Contoh Naskah Pakta Integritas
Sumber: Buku 4 Tahun Merajut Integritas – Jalan Panjang Menuju Reformasi Sistem Pengadaan di
Solok, hal 138 – 140.
Komitmen para Pejabat dan Pegawai Dibawah Jurisdiksi
Pemerintah Kabupaten Solok
Untuk Pelaksanaan Sistem Integritas
Dalam Rangka Pelayanan Prima
Saya yang bertanda tangan dibawah ini (NAMA-NAMA pejabat/pegawai KAB.SOLOK) pada hari ini
(HARI/TANGGAL) bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan pelaksanaan sistem
integritas di lingkungan pemerintah kabupaten Solok akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat
mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau
mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya.
3. Tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung
berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira,
bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau
mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya.
4. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pembayaran, tanggal yang tertera
dalam format tetap sebagaimana tertuang dalam format baku akan dilaksanakan sesuai
dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
5. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan diseluruh kegiatan
yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan
dibawah wewenang saya.
6. Ketika melaksanakan tugas dan wewenang saya selama pelaksanaan dan bahkan setelah
penyelesaian program sistem integritas, saya tidak akan membiarkan situasi apapun yang
bertentangan dengan berfungsinya sistem Integritas.
7. Saya yang terlibat dalam proses, evaluasi, pembuatan, dan pelaksanaan pelayanan publik
akan mengungkapkan “pertentangan kepentingan (conflict of interest)” yang terkait dengan
kegiatan tersebut, aset pribadi dan keluarga saya (sesuai dengan ketentuan yang berlaku)
dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan, dan untuk memecahkan masalah itu; saya
meminta kepada atasan untuk dapat memberikan rekomendasi.
8. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan,
lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang
berada didalam kewenangan saya.
9. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pengelola
Pangaduan, apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun organisasi dibawah
tanggung jawab saya.
10. Saya bersedia dengan kemampuan saya untuk memberikan bantuan/dukungan kepada
pengungkap/saksi yang menyangkut dengan pengungkapan adanya praktek suap, KKN
ataupun yang sejenis di bawah wewenang saya.
11. Sata dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki melaksanakan sanksi dan
insentif/disinsentif bagi pengungkap suap/KKN atau pelanggar pakta integritas dibawah
wewenang saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.
Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan
sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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