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Surat Pernyataan Kepatuhan Dan Integritas (“Surat Pernyataan”) 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

 

- [Nama], swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [**], beralamat di [**], 

dalam hal ini berdasarkan kapasitasnya sebagai Direktur Utama/Direktur dan oleh 

karenanya berwenang mewakili serta sah bertindak untuk dan atas nama [PT/CV] [*] 

yang beralamat di [**] (selanjutnya disebut juga “Pemberi Pernyataan”). 

 

Selanjutnya Pemberi Pernyataan menyatakan dan menerangkan terlebih dahulu sebagai 

berikut: 

 

A. Bahwa, Pemberi Pernyataan telah ditunjuk oleh PT Profesional Telekomunikasi 

Indonesia untuk melakukan pekerjaan dan/atau pemberian jasa kepada PT 

Profesional Telekomunikasi Indonesia (selanjutnya disebut “Pemberi Kerja”) baik 

yang telah maupun saat ini sedang dilaksanakan dan/atau yang akan dilaksanakan 

oleh Pemberi Pernyataan (pelaksanaan pekerjaan dan/atau pemberian jasa beserta 

setiap pekerjaan tambahan maupun ikutannya yang sehubungan dengan itu untuk 

selanjutnya disebut juga “Pekerjaan”). 

 

B. Bahwa Pemberi Pernyataan, Pengurus, maupun Karyawan dari Pemberi Pernyataan 

memahami sepenuhnya komitmen Pemberi Kerja dalam pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (beserta setiap 

dan seluruh peraturan-peraturan yang terkait dengannya maupun segala 

perubahannya dari waktu ke waktu selanjutnya disebut “Peraturan Perundangan Anti 

Korupsi dan Pencucian Uang”). 

 

C. Bahwa Pemberi Pernyataan, Pengurus, maupun Karyawan dari Pemberi Pernyataan 

memahami sepenuhnya komitmen Pemberi Kerja dalam mematuhi peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk kepada Peraturan 

Perundangan Anti Korupsi dan Pencucian Uang. 

 

D. Bahwa dalam kerangka juga menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik 

atau “Good Corporate Governance” dan juga dalam kerangka turut mendukung 

pembangunan maupun usaha yang berkelanjutan, Pemberi Kerja dan Penerima 

Kerja juga berkomitmen untuk melakukan kegiatan operasional yang sesuai dengan 

konteks keberlanjutan perusahaan antara lain termasuk tetapi tidak terbatas kepada 

praktik tanggung jawab sosial yang mencakup aspek bisnis yang beretika, 

pengelolaan (manajemen) keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan menghindari 

penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan serta minuman keras di lingkungan 

Pekerjaan, menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi manusia, tindakan non-
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diskriminatif, pengembangan sumber daya manusia, penghindaran penggunaan 

tenaga kerja di bawah umur, pemberdayaan masyarakat, pelestarian dan 

perlindungan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (disebut 

juga “Aspek Keberlanjutan”). 

 

Sehubungan dengan hal-hal yang sebagaimana disebutkan di atas, serta dalam kerangka 

pelaksanaan kepatuhan dan integritas untuk upaya pencegahan dan pemberantasan 

korupsi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundangan Anti Korupsi dan 

Pencucian Uang maupun praktik tata kelola perusahaan yang mencakup kepada 

pelaksanaan Aspek Keberlanjutan, dengan menandatangani Surat Pernyataan ini, 

menyatakan dan menjamin kebenaran dan kesanggupan atas pemenuhan hal-hal 

sebagai berikut: 

 

1. Bahwa Pemberi Pernyataan, Pengurus, dan Karyawan Pemberi Pernyataan 

berkomitmen penuh untuk menghormati dan mengikuti kepatuhan Pemberi Kerja 

terhadap Peraturan Perundangan Anti Korupsi dan Pencucian Uang dan menyatakan 

bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk menjalankan atau 

melaksanakan Pekerjaan baik yang telah maupun saat ini sedang dilaksanakan 

dan/atau yang akan dilaksanakan oleh Pemberi Pernyataan, Pemberi Pernyataan 

selalu dan akan selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas kepada Peraturan Perundangan 

Anti Korupsi dan Pencucian Uang; 

 

2. Bahwa Pemberi Pernyataan, Pengurus, dan Karyawan Pemberi Pernyataan tidak 

pernah dan tidak akan pernah menjanjikan menerima atau memberikan secara 

langsung atau tidak langsung segala bentuk suap maupun gratifikasi dalam bentuk 

apapun dan dalam sarana apapun, baik berupa hadiah, komisi, fasilitas, bantuan 

atau bentuk pemberian lainnya, baik kepada/dari (i) Pemberi Kerja, afiliasinya serta 

pegawai Pemberi Kerja dan/atau pegawai afiliasinya; (ii) lembaga, badan atau kantor 

pemerintahan apapun, pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sehubungan 

dengan jabatan dan/atau yang bertentangan dengan kewajibannya, maupun kepada 

(iii) pihak swasta seperti pemasok atau pihak ketiga lainnya baik domestik maupun 

asing, yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Pemberi 

Pernyataan dalam rangka Pemberi Pernyataan menjalankan Pekerjaan maupun 

dalam rangka Pemberi Pernyataan memperoleh segala bentuk manfaat atau 

kemudahan terkait dengan Pekerjaan; 

 

3. Bahwa Pemberi Pernyataan, Pengurus, dan Karyawan Pemberi Pernyataan, 

berkomitmen penuh untuk bersikap profesional, jujur, objektif, transparan dan 

akuntabel dalam melaksanakan Pekerjaan serta dari waktu ke waktu senantiasa 

meningkatkan integritas dalam pelaksanaan Pekerjaan; 

 

4. Bahwa Pemberi Pernyataan, Pengurus, maupun Karyawan Pemberi Pernyataan 

tidak memiliki dan akan menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of 

interest) dengan Pemberi Kerja yang membuat Pemberi Pernyataan menjadi tidak 

patut dalam pelaksanaan Pekerjaan. Pemberi Pernyataan akan selekasnya 
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melaporkan kepada Pemberi Kerja apabila ada benturan kepentingan dalam 

pelaksanaan Pekerjaan, dengan melaporkan ke alamat yang disebutkan pada Butir 6 

dibawah ini; 

 

5. Bahwa Pemberi Pernyataan, Pengurus, maupun Karyawan Pemberi Pernyataan juga 

menjamin hal-hal berikut dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Pemberi 

Kerja: 

 

a. Menjamin kondisi dan suasana kerja yang sehat dan aman serta kondusif, 

termasuk pencegahan terhadap bahaya baik terhadap fisik dan mental di 

lokasi dilaksanakannya Pekerjaan maupun di lingkungan Penerima Kerja; 

b. Menghindari diskriminasi apapun dan dengan alasan apapun terhadap 

pekerja atau pemangku kepentingan, termasuk diskriminasi yang didasarkan 

kepada suku, agama, ras dan golongan, serta memberikan penghormatan 

kepada hak asasi manusia, baik kepada pihak eksternal dimana Penerima 

Kerja berinteraksi dalam melakukan Pekerjaan maupun secara internal di 

lingkungan Penerima Kerja; 

c. Menjujung tinggi hak-hak pekerja dan menghindari eksploitasi tenaga kerja 

dan mematuhi larangan penggunaan tenaga kerja di bawah umur; 

d. Mencatat dan melaporkan keuangan maupun perpajakan dengan jujur dan 

akurat dengan tunduk kepada hukum, peraturan akuntansi dan perpajakan 

yang berlaku; 

e. Melakukan pekerjaan dengan selalu mempertimbangkan faktor lingkungan 

hidup maupun perubahan iklim serta Aspek Berkelanjutan; dan 

f. Mengikuti praktek berusaha yang sehat termasuk tetapi tidak terbatas kepada 

memberikan penghormatan dan pentaatan kepada Hak Atas Kekayaan 

Intelektual, dan bertindak dan berusaha dalam koridor persaingan usaha yang 

sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait persaingan usaha 

maupun anti monopoli. 

 

Pemberi Pernyataan akan melindungi, melepaskan dan mengganti kerugian Pemberi 

Kerja dari seluruh tanggung jawab hukum apabila ada pelanggaran terhadap hal-hal 

di atas. Selanjutnya, dengan ini setuju dan menyanggupi untuk melakukan atau 

mengambil tindakan-tindakan yang dirasakan perlu untuk memperbaiki situasi atau 

kondisi yang timbul akibat pelanggaran atas komitmen Penerima Kerja sebagaimana 

dimuat dalam paragraf ini maupun bagian lain dari Surat Pernyataan ini. 

 

6. Bahwa Pemberi Pernyataan, Pengurus, dan Karyawan Pemberi Pernyataan bersedia 

menyampaikan informasi adanya kecurigaan pelanggaran peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Perundangan 

Anti Korupsi dan Pencucian Uang di lingkungan Pemberi Kerja, dengan 

menyampaikan informasi tersebut ke Email dan/atau PO Box sebagaimana 

disebutkan di dalam Butir 6 ini. Setiap pelaporan informasi yang dilakukan oleh 

Pemberi Pernyataan akan dijaga kerahasiaannya oleh Pemberi Kerja; 
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Email  : whistle.blower@protelindo.co.id 

SMS/WhatsApp : 0817-492-2964 

PO Box  : 4534 JKP 10045 

 

7. Bahwa dalam hal Pemberi Pernyataan melakukan penunjukan atau penugasan atau 

memberikan kuasa kepada pihak ketiga lainnya yang akan mewakili serta bertindak 

untuk dan atas nama Pemberi Pernyataan (“Pihak Ketiga”), maka Pemberi 

Pernyataan menyanggupi dan menjamin bahwa Pihak Ketiga tersebut akan 

mematuhi hal-hal yang sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan ini seakan-

akan Pihak Ketiga dimaksud merupakan pihak yang telah menandatangani Surat 

Pernyataan ini. 

 

8. Bahwa semua informasi yang telah disampaikan kepada Pemberi Kerja oleh maupun 

atas nama Pemberi Pernyataan sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Pekerjaan adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan dalam segala 

hal; dan  

 

9. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi 

yang diberikan Pemberi Pernyataan kepada Pemberi Kerja ataupun terjadinya 

kelalaian atau pelanggaran Pemberi Pernyataan atas hal-hal yang dinyatakan dalam 

Surat Pernyataan ini, maka Pemberi Pernyataan bersedia menerima sanksi sesuai 

ketentuan yang berlaku di Pemberi Kerja (termasuk namun tidak terbatas pada 

pengakhiran oleh Pemberi Kerja atas perjanjian dalam bentuk apapun sehubungan 

dengan Pekerjaan) maupun sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku termasuk Peraturan Perundangan Anti Korupsi dan Pencucian Uang, 

dan selanjutnya akan melepaskan Pemberi Kerja atas segala tuntutan atau klaim 

yang diajukan kepada serta mengganti segala kerugian yang diderita dan/atau 

dialami Pemberi Kerja, Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham atau karyawan 

Pemberi Kerja, yang timbul dari atau sehubungan dengan ketidaksesuaian informasi 

yang diberikan Pemberi Pernyataan maupun akibat (baik langsung maupun tidak 

langsung) dari kelalaian Pemberi Pernyataan untuk memenuhi hal-hal yang 

sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan ini. 
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Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berhak 

mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Penerima Kerja, sebagai bentuk pernyataan 

dan janji integritas Pemberi Pernyataan dalam menjalankan kegiatan usaha dan dalam 

melaksanakan Pekerjaan untuk Pemberi Kerja dan agar Surat Pernyataan ini dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

[Jakarta],______________________ 

 

Yang Membuat Pernyataan 

Untuk dan atas Nama [PT/CV] 

 

 

materai 

 

 

____________________________ 

[Nama Yang Membuat Pernyataan] 

[Jabatan Direktur Utama / Direktur] 

 


