
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Richard M. Manafe, ST, Pengelola Pengadaan Barangf/Jasa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;

Pembuat Pernyataan,

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;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Bagian Administrasi Layanan Pengadaan barang dan Jasa

serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran

peraturan yang dilaporkannya;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao,

Joni A. Adu, ST Richard M. Manafe,ST

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

dalam pelaksanaan tugas;

Baa,  Januari 2022

Menyaksikan

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa 



BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Marlon L. Naru, SP, Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;

Pembuat Pernyataan,

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;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Bagian Pengadaan barang/Jasa serta turut menjaga

kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang

dilaporkannya;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao,

Joni A. Adu, ST Marlon L. Naru, SP

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

dalam pelaksanaan tugas;

Baa,  Januari 2022

Menyaksikan

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa 



Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao,

Joni A. Adu, ST Imanuel F. D. Anin, ST

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

dalam pelaksanaan tugas;

Baa,     Januari 2022

Menyaksikan

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pembuat Pernyataan,

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;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Bagian Pengadaan barang/Jasa serta turut menjaga

kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang

dilaporkannya;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Imanuel F. D. Anin, ST, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Layanan Pengadaan Secara Elektronik, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;



Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao,

Joni A. Adu, ST Charles Faah, S.Kep

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

dalam pelaksanaan tugas;

Baa,  Januari 2022

Menyaksikan

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pembuat Pernyataan,

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;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Bagian Pengadaan barang/Jasa serta turut menjaga

kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang

dilaporkannya;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Charles Faah, S.Kep, Pengelola Unit Layanan Pengadaan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;



BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Jasiel G.Thelik,SE, Pengelola Data, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;

Pembuat Pernyataan,

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;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Bagian Pengadaan barang/Jasa serta turut menjaga

kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang

dilaporkannya;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao,

Joni A. Adu, ST Jasiel G.Thelik,SE

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

dalam pelaksanaan tugas;

Baa,  Januari 2022

Menyaksikan

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa 



Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao,

Joni A. Adu, ST Ronald J. Dethan,A.Md

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

dalam pelaksanaan tugas;

Baa,  Januari 2022

Menyaksikan

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pembuat Pernyataan,

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;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Bagian Pengadaan barang/Jasa serta turut menjaga

kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang

dilaporkannya;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ronald J. Dethan,A.Md, Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;



BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Herlinda Lenggu, SST, Analis Pengembangan Kompetensi, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;

Pembuat Pernyataan,

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;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Bagian Pengadaan barang/Jasa serta turut menjaga

kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang

dilaporkannya;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao,

Joni A. Adu, ST Herlinda Lenggu, SST

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

dalam pelaksanaan tugas;

Baa, Januari 2022

Menyaksikan

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa 



Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao,

Joni A. Adu, ST Ronald J. Dethan,A.Md

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

dalam pelaksanaan tugas;

Baa,  Januari 2022

Menyaksikan

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pembuat Pernyataan,

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;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Bagian Pengadaan barang/Jasa serta turut menjaga

kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang

dilaporkannya;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ronald J. Dethan,A.Md, Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;



BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Roberto S.M.Dumananuw,ST, Pengelola Pengadaan Barangf/Jasa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;

Pembuat Pernyataan,

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;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Bagian Pengadaan barang/Jasa serta turut menjaga

kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang

dilaporkannya;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao,

Joni A. Adu, ST Roberto S.M.Dumananuw,ST

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

dalam pelaksanaan tugas;

Baa,  Januari 2022

Menyaksikan

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa 



Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao,

Joni A. Adu, ST Yaped.Y.Sereh

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

dalam pelaksanaan tugas;

Baa, Januari 2022

Menyaksikan

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pembuat Pernyataan,

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;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Bagian Pengadaan barang/Jasa serta turut menjaga

kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang

dilaporkannya;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Yaped.Y.Sereh, Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;



Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao,

Joni A. Adu, ST Yopendas Lido,SH

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

dalam pelaksanaan tugas;

Baa, Januari 2022

Menyaksikan

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pembuat Pernyataan,

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;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Bagian Pengadaan barang/Jasa serta turut menjaga

kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang

dilaporkannya;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap

menghadapi konsekuensinya.

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Yopendas Lido,SH, Pengelola Pengadaan Barangf/Jasa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak

melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;


