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          INTERNATIONAL MEMBERS OF: 

 

 
 
 

PAKTA INTEGRITAS IESPA 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama Lengkap   : ………………………………………………………………………………….. 

 

NIK KTP   : ………………………………………………………………………………….. 

 

Alamat Lengkap : ………………………………………………………………………………….. 

 

Pekerjaan Tetap : …………………………………………………………………………………. 

 

Pengurus IESPA : Nasional / Provinsi / Cabang (*pilih salah satu) 

 

Jabatan di IESPA : ……………………………………………… Masa Bakti 20… – 20…. 

 

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya setiap saat serta dengan konsisten dan 

penuh tanggung jawab, akan: 

 

1. Kepatuhan pada tugas dan kewajiban jabatan:  

Sepenuhnya memahami dan mengerti dan senantiasa dan karenanya bersedia, berjanji dan 

mengikatkan diri untuk senantiasa melaksanakan dan menjalankan tugas dan kewajiban 

saya sebagai …………………., sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada organisasi IESPA. 

2. Kepatuhan pada AD-ART, Kode Etik dan Peraturan Organisasi IESPA : 

Sepenuhnya telah membaca, memahami dan mengerti dan karenanya bersedia, berjanji dan 

mengikatkan diri untuk tunduk dan mematuhi serta senantiasa melaksanakan dan 

menjalankan setiap ketentuan dari AD-ART, Kode Etik dan Peraturan Organisasi IESPA 

dengan baik dan tanpa pamrih dan/atau motivasi apapun dan karenanya tidak akan 

melakukan tindakan atau keadaan yang merugikan atau dapat merugikan kepentingan 

organisasi IESPA, secara moril maupun material dan hanya akan melakukan tindakan atau 

keadaan untuk kepentingan, kemajuan dan kejayaan organisasi IESPA khususnya dan 
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          INTERNATIONAL MEMBERS OF: 

Esports dan olahraga Indonesia pada umumnya dan karenanya senantiasa akan menjunjung 

tinggi dan menghormati serta menjalankan etika dan kehormatan serta praktek organisasi 

keolahragaan yang baik. 

3. Kepatuhan Penyelenggaran Keuangan : 

Sepenuhnya memahami, mengerti dan karenanya bersedia, berjanji dan mengikatkan diri 

untuk senantias melaksanakan dan menjalankan penyelenggaran administrasi keuangan dan 

anggaran organisasi secara baik dan transparan dengan mematuhi norma dan peraturan 

penyelenggaraan keuangan yang berlaku secara umum dengan baik , tanpa pamrih 

dan/atau motivasi apapun, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan atau dapat 

merugikan organisasi IESPA. 

Pakta integritas ini saya buat dan tandatangani dengan keadaan penuh sadar tanpa desakan atau 

paksaan dalam bentuk apapun, dari pihak manapun dan apabila saya melakukan pelanggaran 

dengan sengaja atau tanpa sengaja, atas ketentuan dan/atau persyaratan Pakta Integritas ini, 

tertulis atau tersirat, saya bersedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya termasuk untuk 

mendapatkan sanksi organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Dibuat, ditandatangani dan diberlakukan di ……………., pada hari ………, tanggal,…………., 

bulan……........, tahun …………. 

 

 

Yang bertandatangan, 

 

 

 

 

 

 

(                                             ) * 
 
*isi dengan nama lengkap 


