
 

 

 

   PAKTA INTEGRITAS 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama  : Dwina Septiani Wijaya 

Jabatan  : Direktur Utama 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Saya tidak melakukan segala bentuk tindakan koruptif/fraud, kolusi, dan nepotisme dalam 

melaksanakan pengurusan dan pengawasan kegiatan perusahaan; 

2. Saya tidak melakukan praktik – praktik penyuapan dan senantiasa menerapkan Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan untuk mewujudkan kondisi bisnis yang bersih; 

3. Saya akan mematuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika Perilaku serta 

Peraturan perusahaan lainnya; 

4. Saya turut serta dalam penyelenggaraan sistem pengendalian/pengawasan yang jujur, adil 

dan dapat dipertanggung jawabkan; 

5. Saya menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan prinsip – prinsip 

pengelolaan perusahaan yang baik (Transparency, Accountability, Responsibility, 

Independency dan Fairness)  serta melaksanakan pemantauan atas penerapan 

manajemen risiko demi tercapainya tujuan perusahaan; 

6. Saya tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki 

benturan kepentingan dengan Peruri dan/atau anak perusahaan dan akan melaporkan jika 

ditemukan ada potensi konflik kepentingan berkaitan dengan pekerjaan di Peruri; 

7. Saya tidak sedang dalam memangku jabatan rangkap sebagai : 

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan 

Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan; 

b. Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara; 

c. Anggota Pengurus partai Politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon Kepala 

Daerah/ Wakil Kepala Daerah; 

d. Jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan 

daerah; 

e. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ; dan/atau 

f. Jabatan lain yang berpotensi dapat menimbulkan benturan kepentingan. 

8. Saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus 

maupun garis ke samping atau hubungan semenda dengan anggota Direksi lainnya 

maupun dengan Anggota Dewan Pengawas Peruri; 

9. Saya akan mendukung peran manajemen lainnya dalam mencegah, mendeteksi dan 

mendorong pelaporan penyuapan dan memastikan tidak ada personel yang menderita 

diskriminasi terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik; 

10. Saya senantiasa menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya 

sebagai Insan Peruri. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila melanggar, maka bersedia 
menerima sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan 
Perundangan Yang Berlaku. 

 
Jakarta, 22 April 2021 

 
 
 
 
 
 

(Dwina Septiani Wijaya) 



 

 

   PAKTA INTEGRITAS 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama  : Winarsih Budiriani 

Jabatan  : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Saya tidak melakukan segala bentuk tindakan koruptif/fraud, kolusi, dan nepotisme dalam 

melaksanakan pengurusan dan pengawasan kegiatan perusahaan; 

2. Saya tidak melakukan praktik – praktik penyuapan dan senantiasa menerapkan Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan untuk mewujudkan kondisi bisnis yang bersih; 

3. Saya akan mematuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika Perilaku serta 

Peraturan perusahaan lainnya; 

4. Saya turut serta dalam penyelenggaraan sistem pengendalian/pengawasan yang jujur, adil 

dan dapat dipertanggung jawabkan; 

5. Saya menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan prinsip – prinsip 

pengelolaan perusahaan yang baik (Transparency, Accountability, Responsibility, 

Independency dan Fairness)  serta melaksanakan pemantauan atas penerapan 

manajemen risiko demi tercapainya tujuan perusahaan; 

6. Saya tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki 

benturan kepentingan dengan Peruri dan/atau anak perusahaan dan akan melaporkan jika 

ditemukan ada potensi konflik kepentingan berkaitan dengan pekerjaan di Peruri; 

7. Saya tidak sedang dalam memangku jabatan rangkap sebagai : 

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan 

Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan; 

b. Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara; 

c. Anggota Pengurus partai Politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon Kepala 

Daerah/ Wakil Kepala Daerah; 

d. Jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan 

daerah; 

e. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ; dan/atau 

f. Jabatan lain yang berpotensi dapat menimbulkan benturan kepentingan. 

8. Saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus 

maupun garis ke samping atau hubungan semenda dengan anggota Direksi lainnya 

maupun dengan Anggota Dewan Pengawas Peruri; 

9. Saya akan mendukung peran manajemen lainnya dalam mencegah, mendeteksi dan 

mendorong pelaporan penyuapan dan memastikan tidak ada personel yang menderita 

diskriminasi terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik; 

10. Saya senantiasa menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya 

sebagai Insan Peruri. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila melanggar, maka bersedia 
menerima sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan 
Perundangan Yang Berlaku. 

 
Jakarta, 22 April 2021 

 
 
 
 
 
 

(Winarsih Budiriani) 





 

 

 

   PAKTA INTEGRITAS 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama  : Saiful Bahri 

Jabatan  : Direktur Operasi 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Saya tidak melakukan segala bentuk tindakan koruptif/fraud, kolusi, dan nepotisme dalam 

melaksanakan pengurusan dan pengawasan kegiatan perusahaan; 

2. Saya tidak melakukan praktik – praktik penyuapan dan senantiasa menerapkan Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan untuk mewujudkan kondisi bisnis yang bersih; 

3. Saya akan mematuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika Perilaku serta 

Peraturan perusahaan lainnya; 

4. Saya turut serta dalam penyelenggaraan sistem pengendalian/pengawasan yang jujur, adil 

dan dapat dipertanggung jawabkan; 

5. Saya menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan prinsip – prinsip 

pengelolaan perusahaan yang baik (Transparency, Accountability, Responsibility, 

Independency dan Fairness)  serta melaksanakan pemantauan atas penerapan 

manajemen risiko demi tercapainya tujuan perusahaan; 

6. Saya tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki 

benturan kepentingan dengan Peruri dan/atau anak perusahaan dan akan melaporkan jika 

ditemukan ada potensi konflik kepentingan berkaitan dengan pekerjaan di Peruri; 

7. Saya tidak sedang dalam memangku jabatan rangkap sebagai : 

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan 

Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan; 

b. Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara; 

c. Anggota Pengurus partai Politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon Kepala 

Daerah/ Wakil Kepala Daerah; 

d. Jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan 

daerah; 

e. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ; dan/atau 

f. Jabatan lain yang berpotensi dapat menimbulkan benturan kepentingan. 

8. Saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus 

maupun garis ke samping atau hubungan semenda dengan anggota Direksi lainnya 

maupun dengan Anggota Dewan Pengawas Peruri; 

9. Saya akan mendukung peran manajemen lainnya dalam mencegah, mendeteksi dan 

mendorong pelaporan penyuapan dan memastikan tidak ada personel yang menderita 

diskriminasi terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik; 

10. Saya senantiasa menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya 

sebagai Insan Peruri. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila melanggar, maka bersedia 
menerima sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan 
Perundangan Yang Berlaku. 

 
Jakarta, 22 April 2021 

 
 
 
 
 
 

(Saiful Bahri) 

 



 

 

 

   PAKTA INTEGRITAS 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama  : Gandung Anggoro Murdani 

Jabatan  : Direktur SDM, Teknologi, dan Informasi 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Saya tidak melakukan segala bentuk tindakan koruptif/fraud, kolusi, dan nepotisme dalam 

melaksanakan pengurusan dan pengawasan kegiatan perusahaan; 

2. Saya tidak melakukan praktik – praktik penyuapan dan senantiasa menerapkan Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan untuk mewujudkan kondisi bisnis yang bersih; 

3. Saya akan mematuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika Perilaku serta 

Peraturan perusahaan lainnya; 

4. Saya turut serta dalam penyelenggaraan sistem pengendalian/pengawasan yang jujur, adil 

dan dapat dipertanggung jawabkan; 

5. Saya menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan prinsip – prinsip 

pengelolaan perusahaan yang baik (Transparency, Accountability, Responsibility, 

Independency dan Fairness)  serta melaksanakan pemantauan atas penerapan 

manajemen risiko demi tercapainya tujuan perusahaan; 

6. Saya tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki 

benturan kepentingan dengan Peruri dan/atau anak perusahaan dan akan melaporkan jika 

ditemukan ada potensi konflik kepentingan berkaitan dengan pekerjaan di Peruri; 

7. Saya tidak sedang dalam memangku jabatan rangkap sebagai : 

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan 

Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan; 

b. Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara; 

c. Anggota Pengurus partai Politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon Kepala 

Daerah/ Wakil Kepala Daerah; 

d. Jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan 

daerah; 

e. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ; dan/atau 

f. Jabatan lain yang berpotensi dapat menimbulkan benturan kepentingan. 

8. Saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus 

maupun garis ke samping atau hubungan semenda dengan anggota Direksi lainnya 

maupun dengan Anggota Dewan Pengawas Peruri; 

9. Saya akan mendukung peran manajemen lainnya dalam mencegah, mendeteksi dan 

mendorong pelaporan penyuapan dan memastikan tidak ada personel yang menderita 

diskriminasi terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik; 

10. Saya senantiasa menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya 

sebagai Insan Peruri. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila melanggar, maka bersedia 
menerima sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan 
Perundangan Yang Berlaku. 

 
Jakarta, 22 April 2021 

 
 
 
 
 
 

(Gandung Anggoro Murdani) 
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