
 
 

PAKTA INTEGRITAS 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini:   

Nama  : 

Jabatan  : 

 

Atas nama Perusahaan PT________________________________ menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk 

mengikuti kondisi dan persyaratan sebagai berikut:   

 

1. Bersedia mengikuti Kode Etik Perusahaan (Code of Ethics) yang berlaku di PT Cisarua Mountain 

Dairy Tbk.    

2. Tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).   

3. Tidak melakukan pemberian ucapan terima kasih, baik dalam bentuk uang yang berupa 

pemberian fee atau komisi, potongan/diskon, hadiah, barang atau jasa kepada seluruh 

karyawan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk.  

4. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk yang membuat 

Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra 

Kerja/Rekanan/Suppliers/Kontraktor PT Cisarua Mountain Dairy Tbk.    

5. Bersedia bekerja sama untuk mengungkap oknum yang terlibat dalam pelanggaran Pakta 

Integritas  PT Cisarua Mountain Dairy Tbk   

6. Menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen kerjasama kepada pihak lain.  

 

Apabila terdapat karyawan atau oknum baik dari PT Cisarua Mountain Dairy Tbk maupun dari 

perusahaan kami yang tidak melakukan/berlawanan dengan point-point tersebut di atas maka kami 

akan memberitahukan kepada:  

 

Tim Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) PT Cisarua Mountain Dairy Tbk:   

Email : corsec@cimory.com  

   

Kami siap membatalkan semua kemenangan dan kepesertaan kerjasama/tender yang telah 

dilaksanakan, apabila dikemudian hari diketahui bahwa kami telah melanggar kondisi dan syarat Pakta 

Integritas yang telah disepakati di atas.   

 

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sabagaimana mestinya guna memenuhi 

salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan yang diselenggarakan oleh        

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. 

 

Jakarta,_______________ 

 

       Pemberi Pernyataan,        Saksi: 

 

          materai 6000        

                              

_______________________ 

Atas nama PT........................                          PT Cisarua Mountain Dairy Tbk

  
Note: 

− Surat ini di print dengan kop surat resmi perusahaan.  

− Surat ini ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- 

− Apabila lebih dari satu halaman, maka harus di beri no halaman (….dari…) dan masing-masing halaman di paraf  oleh 

yang bertandatangan. 

− Yang menandatangani pakta integritas ini harus level Direktur 

mailto:corsec@cimory.com

