
PAKTA INTEGRITAS
KARYAWAN PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :Nama :NIK :Jabatan :
dalam rangka penerapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct), dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:1. Berkomitmen penuh melaksanakan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan berperanaktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dannepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya sebagaimanadiatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun Pedoman Perilaku (Code of

Conduct) serta peraturan internal yang berlaku di dalam PT. FOOD STATION
TJIPINANG JAYA, untuk selanjutnya disebut “PT FS”.2. Berkomitmen untuk tidak meminta/memberi ataupun menjanjikan/menerimapemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, janji, gratifikasi,hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku.3. Berkomitmen untuk bersikap dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparan,akuntabel, independen, bertanggungjawab dan fairness dalam pelaksanaan tugas dantanggungjawab sesuai Etika Bisnis dan Etika Kerja PT FS.4. Menghindari adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaantugas dan tanggung jawab pekerjaan.5. Menyampaikan informasi adanya dugaan dan/atau penyimpangan integritas yangdapat berakibat menciptakan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan,penyalahgunaan aset, korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, mark up, penyuapan,pencucian uang, penggelapan, pemerasan, dan benturan kepentingan yang terjadi diPT FS.6. Memiliki komitmen untuk menjaga seluruh informasi rahasia PT FS termasukinformasi tentang stakeholders baik berupa data, material, dan informasi lainnya,terlepas dari bentuk apapun (misalnya, lisan, tulisan, digital, elektronik, atau bentuklainnya) untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, dan/atau pihak lain manapunkecuali apabila informasi tersebut merupakan informasi publik.7. Apabila diketahui dan/atau diduga telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang diaturdalam Kebijakan Pelaporan Pelanggaran, maka bersedia untuk menyerahkan seluruhdata dan dokumen yang tersimpan baik dalam peralatan kerja milik perusahaanmaupun milik pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada desktop/laptop,
handphone, dan smartphone) serta bersedia membuka akses email pribadi apabiladiminta oleh PT FS.



8. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, sayasebagai karyawan bersedia menerima sanksi termasuk sanksi administrasi,pemecatan, tuntutan ganti rugi atau pidana sesuai peraturan perundangan.Kewajiban-kewajiban saya sebagaimana dinyatakan dalam butir 6 dan 7 PaktaIntegritas ini tetap berlaku secara penuh meskipun saya sudah tidak bekerja pada PTFS.
Pakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, secara sukarela,dan tanpa tekanan dari pihak manapun.
Jakarta, ………………………… 20…..

Materai Rp 6.000,-

(……………………………..)



PAKTA INTEGRITAS
DIREKSI PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :Nama :NIK :Jabatan : Direktur ------------------ PT. Food Station Tjipinang Jaya
Dalam rangka penerapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:1. Berkomitmen penuh melaksanakan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan berperanaktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotismeserta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan ataupun Pedoman Perilaku (Code of Conduct) sertaperaturan internal yang berlaku di dalam PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA, untukselanjutnya disebut “PT FS”.2. Berkomitmen untuk tidak meminta/memberi ataupun menjanjikan/menerimapemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, janji, gratifikasi,hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.3. Berkomitmen untuk bersikap dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparan,akuntabel, independen, bertanggungjawab dan fairness dalam pelaksanaan tugas dantanggungjawab sesuai Etika Bisnis dan Etika Kerja PT FS.4. Menghindari adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaantugas dan tanggung jawab sebagai Direktur ------- PT FS.5. Menyampaikan informasi adanya dugaan dan/atau penyimpangan integritas yangdapat berakibat menciptakan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan,penyalahgunaan aset, korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, mark up, penyuapan,pencucian uang, penggelapan, pemerasan, dan benturan kepentingan yang terjadi di PTFS dan menindaklanjuti setiap pelaporan pelanggaran yang terjadi dalam organ PT FSsampai dengan ditetapkannya sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan danperaturan  perundangan.6. Berkomitmen untuk menjaga seluruh informasi rahasia PT FS termasuk informasitentang stakeholders baik berupa data, material, dan informasi lainnya, terlepas daribentuk apapun (misalnya, lisan, tulisan, digital, elektronik, atau bentuk lainnya) untukkepentingan pribadi, keluarga, kerabat, dan/atau pihak lain manapun kecuali apabilainformasi tersebut merupakan informasi publik.7. Apabila diketahui dan/atau diduga telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang diaturdalam Kebijakan Pelaporan Pelanggaran, maka bersedia untuk menyerahkan seluruhdata dan dokumen yang tersimpan baik dalam peralatan kerja milik perusahaanmaupun milik pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada desktop/laptop,

handphone, dan smartphone) serta bersedia membuka akses email pribadi apabila



diminta oleh PT FS.
8. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, sayasebagai Direktur ------ PT FS bersedia menerima sanksi termasuk sanksi administrasi,pemecatan, tuntutan ganti rugi atau pidana sesuai peraturan perundangan.Kewajiban-kewajiban saya sebagaimana dinyatakan dalam butir 6 dan 7 PaktaIntegritas ini tetap berlaku secara penuh meskipun saya sudah tidak bekerja pada PTFS.
Pakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, secara sukarela,dan tanpa tekanan dari pihak manapun.
Jakarta, ………………………… 20…..

Materai Rp 6.000,-

(……………………………..)



PAKTA INTEGRITAS
DEWAN KOMISARIS PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :Nama :NIK :Jabatan : Komisaris (Utama) PT. Food Station Tjipinang Jaya
Dalam rangka penerapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:1. Berkomitmen penuh melaksanakan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan berperanaktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotismeserta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan ataupun Pedoman Perilaku (Code of Conduct) sertaperaturan internal yang berlaku di dalam PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA, untukselanjutnya disebut “PT FS”.2. Berkomitmen untuk tidak meminta/memberi ataupun menjanjikan/menerimapemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, janji, gratifikasi,hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.3. Berkomitmen untuk bersikap dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparan,akuntabel, independen, bertanggungjawab dan fairness dalam pelaksanaan tugas dantanggungjawab Komisaris (Utama) sesuai Etika Bisnis dan Etika Kerja PT FS.4. Menghindari adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaantugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris (Utama) PT FS.5. Mendukung upaya Direksi PT FS untuk menyusun program pencegahan pelanggaranintegritas ataupun korupsi.6. Mendukung upaya Direksi PT FS untuk menindaklanjuti pelanggaran denganmenyampaikan informasi adanya dugaan dan/atau penyimpangan integritas yangdapat berakibat menciptakan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan,penyalahgunaan aset, korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, mark up, penyuapan,pencucian uang, penggelapan, pemerasan, dan benturan kepentingan yang terjadi di PTJakpro.7. Berkomitmen untuk menjaga seluruh informasi rahasia PT FS termasuk informasitentang stakeholders baik berupa data, material, dan informasi lainnya, terlepas daribentuk apapun (misalnya, lisan, tulisan, digital, elektronik, atau bentuk lainnya) untukkepentingan pribadi, keluarga, kerabat, dan/atau pihak lain manapun kecuali apabilainformasi tersebut merupakan informasi publik.8. Apabila diketahui dan/atau diduga telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang diaturdalam Kebijakan Pelaporan Pelanggaran, maka bersedia untuk menyerahkan seluruhdata dan dokumen yang tersimpan baik dalam peralatan kerja milik perusahaan



maupun milik pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada desktop/laptop,
handphone, dan smartphone) serta bersedia membuka akses email pribadi apabiladiminta oleh PT FS.9. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, sayasebagai Komisaris (Utama) PT FS bersedia menerima sanksi termasuk sanksiadministrasi, pemecatan, tuntutan ganti rugi atau pidana sesuai peraturanperundangan.Kewajiban-kewajiban saya sebagaimana dinyatakan dalam butir 7 Pakta Integritas initetap berlaku secara penuh meskipun saya sudah tidak menjabat Komisaris (Utama)pada PT FS.

Pakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, secara sukarela,dan tanpa tekanan dari pihak manapun.
Jakarta, ………………………… 20…..

Materai Rp 6.000,-

(……………………………..)


