
 

 
PAKTA INTEGRITAS 

 

 
 

BAPELITBANG KABUPATEN ROTE NDAO 

TAHUN 2022 



 

 

 

BUPATI ROTE NDAO 

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Jermi M. Haning, PhD, Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 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 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 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 JERMI M. HANING, PhD 

 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Janwes N. H. Nauk, S.STP, Sekretaris Bapelitbang Kab. 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; 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Plt. Kepala Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao   

   

   

   

Jermi M. Haning, PhD  Janwes N. H. Nauk, S.STP 

NIP. 19730615 199302 1 002  NIP. 19850120 200312 1 002 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Jenny S. Lesiangi, SE, Kasubag 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; 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Sekretaris Bapelitbang Kab. Rote Ndao   

   

   

   

Janwes N. H. Nauk, S.STP  Jenny S. Lesiangi, SE 

NIP. 19850120 200312 1 002  NIP. 19790613 201001 2 015 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



            
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Jermy Foeh, SE, Analis Rencana Program dan Kegiatan, menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian   

   

   

   

Jenny S. Lesiangi, SE  Jermy Foeh, SE 

NIP. 19790613 201001 2 015  NIP. 19860620 202012 1 002 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Erasmus P. Sina, Pengadminstrasi 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; 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian   

   

   

   

Jenny S. Lesiangi, SE  Erasmus P. Sina 

NIP. 19790613 201001 2 015  NIP. 19710404 199903 1 008 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Dorida Tasilima, A.Md, Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub Koordinator Substansi 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; 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Sekretaris Bapelitbang Kab. Rote Ndao   

   

   

   

Janwes N. H. Nauk, S.STP  Dorida Tasilima, A.Md 

NIP. 19850120 200312 1 002  NIP. 19780615 200604 2 029 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Jon Lussie Pengelola Bendahara, menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub 

Koordinator Substansi Keuangan dan Aset ) 

  

   

   

   

Dorida Tasilima, A.Md  Jon Lussie 

NIP. 19780615 200604 2 029  NIP. 19810505 200701 1 010 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Ester Rohi, Pengadministrasi 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; 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub 

Koordinator Substansi Keuangan dan Aset) 

  

   

   

   

Dorida Tasilima, A.Md  Ester Rohi 

NIP. 19780615 200604 2 029  NIP. 19820304 200701 2 006 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Amrisar Salmun Soru 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; 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya.  

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub Koordinator 

Substansi Keuangan dan Aset ) 

  

   

   

   

Dorida Tasilima, A.Md  Amrisar Salmun Soru 

NIP. 19780615 200604 2 029  NIP. 19840325 200604 1 007 

  

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 

 

 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Dody Alexander Vanche Pengelola Sarana 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; 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya.  

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub 

Koordinator Substansi Keuangan dan Aset ) 

  

   

   

Dorida Tasilima, A.Md  Dody Alexander Vanche 

NIP. 19780615 200604 2 029  NIP. 19801210 201406 1 004 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Semy S. Panie, ST, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 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; 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya.  

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Plt. Kepala Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao   

   

   

   

Jermi M. Haning, PhD  Semy S. Panie, ST                                                

NIP. 19730615 199302 1 002  NIP. 19820916 201001 1 021 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Kaleb Lomi Ga, S.Pt, Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi) menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya.  

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian   

dan Evaluasi Pembangunan Daerah    

   

   

Semy S. Panie, ST                                                 Kaleb Lomi Ga, S.Pt                                                

NIP. 19820916 201001 1 021  NIP. 19711117 200604 1 003 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



      
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Jusuf Ronald Modok, ST, Perencana Ahli Muda (Sub Kordinator Subtansi Perencanaan dan Pendanaan), menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian   

dan Evaluasi Pembangunan Daerah    

   

   

Semy S. Panie, ST                                                 Jusuf Ronald Modok, ST                                                

NIP. 19820916 201001 1 021  NIP. 19851231 201503 1 004 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



            
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Yodi Petrus, Pengadminstrasi Data Penyajian dan Publikasi, menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator 

Substansi Data dan Informasi) 

  

   

   

Kaleb Lomi Ga, S.Pt                                                 Yodi Petrus 

NIP. 19711117 200604 1 003  NIP. 19770728 201212 1 003 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Sherwin M. R. Ufi, S.KM, MPH, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Plt. Kepala Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao   

   

   

   

Jermi M. Haning, PhD  Sherwin M. R. Ufi, S.KM, MPH 

NIP. 19730615 199302 1 002  NIP. 19830512 200904 1 005 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



   
 

 

 

 

  

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Carmoddy R. Bessie, SE, Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pendidikan dan Kesra), menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Kepala Bidang Pemerintahan dan   

Pembangunan Manusia   

   

   

Sherwin M. R. Ufi, S.KM, MPH  Carmoddy R. Bessie, SE 

NIP. 19830512 200904 1 005  NIP. 19770524 200904 1 001 

  

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



    
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Muhammad Rizki Abdullah Ohorella, S.STP, Analis Kesehatan, menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator 

Substansi Pendidikan dan Kesra) 

  

   

   

Carmoddy R. Bessie, SE  Muhammad Rizki Abdullah Ohorella, S.STP   

NIP. 19770524 200904 1 001  NIP. 19951106 201708 1 001 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Maximus A.D.B.P.J. Haning,S.STP, Analis Perencanaan, menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator 

Substansi Pendidikan dan Kesra) 

  

   

   

Carmoddy R. Bessie, SE  Maximus A.D.B.P.J. Haning, S.STP  

NIP. 19770524 200904 1 001  NIP. 19970422 201908 1 001 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Polikarpus Adi Lundolo, SE, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Plt. Kepala Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao   

   

   

   

Jermi M. Haning, PhD  Polikarpus Adi Lundolo, SE 

NIP. 19730615 199302 1 002  NIP. 19740223 200604 1 007 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Agustinus Lebo, S.IP, M.A, Perencana Ahli Muda (Sub Kordinator Substansi Perekonomian dan 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; 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Kepala Bidang Perekonomian dan   

Sumber Daya Alam    

   

   

Polikarpus Adi Lundolo, SE  Agustinus Lebo, S.IP, M.A 

NIP. 19740223 200604 1 007  NIP. 19850831 201503 1 002 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Yohanes Riberu Esa, SP, Analis Koperasi, menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator 

Substansi Perekonomian dan Keuangan) 

  

   

   

Agustinus Lebo, S.IP, M.A  Yohanes Riberu Esa, SP                                                

NIP. 19850831 201503 1 002  NIP. 19901112 201503 1 002 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Carles B. Ledoh, ST. M.Eng, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilyahan, menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Plt. Kepala Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao   

   

   

   

Jermi M. Haning, PhD  Carles B. Ledoh, ST. M.Eng 

NIP. 19730615 199302 1 002  NIP. 19761231 200604 1 048 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Paul O. Dethan, ST, Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Infrastruktur dan Penata Ruang) menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan   

   

   

   

Carles B. Ledoh, ST. M.Eng  Paul O. Dethan, ST                                                

NIP. 19761231 200604 1 048  NIP. 19771023 200501 1 011 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Tezer Rynaldo Ndoen, ST, Analis Lingkungan Hidup, menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator 

Substansi Infrastruktur dan Penata Ruang) 

  

   

   

Paul O. Dethan, ST                                                 Tezer Rynaldo Ndoen,ST                                                

NIP. 19771023 200501 1 011  NIP. 19830525 201503 1 002 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Nurina L. M. Patola, ST, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 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; 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Plt. Kepala Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao   

   

   

   

Jermi M. Haning, PhD  Nurina L. M. Patola, SE                                               

NIP. 19730615 199302 1 002  NIP. 19800125 200904 2 004 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 



 
 

 

 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Wilian Daniel Feoh, S.STP, Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Inovasi dan Teknologi) menyatakan sebagai berikut : 

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. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan 

tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 

pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara 

konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas 

pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 

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

konsekuensinya. 

 

 Ba’a, 20 Januari 2022  

Menyaksikan :  Pembuat Pernyataan 

Kepala Bidang Penelitian dan   

Pengembangan Daerah    

   

   

Nurina L. M. Patola, SE                                                Wiliam Daniel Feoh, S.STP                                              

NIP. 19800125 200904 2 004  NIP. 19931115 201507 1 002 

 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(BAPELITBANG) 
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