
 

SIARAN PERS              

Tingkatkan Penerapan GCG, Elnusa Raih Sertifikasi SMAP 

 
Jakarta, 18 Agustus 2020 - PT Elnusa Tbk (Elnusa) perusahaan nasional penyedia jasa energi secara konsisten menerapkan 

Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Hal tersebut dibuktikan melalui perolehan 

sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dari lembaga sertifikasi internasional SGS 

Indonesia (12/08). Perolehan sertifikasi ini merupakan wujud kepatuhan Elnusa dalam menjalankan bisnis yang profesional 

dan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi penyuapan yang kemungkinan terjadi di lingkungan kerja. 

Penerapan SMAP berbasis SNI ISO 37001:2016 ini akan menjadi panduan bagi Elnusa untuk dapat mengimplementasikan 

dan terus meningkatkan program kepatuhan SMAP dengan tujuan dalam mengambil langkah-langkah awal guna 

mencegah, mendeteksi, maupun mengatasi penyuapan. 

Direktur Utama Elnusa, Ali Mundakir dalam seremoni penyerahan sertifikasi ISO 37001:2016 yang dilaksanakan melalui 

daring mengatakan “Ini adalah komitmen kami untuk menjalankan bisnis dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 

Tantangan saat ini adalah bagaimana Elnusa dapat menerapkan SMAP dalam bisnis sehari-hari. Kami mencoba untuk 

membangun pulau integritas di Elnusa dan pada saat yang sama, harapannya badan usaha lain juga turut membangun 

pulau integritas yang sama dilingkungannya. Dengan demikian diwaktu yang akan datang sistem ini dapat saling terhubung 

antar badan usaha sehingga dapat membangun lingkungan bisnis yang sangat adil.” 

Ali juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan Elnusa yang sudah melakukan tata cara bisnis 

dengan baik, dan menyediakan prosedur dokumen sebagai pembuktian bahwa Elnusa layak untuk dapat menerima 

sertifikasi ini.  

Sertifikasi ini juga menjadi wujud nyata dukungan Elnusa sebagai anak usaha Pertamina yang merupakan salah satu BUMN 

di Indonesia terhadap upaya pencegahan korupsi, sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-

2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Kolusi, Korupsi dan 

Nepotisme (KKN) dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern. 

Manajemen Elnusa mendukung secara penuh dalam memfasilitasi koordinasi SMAP dan membentuk tim Fungsi Kepatuhan 

Anti Penyuapan, Etika dan GCG (FUKAPEG) pada 20 Mei 2020. Tim FUKAPEG bertugas untuk memperkuat komitmen Elnusa 

terhadap etika dan program kepatuhan melalui penerapan kebijakan dan prosedur yang tepat, pelatihan, dan komunikasi.  

“Perolehan sertifikasi ini bukanlah akhir dari sistem anti suap yang telah dilakukan Elnusa, namun ini merupakan babak 

baru, terutama di lingkungan bisnis tempat Elnusa beroperasi. Kami berkomitmen untuk terus menjalankan bisnis dengan 

prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan Saya berharap hal ini akan meningkatkan iklim investasi di Indonesia”. 

Pungkas Ali 

Sekilas Elnusa (IDX: ELSA) 

Elnusa adalah perusahaan solusi total jasa energi dengan kompetensi inti pada jasa hulu migas, jasa distribusi dan logistik energi, serta jasa penunjang. 

Lini jasa hulu migas meliputi jasa seismik (geoscience services: land, transition zone & marine serta data processing), jasa pengeboran & pemeliharaan 

lapangan migas (drilling & oilfield services), jasa engineering, procurement, construction & operation maintenance (EPC-OM). Lini servis jasa distribusi 

dan logistik energi meliputi jasa transportasi BBM, pengelolaan depot, hingga penjualan chemical. Lini jasa penunjang meliputi jasa marine support, 

fabrikasi, hingga manajemen data. Saat ini, Elnusa melayani perusahaan migas nasional maupun internasional, antara lain Pertamina Group, British 

Petroleum, Conoco Phillips, Soco Exploration (Vietnam) Ltd dan lain-lain. Elnusa terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ELSA serta 

memiliki lima anak perusahaan yang mendukung kompetensinya. Informasi lebih lanjut dapat diakses pada www.elnusa.co.id. 
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