
 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS BERJENJANG  

TAHUN 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  

DAN LINGKUNGAN HIDUP 

 KABUPATEN ROTE NDAO 

TAHUN 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BUPATI ROTE NDAO 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Leksy N. Foeh, ST, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao, 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Bupati Rote Ndao, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

PAULINA HANING – BULLU, SE LEKSY N. FOEH, ST 

 



 

 

 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Desi I. A. N. Haning, ST, M. Eng, Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao, 

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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup  

Kabupaten Rote Ndao, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

LEKSY N. FOEH, ST DESI I. A. N. HANING, ST. M. Eng 

 

 



 

 

 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Wahyudi Kastamun, SE, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 

Sekretaris, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

 

DESI I. A. N. HANING, ST. M. Eng WAHYUDI KASTAMUN, SE 

 

 

 



 

 

 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Teli E. Faah, Pengadministrasian Kepegawaian 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 
 

WAHYUDI KASTAMUN, SE TELI E. FAAH 

 



 

 

 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Yuminglis Aplugi, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 

Sekretaris, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

 

DESI I. A. N. HANING, ST. M. Eng YUMINGLIS APLUGI 

 

 

 



 

 

 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Jesy R. Junior Henukh, SH, Bendahara Pengeluaran 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
KASUBAG. KEUANGAN DAN ASET, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

 

YUMINGLIS APLUGI JESY R. JUNIOR HENUKH, SH 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Septiana Amalo, A.Md, Pengelola Gaji 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 

KASUBAG. KEUANGAN DAN ASET, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

 

YUMINGLIS APLUGI SEPTIANA AMALO, A.Md 

 

 



 
 
 
 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Ichsan Y. Prabowo, S. STP, Pengadministrasian Keuangan 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 

KASUBAG. KEUANGAN DAN ASET, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

YUMINGLIS APLUGI 

 

 
 
 

ICHSAN T. PRABOWO, S. STP 

                                
 
 
 



 
 
 
 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Marthin Ch. Telienoni, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 

KASUBAG. KEUANGAN DAN ASET, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

 

YUMINGLIS APLUGI MARTHIN Ch. TELIENONI 

 

 

 



 

 

 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Srileny D. A. Pakuleo, SE, Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
Sekretaris,, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

DESI I. A. N. HANING, ST. M. Eng SRILENY D. A. PAKULEO, SE 

 

 

 



 

 

 

 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Marthen Pandie, Pengadministrasian Perencanaan dan Program 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
PERENCANA AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR SUBSTANSI 

PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN), 

 

Pembuat Pernyataan, 
 
 

 
 

 
 

SRILENY D. A. PAKULEO, SE 

 

MARTHEN PANDIE 

 

 

 



 
 
 
 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Maximus E. Dopen, ST, Kepala Bidang Perumahan, 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  

Permukiman dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Rote Ndao, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

 

LEKSY N. FOEH, ST MAXIMUS E. DOPEN, ST 

 

 



 

 
 
 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Ferdy A. Dami, ST, Penataan Ruang Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pengembangan dan Rehabilitasi Perumahan) 

 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
Kepala Bidang Perumahan, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

 

MAXIMUS E. DOPEN, ST FERDY A. DAMI, ST 

 

 

 



 
 
 
 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Lifaldy H. Manafe, ST, Analisis Pengembangan Perumahan 

 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
PENATA RUANG AHLI MUDA (SUB PENGEMBANGAN DAN 

REHABILITASI PERUMAHAN, 

 

 

Pembuat Pernyataan, 
 
 

 
 

 

 

 
 

 FERDY A. DAMI, ST    LIFALDY H. MANAFE, ST 

 

 



 

 

 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Danial Pah, Pengelola Data Perumahan 

 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
PENATA RUANG AHLI MUDA (SUB PENGEMBANGAN DAN 

REHABILITASI PERUMAHAN, 

 
 

Pembuat Pernyataan, 
 

 
 

 

FERDY A. DAMI, ST DANIAL PAH 

 

 



 

 

 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Robert Fandoe, Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup  

Kabupaten Rote Ndao, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

 
LEKSY N. FOEH, ST ROBERT FANDOE 

 

 

 

 



 

 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Desembry D. W. Tari, ST, Penataan Ruang Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman) 

 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
Kepala Bidang Kawasan Permukiman  

dan Pertanahan, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

ROBERT FANDOE DESEMBRY D. W. TARI, ST 

 

 

 

 



 

 

 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Anthonius Fernandez, ST, Penataan Ruang Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Prasarana 

Sarana Utilitas Umum) 

 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
Kepala Bidang Kawasan Permukiman  

dan Pertanahan, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

ROBERT FANDOE ANTHONIUS FERNANDEZ, ST 

 

 

 



 

 

 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Robiyanto P. Tolla, ST, Penataan Ruang Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pertanahan) 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 

Kepala Bidang Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan, 

Pembuat Pernyataan, 

  

ROBERT FANDOE ROBIYANTO P. TOLLA, ST 

 



 
 
 
 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Armi A. Tanesib, Pengadministrasian Pertanahan 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 

PENATA RUANG AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR SUBSTANSI 
PERTANAHAN), 

 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

 ROBIYANTO P. TOLLA, ST  

 

 

  ARMI AMROSIUS TANESIB 

 



 

 

 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Almanek F. K. Balukh, ST, Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan, 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup  

Kabupaten Rote Ndao, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

 

LEKSY N. FOEH, ST ALMANEK F. K. BALUKH, ST 

 

 



 

 
 
 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Susandi L. Foeh, SP, Pengendali Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat) 

 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian  

dan Pemulihan Lingkungan 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

 

ALMANEK F. K. BALUKH, ST 

 

SUSANDI L. FOEH, SP 



 

 

 
 
 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Jodi Ridolof Oeina, SE, Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA (SUB 

KOORDINATOR SUBSTANSI PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN PSM, 
 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

SUSANDI L. FOEH, SP   JODI RIDOLOF OEINA, SE 

 



 

 

 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Elifas Sajan, SH, Pengelola Kendaraan 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA (SUB 

KOORDINATOR SUBSTANSI PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN PSM, 
 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

SUSANDI L. FOEH, SP   ELIFAS SAJAN, SH 

 

 

 

 



 

 

 
 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Yandri O. Pa, Pengelola Penataan Sampah 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA (SUB 

KOORDINATOR SUBSTANSI PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN PSM, 

 

Pembuat Pernyataan, 
 

 

 

 
SUSANDI L. FOEH, SP   YANDRI O. PA 

 



 

 

 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Welhelmina Dillak, SE, Kepala Bidang Analisis  dan Informasi Lingkungan, 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup  

Kabupaten Rote Ndao, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

 

LEKSY N. FOEH, ST WELHELMINA DILLAK, SE 

 

 



 

 

 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Koresyn R. Rame Hau, ST, M. Si, Pengawas Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Analisis pencegahan dampak lingkungan ) 

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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

 

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
Kepala Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

 

WELHELMINA DILLAK, SE KORESYN R. RAME HAU, ST, M. SI 

 

 



 

 
 
 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Joab Eliazar Sodak, A.Md, Penelaah Dampak Lingkungan 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR 

SUBSTANSI ANALISIS PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN) 
 
 

Pembuat Pernyataan, 

  

 

KORESYN R. RAME HAU, ST, M. SI 

 

 

   

JOAB ELIAZAR SODAK, A.Md 



 

 
 
 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Marthen L. Aplugi, SH, Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR 

SUBSTANSI ANALISIS PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN) 
 
 

Pembuat Pernyataan, 

  

 

KORESYN R. RAME HAU, ST, M. SI 

 

 

   

MARTHEN L. APLUGI, SH 



 
 
 
 

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Melky Y. Messakh, ST, Pengawas Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi Lingkungan) 

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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
Kepala Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan, 

Pembuat Pernyataan, 
 
 

 
 

 
 

WELHELMINA DILLAK, SE   MELKY Y. MESSAKH, ST 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Muhammad S. Pa, Pengelola Informasi Lingkungan 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, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

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 

Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Rote Ndao 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 diatas, saya siap 

menghadapi konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam 

pelaksanaan tugas; 

  

Ba’a, 20 Januari 2022 
 

Menyaksikan : 
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR 

SUBSTANSI DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN), 

 

 

Pembuat Pernyataan, 
 

 
 

 

 
 

 MELKY Y. MESSAKH, ST   

 

 

  MUHAMMAD S. PA 

 


