
 

 

 

BUPATI ROTE NDAO 

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Yeskial Mesakh, SE, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 YESKIAL MESAKH, SE 

 

 



 

 

 
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Hanny A. Fanggidae,SH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 Kantor Kesbangpol, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

YESKIAL MESSAKH, SE HANNY A.FANGGIDAE,SH 

 

 

 

 



 

 
 

 
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Hendrik Pello,SH, Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Sub Bagian  Tata Usaha  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

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 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 
 

Kasubag Tata Usaha, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

HANNY A. FANGGIDAE,SH HENDRIK PELLO,SH 

 

 

 



 

 

 

 

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Lestarrie R.F.Balukh, Bendahara Pengeluaran Pada Sub Bagian Tata Usaha  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 
 

Kasubag Tata Usaha, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

HANNY A.FANGGIDAE,SH LESTARRIE R.F BALUKH,S.Si 

 

 



 

 

 

 

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Maria M. Jemumut,A.Md, Pengadministrasi Keuangan pada  Sub Bagian Tata Usaha  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 Kantor Kesbangpol, Pembuat Pernyataan, 

 

  

HANNY A.FANGGIDAE,SH MARIA M.JEMUMUT,A.Md 

 

 



 

 

 

 

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Yulius M.Sine  Pengadministrasi Kepegawaian Pada Sub Bagian Tata Usaha  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 
 

Kasubag Tata Usaha, Pembuat Pernyataan, 

 

  

HANNY A.FANGGIDAE,SH Yulius M.Sine 

 

 



 

 

 

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Ridwan Riwu, Pengadministrasi Umum Pada  Kepala Sub Bagian Tata Usaha  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 
 

Kasubag Tata Usaha, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

HANNY A.FANGGIDAE,SH RIDWAN RIWU 

 

 

 



 

 

 

 

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Hanny A. Fanggidae,SH, Plh. Kepala Seksi Hubungan dan penguatan Kelembagaan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, 

Demokratisasi dan Kajian Masalah Aktual Pada  

  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 Kantor Kesbangpol, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

YESKIAL MESSAKH, SE HANNY A.FANGGIDAE,SH 

 



 

 

 
 

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Simson M. Hanas,  Analis Partai Politik Pada Seksi Hubungan dan Penguatan Kelembagaan Ormas, Orpol, Demokratisasi dan Kajian 

Masalah Aktual Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 
 

Plh.Kasie Hubungan dan Penguatan Kelembagaan Ormas, Orpol 

Demokratisasi dan Kajian Masalah Aktual, 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

HANNY A.FANGGIDAE,SH SIMSON M. HANAS 

 

 



 

 

 

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Derliani Natalia Bora,SE, Kepala Seksi Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kelompok Komunitas Sosial   Kantor Kesatuan Bangsa 

dan Politik 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 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 Kantor Kesbangpol, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

YESKIAL MESSAKH, SE DERLIANI NATALIA BORA,SE 

 

 

 



 

 
 

 
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  ROTE  NDAO 

 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Inge Fernandez, Analis Kerukunan Umat Pada  Seksi Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kelompok Komunitas Sosial   Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik 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 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 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 
 

Kasie Kesbang dan PKKS, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

DERLIANI NATALIA BORA,SE INGE FERNANDEZ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


