
 

 

 

BUPATI ROTE NDAO 

BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Daniel Welhelmus Nalle, S.Pt, Kepala Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 DANIEL WELHELMUS NALLE, S.Pt 

 

 



 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Diana Ariantje Bullu, SE, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Badan Keuangan dan Aset, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DANIEL WELHELMUS NALLE, S.Pt DIANA ARIANTJE BULLU, SE 

 

 

 



 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Yus Tinus Seran, SH, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Sekretaris, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DIANA ARIANTJE BULLU, SE YUS TINUS SERAN, SH 

 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Dyan Novisari Dethan, SE, Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset) Badan Keuangan dan 

Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Sekretaris, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DIANA ARIANTJE BULLU, SE DYAN NOVISARI DETHAN, SE 

 



 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Jahya Bulan, A.Md, Analis Laporan Keuangan  Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi 

Keuangan dan Aset), 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DYAN NOVISARI DETHAN, SE JAHYA BULAN, A.Md 

 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Robert Edison Manafe, Bendahara Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi 

Keuangan dan Aset), 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DYAN NOVISARI DETHAN, SE ROBERT EDISON MANAFE 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, David Melkior Ndaomanu, Pengadministrasi Keuangan Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi 

Keuangan dan Aset), 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DYAN NOVISARI DETHAN, SE DAVID MELKIOR NDAOMANU 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Oskar Bessie, SH, Perencana (Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Sekretaris, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DIANA ARIANTJE BULLU, SE OSKAR BESSIE, SH 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Daniel Moyumbun Putraus Mooy, S.KM, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Badan Keuangan dan Aset, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DANIEL WELHELMUS NALLE, S.Pt DANIEL MOYUMBUN PUTRAUS MOOY,S.KM 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Peggy Ariesty, SE, Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DANIEL MOYUMBUN PUTRAUS MOOY, S.KM PEGGY ARIESTY, SE 

 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Julian Marly Kota Dia, SH,  Pengolah Data Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

PEGGY ARIESTY, SE JULIAN MARLY KOTA DIA, SE 

 



 

 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Sony Efraim Mbado, SE, Verifikator Keuangan  Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

PEGGY ARIESTY, SE SONY EFRAIM MBADO, SE 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Orio Telen Menoh, S.ST, Verifikator Keuangan  Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

PEGGY ARIESTY, SE ORIO TELEN MENOH, S.ST 

 

 



 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Bernad Hilli, Verifikator Keuangan  Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

PEGGY ARIESTY, SE BERNAD HILLI 

 

 

 



 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Dance Ariyon Mbado, ST, Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Gaji)   Badan Keuangan dan Aset 

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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DANIEL MOYUMBUN PUTRAUS MOOY, S.KM DANCE ARIYON MBADO, ST 

 

 



 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Johana Bulak, A.Md, Pengolah Daftar Gaji  Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi 

Pengelolaan Gaji)   , 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DANCE ARIYON MBADO, ST JOHANA BULAK, A.Md 

 

 



 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Bileam Yakob Suek, Pengolah Data Pembayaran Program Pensiun  Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi 

Pengelolaan Gaji)   , 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DANCE ARIYON MBADO, ST BILEAM YAKOB SUEK 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Filia Christine Bela, SE, Kepala Sub Bidang Kas Daerah Badan Keuangan dan Aset   Daerah 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DANIEL MOYUMBUN PUTRAUS MOOY, S.KM FILIA CHRISTINE BELA, SE 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Aprianda Polianus Ndaomanu, Pengolah Data Laporan Kas  Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Sub Bidang  Kas Daerah, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

FILIA CHRISTINE BELA, SE APRIANDA POLIANUS NDAOMANU 



 

 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Adri Witlem Thine, SE, Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Badan Keuangan dan Aset, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DANIEL WELHELMUS NALLE, S.Pt ADRI WITLEM THINE, SE 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Irawati Halijah Bere, SE, Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Bidang Akuntansi, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

ADRI WITLEM THINE, SE IRAWATI HALIJAH BERE, SE 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Paulus Fanggidae, Pengolah Data Rekonsiliasi Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pembina Akuntansi, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

IRAWATI HALIJAH BERE, SE PAULUS FANGGIDAE 

 



 

 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Junitha Fransina Selly, SE, Kepala Sub Bidang Akuntansi Bendahara Umum Daerah Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Bidang Akuntansi, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

ADRI WITLEM THINE, SE JUNITHA FRANSINA SELLY, SE 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Herny Elisabeth Pandie, ST, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Badan Keuangan dan Aset, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DANIEL WELHELMUS NALLE, S.Pt HERNY ELISABETH PANDIE, ST 

 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Daniel Maxyorys Pah, SE, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Bidang Anggaran, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

HERNY ELISABETH PANDIE, ST DANIEL MAXYORYS PAH, SE 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Daniel Eben Hesser, Pengolah Data Perencanaan Anggaran  Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DANIEL MAXYORYS PAH, SE DANIEL EBEN HESSER 

 



 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Rossy Davidson Manafe, SE, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Bidang Anggaran, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

HERNY ELISABETH PANDIE, ST ROSSY DAVIDSON MANAFE, SE 

 

 



 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Jeki Benyamin Jakobus Messakh, Pengolah Data Kebijakan Anggaran Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Bidang Anggaran, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

HERNY ELISABETH PANDIE, ST JEKI BENYAMIN JAKOBUS MESSAKH 

 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Basthian Eliver Kedoh, SE, Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Badan Keuangan dan Aset, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DANIEL WELHELMUS NALLE, S.Pt BASTIAN ELIVER KEDOH, SE 

 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Sofia Angelita Pauline Thonak, SE, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Bidang Aset Daerah, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

BASTIAN ELIVER KEDOH, SE SOFIA ANGELITA PAULINE THONAK, SE 

 



 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Dance Imanuel Henuk, SE, Kepala  Sub  Bidang Pengadaan  dan  Pengamanan  Aset Badan  Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Bidang Aset Daerah, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

BASTIAN ELIVER KEDOH, SE DANCE IMANUEL HENUK, SE 

 



 

 

 

 

 BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Sonny Otta, Pengolah Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventaris  Badan Keuangan dan Aset 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 Keuangan dan Aset 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 
 

Kepala Bidang Aset Daerah, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

BASTIAN ELIVER KEDOH, SE SONNY OTTA 

 


