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KOMITMEN KETIDAKBERPIHAKAN MANAJEMEN
LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih

Menyatakan tidak berpihak terhadap pemohon, kandidat dan personil bersertifikat.

Bahwa LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih harus mendokumentasikan struklur, kebijakan dan

prosedur untuk mengelola ketidakberpihakan dan untuk memastikan bahwa kegiatan sertifikasi
dilaksanakan secara tidak berpihak. Ketua LSP harus mempunyai komitmen untuk menjamin

ketidakberpihakan dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi. LSP harus membuat pernyataan, yang

tanpa diminta, dapat diakses oleh publil! bahwa LSP menyadari pentingnya ketidakberpihakan dalam

pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan benturan kepentingan dan penjaminan objektifitas sertifikasi LSP.

./ Bahwa LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih harus menjamin ketidakberpihakan dalam

kaitannya dengan pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat,
,/ Bahwa LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih memiliki Kebijakan dan prosedur sertifikasi

profesi dilaksanakan secara adil untuk semua pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan

pemegang sertifikat,
,/ Bahwa LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih, bertanggungjawab terhadap

ketidakberpihakan aktivitas sertifikasi dan tidak mengijinkan adanya pengaruh keuangan

komersial atau tekanan untuk kompromi ketidakberpihakan.
./ Bahwa LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih dalam Pengambilan keputusan dalam hasil

assessment tidak dapat dipengaruhi oleh manajemen akademik, seperti Kepala Sekolah, Wakil
Kepala Sekolah, Guru Akademlk maupun pihak lain dalam organisasi SMK Negeri Matesih.

,/ Bahwa LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih harus mengidentifikasi ancaman-ancaman

ketidakberpihakannya secara berkelanjutan. Hal ini mencakup ancaman-ancaman yang

muncul dari kegiatan LSP, dari organisasi yang terkait dengan LSP, dari hubungan keriasama

atau kemitraan, atau dari hubungan antar personil. Akan letapi hubungan tersebul tidak selalu

memberikan ancaman terhadap ketidakberpihakan.
,/ Bahwa LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih harus melakukan analisis,

mendokumentasikan dan menghilangkan atau meminimalkan potensi benturan kepentingan
yang timbul dari kegiatan sertifikasi. LSP harus mendokumentasikan dan menunjukkan
bagaimana cara menghilangkan, mengurangi atau mengelola ancaman tersebut. LSP harus
mengidentikasi semua potensi sumber benturan kepentingan, baik yang timbul dari dalam LSP,

seperti pemberian tanggung jawab kepada personil, atau yang timbul dari kegiatan personil,
badan atau organisasi lain.

,/ Bahwa LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi LSP

harus dibangun dan dikelola sedemikian rupa untuk menjaga ketidakberpihakan. Hal tersebut
mencakup keterlibatan yang berimbang dari para pemangku kepentingan.

Karanganyar, 29 November 2019
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TIHBAGA SIRTITIKASI PROITSI

SMK NTGIRI MATESI}.{

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

MATESIH
lalan Karonganyor - Mdteslh, Karanganyar Kode Pos 57781 Telepon 0277499O1A5

Surat Elekroni k smkn mateslh@gmoll.com Web : smknmateslh.sch.ld

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawahini:
\+WalvltwNama :..........,...1....i.L..

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

Jabatan

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Bebas dari kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas asesmen dengan tidak

memihak, tidak menghambat dan tidak diskriminatif.
5. Akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh melalui komitmen terhadap

perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada
pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari managemen LSP SMK Negeri
Matesih,

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di LSP Pl" SMK Negeri Matesih,
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan,

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Inegritas di atas, saya
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan BNSP
dan Panduan Mutu LSP SMK Negeri Matesih,

November 2019
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LIMBA6A SERTIIIKASI PROITSI

SMK NTGTRI MATTSIH

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

MATESIH
talan Karangonyor - Motesih, Korungdnydr Kode pos 52787 Tetepoh O2ZT ggAlAs

Surot Elektronik smknmdtesih@gmail,com Web: smknmdtesih.sch.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

Iabatan
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Dengan ini menyatakan bahwa saya:

L. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

2. Tidak meminta atau menerinta pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3. Bersikap transparan, jujur, obyektitdan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Bebas dari kepentingan apapuu dalam melaksanakan tugas asesmen dengan tictak

memihak, tidak menghambat dan tidak diskriminatif.
5. Akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh melalui komitmen terhadap

perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada
pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari managemen LSP SMK Negeri
Matesih.

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di LSP P1 SMK Negeri Matesih,
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Inegritas di atas, saya
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan BNSp
dan Panduan Mutu LSP SMK Negeri Matesih.

Karanganyar, 29 November 2 0 19
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I.TMBAGA SIRTITIKASI PROIESI

SMK NTGENI MATESTH

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

MATESIH
lalan KoranEanydr - Matesih, Rarangonyar Kode pos 57787 Te!epon O27l499Ai0S

Sumt El ektroni k emkn motesih@g mall.com Web : smknmdte slh,sch.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang hertanda tangan dibawah ini :
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Nama

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

Jabatan
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Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3. Bersikap transparan, jujur, obyektifdan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Bebas dari kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas asesmen dengan tidak

memihak, tidak menghambat dan tidak diskriminatif.
5. Akan meniaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh melalui komitmen terhadap

perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada
pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari managemen LSP SMK Negeri
Matesih,

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di LSP P1 SMK Negeri Matesih,
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan,

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Inegritas di atas, saya
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan BNSP

dan Panduan Mutu LSP SMK Negeri Matesih,

, 29 November 20L9
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SMK NTEIII MATTSIH

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

MATESIH
Jdldn Kardngdnyor - Mat*lh, Karanganyar Kode Pos 57787 Telepon O271499AlOs

Surdt Elektronik smknmdtesih@gmdil.cam Web: smknmdtesih,sch.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

fabatan
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Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

2. Tidak meminta atau menerima petnberian secara langsurrg atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3. Bersikap transparan, jujur, obyektifdan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Bebas dari kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas asesmen dengan tidak

memihak, tidak menghambat dan tidak diskriminatif.
5. Akan menjaga kerahasiaan semlla informasi yang diperoleh melalui komitmen terhadap

perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada
pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari managemen LSP SMK Negeri
Matesih.

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di LSP P1 SMK Negeri Matesih,
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Inegritas di atas, saya
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan BNSP

dan Panduan Mutu LSP SMK Negeri Matesih.

Karanganyar, 29 November 2 0 19
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LTMBAGA S[RIITIKASI PROIISI

SMK NTGTRI MATTSIH

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

MATESIH
talan KorunEonyor- Mdtesih, Romnganyar Kode Pos 57787 Telepon 02774990105

Sumt Elek*onlk smknmaterlh@gmdil.com Web: smknmatesih.sch,id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
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Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pernberantasan korupsi, kolusr
dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3. Bersikap transparan, jujua obyektifdan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Bebas dari kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas asesmen dengan tidak

memihak, tidak menghambat dan tidak diskriminatif.
5. Akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh melalui komitmen terhadap

perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada
pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari managemen LSP SMK Negeri
Matesih,

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di LSP P1 SMK Negeri Matesih,
serta turuI menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Inegritas di atas, saya

bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan BNSP

dan Panduan Mutu LSP SMK Negeri Matesih.

Karanganyar, 29 November 2 0 19

Nama

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

Iabatan
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LIMBAOA SERIIFIKASI PROTTSI

SMK I{T6TRI I,,IATTSIH

TEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SEKOTAH MENENGAH KEJURUAN NEGERT

MATESIH
lolan Korangonyor - Mcteslh, Katdngdnyar Node Pos 57787 Teleryn 02774990705

Surot Elektronl k smknmatesih@gmai l,com Web : smkn matesih.sch.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

Jabatan
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Dengan ini menyatakan bahwa saya:

l. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3. Bersikap trarlsparan, jujur, obyektifdan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Bebas dari kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas asesmen dengan tidak

memihak, tidak menghambat dan tidak diskriminatif.
5. Akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh melalui komitmen terhadap

perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada
pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari managemen LSP SMK Negeri
Matesih.

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di LSP P1 SMK Negeri Matesih,
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Inegritas di atas, saya
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangah, peraturan BNSP

dan Panduan Mutu LSP SMK Negeri Matesih.

Karanganyar, 29 November 20 19
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SEKOLAH MENENGAH KEIURUAN NEGERI

MATESIH
Jalon Karonganyor - Matesih, Kdrdngdnydr Kode Pos 57787 Telepon O271499O\As

Surat Elektroni k smknmateslh @gmail.com Web : smknmate slh.sch,id

tIMBA6A STRiIIIKAS} PROTTSI

SMK NEGTRI MATISIH

PAKTA INTEGRITAS

$*ya yang bertanda tangan dibawah ini :

ALTIATI CAHYO $12!r S?dNama

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

Jabatan

lg*P..ltfr OANYAA

02 Jurtl tg53

..[rF-l-s-.,.*!1.1.9_.K.?:,..*iI/"r.k.h.N.ytA

Asseso*

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1,. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme serta tidak melibalkan diri dalam perbuatan tercela.

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3. Bersikap transparan, jujur, obyektifdan akuntabei dalam melaksanakan tugas

4. Bebas dari kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas asesrnen dengan tidak
memihak, tidak menghambat dan tidak diskriminatif.

5. Akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh melalui komitmen terhadap
perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada
pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari managemen LSP SMK Negeri
Matesih.

6. Akan menyantpaikan informasi penyimpangan integritas di LSP P1 SMK Negeri Matesih,
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Inegritas di atas, saya

bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangair, peraturan BNSP

dan Panduan Mutu LSP SMK Negeri Matesih,

Karanganyar, 29 November 2 0 19
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ttMBAGA SIRlIFIKASI PROiISI

SMK NEGERI MATISIH

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

MATESIH
ldlan Kdmngdnyil- Mdteslh, Karanganyar Kode Pos 57787Telepon 02774990705

Surct Elektroni k smkn motesih @g mail.com Web : smkn mate slh,sch.i d

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tengan dibawah ini :

E:r l'f*d-rt:IiNama

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

]abatan
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Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme serta lidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela,

2. Tidak meminta atau menerima pembet"ian secara langsung atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas

4. Bebas dari kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas asesmen dengan tidak
memihak, tidak menghambat dan tidak diskriminatif.

5. Akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang dlperoleh melalui komitmen terhadap
perundang-undangan yang berlaku, Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada
pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari managemen LSP SMK Negeri
Matesih.

6. Akan menyanipaikan informasi penyimpangan integritas di LSP P1 SMK Negeri Matesih,
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Inegritas di atas, saya

bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangdn, peraturan BNSP

dan Panduan Mutu LSP SMK Negeri Matesih,

Karanganyar, 29 November 2 0 1"9
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tiMBAGA STRT KASI PROFESI

SMK NIGERI MATTSIH

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

MATESIH
lolan Karongonyot - Mdteslh, Kdmngdnydr Kode Pos 57787 Telepon o2Zl499llis

Surat Elektroni k smkn mdtesih @ gmoil,com Weh : smknmotesih.sch.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

Iabatan
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Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3. Bersikap transparan, jujua obyektifdan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Bebas dari kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas asesmen dengan tidak

memihak, tidak menghambat dan tidak diskriminatif.
5. Akan meniaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh melalui komitmen terhadap

perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada
pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari managemen LSP SMK Negeri
Matesih.

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di LSP P1 SMK Negeri Matesih,
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Inegritas di atas, saya
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan BNSP

dan Panduan Mutu LSP SMK NegeriMatesih.

r, 29 November 2019
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tIMBAGA SIRT iKASI PROTISI

SMK NTGTRI MATTSIH

TEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

MATESIH
lolan Karonganyot - Mdtesih, Karongonyar Kode Pos 57787 Telepon 0277499A70s

Surat Elektroni k smkn matesih@gmoil,com Web : smknmotesih.sch,ld

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

fabatan

.5.g.fL-c*.er,-.?.i:

.. J. s. hp-.....,...r)) o3.o. (* h.*. n..... -l-t- k,o. hs 1 o
l.f. sl..*:.,. ::.,..>..t. C.g..1..:...............

Dengan ini menyatakan bahwa saya !

1,. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela,

2. Tidak memiuta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3. Bersikap rransparan, jujur, obyektifdan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Bebas dari kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas asesmen dengan tidak

memihak, tidak menghambat dan tidak diskriminatif.
5. Akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh melalui komitmen terhadap

perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada
pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari managemen LSP SMK Negeri
Matesih.

6. Akan menyarnpaikan informasi penyimpangan integritas di LSP P1 SMK Negeri Matesih,
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Inegritas di atas, saya
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangair, peraturan BNSP

dan Panduan Mutu LSP SMK Negeri Matesih,

.t.ri.t)gt.c#o.^ N,,,grohr, 5 12,

29 Novemb er 2AL9
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LIMBAl]A SIRTIIIKASI PROIISI

SMK NTGERI MATTSII"I

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

MATESIH
Jolon Karanganyar * Mdteslh, Kdranganydr Kode Pos 57787 Telepon 0277499O1As

Surat Elel<troni k smkn mateslh@gmail.com Web : smknmdtesih,sch.id

Saya yang hertanda tangan dibaw4h ini :

Nama , ":f-{ilrag rd , 
(:l(gs

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

fabatan

PAKTA INTEGRITAS

l(rlmngdrr!lnL
2G J-Unt 

- 
|9 ot.l-

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsurrg atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektifdan akuntabel dalam melaksanakan tugas

4. Bebas dari kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas asesmen dengan tidak
rnemihak, tidak menghambat dan tidak diskriminatif.

5. Akan meniaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh melalui komitmen terhadap
perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada
pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertuiis dari managemen LSP SMK Negeri
Matesih.

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di LSP Pl SMK Negeri Matesih,
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas peianggaran peraturan yang dilaporkan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Inegritas di atas, saya
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perunda
dan Panduan Mutu LSP SMK Negeri Matesih.

, peraturan BNSP

lvurryH, (:?0"

er 2AL9
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IIMBAOA 5[RIIIIKASI PROTiSi

SMK NEGERI MATTSII,{

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SEKOTAH MENENGAH KEJURUAN NEGERT

MATESIH
ldldn Komngonyor - Mdtesih, Kamngonyar Kode Pos 57787 Telepon 0271499at05

Surat Elektroni k smkn motesih @gmoil,com Weh : smkn matesih "sch.i d

PAKTA INTEGRITAS

Sayayang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Ternpat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

labatan

I?sni B*hrm*f &t'ng3u !.,!l-,[

.&.F".ls.a-e........

5JeIi lg"1?
Go-*,uhrs k* o1 /Yw v, Wowrl"..frf"nrg;
'^""'-"""""""7

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

2. Tidak meminta atau menerinta pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3. Bersikap transparan, jujur, obyektifdan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Bebas dari kepentingan apapuu dalam melaksanakan tlrgas asesmen dengan tidak

memihak, tidak menghambat dan tidak diskriminatif.
5. Akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh melalui komitmen terhadap

perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada
pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari managemen LSP SMK Negeri
Matesih.

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di LSP P1 SMK Negeri Matesih,
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Inegritas di atas, saya
bersedia dikenakan sanksi sesuai deng;an peraturan perundang-undangah, peraturan BNSP

dan Panduan Mutu LSP SMK Negeri Matesih.

Karanganyar, 29 November 20 19

,9.P4



lmE -'s4F LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

MATESIH
lalan Koronganyor - Mdtesih, Karungdnydr Kode Pos 57787 Telepon 027749907A5

Surat Elektronik smknmateslh@gmail.com Web: smknmatesih,sch.ld

II14BAGA SIRiI[IKASI PN{]FISI

SMK NIGTRI I.{ATTSII"{

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

labatan

Dengan ini menyatakan bah

*J*.eBam.t-27'Jul

4arro6r l-l aa" J'" """ ""',"-J" "-"

i tjiT
?e;;, ii;r*rr-,, l*h k-l E l?tD z v1ry?n1J,'

...B.tfurnflsnaje.w,n ..Nqru fnicrnal 
\/

-- -.-1"""""'-"U
wa saya:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

2. Tidak meminta atau menerima pernberian secara langsung atau tidak langsung berupa
suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
3, Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Bebas dari kepetrtingan apapun dalam melaksanakan tugas asesmen dengan tidak

memihak , tidak menghambat dan tidak diskriminatif.
5. Akan menjaga kerahasiaan semlla informasi yang diperoleh melalui komitmen terhadap

perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut tidak boleh dlberikan kepada
pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari managemen LSP SMK Negeri
Matesih.

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di LSP P1 SMK Negeri Matesih,
serta turuI menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Inegritas di atas, saya

bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangiin, peraturan BNSP

dan Panduan Mutu LSP SMK Negeri Matesih.

ber 2019

SW

Karanganyar,29 N
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SM( NIGTRI MATTSIH

Cnrusp

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PERSONIL
LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama . q'Lr;ouo*rua

' Dot l*n
"rfOh

fabatan

Dalam

Pihak

n uii

L. Menyadari tin

si di SMK Negeri Matesih yang dilaksanakan oleh LSP

ri Ma engan ini menyatakan bahwa saya,

ngelolaan
yang

objektifitas, dan

engan

akan diberikan kepada

nsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.

3.

kerahasiaan semua in

Karanganyar, 29 November 20 19

LSP P1 SMK Negeri \4atesih



'€Cr,
I*S-E

E5W

Menyadari

5. Me

!ilsA6A $iltIA5tPt0!ist
sMlr NictRt MATtsfl.t

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama

fabatan

Dalam ra n uji k
Pihak M

PERNYATAAN KOMITMEN PERSONIL
LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih

x.H*|.1$,,r

n tertulis dari manajemen LSp pihak

si di SMK Negeri Matesih yang dilaksanakan oleh LSp
gan ini menyatakan bahwa saya :

alaan

yang

I

obiektifitas, dan Kan tugas

engan

akan diberikan kepada

2.

3.

ji kompeten
ri kepentin

enghambat dan

si sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karanganyar, 29 November 2 0 19
LSP P1 SMK Negeri Maresih

, A,,,,il*lcklran A'
' \tolun kp '



Nama

fabatan

Dalam ra

Pihak

drrusp

olaan
yang

2

3

Karanganyar,29
LSP P1 SMK N

vember 2019

ri Matesih

Jmolo,( l6n',

&w
L itEA6A Srf ttdsr PRotrsr

SM( NE6IPI MATESII{

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

, lonu ['l*\i'Jo, {.[tun,,

\. Menyadari ting

ji kompeten

i kepentin
enghambat dan

kerahasiaan semua

, bfo3 [flonupnrc.,, tnlufu l,r{o,n"l

PERNYATAAN KOMITMEN PERSONIL
LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih

ngan ini menyatakan bahwa saya :

objektifitas, dan

dengan

nsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PERNYATAAN KOMITMEN PERSONIL
LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih

#nxsp

ngelolaan

Nama

fabatan

Dalam ran

Pihak Pe

1. Menyadari

yanS

Z

3

objektifitas, dan me

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karanganyar, 29 November 20 19

LSP Pl SMK Negeri Matesih
--------------- -\.------:.rflr/

3ni:oh'n.c"Fon

-.*fl*-c5ffi
tirgA6A s(iifitAsl PF0rt$l

SM( NE6IRI MATTSIH

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

' 9 RQfi rttl t 9wM '

' PtDfrrl7 komne dFewA 6EPnFIKA{l

uji koml i di SMK Negeri Matesih yang dilaksanakan oleh LSP

M ini menyatakan bahwa saya :

ri kepentin
enghambat dan
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SMI{ NE6[R' MAIISIH

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama

Jabatan

Dalam ran
Pihak Pe

1. Menyadari

5. Mem

i sqznTlrl ,.r-Fom-

: 4jss0,( .

dnrusp

PERNYATAAN KOMITMEN PERSONIL
LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih

2

nJ

objektifitas, dan

ngelolaan
yang

ngan

ak akan diberikan kepada

Karanganyar, 29 November 20 19

tSP Pl SMK Negeri Matesih:ry
sri-tofin, c'forn

njaga kerahasiaan semua i

uji kompetensi di SMK Negeri Matesih yang dilaksanakan oleh LSP

Matesih, dengan ini menyatakan bahwa saya :
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SM{ HE6IRI MAItSII.I

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

: f)anr Bahrrao .%own,9'?d
, bdang TL,k tavtfi'rd.a

x.p".*,[sP

PERNYATAAN KOMITMEN PERSONIL
LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih

Nama

fabatan

Dalam rang

Pihak Pe

objektifitas, dan
t

:an tugas

oleh LSP

laan

yang

engan

/t, e .Pd

nsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

aslaan semua ln akan diberikan kepada

manajemen LSP Pihak

Karanganyar, 29 November 20 19
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SI4l( NI6IRI MAITSIH

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

PERNYATAAN KOMITMEN PERSONIL
LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih

Cnrusp

akan diberikan kepada

Karanganyar, 29 November 20 L9

, Adwv^ An*1, Ao1, S. l'".
'bid"y Manljenan Mut, l*

Nama , A\WW, fl nnali fta|, l.). larro
fabatan ' biAav Ma'a4enan Mut, l*,*\
Dalam rangkgpffisanaan uji kom$etensi di SMK Negeri Matesih yang dilaksanakan oleh LSP

Pihak t*Wegeri Matesih,d"ngrn ini menyatakan bahwa saya:

L. Menyadari

akan ol

ji kom
kepenti

ghambat dan

objektifitas, dan aku

semua in
n tertulis dari manajemen LSP Pihak

nsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LSP P1 SMK NegeSi Mltesih
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SMK IIIGiRI MATISII{

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama

|abatan

Dalam ra
Pihak Pe

L. Menyadari

ri kepentin
enghambat dan

hasiaan semua in

5. Me

: EbnacNo Rde.^t ?"\tt f kowr

: $ rAang AArnrnr:\rcas\ ( Srs\"tn 1tt('"qr<rtsr)

PERNYATAAN KOMITMEN PERSONIL
LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih

nsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karanganyar, 29 November 20 19

x.p_^L"[,$..H

objektifitas, dan

tidak akan diberikan kepada

LSP P1 SMK Negeri lllatesih
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fabatan : Aggeso(

Dalam

Pihak

5. Me mpetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karanganyar, 29 November 20 19

LSP P1 SMK Negeri Matesih

e

[1$.ffi#
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si4l{ t{tGIRt MATIst,.t

PERNYATAAN KOMITMEN PERSONIL
LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : M{RAN0A NtlR qoLBl APRlutNA,9.Kotrr

uii ko i di SMK Negeri Matesih yang dilaksanakan oleh LSP

M n ini menyatakan bahwa saya:

l. Menyadari

objektifitas, dan

ari kepentin

semua in
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SM( NEGIRI MATISII.I

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama

fabatan

: $gfis,111o,1 lVvXroho, ( -torn.

: Ltdong 4d-r; rris .lrqsi

Dalam

Pihak;

1. Menyadari

i kom

kepenti
bat dan

ha

PERNYATAAN KOMITMEN PERSONIL
ISP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih

nsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

{O*;-u,r-n N,9 . l{oo-,,

r akan diberikan kepada
ri manajemen LSP Pihak

X,P*LLPI

laan

i yang

gas

Karanganyar, 29 November 2 0 1"9

LSP P1 S$K Negeri Matesih



o

[5,ry
tilBAcA UBrft$tPn0tr3

S}IX NIGIRI MATTSIH

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : kE\$trtS ft6uU6 ?ht"tguDl, S.tconn

fabatan : B\0h N6 ADMlhrlSte Fll

Dalam rang

Pihak

L. Menyadari

.u

ra objektifitas, dan

.ji kom
i kepenti

enghambat dan

PERNYATAAN KOMITMEN PERSONIL
LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih

ngelolaan

i sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karanganyar, 29 November 20 19

LSP P1 SMK Negeri Matesih

ffi,,

dnmsp

2.

3.

aku

:san,

tidak akan diberikan kepada
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Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Dalam

Pihak l

1. Menyadari

PERNYATAAN KOMITMEN PERSONIT
LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih

i di SMK Negeri Matesih yang dilaksanakan oleh LSP

n ini menyatakan bahwa saya,

laan
yang

objektifitas, dan

#,p,xp,H

ersebut tidak akan diberikan kepada
n tertulis dari manajemen LSP Pihak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ber 2019

ih

.h*

, l'furcqld ,( k"*,8'Sb Ke.,o

Nama

|abatan
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LiilBAGr $?}Msl PRotrSr

SMl{ NIGTRI I,IATISIH

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : KIIK*NDA AUR SOLBI APRIU6I4.S.Kom

fabatan : BIDAN6 SgKTtrtkACt

Dalam

Pihak

objektifitas, dan

PERNYATAAN KOMITMEN PERSONIT
LSP Pihak Pertama SMK Negeri Matesih

Karanganyar, 29 November 20 19

LSP Pl SMK Negeri Matesih

dnnisp

Menyadari

rsebut tidak akan diberikan kepada
tertulis dari manajemen LSP Pihak

nsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

enghambat dan

kerahasiaan semua


