak 
perusahaan/perusahaan 
patungan perusahaan 
yang bersangkutan; (3) 
Frekuensi pertemuan; (4) 
tingkat kehadiran anggota 
direksi dalam pertemuan; 
(5) Program pelatihan 
dalam rangka 
meningkatkan kompetensi 
direksi. 

o Komite Audit telah 
mencakup antara lain: 
(1) Nama, jabatan, dan 
riwayat hidup singkat 
anggota Komite audit; (2) 
Uraian tugas dan tanggung 
jawab; (3) Independensi 
anggota Komite audit. 

o Uraian Dewan Pengawas 
telah memuat antara lain:  
(1). uraian pelaksanaan 
tugas Dewan Pengawas; 
(2) pengungkapan 
prosedur penetapan dan 
besarnya remunerasi 
anggota Dewan 

aktivitas dan biaya yang 
dikeluarkan berkaitan dengan 
tanggung jawab sosial 
perusahaan terutama mengenai 
komitmen Perusahaan terhadap 
perlindungan konsumen 
mencakup antara lain informasi 
tentang biaya yang telah 
dikeluarkan. 

o Dalam Laporan Tahunan agar 
dimuat uraian mengenai 
aktivitas dan biaya yang 
dikeluarkan berkaitan dengan 
tanggung jawab sosial 
perusahaan terutama mengenai 
“community development 
program” yang telah dilakukan, 
mencakup antara lain informasi 
tentang: (1) Mitra Usaha binaan 
Perusahaan; (2) program 
pengembangan pendidikan; (3) 
program perbaikan kesehatan; 
(4) program pengembangan seni 
budaya. 

o Dalam Laporan Tahunan agar 
dimuat uraian mengenai 
aktivitas dan biaya yang 
dikeluarkan berkaitan dengan 
tanggung jawab sosial 
perusahaan terutama aktivitas 
lingkungan, mencakup antara 
lain informasi tentang: (1) 
sertifikasi atas pengelolaan 
lingkungan; (2) biaya yang telah 
dikeluarkan. 



Pengawas; (3) frekuensi 
pertemuan; (4) tingkat 
kehadiran Dewan 
Pengawas dalam 
pertemuan. 

o Komite Pemantauan 
Manajemen Risiko telah 
mencakup antara lain: 
(1) Nama, jabatan, dan 
riwayat hidup singkat 
anggota Komite 
Pemantauan Manajemen 
Risiko; (2) Independensi 
anggota Komite 
Pemantauan Manajemen 
Risiko; (3) Uraian tugas 
dan tanggung jawab; (4) 
Uraian pelaksanaan 
kegiatan Komite 
Pemantauan Manajemen 
Risiko. 

o Uraian tugas dan Fungsi 
Sekretaris Perusahaan 
telah mencakup antara 
lain: (1) Nama dan riwayat 
jabatan singkat Sekretaris 
Perusahaan; (2) Uraian 
pelaksanaan tugas 
Sekretaris Perusahaan. 

o Telah terdapat uraian 
mengenai pelaksanaan 
pengawasan dan 
pengendalian internal 
(internal audit and control). 

o Uraian tentang Unit Audit 
Internal telah mencakup 
antara lain: (1) informasi 
tentang keberadaan Unit 
Audit Internal; (2) 
penjelasan tentang Piagam 
Audit Internal; (3) 
penjelasan mengenai 
tugas dan tanggung jawab 
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Unit Audit Internal; (4) 
uraian pelaksanaan 
kegiatan Unit Audit 
Internal; (5) nama dan 
riwayat hidup singkat 
Kepala Unit Audit Internal. 

o Uraian mengenai 
manajemen risiko 
Perusahaan telah 
mencakup antara lain: (1) 
penjelasan mengenai 
risiko-risiko yang dihadapi 
Perusahaan (misalnya 
risiko yang disebabkan 
oleh fluktuasi kurs atau 
suku bunga, persaingan 
usaha, pasokan bahan 
baku, ketentuan negara 
lain atau peraturan 
internasional, dan 
kebijakan pemerintah); (2) 
upaya untuk mengelola 
risiko tersebut. 

o Laporan Tahunan telah 
memuat uraian mengenai 
aktivitas dan biaya yang 
dikeluarkan berkaitan 
dengan tanggung jawab 
sosial perusahaan, 
terutama mengenai 
komitmen Perusahaan 
terhadap perlindungan 
konsumen mencakup 
antara lain informasi 
tentang: (1) pembentukan 
Pusat Pengaduan 
Konsumen; (2) program 
peningkatan layanan 
kepada konsumen. 

o Laporan Tahunan telah 
memuat uraian mengenai 
aktivitas dan biaya yang 
dikeluarkan berkaitan 



dengan tanggung jawab 
sosial perusahaan 
terutama mengenai 
“community development 
program” yang telah 
dilakukan, mencakup 
antara lain informasi 
tentang biaya yang telah 
dikeluarkan. 

o Laporan Tahunan telah 
memuat uraian mengenai 
aktivitas dan biaya yang 
dikeluarkan berkaitan 
dengan tanggung jawab 
sosial perusahaan, 
terutama aktivitas 
lingkungan, mencakup 
antara lain informasi 
tentang: (1) aktivitas 
pelestarian lingkungan (2) 
aktivitas pengelolaan 
lingkungan seperti 
pengelolaan energi, 
efisiensi penggunaan 
bahan bakar, pengendalian 
emisi, pengelolaan limbah, 
pengendalian polusi udara. 

o Telah terdapat perkara 
penting yang dihadapi oleh 
Perusahaan, dan klaim 
material yang diajukan oleh 
dan/atau terhadap 
Perusahaan, dan perkara 
yang ada di badan 
peradilan atau badan 
arbitrase yang melibatkan 
Perusahaan, mencakup 
antara lain: (1) pokok 
perkara/gugatan; (2) kasus 
posisi; (3) status 
penyelesaian 
perkara/gugatan. 
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o Akses informasi dan data 
Perusahaan, telah 
mencakup uraian 
mengenai tersedianya 
akses informasi dan data 
Perusahaan kepada publik, 
misalnya melalui website, 
media massa, mailing list, 
buletin, dan sebagainya. 

o Etika Perusahaan telah 
memuat uraian antara lain: 
(1) keberadaan Pedoman 
Perilaku ; (2) isi Pedoman 
Perilaku; (3) penyebaran 
Pedoman Perilaku kepada 
karyawan dan upaya 
penegakannya; (4) 
pernyataan mengenai 
budaya perusahaan 
(corporate culture) yang 
dimiliki Perusahaan. 

 
Kelemahan: 
o Dalam Laporan Tahunan, 

Komite Audit belum 
mencakup antara lain: (1) 
frekuensi pertemuan dan 
tingkat kehadiran Komite 
Audit; (2) laporan singkat 
pelaksanaan kegiatan 
Komite Audit. 

o Dalam Laporan Tahunan, 
Komite Pemantauan 
Manajemen Risiko belum 
mencakup antara lain: 
frekuensi pertemuan dan 
tingkat kehadiran Komite 
Pemantauan Manajemen 
Risiko. 

o Belum terdapat uraian 
mengenai aktivitas dan 
biaya yang dikeluarkan 
berkaitan dengan 



tanggung jawab sosial 
perusahaan, terutama 
mengenai komitmen 
Perusahaan terhadap 
perlindungan konsumen 
mencakup antara lain 
informasi tentang biaya 
yang telah dikeluarkan. 

o Belum terdapat uraian 
mengenai aktivitas dan 
biaya yang dikeluarkan 
berkaitan dengan 
tanggung jawab sosial 
perusahaan terutama 
mengenai “community 
development program” 
yang telah dilakukan, 
mencakup antara lain 
informasi tentang: (1) Mitra 
Usaha binaan Perusahaan; 
(2) program 
pengembangan 
pendidikan; (3) program 
perbaikan kesehatan; (4) 
program pengembangan 
seni budaya. 

o Belum terdapat uraian 
mengenai aktivitas dan 
biaya yang dikeluarkan 
berkaitan dengan 
tanggung jawab sosial 
perusahaan, terutama 
aktivitas lingkungan, 
mencakup antara lain 
informasi tentang: (1) 
sertifikasi atas pengelolaan 
lingkungan; (2) biaya yang 
telah dikeluarkan. 

149 

Laporan Tahunan memuat 
bagian tersendiri mengenai 
Laporan Keuangan. 

Kekuatan: 
o Telah terdapat Surat 

Pernyataan Direksi tentang 
Tanggung Jawab Direksi 
atas Laporan Keuangan. 

1. Laporan Tahunan   0,363 1,000 0,363 
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o Telah terdapat Opini 
akuntan atas Laporan 
Keuangan adalah wajar 
tanpa pengecualian. 

o Telah terdapat deskripsi 
Auditor Independen di 
Opini antara lain: (1) Nama 
dan tanda tangan; (2) 
Tanggal Laporan Audit; (3) 
Nomor izin KAP. 

o Laporan Keuangan telah 
mencakup: neraca, laporan 
laba rugi, laporan 
perubahan ekuitas, laporan 
arus kas, dan catatan atas 
laporan keuangan serta 
disajikan untuk jangka 
waktu 2 (dua) tahun 
terakhir atau sejak usaha 
dimulai bagi Perusahaan 
yang memulai usahanya 
kurang dari 2 (dua) tahun 
buku.  

o Penyajian Laporan 
Keuangan telah sesuai 
ketentuan Pedoman 
Penyajian Laporan 
Keuangan yang diterbitkan 
institusi yang berwenang. 

41 Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya. 2,904 0,500 1,452 
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Perusahaan mengikuti 
Annual Report Award 
(ARA). 

N/A Annual Report Award 
Tahun 2020 tidak 
diselenggarakan.  

  1,452 1,000 1,452 

151 

Perusahaan memperoleh 
penghargaan atau award 
lainnya. 

Kelemahan: 
o Perusahaan belum 

berpartisipasi dan 
memperoleh penghargaan 
dalam CSR (Sustainability 
Reporting Award) dan 
sejenisnya. 

o Perusahan belum 
mendapatkan 
penghargaan di bidang 

 Rekomendasi: 
o Perusahaan agar 

berpartisipasi dalam CSR 
Award. 

1,452 0,000 - 



publikasi dan keterbukaan 
informasi. 

 JUMLAH ASPEK V 9,00 0,791 7,12 
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ASPEK LAINNYA 
 

INDIKATOR/PARAMETER 

ANALISIS PENERAPAN 
GCG (KEKUATAN DAN 

KELEMAHAN PENERAPAN 
GCG) 

REFERENSI 
PEMENUHAN ATURAN/BEST 

PRACTICE DAN USULAN 
REKOMENDASI 

KESIMPULAN/PENILAIAN 

BOBOT 
TINGKAT 

PEMENUHAN 
SKOR 

42 Praktik tata kelola perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia. 5,000 0,000 0,000 

 152 

Perusahaan memiliki 
bidang/area yang menjadi 
best practice di industrinya 
atau menjadi tujuan 
benchmark bagi 
perusahaan lain (baik bagi 
BUMN maupun 
perusahaan swasta). 
Bidang/area tersebut dapat 
terdiri atas produk, proses, 
fungsi pendukung, kinerja 
organisasi, dan strategi. 

o Perusahaan senantiasa 
mengupayakan diri 
menjalankan praktik 
terbaik dalam setiap 
kegiatan opeasionalnya. 

o Namun berdasarkan hasil 
assessment, Perusahaan 
dinilai belum memiliki 
bidang/area yang menjadi 
best practice di industrinya 
atau menjadi tujuan 
benchmark bagi 
perusahaan-perusahaan 
lain.  

  5,000 0,000 0,000 

43 
Praktik tata kelola perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip GCG sesuai pedoman penerapan GCG pada BUMN, pedoman umum 
GCG Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya. 

(-5,000) 0,000 0,000 
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Terdapat penyimpangan 
dari prinsip-prinsip GCG. 

o Perusahaan senantiasa 
mengupayakan kegiatan 
operasional sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Sepanjang tahun 2020 
tidak ditemukan 
penyimpangan yang dapat 
mengurangi kualitas 
penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik di 
Perusahaan, seperti 
perkara tindak pidana yang 
dihadapi oleh anggota 
Direksi maupun Dewan 

  (-5,000) 0,000 0,000 



Pengawas atau 
permohonan pailit. 
Dengan demikian tidak ada 
pengurangan nilai pada 
parameter ini. 

 JUMLAH ASPEK VI 0,00 0,000 0,000 
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LAMPIRAN 1 
 

RINGKASAN HASIL PENILAIAN 
HASIL PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG 

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI 
TAHUN 2020 

 
 

 
 
 
  

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Bobot 

Capaian  
Tahun 2020 

Klasifikasi 
Kualitas 

Skor 
% 

Capaian 

I Komitmen terhadap Penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik secara 
Berkelanjutan 

7,00 6,76 96,68% Sangat Baik 

II Pemilik Modal/RPB 9,00 8,48 94,23% Sangat Baik 

III Dewan Pengawas 35,00 30,01 85,76% Sangat Baik 

IV Direksi 35,00 30,01 85,75% Sangat Baik 

V Pengungkapan Informasi dan 
Transparansi 

9,00 7,12 79,15% Baik 

VI Aspek Lain 5,00 - - - 

SKOR KESELURUHAN 100,00 82,40 82,40 Baik 

KLASIFIKASI  
KUALITAS PENERAPAN GCG 

Baik 



 

LAMPIRAN 2 
 

DAFTAR CAPAIAN NILAI/SKOR PER INDIKATOR/PARAMETER  
HASIL PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG 

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI 
TAHUN 2020 

 

No. 
ASPEK PENGUJIAN / 

INDIKATOR 
Nomor  

Parameter 
Bobot 

Tingkat 
Pemenuhan 

Skor 

I. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara 
Berkelanjutan 

1 Perusahaan memiliki Pedoman 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
(GCG Code) dan Pedoman Perilaku 
(Code of Conduct). 

1 s.d 2  1,218  99,11%  1,207  

2. Perusahaan melaksanakan 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik dan Pedoman Perilaku 
secara konsisten. 

3 s.d 4  1,217  97,39%  1,185  

3 Perusahaan melakukan pengukuran 
terhadap penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik. 

5 s.d 6  0,608  100,00%  0,608  

4 Perusahaan melakukan koordinasi 
pengelolaan dan administrasi 
Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN). 

7 s.d 9  1,370  100,00%  1,370  

5 Perusahaan melaksanakan 
program pengendalian gratifikasi 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

10 s.d 12  1,370  91,67%  1,256  

6 Perusahaan melaksanakan 
kebijakan atas sistem pelaporan 
atas dugaan penyimpangan pada 
perusahaan yang bersangkutan 
(whistle blowing system). 

13 s.d 15  1,217  93,76%  1,141  

  Jumlah I    7,000  96,68%  6,767  

II. Aspek Pemilik Modal 

7 Pemilik Modal melakukan 
pengangkatan dan pemberhentian 
Direksi. 

16 s.d 21  2,423  97,62%  2,365  

8 Pemilik Modal melakukan 
pengangkatan dan pemberhentian 
Dewan Pengawas. 

22 s.d 26  1,731  99,16%  1,717  

9 Pemilik Modal memberikan 
keputusan yang diperlukan untuk 
menjaga kepentingan usaha 
Perusahaan dalam jangka panjang 
dan jangka pendek sesuai dengan 
dengan peraturan perundang-
undangan dan/atau Anggaran 
Dasar. 

27 s.d 29  1,385  79,69%  1,104  
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10 Pemilik Modal memberikan 
persetujuan Laporan Tahunan 
termasuk pengesahan Laporan 
Keuangan serta tugas pengawasan 
Dewan Pengawas sesuai peraturan 
perundang-undangan dan/atau 
Anggaran Dasar. 

30 s.d 35  2,077  94,79%  1,969  

11 Pemilik Modal mengambil 
keputusan melalui proses yang 
terbuka dan adil serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 

36 s.d. 37 0,519 100,00% 0,519 

12 Pemilik Modal melaksanakan Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik 
sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawabnya. 

36 s.d. 37  0,865  93,33%  0,807  

  Jumlah II    9,000  94,23%  8,481  

III. Aspek Dewan Pengawas 

13 Dewan Pengawas melaksanakan 
program pelatihan/pembelajaran 
secara berkelanjutan. 

41 s.d 42  1,348  79,17%  1,067  

14 Dewan Pengawas melakukan 
pembagian tugas dan menetapkan 
faktor-faktor yang dibutuhkan untuk 
mendukung pelaksanaan tugas 
Dewan Pengawas.  

43 s.d 46  2,127  90,34%  1,922  

15 Dewan Pengawas memberikan 
persetujuan atas rancangan RJPP 
dan RKAP yang disampaikan oleh 
Direksi. 

47 s.d 48  2,904  77,73%  2,257  

16 Dewan Pengawas memberikan 
arahan terhadap Direksi atas 
implementasi rencana dan 
kebijakan Perusahaan. 

49 s.d 57  9,593  80,05%  7,680  

17 Dewan Pengawas melaksanakan 
pengawasan terhadap Direksi atas 
implementasi rencana dan 
kebijakan Perusahaan. 

58 s.d 63  6,479  85,80%  5,559  

18 Dewan Pengawas melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
kebijakan pengelolaan anak 
perusahaan/perusahaan patungan. 

64 s.d 65  1,504  100,00%  1,504  

19 Dewan Pengawas berperan dalam 
pencalonan anggota Direksi, 
menilai kinerja Direksi (individu dan 
kolegial) dan mengusulkan tantiem/ 
insentif kinerja sesuai ketentuan 
yang berlaku dan 
mempertimbangkan kinerja Direksi. 

66 s.d 68  2,438  94,98%  2,316  

20 Dewan Pengawas melakukan 
tindakan terhadap potensi benturan 
kepentingan yang menyangkut 
dirinya. 

69   0,571  100,00%  0,571  

21 Dewan Pengawas memantau dan 
memastikan bahwa prinsip-prinsip 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
telah diterapkan secara efektif dan 
berkelanjutan. 

70 s.d 71  1,659  92,45%  1,534  



22 Dewan Pengawas menyeleng-
garakan rapat Dewan Pengawas 
yang efektif dan menghadiri rapat 
tersebut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

72 s.d 74  1,349  87,50%  1,180  

23 Dewan Pengawas memiliki 
Sekretaris Dewan Pengawas untuk 
mendukung tugas kesekretariatan 
Dewan Pengawas. 

75 s.d. 78  2,593  81,05%  2,102  

24 Dewan Pengawas memiliki komite 
Dewan Pengawas yang efektif. 

79 s.d.83 2,438 95,50% 2,328 

  Jumlah III    35,003  85,76%  30,019  

IV. Aspek Direksi 

25 Direksi melaksanakan program 
pelatihan/pembelajaran secara 
berkelanjutan. 

84 s.d 85  1,089  95,24%  1,037  

26 Direksi melakukan pembagian 
tugas/fungsi, wewenang dan 
tanggung jawab secara jelas. 

86 s.d 88  1,867  91,67%  1,711  

27 Direksi menyusun perencanaan 
Perusahaan. 

89 s.d 93  4,044  93,75%  3,791  

28 Direksi berperan dalam pemenuhan 
target kinerja Perusahaan. 

94 s.d 104  8,089  85,77%  6,938  

29 Direksi melaksanakan pengendalian 
operasional dan keuangan terhadap 
implementasi rencana dan 
kebijakan Perusahaan. 

105 s.d 108  3,266  89,09%  2,910  

30 Direksi melaksanakan pengurusan 
Perusahaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan Anggaran Dasar. 

109 s.d. 
110 

 0,778  94,16%  0,733  

31 Direksi melakukan hubungan yang 
bernilai tambah bagi Perusahaan 
dan stakeholders. 

111 s.d. 
118 

6,689 81,20% 5,432 

32 Direksi memonitor dan mengelola 
potensi benturan kepentingan 
anggota Direksi dan manajemen di 
bawah Direksi. 

119 s.d. 
120 

 1,089  96,43%  1,050  

33 Direksi memastikan Perusahaan 
melaksanakan keterbukaan 
informasi dan komunikasi sesuai 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan penyampaian 
informasi kepada Dewan Pengawas 
dan Pemilik Modal tepat waktu. 

121 s.d. 
122 

 1,089  79,29%  0,863  

34 Direksi menyelenggarakan rapat 
Direksi dan menghadiri Rapat 
Dewan Pengawas sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

123 s.d. 
127 

 1,556  77,49%  1,206  

35 Direksi menyelenggarakan 
pengawasan intern yang berkualitas 
dan efektif. 

128 s.d.130  1,711  82,77%  1,416  

36 Direksi menyelenggarakan fungsi 
Sekretaris Perusahaan yang 
berkualitas dan efektif. 

131 s.d.133  1,711  85,76%  1,467  

37 Direksi menyelenggarakan RPB 
Tahunan dan RPB lainnya sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

134 s.d.135  2,022  72,11%  1,458  
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  Jumlah IV    35,000  85,75%  30,013  

V. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi 

38 Perusahaan menyediakan informasi 
Perusahaan kepada stakeholders. 

136 s.d 137  0,435  94,44%  0,411  

39 Perusahaan menyediakan bagi 
stakeholder akses atas informasi 
Perusahaan yang relevan, 
memadai, dan dapat diandalkan 
secara tepat waktu dan berkala. 

138 s.d 142  2,320  95,37%  2,213  

40 Perusahaan mengungkapkan 
informasi penting dalam Laporan 
Tahunan dan Laporan Keuangan 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

143 s.d 149  3,341  91,23%  3,048  

41 Perusahaan memperolah 
penghargaan atau award dalam 
bidang GCG dan bidang-bidang 
lainnya. 

150 s.d 151  2,904  50,00%  1,452  

  Jumlah V    9,000  79,15%  7,124  

TOTAL JUMLAH SELURUH ASPEK 100,00 82,40% 82,40 

 
 

  



LAMPIRAN 3 
 

DAFTAR CAPAIAN NILAI/SKOR PER FAKTOR UJI  
HASIL PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG 

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI 
TAHUN 2020 

 
 
Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara 
Berkelanjutan 

No. 
ASPEK PENGUJIAN / 

INDIKATOR 
Nomor  

Parameter 
Bobot 

Tingkat 
Pemenuhan 

Skor 

1 Perusahaan memiliki Pedoman 
Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik (GCG Code) dan Pedoman 
Perilaku (Code of Conduct). 

1 s.d 2 

 1,218  99,11%  1,207  

1 Perusahaan memiliki Pedoman 
Telola Perusahaan yang Baik (GCG 
Code) yang ditinjau dan 
dimutakhirkan secara berkala.  

  

 0,609  100,00%  0,609  

2 Perusahaan memiliki Pedoman 
Perilaku yang ditinjau dan 
dimutakhirkan secara berkala. 

  
 0,609  98,21%  0,598  

2. Perusahaan melaksanakan 
Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik dan 
Pedoman Perilaku secara 
konsisten. 

3 s.d 4 

 1,217  97,39%  1,185  

3 Direksi menunjuk seorang anggota 
Direksi sebagai penanggung jawab 
dalam penerapan dan pemantauan 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 

  

 0,456  100,00%  0,456  

4 Perusahaan menciptakan situasi 
kondusif untuk melaksanakan 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (GCG Code) dan 
Pedoman Perilaku. 

  

 0,761  95,83%  0,729  

3 Perusahaan melakukan 
pengukuran terhadap penerapan 
Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik. 

5 s.d 6 

 0,608  100,00%  0,608  

5 Perusahaan melakukan 
assessment terhadap pelaksanaan 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
dan review secara berkala. 

  

 0,304  100,00%  0,304  

6 Pelaksanaan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik menjadi 
salah satu unsur Key Performance 
Indicator (KPI) yang dituangkan 
dalam Kontrak Manajemen. 

  

 0,304  100,00%  0,304  

4 Perusahaan melakukan 
koordinasi pengelolaan dan 
administrasi Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN). 

7 s.d 9 

 1,370  100,00%  1,370  
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7 Perusahaan memiliki kebijakan 
tentang kepatuhan pelaporan harta 
kekayaan penyelenggara negara 
bagi Dewan Pengawas, Direksi, 
dan pejabat satu tingkat di bawah 
Direksi. 

  

 0,609  100,00%  0,609  

8 Penyelenggara Negara/Wajib Lapor 
memahami kebijakan/SOP tentang 
kepatuhan pelaporan harta 
kekayaan penyelenggara negara. 

  

 0,304  100,00%  0,304  

9 Perusahaan melaksanakan 
kebijakan/SOP tentang kepatuhan 
pelaporan harta kekayaan 
penyelenggara negara. 

  

 0,457  100,00%  0,457  

5 Perusahaan melaksanakan 
program pengendalian gratifikasi 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

10 s.d 12 

 1,370  91,67%  1,256  

10 Perusahaan memiliki 
ketentuan/kebijakan tentang 
pengendalian gratifikasi. 

  

 0,304  87,50%  0,266  

11 Perusahaan melaksanakan upaya 
untuk meningkatkan pemahaman 
terhadap kebijakan/ketentuan 
pengendalian gratifikasi. 

  

 0,609  87,50%  0,533  

12 Perusahaan mengimplementasikan 
pengendalian gratifikasi. 

  
 0,457  100,00%  0,457  

6 Perusahaan melaksanakan 
kebijakan atas sistem pelaporan 
atas dugaan penyimpangan pada 
Perusahaan yang bersangkutan 
(whistle blowing system). 

13 s.d 15 

 1,217  93,76%  1,141  

13 Perusahaan memiliki kebijakan 
tentang pelaporan atas dugaan 
penyimpangan pada Perusahaan 
(whistle blowing system). 

  

 0,304  100,00%  0,304  

14 Perusahaan melaksanakan 
kegiatan untuk memberikan 
pemahaman atas kebijakan 
pelaporan atas dugaan 
penyimpangan (whistle blowing 
system). 

  

 0,304  75,00%  0,228  

15 Perusahaan melaksanakan 
kebijakan tentang pelaporan atas 
dugaan penyimpangan pada 
Perusahaan (whistle blowing 
system). 

  

 0,609  100,00%  0,609  

  Jumlah I    7,000  96,68%  6,767  

 
 

  



Aspek Pemilik Modal 

No. 
ASPEK PENGUJIAN / 

INDIKATOR 

 

Nomor  
Parameter 

Bobot 
Tingkat 

Pemenuhan 
Skor 

7 
Pemilik Modal melakukan 
pengangkatan dan 
pemberhentian Direksi. 

 
16 s.d 21  2,423  97,62%  2,365  

16 
Pemilik Modal menetapkan 
pedoman pengangkatan dan 
pemberhentian Direksi. 

 
  0,346  100,00%  0,346  

17 
Pemilik Modal melaksanakan 
penilaian terhadap calon anggota 
Direksi. 

 
  0,692  100,00%  0,692  

18 
Pemilik Modal menetapkan 
pengangkatan anggota dan 
komposisi Direksi. 

 
  0,520  88,89%  0,462  

19 
Pemilik Modal menetapkan 
pengaturan mengenai rangkap 
jabatan bagi anggota Direksi. 

 
  0,346  100,00%  0,346  

20 
Pemilik Modal memberhentikan 
anggota Direksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

 

  0,173  100,00%  0,173  

21 

Pemilik Modal memberikan 
respons terhadap lowongan 
jabatan dan/atau pemberhentian 
sementara Direksi oleh Dewan 
Pengawas. 

 

  0,346  100,00%  0,346  

8 

Pemilik Modal melakukan 
pengangkatan dan 
pemberhentian Dewan 
Pengawas. 

 

22 s.d 26  1,731  99,16%  1,717  

22 

Pemilik Modal menetapkan 
pedoman pengangkatan dan 
pemberhentian Dewan 
Pengawas. 

   

 0,346  100,00%  0,346  

23 
Pemilik Modal melaksanakan 
penilaian terhadap calon anggota 
Dewan Pengawas. 

 
 

 0,519  100,00%  0,519  

24 
Pemilik Modal menetapkan 
pengangkatan anggota Dewan 
Pengawas dan komposisinya. 

   

 0,347  95,83%  0,333  

25 

Pemilik Modal menetapkan 
pengaturan mengenai rangkap 
jabatan bagi anggota Dewan 
Pengawas. 

   

 0,346  100,00%  0,346  

26 

Pemilik Modal memberhentikan 
anggota Dewan Pengawas sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan. 

   

 0,173  100,00%  0,173  

9 

Pemilik Modal memberikan 
keputusan yang diperlukan 
untuk menjaga kepentingan 
usaha perusahaan dalam 
jangka panjang dan jangka 
pendek sesuai dengan dengan 

 

27 s.d 29  1,385  79,69%  1,104  
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peraturan perundang-undangan 
dan/atau Anggaran Dasar. 

27 

Pemilik Modal memberikan 
pengesahan Rencana Jangka 
Penjang Perusahaan (RJPP) atau 
Revisi RJPP. 

   

 0,519  81,25%  0,422  

28 

Pemilik Modal memberikan 
pengesahan Pengesahan 
Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP). 

   

 0,520  81,25%  0,423  

29 

Pemilik Modal memberikan 
persetujuan/keputusan atas 
usulan aksi korporasi yang perlu 
mendapat persetujuan/keputusan 
Pemilik Modal. 

   

 0,346  75,00%  0,260  

10 

Pemilik Modal memberikan 
persetujuan Laporan Tahunan 
termasuk pengesahan Laporan 
Keuangan serta tugas 
pengawasan Dewan Pengawas 
sesuai peraturan perundang-
undangan dan/atau Anggaran 
Dasar. 

 

30 s.d 35  2,077  94,79%  1,969  

30 
Pemilik Modal memberikan 
penilaian terhadap kinerja Direksi 
dan kinerja Dewan Pengawas. 

   

 0,346  93,75%  0,324  

31 

RPB menetapkan 
gaji/honorarium, tunjangan, 
fasilitas, dan tantiem/insentif 
kinerja untuk Direksi dan Dewan 
Pengawas. 

   

 0,346  100,00%  0,346  

32 
Pemilik Modal menetapkan 
auditor eksternal yang mengaudit 
Laporan Keuangan Perusahaan. 

   

 0,346  100,00%  0,346  

33 

Pemilik Modal memberikan 
persetujuan Laporan Tahunan 
termasuk pengesahan Laporan 
Keuangan serta tugas 
pengawasan Dewan Pengawas. 

  

 0,520  100,00%  0,520  

34 
Pemilik Modal menetapkan 
penggunaan laba bersih. 

  
 0,346  100,00%  0,346  

35 

Pengesahan terhadap Laporan 
Tahunan dan persetujuan 
terhadap Laporan Keuangan 
dilaksanakan tepat waktu. 

 

 0,173 50,00% 0,087 

11 

Pemilik Modal mengambil 
keputusan melalui proses yang 
terbuka dan adil serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 

36 s.d. 37 0,519 100,00% 0,519 

36 

RPB mengambil keputusan 
sesuai dengan Undang Undang 
Nomor 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas dan/atau 
Anggaran Dasar Perusahaan 
sehingga menghasilkan 
keputusan yang sah. 

  

 0,173  100,00%  0,173  



37 
RPB mengambil keputusan 
melalui proses yang terbuka dan 
adil. 

  
 0,346  100,00%  0,346  

12 

Pemilik Modal melaksanakan 
Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik sesuai dengan wewenang 
dan tanggung jawabnya. 

 

36 s.d. 37  0,865  93,33%  0,807  

38 

Pemilik Modal memberikan 
arahan/pembinaan penerapan 
Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik kepada Direksi dan Dewan 
Pengawas. 

  

 0,346  83,33%  0,288  

39 

Pemilik Modal tidak mencampuri 
kegiatan operasional perusahaan 
yang menjadi tanggung jawab 
Direksi. 

  

 0,173  100,00%  0,173  

40 

Pemilik Modal merespons 
terhadap informasi yang diterima 
dari Direksi dan/atau Dewan 
Pengawas mengenai gejala 
penurunan kinerja dan kerugian 
Perusahaan yang signifikan. 

  

 0,346  100,00%  0,346  

  Jumlah II     9,000  94,23%  8,481  
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Aspek Dewan Pengawas 
 

No. 
ASPEK PENGUJIAN / 

INDIKATOR 
Nomor  

Parameter 
Bobot 

Tingkat 
Pemenuhan 

Skor 

13 
Dewan Pengawas melaksanakan 
program pelatihan/pembelajaran 
secara berkelanjutan. 

41 s.d 42  1,348  79,17%  1,067  

41 

Dewan Pengawas yang baru 
diangkat mengikuti program 
pengenalan yang diselenggarakan 
oleh Perusahaan. 

  0,674  91,67%  0,618  

42 

Dewan Pengawas melaksanakan 
program pelatihan dalam rangka 
meningkatkan kompetensi anggota 
Dewan Pengawas sesuai 
kebutuhan. 

  0,674  66,67%  0,449  

14 

Dewan Pengawas melakukan 
pembagian tugas dan 
menetapkan faktor-faktor yang 
dibutuhkan untuk mendukung 
pelaksanaan tugas Dewan 
Pengawas.  

43 s.d 46  2,127  90,34%  1,922  

43 

Dewan Pengawas memiliki 
kebijakan dan melaksanakan 
pembagian tugas di antara anggota 
Dewan Pengawas. 

  0,648  100,00%  0,648  

44 
Dewan Pengawas menetapkan 
mekanisme pengambilan 
keputusan Dewan Pengawas. 

  0,493  66,67%  0,329  

45 

Dewan Pengawas menyusun 
rencana kerja setiap tahun yang 
memuat sasaran/target yang ingin 
dicapai dan melaporkan secara 
tertulis kepada Pemilik Modal. 

  0,493  91,67%  0,452  

46 
Dewan Pengawas mendapatkan 
akses informasi Perusahaan 
sesuai kewenangannya. 

  0,493  100,00%  0,493  

15 

Dewan Pengawas memberikan 
persetujuan atas rancangan 
RJPP dan RKAP yang 
disampaikan oleh Direksi. 

47 s.d 48  2,904  77,73%  2,257  

47 
Dewan Pengawas memberikan 
persetujuan atas rancangan RJPP 
yang disampaikan oleh Direksi. 

 

 1,296  77,50%  1,004  

48 
Dewan Pengawas memberikan 
persetujuan atas rancangan RKAP 
yang disampaikan oleh Direksi. 

  

 1,608  77,92%  1,253  

16 

Dewan Pengawas memberikan 
arahan terhadap Direksi atas 
implementasi rencana dan 
kebijakan perusahaan. 

49 s.d 57  9,593  80,05%  7,680  



49 

Dewan Pengawas memberikan 
arahan tentang hal-hal penting 
mengenai perubahan lingkungan 
bisnis yang diperkirakan akan 
berdampak besar pada usaha dan 
kinerja Perusahaan secara tepat 
waktu dan relevan. 

  

 1,100  98,33%  1,082  

50 

Dewan Pengawas dalam batas 
kewenangannya, merespons 
saran, harapan, permasalahan dan 
keluhan dari stakeholders 
(pelanggan, pemasok, kreditur, dan 
karyawan) yang disampaikan 
langsung kepada Dewan 
Pengawas ataupun penyampaian 
oleh Direksi. 

  0,789  90,00%  0,710  

51 
Dewan Pengawas memberikan 
arahan tentang penguatan sistem 
pengendalian intern Perusahaan. 

  

 1,100  86,67%  0,953  

52 
Dewan Pengawas memberikan 
arahan tentang manajemen risiko 
Perusahaan. 

  

 1,100  85,00%  0,935  

53 

Dewan Pengawas memberikan 
arahan tentang sistem teknologi 
informasi yang digunakan 
Perusahaan. 

  

 1,100  80,00%  0,880  

54 

Dewan Pengawas memberikan 
arahan tentang kebijakan dan 
pelaksanaan pengembangan 
karier. 

  1,101  78,33%  0,862  

55 

Dewan Pengawas memberikan 
arahan tentang kebijakan 
akuntansi dan penyusunan laporan 
keuangan sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia (SAK). 

  

 1,101  80,00%  0,881  

56 
Dewan Pengawas memberikan 
arahan tentang kebijakan 
pengadaan dan pelaksanaannya. 

  
 1,101  45,00%  0,495  

57 

Dewan Pengawas memberikan 
arahan tentang kebijakan mutu dan 
pelayanan serta pelaksanaan 
kebijakan tersebut. 

  

 1,101  80,00%  0,881  

17 

Dewan Pengawas melaksanakan 
pengawasan terhadap Direksi 
atas implementasi rencana dan 
kebijakan Perusahaan. 

58 s.d 63  6,479  85,80%  5,559  

58 

Dewan Pengawas mengawasi dan 
memantau kepatuhan Direksi 
dalam menjalankan peraturan 
perundangan yang berlaku dan 
perjanjian dengan pihak ketiga. 

 

 1,417  87,50%  1,240  

59 

Dewan Pengawas mengawasi dan 
memantau kepatuhan Direksi 
dalam menjalankan perusahaan 
sesuai RKAP dan/atau RJPP. 

  1,106  87,50%  0,968  
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60 

Dewan Pengawas memberikan 
persetujuan atas transaksi atau 
tindakan dalam lingkup 
kewenangan Dewan Pengawas 
atau Pemilik Modal. 

  0,966  81,25%  0,785  

61 

Dewan Pengawas (berdasarkan 
usul dari Komite Audit) 
mengajukan calon auditor 
eksternal kepada Pemilik Modal. 

 

 0,778  90,00%  0,700  

62 

Dewan Pengawas memastikan 
audit eksternal dan audit internal 
dilaksanakan secara efektif serta 
melaksanakan telaah atas 
pengaduan yang berkaitan dengan 
BUMN yang diterima oleh Dewan 
Pengawas. 

 

 1,106  79,69%  0,881  

63 

Dewan Pengawas melaporkan 
dengan segera kepada Pemilik 
Modal apabila terjadi gejala 
menurunnya kinerja Perusahaan 
serta saran-saran yang telah 
disampaikan kepada Direksi untuk 
memperbaiki permasalahan yanag 
dihadapi. 

  1,106  89,06%  0,985  

18 

Dewan Pengawas melakukan 
pengawasan terhadap 
pelaksanaan kebijakan 
pengelolaan anak 
perusahaan/perusahaan patungan. 

64 s.d 65  1,504  100,00%  1,504  

64 

Dewan Pengawas melaksanakan 
pengawasan terhadap kebijakan 
pengelolaan anak 
perusahaan/perusahaan patungan 
dan pelaksanaannya. 

 

 0,985  100,00%  0,985  

65 

Dewan Pengawas dalam pemilihan 
calon anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris anak perusahaan 
perusahaan/perusahaan patungan. 

 

 0,519  100,00%  0,519  

19 

Dewan Pengawas berperan 
dalam pencalonan anggota 
Direksi, menilai kinerja Direksi 
(individu dan kolegial) dan 
mengusulkan tantiem/ insentif 
kinerja sesuai ketentuan yang 
berlaku dan mempertimbangkan 
kinerja Direksi. 

66 s.d 68  2,438  94,98%  2,316  

66 

Dewan Pengawas mengusulkan 
calon anggota Direksi kepada 
Pemilik Modal sesuai kebijakan 
dan kriteria seleksi yang 
ditetapkan. 

  0,502  91,67%  0,460  

67 
Dewan Pengawas menilai Direksi 
dan melaporkan hasil penilaian 
tersebut kepada Pemilik Modal. 

  0,968  91,67%  0,887  

68 

Dewan Pengawas mengusulkan 
remunerasi Direksi sesuai 
ketentuan yang berlaku dan 
penilaian kinerja Direksi. 

  0,968  100,00%  0,968  



20 

Dewan Pengawas melakukan 
tindakan terhadap potensi 
benturan kepentingan yang 
menyangkut dirinya. 

69   0,571  100,00%  0,571  

69 

Pengawas memiliki kebijakan 
benturan kepentingan dan 
melaksanakan secara konsisten 
kebijakan tersebut. 

  0,571  100,00%  0,571  

21 

Dewan Pengawas memantau dan 
memastikan bahwa prinsip-
prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik telah diterapkan 
secara efektif dan berkelanjutan. 

70 s.d 71  1,659  92,45%  1,534  

70 

Dewan Pengawas memastikan 
prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik telah 
diterapkan secara efektif dan 
berkelanjutan. 

 

 0,985  95,83%  0,944  

71 
Dewan Pengawas melakukan 
pengukuran dan penilaian terhadap 
kinerja Dewan Pengawas. 

 
 0,674  87,50%  0,590  

22 

Dewan Pengawas menyeleng-
garakan rapat Dewan Pengawas 
yang efektif dan menghadiri 
rapat tersebut sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

72 s.d 74  1,349  87,50%  1,180  

72 
Dewan Pengawas memiliki 
pedoman/tata tertib Rapat Dewan 
Pengawas yang memadai. 

 
 0,346  100,00%  0,346  

73 

Rapat Dewan Pengawas diadakan 
secara berkala sesuai ketentuan 
yang berlaku dan/atau Anggaran 
Dasar. 

 

 0,657  87,50%  0,575  

74 
Dewan Pengawas melakukan 
evaluasi terhadap pelaksanaan 
keputusan hasil rapat sebelumnya. 

 

 0,346  75,00%  0,260  

23 

Dewan Pengawas memiliki 
Sekretaris Dewan Pengawas 
untuk mendukung tugas 
kesekretariatan Dewan 
Pengawas. 

75 s.d. 78  2,593  81,05%  2,102  

75 
Sekretariat Dewan Pengawas 
memiliki uraian tugas yang jelas. 

  0,804  81,25%  0,653  

76 
Sekretariat Dewan Pengawas 
melakukan administrasi dan 
penyimpanan dokumen. 

  0,337  75,00%  0,253  

77 

Sekretaris Dewan Pengawas 
menyelenggarakan Rapat Dewan 
Pengawas dan rapat/pertemuan 
antara Dewan Pengawas dengan 
Pemilik Modal, Direksi, maupun 
pihak-pihak terkait lainnya. 

  0,959  86,11%  0,826  

78 

Sekretaris Dewan Pengawas 
menyediakan data/informasi yang 
diperlukan oleh Dewan Pengawas 
dan komite-komite di lingkungan 
Dewan Pengawas. 

  0,493  75,00%  0,370  
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24 
Dewan Pengawas memiliki 
komite Dewan Pengawas yang 
efektif. 

79 s.d.83 2,438 95,50% 2,328 

79 

Dewan Pengawas memiliki komite 
Dewan Pengawas sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku dan kebutuhan 
Dewan Pengawas. 

 

 0,643  100,00%  0,643  

80 

Komposisi keanggotaan yang 
mendukung pelaksanaan fungsi 
komite dan independensi dari 
masing-masing komite Dewan 
Pengawas. 

 

 0,488  100,00%  0,488  

81 
Komite Dewan Pengawas memiliki 
piagam/charter dan program kerja 
tahunan. 

 

 0,643  95,83%  0,616  

82 

Komite melaksanakan pertemuan 
rutin sesuai dengan program kerja 
tahunan serta melakukan kegiatan 
lain yang ditugaskan Dewan 
Pengawas. 

 

 0,332  75,00%  0,249  

83 
Komite melaporkan kegiatan dan 
hasil penugasan yang diterimanya 
kepada Dewan Pengawas. 

 

 0,332  100,00%  0,332  

  Jumlah III    35,003  85,76%  30,019  

 
 
 
 

  



Aspek Direksi 
 

No. 
ASPEK PENGUJIAN / 

INDIKATOR 
Nomor  

Parameter 
Bobot 

Tingkat 
Pemenuhan 

Skor 

25 
Direksi melaksanakan program 
pelatihan/pembelajaran secara 
berkelanjutan. 

84 s.d 85  1,089  95,24%  1,037  

84 

Direksi yang baru diangkat 
mengikuti program pengenalan 
yang diselenggarakan oleh 
Perusahaan. 

  0,467  100,00%  0,467  

85 

Direksi melaksanakan program 
pelatihan dalam rangka 
meningkatkan kompetensi anggota 
Direksi sesuai kebutuhan. 

  0,622  91,67%  0,570  

26 
Direksi melakukan pembagian 
tugas/fungsi, wewenang dan 
tanggung jawab secara jelas. 

86 s.d 88  1,867  91,67%  1,711  

86 

Direksi menetapkan 
struktur/susunan organisasi yang 
sesuai dengan kebutuhan 
Perusahaan. 

  0,622  100,00%  0,622  

87 

Direksi menetapkan kebijakan-
kebijakan operasional dan 
standard operasional baku (SOP) 
untuk proses bisnis inti (core 
business) Perusahaan. 

  0,778  80,00%  0,622  

88 

Direksi menetapkan mekanisme 
pengambilan keputusan atas 
tindakan perusahaan (corporate 
action) sesuai ketentuan 
perundang-undangan dan tepat 
waktu. 

  0,467  46,70%  0,218  

27 
Direksi menyusun perencanaan 
Perusahaan. 

89 s.d 93  4,044  93,75%  3,791  

89 
Direksi memiliki Rencana Jangka 
Panjang (RJPP) yang disahkan 
oleh RPB/Pemilik Modal. 

  0,778  85,00%  0,661  

90 

Direksi memiliki Rencana Kerja 
dan Anggaran Perusahaan 
(RKAP) yang disahkan oleh 
RPB/Menteri/Pemilik Modal. 

  0,778  100,00%  0,778  

91 

Direksi menempatkan karyawan 
pada semua tingkatan jabatan 
sesuai dengan spesifikasi jabatan 
dan memiliki rencana suksesi 
untuk seluruh jabatan dalam 
Perusahaan. 

  1,088  87,50%  0,952  

92 

Direksi memberikan respons 
terhadap usulan peluang bisnis 
yang berpotensi meningkatkan 
pendapatan Perusahaan, 
penghematan/efisiensi 

  0,778  100,00%  0,778  
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perusahaan, pendayagunaan aset, 
dan manfaat lainnya. 

93 

Direksi merespons isu-isu terkini 
dari eksternal mengenai 
perubahan lingkungan bisnis dan 
permasalahannya, secara tepat 
waktu dan relevan. 

  0,622  100,00%  0,622  

28 
Direksi berperan dalam 
pemenuhan target kinerja 
Perusahaan. 

94 s.d 104  8,089  85,77%  6,938  

94 

Direksi melaksanakan 
program/kegiatan sesuai dengan 
RKAP dan mengambil keputusan 
yang diperlukan setelah melalui 
analisis yang memadai dan tepat 
waktu. 

 0,467 100,00%  0,467  

95 

Direksi memiliki sistem/pedoman 
pengukuran dan penilaian kinerja 
untuk unit dan jabatan dalam 
organisasi (struktural) yang 
diterapkan secara obyektif dan 
transparan. 

 0,311 91,67%  0,285  

96 

Direksi menetapkan target kinerja 
berdasarkan RKAP dan diturunkan 
secara berjenjang di tingkat unit, 
subunit, dan jabatan di dalam 
organisasi (struktural).   

 0,155 75,00%  0,116  

97 

Direksi melakukan analisis dan 
evaluasi terhadap capaian kinerja 
untuk jabatan/unit-unit di bawah 
Direksi dan tingkat Perusahaan. 

 0,311 100,00%  0,311  

98 
Direksi melaporkan pelaksanaan 
sistem manajemen kinerja kepada 
Dewan Pengawas. 

 0,311 87,50%  0,272  

99 

Direksi menyusun dan 
menyampaikan kepada 
RPB/Pemilik Modal tentang usulan 
insentif kinerja untuk Direksi. 

 0,156 100,00%  0,156  

100 

Direksi menerapkan sistem 
tentang teknologi informasi sesuai 
dengan kebijakan yang telah 
ditetapkan. 

 0,778 56,25%  0,438  

101 
Direksi melaksanakan sistem 
peningkatan mutu produk dan 
pelayanan. 

 0,778 100,00%  0,778  

102 

Direksi melaksanakan pengadaan 
barang dan jasa yang 
menguntungkan bagi Perusahaan, 
baik harga maupun kualitas 
barang dan jasa tersebut. 

 0,933 62,50%  0,583  

103 

Direksi mengembangkan SDM, 
menilai kinerja dan memberikan 
remunerasi yang layak, dan 
membangun lingkungan SDM 

 3,267 89,06%  2,910  



yang efektif mendukung 
pencapaian Perusahaan. 

104 

Direksi menerapkan kebijakan 
pengaturan untuk anak 
perusahaan (subsidiary 
governance) dan/atau perusahaan 
patungan. 

 0,622 100,00%  0,622  

29 

Direksi melaksanakan 
pengendalian operasional dan 
keuangan terhadap 
implementasi rencana dan 
kebijakan Perusahaan. 

105 s.d 108  3,266  89,09%  2,910  

105 

Direksi menerapkan kebijakan 
akuntansi dan penyusunan laporan 
keuangan sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan yang berlaku 
umum di Indonesia (SAK). 

  0,622  87,50%  0,544  

106 
Direksi menerapkan manajemen 
risiko sesuai dengan kebijakan 
yang telah ditetapkan. 

  1,244  88,54%  1,101  

107 

Direksi menetapkan dan 
menerapkan sistem pengendalian 
intern untuk melindungi dan 
mengamankan investasi dan aset 
Perusahaan. 

  0,778  92,50%  0,720  

108 
Direksi menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan SPI dan auditor 
eksternal (KAP dan BPK). 

  0,622  87,50%  0,544  

30 

Direksi melaksanakan 
pengurusan Perusahaan sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan 
Anggaran Dasar. 

109 s.d. 110  0,778  94,16%  0,733  

109 

Direksi menetapkan mekanisme 
untuk menjaga kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-
undangan dan perjanjian dengan 
pihak ketiga. 

  0,156  87,50%  0,137  

110 

Perusahaan menjalankan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan perjanjian 
dengan pihak ketiga.  

  0,622  95,83%  0,596  

31 
Direksi melakukan hubungan yang 
bernilai tambah bagi Perusahaan 
dan stakeholders. 

111 s.d. 118  6,689  81,20%  5,432  

111 
Pelaksanaan hubungan dengan 
pelanggan. 

  1,244  87,50%  1,089  

112 
Pelaksanaan hubungan dengan 
pemasok. 

  0,933  57,29%  0,535  

113 
Pelaksanaan hubungan dengan 
kreditur. 

  0,778  87,50%  0,681  

114 
Pelaksanaan kewajiban kepada 
negara. 

  0,467  100,00%  0,467  

115 
Pelaksanaan hubungan dengan 
karyawan Perusahaan. 

  1,089  81,25%  0,885  
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116 
Terdapat prosedur tertulis 
menampung dan menindaklanjuti 
keluhan-keluhan stakeholders. 

  0,311  100,00%  0,311  

117 
Upaya untuk meningkatkan nilai 
Pemegang Saham secara 
konsisten dan berkelanjutan. 

  0,311  12,50%  0,039  

118 

Perusahaan melaksanakan 
tanggung jawab sosial perusahaan 
untuk mendukung keberlanjutan 
operasi Perusahaan. 

  1,556  91,67%  1,426  

32 

Direksi memonitor dan 
mengelola potensi benturan 
kepentingan anggota Direksi 
dan manajemen di bawah 
Direksi. 

119 s.d. 120  1,089  96,43%  1,050  

119 

Direksi menetapkan kebijakan 
tentang mekanisme bagi Direksi 
dan pejabat struktural untuk 
mencegah pengambilan 
keuntungan pribadi dan pihak 
lainnya disebabkan benturan 
kepentingan. 

  0,467  100,00%  0,467  

120 
Direksi menerapkan kebijakan 
untuk mencegah benturan 
kepentingan. 

  0,622  93,75%  0,583  

33 

Direksi memastikan perusahaan 
melaksanakan keterbukaan 
informasi dan komunikasi 
sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan 
penyampaian informasi kepada 
Dewan Pengawas dan Pemilik 
Modal tepat waktu. 

121 s.d. 122  1,089  79,29%  0,863  

121 

Direksi melaporkan informasi-
informasi yang relevan kepada 
Pemilik Modal dan Dewan 
Pengawas. 

  0,622  70,00%  0,435  

122 

Direksi memberikan perlakuan 
yang sama (fairness) dalam 
memberikan informasi kepada 
Pemegang Saham dan anggota 
Dewan Pengawas. 

  0,467  91,67%  0,428  

34 

Direksi menyelenggarakan rapat 
Direksi dan menghadiri Rapat 
Dewan Pengawas sesuai 
dengan ketentuan perundang-
undangan. 

123 s.d. 127  1,556  77,49%  1,206  

123 

Direksi memiliki pedoman/tata 
tertib Rapat Direksi, minimal 
mengatur etika rapat dan 
penyusunan risalah rapat, evaluasi 
tindak lanjut hasil rapat 
sebelumnya, serta pembahasan 
atas arahan/usulan dan/atau 
keputusan Dewan Pengawas. 

  0,156  50,00%  0,078  



124 
Direksi menyelenggarakan Rapat 
Direksi sesuai kebutuhan, paling 
sedikit sekali dalam setiap bulan. 

 0,467 75,00% 0,350 

125 

Anggota Direksi menghadiri setiap 
rapat Direksi maupun rapat Direksi 
dan Dewan Pengawas, jika tidak 
dapat hadir yang bersangkutan 
harus menjelaskan alasan 
ketidakhadirannya. 

  0,311  50,00%  0,156  

126 
Direksi melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan keputusan 
hasil rapat sebelumnya. 

  0,311  100,00%  0,311  

127 
Direksi menindaklanjuti arahan, 
dan/atau keputusan Dewan 
Pengawas. 

  0,311  100,00%  0,311  

35 
Direksi menyelenggarakan 
pengawasan intern yang 
berkualitas dan efektif. 

128 s.d.130  1,711  82,77%  1,416  

128 
Perusahaan memiliki Piagam 
Pengawasan Intern yang 
ditetapkan oleh Direksi. 

  0,156  91,67%  0,143  

129 

SPI/Fungsi Audit Internal 
dilengkapi dengan faktor-faktor 
pendukung keberhasilan dalam 
pelaksanaan tugasnya. 

  0,466  80,42%  0,375  

130 

SPI melaksanakan pengawasan 
intern untuk memberikan nilai 
tambah dan memperbaiki 
operasional Perusahaan. 

  1,089  82,50%  0,898  

36 
Direksi menyelenggarakan 
fungsi Sekretaris Perusahaan 
yang berkualitas dan efektif. 

131 s.d.133  1,711  85,76%  1,467  

131 

Sekretaris Perusahaan dilengkapi 
dengan faktor-faktor pendukung 
keberhasilan pelaksanaan 
tugasnya. 

  0,466  83,33%  0,388  

132 
Sekretaris Perusahaan 
menjalankan fungsinya. 

  1,089  88,33%  0,962  

133 
Direksi mengevaluasi kualitas 
fungsi Sekretaris Perusahaan. 

  0,156  75,00%  0,117  

37 

Direksi menyelenggarakan RPB 
Tahunan dan RPB lainnya 
sesuai peraturan perundang-
undangan. 

134 s.d.135  2.022  72,11%  1,458  

134 

Direksi menyelenggarakan RPB 
sesuai dengan prosedur yang 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar 
dan peraturan perundang-
undangan. 

  1,089  62,50%  0,681  
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135 

Direksi menyediakan akses serta 
penjelasan lengkap dan informasi 
akurat berkenaan dengan 
penyelenggaraan RPB agar dapat 
melaksanakan hak-haknya 
berdasarkan anggaran dasar dan 
peraturan perundang-undangan. 

  0,933  83,33%  0,778  

  Jumlah IV    35,000  85,75%  30,013  

 
 

 
  



 
Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi 

No. 
ASPEK PENGUJIAN / 

INDIKATOR 
Nomor  

Parameter 
Bobot 

Tingkat 
Pemenuhan 

Skor 

38 
Perusahaan menyediakan 
informasi Perusahaan kepada 
stakeholders. 

136 s.d 137 0,435 94,44% 0,411 

136 

Perusahaan menetapkan sistem 
dan prosedur pengendalian 
informasi Perusahaan untuk 
mengamankan informasi 
perusahaan yang penting. 

 0,290 91,67% 0,266 

137 

Tingkat kepatuhan Perusahaan 
yang memadai terhadap kebijakan 
pengendalian informasi 
perusahaan. 

 0,145 100,00% 0,145 

39 

Perusahaan menyediakan bagi 
stakeholder akses atas informasi 
perusahaan yang relevan, 
memadai, dan dapat diandalkan 
secara tepat waktu dan berkala. 

138 s.d 142 2,320 95,37% 2,213 

138 

Terdapat media untuk penyediaan 
informasi publik agar dapat 
diperoleh dengan cepat dan tepat 
waktu, biaya ringan, dan cara 
sederhana. 

 0,322 66,67% 0,215 

139 
Website Perusahaan 
mempublikasikan kebijakan dan 
informasi penting perusahaan. 

 0,572 100,00% 0,572 

140 

Perusahaan menyediakan media 
lain untuk mengkomunikasikan 
kebijakan informasi penting 
perusahaan. 

 0,427 100,00% 0,427 

141 

Informasi yang disediakan dalam 
website Perusahaan dan 
bumn.go.id dimutakhirkan secara 
berkala. 

 0,427 100,00% 0,427 

142 

Tingkat kemudahan akses 
terhadap kebijakan dan informasi 
penting perusahaan yang 
disediakan dalam website 
Perusahaan. 

 0,572 100,00% 0,572 

40 

Perusahaan mengungkapkan 
informasi penting dalam 
Laporan Tahunan dan Laporan 
Keuangan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

143 s.d 149 3,341 91,23% 3,048 

143 
Laporan Tahunan memenuhi 
ketentuan umum penyajian 
Laporan Tahunan. 

 0,291 100,00% 0,291 

144 
Laporan Tahunan memuat 
mengenai Ikhtisar Data Keuangan 
Penting. 

 0,073 100,00% 0,073 
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145 
Laporan Tahunan memuat Laporan 
Dewan Pengawas dan Laporan 
Direksi. 

 0,291 100,00% 0,291 

146 
Laporan Tahunan memuat profil 
Perusahaan secara lengkap 

 0,145 100,00% 0,145 

147 

Laporan Tahunan memuat bagian 
tersendiri mengenai Analisis dan 
Pembahasan Manajamen atas 
Kinerja Perusahaan. 

 1,234 94,12% 1,161 

148 
Laporan Tahunan memuat 
pengungkapan praktik Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik. 

 0,944 76,67% 0,724 

149 
Laporan Tahunan memuat bagian 
tersendiri mengenai Laporan 
Keuangan. 

 0,363 100,00% 0,363 

41 

Perusahaan memperolah 
penghargaan atau award dalam 
bidang GCG dan bidang-bidang 
lainnya. 

150 s.d 151 2,904 50,00% 1,452 

150 
Perusahaan mengikuti Annual 
Report Award (ARA). 

  
1,452 100,00% 1,452 

151 
Perusahaan memperoleh 
penghargaan atau award lainnya. 

  
1,452 0,00% - 

  Jumlah V   9,000 79,15% 7,124 

 
 
 
 



 

 

LAMPIRAN 4 
 

DAFTAR USULAN REKOMENDASI  
HASIL PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG 

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI 
TAHUN 2020 

 

No. Usulan Rekomendasi 
Pemilik 
Modal 

Dewan 
Pengawas 

Direksi 
Pihak Terkait 

Lainnya 

Aspek I. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan 

1. Melaksanakan dan implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
sesuai dengan peraturan yang berlaku.  √ √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan dan 
seluruh Divisi. 

2 Perusahaan agar membuat dan memutakhirkan Pedoman Perilaku (Code of 
Conduct) yang memuat integritas laporan keuangan. 

 √ √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan dan 
organ Dewan 
Pengawas 

3 Perusahaan mengadakan sosialisasi dan evaluasi GCG secara berkala untuk 
menambah pemahaman, memotivasi, dan mengajak seluruh Insan Perusahaan 
bekerja sama dalam mewujudkan Perusahaan yang berintegritas tinggi dengan 
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 

  √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan 

4 Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada 
pimpinan/karyawan terkait agar dilakukan secara terstruktur dan formal. 

  √ 
Divisi Kapital Manusia 

5 Perusahaan agar memutakhirkan kebijakan/ketentuan Pengendalian Gratifikasi 
yang meliputi komitmen Dewan Pengawas dan Direksi, ketentuan-ketentuan 
tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme 
pelaporan gratifikasi, pemantauan atas pelaksanaan, dan sanksi atas 
penyimpangan ketentuan gratifikasi. 

  √ 

Tim UPG DAMRI 

6 Perusahaan agar meningkatkan pemahaman Dewan Pengawas, Direksi, dan 
karyawan mengenai kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perum DAMRI melalui 
sosialisasi berkala yang dapat dibantu oleh Tim UPG DAMRI. 

  √ 
Tim UPG DAMRI 
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7 Perusahaan agar meningkatkan kegiatan diseminasi tentang Pengendalian 
Gratifikasi kepada stakeholder Perusahaan melalui Laporan Pengendalian 
Gratifikasi Perum DAMRI atau sosialisasi antar BUMN. 

 √ √ 
Tim UPG DAMRI 

8 Perusahaan melaksanakan kegiatan sosialisasi whistle blowing system (WBS) 
kepada karyawan agar dilakukan secara khusus/tersendiri tanpa digabung 
dengan kegiatan lainnya. 

  √ 
Tim WBS 

9 Kegiatan sosialisasi WBS kepada stakeholders agar dilakukan secara 
khusus/tersendiri tanpa digabung dengan kegiatan lainnya. 

 √ √ 

Tim WBS 

Aspek II. Pemilik Modal 

1 Pemilik Modal agar menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi 
definitif 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir sebagaimana 
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) DAMRI 

√   

 

2 Pemilik modal melakukan penetapan dan pengangkatan anggota Dewan 
Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut 
berakhir. 

√   
 

3 Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP sebaiknya 
dilaksanakan tepat waktu yaitu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari setelah 
diterimanya rancangan RJPP secara lengkap dan telah melewati periode RJPP. 

√ √ √ 

Divisi Strategi 
Korporasi, Divisi 
Operasi, Divisi 
Akuntansi, dan 
seluruh Divisi Kantor 
Pusat 

4 Pengesahan/persetujuan rancangan RKAP atau Revisi RKAP sebaiknya 
dilaksanakan tepat waktu, yaitu tidak melewati tahun anggaran. 

√ √ √ 

Divisi Strategi 
Korporasi, Divisi 
Operasi, Divisi 
Akuntansi, dan 
seluruh Divisi Kantor 
Pusat 

5 Pemilik Modal agar dapat melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan 
terhadap usulan Direksi dalam waktu dekat. 

√   
 

6 Pemilik modal agar melakukan pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan 
persetujuan terhadap Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan, yaitu 6 
(enam) bulan setelah tahun tutup buku. 

√  √ 
 



 

 

Aspek III. Dewan Pengawas 

1 Perusahaan menuangkan Rencana Pelaksanaan dan Pelatihan Dewan 
Pengawas dalam RKA Tahunan dengan merincikan jenis dan waktu pelatihan. 

 √  
Sekretaris Dewan 
Pengawas 

2 Dewan Pengawas agar membuat laporan hasil pelatihan yang telah dijalani oleh 
anggota Dewan Pengawas. 

 √  
Sekretaris Dewan 
Pengawas 

3 Membuat mekanisme pengambilan keputusan Dewan Pengawas yang mengatur 
standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 
usulan Direksi. 

 √  

 

4 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan harus memuat indikator kinerja 
utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan 
pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. 

 √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

5 Sekretaris Dewan Pengawas agar mendokumentasikan adanya hasil telaah 
rancangan RJPP sesuai dengan ketentuan risalah Rapat Dewan Pengawas.  √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

6 Penyusunan RJPP harus sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan, yaitu 
60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP, Perusahaan wajib 
menyampaikan RJPP periode berikutnya. 

 √ √ 

Sekretaris Dewan 
Pengawas, Divisi 
Strategi Korporasi, 
dan Divisi Akuntansi. 

7 Pemberian tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Pengawas sesuai 
dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI Pasal 67 ayat 2. 

 √  

 

8 Dewan Pengawas sebaiknya membuat simpulan keselarasan antara RKAP 
dengan RJPP.  √  

 

9 Dewan Pengawas agar melakukan telaah khusus terkait kebijakan/rancangan 
dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.  √  

Dukungan dari Divisi 
Satuan Pengawasan 
Intern. 
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10 Dewan Pengawas agar melakukan telaah khusus terkait kebijakan/rancangan 
dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan (termasuk rencana kerja unit 
manajemen risiko). 

 √  

Dukungan dari Divisi 
Manajemen Risiko 

11 Dewan Pengawas agar melakukan telaah terhadap bidang sistem teknologi 
informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah 
ditetapkan/Master Plan Teknologi Informasi. 

 √  

Dukungan dari Divisi 
Teknologi Informasi 

12 Dewan Pengawas agar melakukan proses telaah terhadap rencana promosi 
dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi.  √  

 

13 Board Manual agar memuat kebijakan Dewan Pengawas mengenai pengawasan 
dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta 
pelaksanaannya. 

 √  

Divisi Sekretaris 
Perusahaan, Divisi 
Layanan Pengadaan 

14 Dewan Pengawas agar melakukan telaah terhadap kebijakan pengadaan barang 
dan jasa beserta pelaksanaannya.  √  

Dukungan dari Divisi 
Layanan Pengadaan 

15 Dewan Pengawas agar melakukan telaah terhadap kebijakan mutu dan 
pelayanan beserta pelaksanaannya.  √  

Dukungan dari Divisi 
Pelayanan 

16 Dewan Pengawas agar secara konsisten melaporkan hasil evaluasi/pembahasan 
tersebut kepada RPB dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh 
Dewan Pengawas semesteran dan tahunan serta didokumentasikan secara baik. 

 √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

17 Laporan Dewan Pengawas memuat pencapaian perusahaan mencakup 
pemenuhan program kerja sesuai RKAP tahun terkait  √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

18 Kebijakan dan prosedur Dewan Pengawas harus mengatur tentang prosedur 
penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor dalam 
bentuk SOP. 

 √  

 



 

 

19 Membuat kebijakan Dewan Pengawas dan SOP yang mengatur tentang 
pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang 
diterima oleh Dewan Pengawas. 

 √  

Organ Dewan 
Pengawas 

20 Perusahaan agar mengatur waktu tentang tingkat kesegeraan Dewan Pengawas 
dalam membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan yang dituangkan dalam 
Board Manual. 

 √  

Organ Dewan 
Pengawas 

21 Dewan Pengawas agar melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu. 
 √  

 

22 
Perusahaan meningkatkan kedisiplinan terhadap ketepatan waktu pembuatan 
Laporan GCG setiap tahun.  √ √ 

Sekretaris Dewan 
Pengawas, Divisi 
Sekretariat 
Perusahaan 

23 Dewan Pengawas/Komite Dewan Pengawas agar melakukan evaluasi kinerja 
anggota secara individu sebagaimana tertuang dalam Board Manual Hal 45 
mengenai Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas, yaitu hasil evaluasi terhadap 
kinerja Dewan Pengawas secara keseluruhan dan kinerja masing-masing 
anggota Dewan Pengawas secara individual akan merupakan bagian tak 
terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota 
Dewan Pengawas. 

 √  

 

24 Kebijakan pedoman/tata tertib Rapat Dewan Pengawas agar mengatur 
pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.  √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

25 Kebijakan pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris agar mengatur 
pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RPB terkait 
dengan usulan Direksi. 

 √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

26 Anggota Dewan Pengawas agar aktif menghadiri rapat-rapat Dewan Pengawas 
selama satu tahun.  √  

 

27 Anggota Dewan Pengawas agar membuat laporan terkait tindak lanjut keputusan 
yang dihasilkan dalam setiap rapat.  √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 
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28 Sekretaris Dewan Pengawas agar melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Sekretariat Dewan Pengawas secara maksimal, terutama mencakup kegiatan 
administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Pengawas. 

 √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

29 Sekretaris Dewan Pengawas agar melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Sekretariat Dewan Pengawas secara maksimal, terutama mencakup 
penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan 
Pengawas dengan Pemilik Modal, Direksi, maupun pihak-pihak terkait lainnya. 

 √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

30 Sekretaris Dewan Pengawas agar melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Sekretariat Dewan Pengawas secara maksimal, terutama mencakup penyediaan 
data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Pengawas dan komite-komite di 
lingkungan Dewan Pengawas  yang berkaitan dengan: (a) monitoring tindak lanjut 
hasil keputusan, rekomendasi, dan arahan Dewan Pengawas; (b) bahan/materi 
yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola 
Perusahaan; (c) dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-
hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan 
Pengawas  sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang 
dilakukan oleh Direksi. 

 √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

31 Sekretaris Dewan Pengawas agar melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Sekretariat Dewan Pengawas secara maksimal, terutama mencakup 
pengumpulan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan 
Dewan Pengawas  dan tenaga ahli Dewan Pengawas untuk keperluan Dewan 
Pengawas. 

 √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

32 Pengadministrasian surat keluar dan surat masuk ke Dewan Pengawas, dan 
dokumen lainnya diatur secara terstruktur dan tertib.  √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

33 Pendokumentasian atas hasil Rapat Dewan Pengawas agar dapat dilakukan 
secara memadai, meliputi:  

a. Risalah Rapat agar dibuat untuk setiap Rapat Dewan Pengawas. 
b. Risalah rapat mencantumkan dinamika Rapat dan hasil evaluasi 

pelaksanaan keputusan Rapat sebelumnya, serta keputusan Rapat.  

 √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 



 

 

c. Setiap anggota Dewan Pengawas agar dapat menerima salinan risalah 
Rapat terlepas dari status kehadiran anggota.  

d. Validasi risalah Rapat dilakukan sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan 
atau maksimal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat selesai 
dilaksanakan.  

e. Risalah Rapat asli agar disimpan di Perusahaan.  
f. Risalah Rapat asli agar dapat diakses oleh seluruh angota Dewan 

Pengawas.  

34 Sekretaris Dewan Pengawas agar dapat meningkatkan kinerja dalam hal 
menyediakan data/informasi terkait dengan monitoring hasil keputusan, 
rekomendasi, dan arahan Dewan Pengawas. 

 √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

35 Sekretaris Dewan Pengawas agar dapat meningkatkan kinerja dalam hal 
menyediakan bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan 
Direksi dalam mengelola Perusahaan. 

 √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

36 Sekretaris Dewan Pengawas agar dapat meningkatkan kinerja dalam hal 
menyediakan data/informasi yang berkaitan dengan dukungan administrasi dan 
monitoring yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan 
atau rekomendasi dari Dewan Pengawas  sehubungan dengan kegiatan 
pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. 

 √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

37 Program kerja tahunan Komite Audit dan Komite Pemantauan Manajemen 
Risiko agar memuat telaah untuk self-assessment kinerja Komite.  √  

Komite Audit, Komite 
Pemantauan 
Manajemen Risiko 

Aspek IV. Direksi 

1 Perusahaan membuat SOP/pedoman tata cara yang mengatur proses 
pengenalan Direksi di lingkungan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.   √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan 

2 Rencana Kerja dan Anggaran Direksi agar memuat tentang kegiatan pelatihan 
bagi anggota Direksi setiap tahunnya secara jelas dan terperinci meliput jenis, 
waktu, dan biaya program kegiatan pelatihan. 

  √ 

Divisi Pengembangan 
Organisasi, Divisi 
Sekretariat 
Perusahaan 
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3 Perusahaan membuat business mapping untuk mengetahui seluruh proses bisnis 
inti Perusahaan sehingga dapat dilakukan pengecekan dan analisis terhadap 
SOP yang menjadi bisnis inti Perusahaan. 

  √ 

Divisi Strategi 
Korporasi dan Divisi 
Pengembangan 
Usaha 

4 Masing-masing Unit Kerja harus mampu melaksanakan bisnis sesuai dengan 
SOP yang telah ditetapkan. 

  √ 

Seluruh Divisi Kantor 
Pusat, Divisi 
Regional, dan Kantor 
Cabang 

5 Divisi terkait agar dapat menindaklanjuti hasil peninjauan dan revisi yang 
diberikan oleh Direksi serta membuatkan laporan hasil tindak lanjut peninjauan 
masing-masing Divisi. 

  √ 

Seluruh Divisi Kantor 
Pusat, Divisi 
Regional, dan Kantor 
Cabang 

6 Risalah Rapat dengan Dewan Pengawas dan Menteri/Pemilik Modal harus 
terdokumentasikan dengan baik sebagai bukti pelaksanaan suatu kegiatan.   √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan 

7 Penyampaian rancangan RJPP kepada Pemilik Modal harus dilakukan tepat 
waktu atau sesuai ketentuan jadwal yang ditentukan, yaitu maksimal pada 31 
Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan.  √ √ 

Divisi Strategi 
Korporasi, Divisi 
Akuntansi, dan Divisi 
Sekretariat 
Perusahaan 

8 Perusahaan membuat SOP mengenai tata cara pelaksanaan promosi, demosi, 
dan mutasi di Perusahaan.   √ 

Divisi Kapital Manusia 

9 Perusahaan agar dapat mengisi beberapa jabatan yang kosong dalam organisasi 
didukung dengan upaya-upaya dalam rangka mengisi jabatan yang kosong 
dalam struktur organisasi Perusahaan dengan membuat daftar talent, internal job 
posting, dan assessment.  

Sampai tahun 2020 masih belum didapatkan calon kandidat yang diputuskan 
untuk mengisi beberapa jabatan tersebut. Namun pada praktiknya setiap jabatan 
yang belum terpenuhi/kosong, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatan 
tersebut di tanggung oleh Pelaksana Harian (PLH) yang ditetapkan oleh pihak 
SDM. 

  √ 

Divisi Kapital Manusia 



 

 

10 Dewan Pengawas agar dapat memberikan arahan terkait rencana promosi dan 
mutasi satu level jabatan di bawah Direksi.  √ √ 

Divisi Kapital Manusia 

11 Prosedur operasional standar atas pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit 
dan jabatan (struktural) dalam Perusahaan pada implementasinya tidak terbatas, 
namun sebaiknya mencakup seluruh jajaran level dalam struktur organisasi. 

  √ 

Divisi Kapital Manusia 

12 Setiap Divisi agar dapat menjadikan meningkatkan kinerja yang mampu 
mendorong tercapainya target kinerja untuk setiap posisi kedudukan dalam 
struktur organisasi Perusahaan. 

  √ 

Seluruh Divisi Kantor 
Pusat, Divisi 
Regional, dan Kantor 
Cabang 

13 Direksi sebaiknya memiliki tingkat pencapaian target kinerja secara individu. 

  √ 

Divisi Kapital 
Manusia, Divisi 
Sekretariat 
Perusahaan 

14 Divisi Teknologi Informasi wajib membuat dan mendokumentasikan ITMP dan 
ITDP, khusus ranah teknologi informasi yang sah dan terencana.   √ 

Divisi Teknologi 
Informasi 

15 Perusahaan menelaah kembali buku panduan dan melakukan penyesuaian 
dengan perkembangan dalam pengembangan sistem e-office dan e-ticketing 
DAMRI. 

  √ 

Divisi Teknologi 
Informasi 

16 Divisi Teknologi Informasi agar membuat Master Plan secara terpisah dari Divisi 
Perencanaan dan Pengembangan.   √ 

Divisi Teknologi 
Informasi 

17 Perusahaan mengarahkan untuk setiap Divisi/Divisi Regional/Cabang untuk 
membuat dan mendokumentasikan laporan tindak lanjut atas 
usulan/rekomendasi dari Hasil Audit setiap tahunnya. 

  √ 

Divisi Satuan 
Pengawasan Intern, 
seluruh Divisi Kantor 
Pusat, Divisi 
Regional, dan Kantor 
Cabang 

18 Perusahaan harus membuat standardisasi dalam penulisan laporan kegiatan 
untuk masing-masing divisi/unit kerja. 

  √ 

Divisi Strategi 
Korporasi, Divisi 
Sekretariat 
Perusahaan 
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19 Perusahaan membuat Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perum DAMRI yang 
mengacu pada peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu Per-
08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN. 

  √ 

Divisi Layanan 
Pengadaan 

20 Perusahaan membuat ketentuan mengenai kriteria informasi terkait kebijakan 
pengadaan barang dan jasa yang diperbolehkan untuk diakses secara umum 
(pemasok/calon pemasok). 

  √ 

Divisi Layanan 
Pengadaan 

21 Setiap divisi/unit kerja membuat Rencana Pengadaan Divisi dan dituangkan 
dalam RKAP tahunan. 

  √ 

Divisi Layanan 
Pengadaan, seluruh 
Divisi Kantor Pusat, 
Divisi Regional, dan 
Kantor Cabang 

22 Divisi Layanan Pengadaan dalam hal pengadaan barang dan jasa agar dapat 
membuat laporan hasil tindak lanjut (bila ada) dari Hasil Audit oleh Kantor 
Akuntan Publik (KAP). 

  √ 

Divisi Layanan 
Pengadaan 

23 Divisi Pengembangan Organisasi agar melakukan tindak lanjut atas hasil 
Evaluasi Pelatihan Karyawan.   √ 

Divisi Pengembangan 
Organisasi 

24 Perusahaan membuat SOP yang mengatur Sistem Pelaksanaan Program 
Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Perum DAMRI.   √ 

Divisi Pengembangan 
Organisasi  

25 Perusahaan harus melakukan evaluasi rutin serta menindaklanjuti temuan 
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan K3 setiap tahunnya.   √ 

Divisi Keselamatan 

26 Divisi Pengembangan Organisasi agar memanfaatkan hasil penilaian 
performance appraisal karyawan secara maksimal dengan melakukan analisis 
kemampuan secara soft skill, hard skill, juga kompetensi karyawan. 

   

Divisi Pengembangan 
Organisasi 

27 Perusahaan membuat program sosialisasi khusus mengenai kebijakan 
pemberian reward and punishment yang mencakup seluruh karyawan di 
lingkungan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI secara berkala untuk 

  √ 
Divisi Kapital Manusia 



 

 

meningkatkan motivasi dan semangat pekerja dan juga menanamkan 
kedisiplinan serta tanggung jawab para Insan Perusahaan. 

28 Perusahaan agar dapat meningkatkan penerapan sistem reward kepada 
karyawan individu secara konsisten.   √ 

Divisi Kapital Manusia 

29 Perlu dilakukan tinjauan kembali terhadap SK.1382/HK.001/DAMRI-2017 tentang 
Pemberlakuan Pedoman Pengungkapan Informasi di Lingkungan Perusahaan 
Umum (Perum) DAMRI mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.   √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan 

30 Kebijakan Akuntansi yang belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten 
meskipun telah dilakukan sosialisasi kepada Cabang mencerminkan bahwa 
Perusahaan perlu melakukan pengembangan SDM yang mampu meningkatkan 
motivasi dan kedisiplinan karyawan agar kinerja setiap proses bisnis tetap terjaga 
dengan baik. 

  √ 

Divisi Akuntansi 

31 Perusahaan agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembuatan 
laporan keuangan triwulan dan tahunan sesuai dengan SAK yang berlaku di 
Indonesia dan diterbitkan tepat waktu. 

  √ 

Divisi Akuntansi 

32 Perusahaan sebaiknya memiliki Buku ISO versi original. 
  √ 

Divisi Keselamatan 
dan Divisi Manajemen 
Risiko 

33 Sosialisasi mengenai Manajemen Risiko perlu dilakukan secara berkala untuk 
dapat terus meningkatkan pengetahuan dan skill karyawan dalam membuat Risk 
Register. 

  √ 

Divisi Manajemen 
Risiko 

34 Penyusunan Program Manajemen Resiko sebaiknya telah mempertimbangkan 
untuk dilakukan pengukuran Maturitas Manajemen Risiko.   √ 

Divisi Manajemen 
Risiko 

35 Perusahaan perlu membuat kebijakan mengenai pembuatan Risk Based Audit 
untuk cabang yang melibatkan koordinasi antara Akuntansi/Keuangan-

  √ 

Divisi Manajemen 
Risiko, Divisi Satuan 
Pengawasan Intern, 
dan Divisi Akuntansi 
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Manajemen Risiko-Satuan Pengawasan Intern sebagai dasar pemeriksaan ke 
kantor cabang. 

36 Perusahaan perlu melakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup 
dalam penanganan limbah bus/Perusahaan dan hal-hal terkait lainnya.   √ 

Divisi Keselamatan  

37 Perusahaan perlu meningkatkan mekanisme penanganan keluhan melalui 
customer call dan kanal sosial media.   √ 

Divisi Pelayanan  

38 Perusahaan perlu membuatkan laporan terkait keluhan yang masuk dan 
penyelesaian terhadap keluhan.   √ 

Divisi Pelayanan  

39 Perusahaan agar membuat hasil tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan 
dari survei kepuasan pelanggan.   √ 

Divisi Pelayanan 

40 Perusahaan agar dapat meningkatkan pelayanan yang berdampak pada tingkat 
kepuasan pelanggan setiap tahunnya.   √ 

Divisi Pelayanan 

41 Perusahaan membuat SOP mengenai proses seleksi calon pemasok 
barang/jasa.   √ 

Divisi Layanan 
Pengadaan 

42 Perusahaan membuat kebijakan yang mengatur parameter dan metode penilaian 
pemasok   √ 

Divisi Layanan 
Pengadaan 

43 Perusahaan membuat kebijakan yang mengatur parameter penilaian dan metode 
survei tingkat kepuasan pemasok.   √ 

Divisi Layanan 
Pengadaan 

44 Perusahaan membuat kebijakan/surat keputusan dan SOP yang mengatur 
tentang metode penilaian pengukuran kepuasan karyawan di lingkungan 
Perusahaan Umum (Perum) DAMRI. 

  √ 
Divisi Pengembangan 
Organisasi dan Divisi 
Kapital Manusia 

45 Perusahaan agar dapat menindak lanjuti perbaikan dari hasil survei tingkat 
kepuasan karyawan di lingkungan Perum DAMRI yang tertuang dalam laporan 
tindak lanjut/output dari bukti tindak lanjut perbaikan. 

  √ 
Divisi Pengembangan 
Organisasi dan Divisi 
Kapital Manusia 



 

 

46 
Perusahaan agar menuangkan hasil dari tindak lanjut evaluasi kebijakan-
kebijakan yang terdapat dalam Perusahaan. 

  √ 
Seluruh Divisi Kantor 
Pusat, Divis Regional, 
dan Kantor Cabang 

47 Perusahaan agar melakukan sosialisasi mengenai mekanisme pengaduan WBS    Tim WBS 

48 Perusahaan agar membuat kebijakan tentang tanggung jawab dan lingkungan 
perusahaan yang isinya merupakan penjabaran dari Pasal 74 UU Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait lainnya. 

  √ 
Divisi Sekretariat 
Perusahaan 

49 Perusahaan agar meningkatkan efektivitas kegiatan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan Perusahaan. 

  √ 
Divisi Sekretariat 
Perusahaan 

50 Penyampaian laporan manajemen triwulanan kepada Dewan Pengawas agar 
disampaikan tepat waktu. 

  √ 

Divisi Strategi 
Korporasi, Divisi 
Akuntansi, dan Divisi 
Sekretariat 
Perusahaan 

51 Penyampaian laporan manajemen tahunan kepada Dewan Pengawas agar 
disampaikan tepat waktu. 

  √ 

Divisi Strategi 
Korporasi, Divisi 
Akuntansi, dan Divisi 
Sekretariat 
Perusahaan 

52 Perusahaan membuat pedoman/tata tertib Rapat Direksi, harus mengatur 
evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.   √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan 

53 Perusahaan membuat pedoman/tata tertib Rapat Direksi, harus mengatur 
pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Pengawas.   √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan 

54 Sekretaris Perusahaan membuat penetapan jadwal rutin Direksi per tahunnya. 
  √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan 

55 Perusahaan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada tenaga auditor 
Perusahaan atau melakukan pengangkatan pegawai baru yang menguasai 
bidang pengadaan barang/jasa dan bidang teknologi informasi  

  √ 

Divisi Satuan 
Pengawasan Intern 

56 Perusahaan agar membentuk formasi menyesuaikan kebutuhan Divisi Sekretaris 
Perusahaan   √ 

Divisi Kapital Manusia 
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57 Sekretaris Perusahaan agar dapat mengkoordinasikan penyusunan Laporan 
Manajemen Triwulanan dan Tahunan.   √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan 

58 Perusahaan agar melakukan penyampaian Laporan Manajemen Tahunan tepat 
waktu, yaitu tidak lebih dari 2 (dua) bulan setelah tahun tutup buku berakhir.   √ 

Divisi Akuntansi, 
Divisi Strategi 
Korporasi 

59 Perusahaan meningkatkan kedisiplinan terhadap ketepatan waktu penyampaian 
laporan-laporan dan informasi yang relevan lainnya kepada Direksi.   √ 

Divisi Akuntansi, 
Divisi Strategi 
Korporasi 

60 Setiap risalah Rapat Direksi sebaiknya menambahkan hasil evaluasi atas 
pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.   √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan 

61 Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan oleh 
Direksi   √ 

 

62 Pemanggilan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dilakukan tepat waktu, yaitu 
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Pembahasan Bersama 
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal 
Rapat Pembahasan Bersama/Keputusan Pemilik Modal untuk 
pengesahan/persetujuan RKAP agar dilaksanakan paling lambat pada akhir 
tahun sebelum tahun anggaran berjalan. 

√ √ √ 

 

63 Meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan pengesahan RJPP dan RKAP oleh 
RPB. √ √ √ 

Divisi Strategi 
Korporasi dan Divisi 
Akuntansi. 

64 Meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan pengesahan RJPP dan RKAP oleh 
RPB √ √ √ 

Divisi Strategi 
Korporasi dan Divisi 
Akuntansi. 

65 Panggilan/Undangan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) harus mencakup: (1) 
informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RPB; (2) rincian RKAP 
dan/atau RJPP. 

  √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan 

66 Risalah Rapat Direksi harus terdokumentasi dengan baik sebagai bukti 
pelaksanaan.   √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan 



 

 

Aspek V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi 

1 Perusahaan menetapkan kebijakan tentang pengendalian informasi Perusahaan 
yang juga memuat tentang prosedur pengungkapan informasi Perusahaan 
kepada stakeholders. 

  √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan 

2 Perusahaan membuat kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhiran website 
Perusahaan. 

  √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan dan 
Divisi Teknologi 
Informasi 

3 Laporan Tahunan agar memuat mengenai aspek pemasaran atas produk dan 
jasa Perusahaan yang meliputi pangsa pasar. 

  √ 

Divisi Pengembangan 
Usaha, Divisi 
Komersial dan 
Pemasaran 

4 Laporan Tahunan agar memuat informasi material, antara lain mengenai 
investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, dan restrukturisasi hutang/modal.   √ 

Divisi Akuntansi dan 
Divisi Pengendalian 
Keuangan 

5 Laporan Tahunan agar meuat uraian Dewan Pengawas agar memuat antara lain: 
(1) frekuensi pertemuan; (2) tingkat kehadiran Dewan Pengawas dalam 
pertemuan. 

 √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas 

6 Laporan Tahunan agar memuat uraian Direksi belum memuat antara lain: (1) 
pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Direksi, 
yang meliputi gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari 
perusahaan yang bersangkutan; (2) program pelatihan dalam rangka 
meningkatkan kompetensi Direksi. 

  √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan 

7 Laporan Tahunan harus memuat uraian frekuensi pertemuan dan tingkat 
kehadiran Komite Audit dan laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit.  √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas, Komite 
Audit 

8 Laporan Tahunan harus memuat uraian pelaksanaan kegiatan Komite 
Pemantauan Manajemen Risiko dan frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran 
Komite Pemantauan Manajemen Risiko. 

 √  

Sekretaris Dewan 
Pengawas, KPMR 
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9 Laporan Tahunan agar memuat raian tentang Unit Audit Internal agar mencakup 
antara lain penjelasan tentang Piagam Audit Internal.   √ 

Divisi Satuan 
Pengawasan Intern 

10 Laporan Tahunan agar memuat uraian mengenai manajemen risiko 
Perusahaan agar sepenuhnya mencakup antara lain: (1) penjelasan mengenai 
risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh 
fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, 
ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah); 
(2) upaya untuk mengelola risiko tersebut. 

  √ 

Divisi Manajemen 
Risiko 

11 Laporan Tahunan harus memuat uraian mengenai aktivitas dan biaya yang 
dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan 
Perusahaan, terutama mengenai komitmen Perusahaan terhadap perlindungan 
konsumen mencakup antara lain informasi tentang biaya yang telah dikeluarkan. 

  √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan, Divisi 
Akuntansi 

12 Laporan Tahunan harus memuat uraian mengenai aktivitas dan biaya yang 
dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan 
terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) 
sertifikasi atas pengelolaan lingkungan; (2) biaya yang telah dikeluarkan. 

  √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan, Divisi 
Akuntansi 

13 Perusahaan agar berpartisipasi dalam CSR (Sustainability Reporting Award). 
  √ 

Divisi Sekretariat 
Perusahaan 
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