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Nomor  : …………………………………………….. 
Perihal  :  Pakta Integritas 
  Registration Vendor 
  Electronic Procurement PADOMA 
Lampiran  :  - 
 
 
Kepada Yth. 

Panitia Sertifikasi Penyedia Barang/Jasa 

PT Papua Doberai Mandiri 
Manokwari – Provinsi Papua Barat 
Indonesia 
 
 
 
Dengan hormat, 

 

Sehubungan dengan permohonan kami, PT/CV/Lainnya* (pilih salah satu) _______________ 

[”Perusahaan / Perusahaan Perorangan (UMKM)”]* (pilih salah satu)  yang beralamat di 

__________________________ , untuk menjadi Penyedia Barang/Jasa di PT Papua Doberai 

Mandiri (PADOMA) dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut : 

 

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian 
hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia 
menerima  sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di PT Papua Doberai Mandiri 
(PADOMA), termasuk pembatalan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). 

 

2. Bahwa dengan dimasukkannya Perusahaan sebagai Penyedia Barang/Jasa terdaftar di             
PT Papua Doberai Mandiri (PADOMA) dengan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), 
kami bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di PT Papua Doberai Mandiri (PADOMA) 
termasuk tetapi tidak terbatas pada : 

 
a. Ketentuan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 

b. Ketentuan tentang pemberian sanksi/skorsing bagi penyedia barang/jasa; 

c. Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa. 
 

3. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan                
PT Papua Doberai Mandiri (PADOMA) yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk 
bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa PT Papua Doberai Mandiri (PADOMA) termasuk : 
 
a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik 

pribadi ataupun keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Papua Doberai Mandiri 
(PADOMA) atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham pengendali 
atau penjamin Perusahaan Patungan dimaksud, atau kepentingan ekonomi tidak 
langsung yang bersifat material terhadap Perusahaan Patungan dimaksud. 
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b. Selama berlangsungnya proses sertifikasi dan sesudahnya tidak akan melakukan 
tindakan secara sengaja atau tidak sengaja, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
menerima pekerjaan dari pihak manapun secara langsung atau tidak langsung, yang 
mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan antara [”Perusahaan / 
Perusahaan Perorangan (UMKM)”]* (pilih salah satu)  dengan PT Papua Doberai Mandiri 
(PADOMA). 
 

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna 
memenuhi salah satu syarat dalam proses Sertifikasi di PT Papua Doberai Mandiri (PADOMA). 
 

 

Tempat, Hari Bulan Tahun 

 
 
 
 
Materai Rp. 6.000,- 
Cap Perusahaan 

 
 

 
 

 

…………………………………….  

 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 


