Apa itu ISO 37001?
ISO 37001: Sistem Manajemen Anti-Suap (“ISO 37001”) merupakan
sebuah standar yang diterbitkan oleh International Organization for
Standardization (ISO) untuk membantu organisasi dalam menyusun,
menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program kepatuhan antipenyuapan. Standar ini mencakup serangkaian langkah langkah dan
pengendalian yang mewakili praktik anti-penyuapan global yang baik.
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Mengapa ISO 37001 Diperlukan?
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Penyuapan adalah salah satu isu genting global dan nasional Penyuapan
berdampak pada ekonomi biaya tinggi (high-cost economy) dan distorsi dalam
pengambilan Kebijakan publik. Bagi organisasi, penyuapan dapat merusak nilai
organisasi dan membahayakan personel organisasi serta para pemangku
kepentingan eksternal. Keberadaan ISO 37001 sebagai sebuah standar anti
penyuapan diakui dan diterima secara global akan membantu organisasi dalam
menjawab kebutuhan untuk mengelola risiko penyuapan..

Apakah Kepatuhan terhadap ISO 37001 bersifat wajib ?
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1. Berdasarkan Surat Kementrian BUMN No. S-17/S.MBU/02/2020 Tanggal
17 Februari 2020 Perihal Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti
Penyuapan di BUMN yang menyatakan bahwa semua BUMN wajib
melakukan sertifikasi ISO 37001 dan;
2. Berdasrkan Fax Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No.
0367/C00000/2020-S0 Tanggal 16 September 2020 Perihal Arahan
implementasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP) di lingkungan PT Pertamina (Persero) yang mewajibkan seluruh
Direksi Subholding dan Anak Perusahaan untuk mengimplementasikan ISO
37001:2016 SMAP
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Siapa saja yang dapat menerapkan ISO 37001?
ISO 37001 bersifat fleksibel dan dapat diterapkan untuk berbagai jenis
organisasi, terlepas dari ukuran, sektor, struktur, kondisi geografis, atau
yurisdiksi. Standar ini berlaku untuk organisasi kecil, menengah, dan besar,
serta bagian dari organisasi. Di sektor swasta, ISO 37001 dapat digunakan
oleh perusahaan bisnis serta organisasi nirlaba dan non-pemerintah. ISO
37001 juga dapat digunakan di organisasi sektor publik.
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Apakah ISO 37001 memerlukan sistem manajemen yang
berdiri sendiri?
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Organisasi dapat memilih untuk menerapkan ISO 37001 sebagai sistem
manajemen terpisah atau bagian terintegrasi dari keseluruhan kepatuhan sistem
manajemen organisasi. Implementasi ISO 37001 di PGE, terintegrasi dalam
Geothermal Integrated Management System (GIMS).

Apa manfaat penerapan ISO 37001 bagi organisasi dan
personil ?
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No

Organisasi

1

Meminimalisir
tinggi,

ekonomi

2

Meningkatkan kepercayaan
pemangku kepentingan
(stakeholders) terhadap
organisasi,

Personel Organisasi
biaya

Memberikan panduan yang jelas
dalam bertindak dan berperilaku,
Personel dapat terhindar dari
hukuman pidana.

Apakah penerapan ISO 37001 melindungi organisasi dari risiko
tuntutan hukum jika terjadi suap oleh personel atau mitranya?
Penerapan Standar, dengan atau tanpa sertifikasi, tidak memberikan jaminan
perlindungan absolut atas tuntutan hukum kepada organisasi untuk penyuapan yang
terjadi dalam ruang lingkup kegiatannya, termasuk oleh personel dan atau mitra.
Namun demikian, penerapan yang efektif akan menjadi sebagai bukti bahwa organisasi
telah menerapkan langkah-langkah yang memadai untuk mencegah penyuapan, yang
mungkin dapat mengurangi atau bahkan mengecualikan tanggung jawabnya.
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Siapa saja yang perlu terlibat dalam perencanaan, penerapan dan
pemeliharaan ISO 37001 dalam organisasi?
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Setiap elemen dan personel dalam organisasi memiliki peran dan tanggung jawab
terkait dengan desain, perencanaan, penerapan dan pemeliharaan ISO 37001
Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara berkelanjutan. Misalnya, Manajemen
Senior bertanggung jawab untuk mendukung program dengan melarang penyuapan
dan memastikan sumber daya yang memadai dialokasikan untuk penerapan
program. Setiap unit/divisi bertanggung jawab untuk menerapkan dan mengelola
program. Terakhir, semua personel bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan
anti penyuapan, mengikuti pelatihan, dan melaporkan dugaan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan anti-penyuapan yang mereka ketahui kepada saluran yang
tersedia

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai Penerapan SMAP di PGE
Nantikan pada FAQ SMAP Series #2
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