
 

PRESS RELEASE 

 KOMISARIS, DIREKSI, SEKRETARIS PERUSAHAAN PT TRANSKON JAYA 

TBK DAN ANAK USAHA MERAIH SERTIFIKASI TATA KELOLA PERUSAHAAN 

Balikpapan, 4 Oktober 2022 – PT Transkon Jaya Tbk adalah perusahaan yang menerapkan 

prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan merupakan landasan bagi terbentuknya 

sistem, struktur dan budaya perusahaan yang fleksibel serta adaptif atas perubahan 

lingkungan bisnis yang kompetitif serta mampu membangun sistem pengendalian internal 

dan manajemen resiko yang handal. 

 Sejalan dengan komitmen PT Transkon Jaya Tbk untuk menerapkan Good Corporate 

Governance secara konsisten dan berkesinambungan, penerapan prinsip ini di PT Transkon 

Jaya Tbk secara aktif didukung oleh jajaran komisaris, direksi, dan sekretaris perusahaan 

dengan telah diraihnya sertifikasi tata kelola perusahaan, Dimana sertifikasi ini juga turut 

diraih oleh jajaran komisaris dan direksi anak perusahaan PT Transkon Jaya Tbk, yaitu PT 

Multinet Perkasa Indonesia dan PT Borneo Sentana Gemilang. Dengan sertifikasi yang 

diperoleh oleh jajaran dewan komisaris dan dewan direksi sampai dengan sekretaris 

perusahaan merupakan wujud komitmen perseroan dalam melihat pentingnya penerapan 

Good Corporate Governance (GCG) sebagai kebutuhan sekaligus tuntutan yang tidak dapat 

diabaikan, juga merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan bisnis 

perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance sebagai upaya PT Transkon Jaya Tbk 

dalam memberikan keyakinan kepada berbagai macam pihak yang berkepentingan guna 

menunjukan bahwa PT Transkon Jaya Tbk adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi 

untuk kepentingan stakeholders yang sesuai dengan perundang – undangan. 

 PT Transkon Jaya Tbk menyadari arti pentingnya implementasi tata kelola perusahaan 

sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang 

secara berkesinambungan, tidak hanya bagi pemegang saham (Shareholders) namun juga 

segenap pemangku kepentingan (Stakeholders). Untuk itulah, PT Transkon Jaya Tbk 

berkomitmen untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan secara maksimal yang 

salah satunya dilakukan dengan memastikan bahwa jajaran komisaris, jajaran direksi dan 



sekretaris perusahaan merupakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang 

perencanaan dan penataan tata kelola perusahaan. 
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