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DAMRI Indonesia

“Dengan ini kami menyatakan akan berupaya
memberikan pelayanan informasi publik yang berkaitan
dengan penyediaan, pendokumentasian, dan pelayanan
informasi yang diperlukan oleh publik terhadap Perum
DAMRI untuk mewujudkan komitmen keterbukaan
informasi dan kami siap menerima sanksi sesuai
perundangan-undangan yang berlaku.”
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KONSISTENSI MENJADI BUMN YANG INFORMATIF

ii

Laporan PPID 2021

SAMBUTAN PPID

Era keterbukaan yang mengiringi Reformasi
pada
semakin menimbulkan kesadaran
akan terbukanya akses informasi dari
berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan
akses menuju informasi publik diperlukan
oleh mereka yang berkecimpung dalam
bidang sosial, lingkungan, gerakan anti
korupsi, hak asasi manusia, dan pers
yang sering mengalami kesulitan saat
mengakses berbagai informasi dari
lembaga pemerintah, dengan dalih
rahasia negara. Meski demikian,
Sidik Pramono
keterbukaan informasi untuk publik
Sekretaris Perusahaan
telah tercantum dalam beberapa
Atasan PPID Perum DAMRI
peraturan yang disahkan sebelum
era Reformasi tersebut.
Sejak mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Pemerintah, akhirnya
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ditandatangani Presiden dan
diundangkan pada
April
dengan Nomor UU
Tahun
. Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang
dikelompokkan menjadi Badan Publik merupakan salah satu isi muatan RUU
yang sangat menguras waktu dan tenaga saat pembahasannya. Seluruh
materi UU KIP mulai berlaku sejak Mei
.
Sebagai bentuk kepatuhan atas UU KIP, DAMRI siap menerapkan keterbukaan
informasi publik demi terciptanya kinerja yang jujur dan bersih.
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TIMELINE PPID PERUM DAMRI
2020
• Pembaruan website khusus PPID (ppid.damri.co.id)

2021
• Penerbitan Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Informasi
Publik Perum DAMRI
• Mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2021 oleh Komisi Informasi
Pusat.
26 Oktober 2021, DAMRI meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi
Publik Untuk Badan Publik dengan Kategori “Cukup Informatif”

2022
• Re-design website khusus PPID (ppid.damri.co.id)
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IDENTITAS PERUSAHAAN
Nama Perusahaan

Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

Merek Dagang

DAMRI

Jenis/Badan Hukum Perusahaan

Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

Bidang Usaha

Pengusahaan jasa angkutan jalan, baik
penumpang dan barang untuk umum

Produk/Jasa

Angkutan Bandara
Angkutan Antar Kota
Angkutan Perkotaan
Angkutan Lintas Batas Negara
Angkutan Perintis
Angkutan Paket/Barang
Angkutan Travel/Pariwisata

Tanggal Pendirian

November

Tanggal Beroperasi

November

Dasar Hukum Pendirian

Kepemilikan

Pemerintah Indonesia
Jln. Matraman Raya No.

Alamat Kantor Pusat
Kontak

Wilayah Kerja
(per Desember

Jumlah Karyawan

- Maklumat Menteri Perhubungan RI
Tahun
No.
- Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun
- Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun
- Peraturan Pemerintah Nomor Tahun
- Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun
- Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun

Jakarta Timur

, Hunting
humas@damri.co.id
www.damri.co.id
@damriindonesia
@damriindonesia
@damriindonesia
)

Seluruh Wilayah Indonesia
Kantor Pusat
Kantor Divisi Regional
57 Kantor Cabang
2019 = 5.363
2020 = 5.107
2021 = 4.349
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LAYANAN INFORMASI
DAMRI pada tahun 2021 tidak menerima permintaan Informasi Publik
alias nihil.
Hal tersebut disebabkan karena pemohon informasi lebih banyak
melakukan permintaan informasi terkait produk bisnis (rute/trayek),
yang dikirimkan melalui media sosial, email Customer Service, dan
call center pada
(permohonan tanpa formulir).

Permintaan
Informasi Publik

Pelayanan keluhan pelanggan dan permintaan informasi merupakan salah
satu hal yang harus diperhatikan oleh manajemen Perusahaan demi
menjaga citra baik Perusahaan. Pelayanan call center pada DAMRI available
jam. Dengan hal demikian, pelayanan kepada pelanggan DAMRI dalam
menerima keluhan ataupun pertanyaan sangat terjaga dengan baik.

Permintaan Informasi
Via Call Center

3054
2632
2172
1540

2282

2973

2826
2521

1873

1755
1472

678

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September
November
Oktober
Desember
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Nilai-nilai utama Perusahaan mengikuti amanat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu AKHLAK yang
merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Ketentuan tersebut termuat
dalam Surat Edaran
tentang Nilai-nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia BUMN
tertanggal Juli
yang menjadi pedoman kerja seluruh BUMN di bawah Kementerian BUMN.
AKHLAK sejalan dan memperkuat nilai-nilai utama DAMRI yang dianut selama ini, yaitu SMILE yang merupakan dari
akronim dari Smart, Motivation, Innovation, Learning, dan Ethics and Integrity. “Dengan SMILE, DAMRI jalankan
AKHLAK” adalah kalimat aﬁrmasi yang digunakan untuk internalisasi nilai-nilai utama Perusahaan tersebut kepada
para pemangku kepentingan.

Visi
Misi

Menjadi perusahaan transportasi kelas dunia yang handal, berkinerja unggul, dan berkelanjutan.
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.
Mengembangkan diversiﬁkasi usaha guna mendukung cara bisnis Perusahaan.
“dengan SMILE, DAMRI jalankan AKHLAK”

Smart

Cekatan, cerdas, tangguh, dan semangat mencapai kinerja

Motivation

Motivasi bekerja sama dan teamwork dalam kerja

Innovation

Inovasi dan perbaikan berkesinambungan

Learning

Profesional dan kinerja yang optimum

Ethics and Integrity

Etika kerja dan tanggung jawab utuh dalam berkarya

Amanah

Integritas, tulus, konsisten (integrity, honest, and consistent), dapat dipercaya

Kompeten

Kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya

Harmonis

Peduli (caring), perbedaan (diversity)

Loyal

Komitmen, dedikasi (rela berkorban), dan kontribusi

Adaptif

Inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif

Kolaborasi

Ketersediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik
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PROFIL DAMRI
Sejak Indonesia merdeka, DAMRI telah berkontribusi dalam membangun
konektivitas transportasi darat. 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 ( TP). 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.
Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan
pelabuhan yang sangat pesat berimbas pada peluang bagi
penyedia layanan transportasi untuk dapat menjangkau
seluruh infrastruktur yang telah terbangun. Kondisi
tersebut membuka peluang peningkatan dan
pengembangan layanan Perum DAMRI. Kondisi
lingkungan bisnis yang berkembang sangat dinamis,
kompetitif, dan kompleks yang diakibatkan berbagai
faktor seperti globalisasi, deregulasi, liberalisasi,
perkembangan teknologi, orientasi pasar, dan faktor-faktor
lainnya, mendorong Perum DAMRI untuk senantiasa
berubah dan beradaptasi dengan dinamika lingkungan bisnis
dalam semangat “business not as usual” dan “out of the box” yang
didukung sumberdaya manusia yang berkompeten dan beretos kerja tinggi.
Sesuai dengan visi dan misi, DAMRI secara berkesinambungan melakukan pemutakhiran proses bisnis 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. Dalam menyikapi kondisi pandemi Covid- , DAMRI senantiasa memberlakukan standar
protokol kesehatan secara ketat untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan K, yaitu
Ketepatan, Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan, dan Kesehatan bagi pelanggan dan karyawan.
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ALUR PENGAJUAN INFORMASI PUBLIK

1

Pemohon
mengajukan
informasi publik
melalui kanal
ppid.damri.co.id
atau melalui
email PPID
ppid@damri.co.id

2

3

Pemohon
melengkapi
formulir
permohonan
informasi publik

Pemohon
menerima tanda
terima pengajuan
informasi publik

Kemudahan yang ditawarkan DAMRI dalam mendapatkan informasi yang berkaitan kinerja, pelayanan maupun
informasi lain tentang DAMRI dituangkan dalam mekanisme permintaan informasi melalui berbagai media yang
disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DAMRI.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DAMRI membuka berbagai macam kanal untuk pelayanan
informasi publik, di mana mekanisme permintaan informasi disusun seragam yang bertujuan untuk
mempermudah dan mempercepat akses publik terhadap informasi yang dimohonkan. Pelayanan informasi
publik dilakukan untuk menjamin terwujudnya tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Selain mengatur mengenai permohonan informasi publik di DAMRI, mekanisme pelayanan informasi publik
DAMRI pun mengatur mengenai permohonan keberatan atas pengajuan permohonan informasi publik.
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ALUR PENGAJUAN KEBERATAN
INFORMASI PUBLIK

1

Pemohon
mengajukan
keberatan atas
permohonan
informasi publik
melalui kanal
ppid.damri.co.id
atau melalui email
ppid@damri.co.id

2

3

Pemohon
melengkapi
formulir keberatan
atas permohonan
informasi publik

Pemohon
menerima tanda
terima pengajuan
keberatan atas
permohonan
informasi publik

DAMRI tetap mempersiapkan mekanisme pengajuan atas keberatan permohonan informasi publik sebagai salah
satu standar dalam pelayanan informasi publik, sebagaimana juga tercantum dalam Surat Keputusan Direksi
DAMRI Nomor : 5389.01 /HK.003 /SK /00 /DU /2021 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
Keberatan atas Informasi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.
Selain untuk memenuhi standar tersebut, mekanisme pengajuan pelayanan informasi ini disediakan dalam
rangka evaluasi atas pelayanan informasi publik yang telah dĳalankan.
Pengajuan keberatan informasi publik yang ditampung berguna sebagai acuan dalam penentuan Daftar Informasi
Publik ke depan maupun perbaikan pelayanan informasi yang sudah ada.
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PPID DAMRI

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor
Tahun
tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya
memudahkan masyarakat memperoleh informasi, DAMRI sebagai operator transportasi darat telah
mengimplementasikannya melalui berbagai aksi nyata demi terwujudnya pelayanan informasi yang prima dan
memberikan kepuasan kepada publik.
Aksi nyata yang telah dilakukan DAMRI adalah:
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Keputusan Direksi Nomor
tanggal
Agustus
tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Perum DAMRI;
Pembukaan kanal media sosial, email layanan, dan call center;
Pembuatan website khusus PPID;
Pembukaan kanal layanan informasi melalui website dan email PPID di ppid@damri.co.id .

Laporan PPID 2021

STRUKTUR PPID DAMRI
Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor
tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Perum DAMRI tanggal
Agustus
, berikut uraian pengelola
Kantor Pusat DAMRI:

Atasan PPID
Bertugas dan bertanggung jawab dalam :
• Menyetujui kebijakan dan pengklasifikasian mengenai
informasi publik Perusahaan yang ditetapkan
oleh PPID ;
• Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon Informasi Publik.

PPID
Bertanggung jawab dalam :
• Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan
pengamanan informasi;
• Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
• Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan
sederhana;
• Penetapan prosedur operasional penyebarluasan
Informasi Publik;
• Pengujian Konsekuensi;
• Pengklasifikasikan Informasi dan/atau pengubahannya;
• Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis
Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik
yang dapat di akses;
• Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan
yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
Informasi Publik.

Sekretaris PPID
Bertugas dan bertanggung jawab dalam :
• Membantu proses penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik
yang diberikan;
• Menyampaikan laporan informasi dan dokumentasi
kepada PPID yang dilakukan paling sedikit 6 (enam)
bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
• Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang
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STRUKTUR PPID DAMRI
Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor
tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Perum DAMRI tanggal
Agustus
, berikut uraian pengelola
Kantor Pusat DAMRI:

Anggota PPID
Bertugas dan bertanggung jawab dalam :
• Bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan
dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik
yang berada di Perusahaan;
• Mengumpulkan serta mengolah bahan dan data komponen
PPID di lingkungan Perusahaan.

Tim Pertimbangan
Menerima laporan PPID yang memuat informasi
mengenai permohonan publik yang sudah dipenuhi
dan menindaklanjuti yang belum dipenuhi.
Memberikan masukan terhadap penolakan permintaan
informasi publik disertai dengan alasan penolakannya.
Memenuhi setiap permohonan informasi sesuai dengan
ketentuan yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
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KONSISTENSI MENJADI
BUMN YANG INFORMATIF
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor
Tahun
tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya
memudahkan masyarakat memperoleh informasi, DAMRI sebagai operator transportasi darat telah
mengimplementasikannya melalui berbagai aksi nyata demi terwujudnya pelayanan informasi yang prima dan
memberikan kepuasan kepada publik.
Aksi nyata yang telah dilakukan DAMRI adalah:
Tunduk kepada Pemerintah melalui Undang-undang Nomor Tahun
, Perum DAMRI menyediakan media utama
dalam penyampaian Informasi Publik melalui portal khusus PPID yang dapat di akses pada ppid.damri.co.id
Melalui pengembangan portak khusus PPID, DAMRI memanfaatkan perkembangan teknologi internet untuk memberikan layanan informasi publik yang lebih luas kepada masyarakat.
Portal khusus PPID layanan informasi publik DAMRI
terdiri atas beberapa bagian:

Layanan informasi terdiri atas beberapa bagian antara
lain, yaitu :

Halaman Utama
Halaman utama akan berisi introducing atau narasi
terkait proﬁl Perusahaan menyangkut visi misi,
maklumat, dan akses untuk informasi publik.

Prosedur permohonan Informasi
Menjelaskan tahapan untuk mengajukan permohonan
informasi, baik melalui website maupun manual.

Proﬁl
Menjelaskan proﬁl Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID), baik dari struktur, regulasi yang
mengatur penunjukan pejabat.
Regulasi
Menjelaskan regulasi yang berkaitan dengan
penyediaan informasi publik yang berhubungan
dengan kebĳakan pemerintah berkaitan dengan
perusahaan
Informasi Publik
Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor
Tahun
, kategori informasi yang disediakan oleh
badan publik antara lain Informasi wajib disediakan
dan diumumkan secara berkala, Informasi wajib
diumumkan secara serta merta, dan Informasi wajib
tersedia setiap saat.

Prosedur Pengajuan Keberatan
Halaman utama akan berisi introducing atau narasi
terkait proﬁl Perusahaan menyangkut visi misi,
maklumat, dan akses untuk informasi publik.
Permohonan Informasi
Sistem permohonan informasi online, berisi form
pengajuan informasi. Pemohon informasi akan mengisi
form online yang tersedia, selanjutnya setelah pemohon selesai mengisi form tersebut, admin akan menerima permohonan informasi dan pemohon akan menerima tanda terima permohonan informasi melalui email
yang didaftarkan.
Pengajuan Keberatan
Selayaknya permohonan informasi, pengajuan keberatan berisi form pengajuan keberatan. Mekanisme
sama dengan permohonan informasi.
Tujuan dibentuknya portal khusus PPID ini antara lain
untuk mempermudah publik dalam mengajukan
permintaan informasi maupun pengajuan keberatan
permintaan informasi publik dan memberikan akses
informasi DAMRI yang lebih ﬂeksibel kepada stakeholder, sehingga terciptanya keterbukaan informasi
yang berkelanjutan.
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Perum DAMRI Kantor Pusat
Divisi Sekretariat Perusahaan

Jalan Matraman Raya No. , RT. / RW.
Palmeriam, Matraman, Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
email : humas@damri.co.id

