
 

 

BUPATI ROTE NDAO 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  ROTE  NDAO 
 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Morids D. E. Bulan,S.Pd,M.Si, Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut : 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan 

perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau 

tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk 

lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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,  5  Januari 2021 
 

Bupati Rote Ndao, Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

PAULINA HANING – BULLU, SE MORIDS D. E. BULAN,S.Pd,M.Si 

 

 

  



 

 

 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  ROTE  NDAO 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Mery R. Bako, S.Pt, M.Si, Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan dan Kearsipan pada Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut : 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan 

perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau 

tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk 

lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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,  5 Januari 2021 
 

Menyaksikan  

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

MORIDS D.E. BULAN, S.Pd, M.Si MERY R. BAKO, S.Pt, M.Si 

 



 

 

 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  ROTE  NDAO 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Nelly A. Maakh, S.Kom, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut : 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan 

perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau 

tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk 

lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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,     5 Januari 2021 
 

Menyaksikan  

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

MORIDS D.E. BULAN, S.Pd, M.Si NELLY A. MAAKH, S.Kom 

 



 

 

 

 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  ROTE  NDAO 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Indriyati T. Therik, SE, Kepala Sub Bagian Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut : 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan 

perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau 

tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk 

lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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,     5 Januari 2021 
 

Menyaksikan  

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pembuat Pernyataan, 

 

  

MORIDS D.E. BULAN, S.Pd, M.Si INDRIYATI T. THERIK, SE 



 

 

 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  ROTE  NDAO 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Damianus Au Hayon, Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 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 

Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan 

Perpustakaan dan Kearsipan 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,     5 Januari 2021 
 

Menyaksikan  

Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan 

Perpustakaan dan Kearsipan 

Pembuat Pernyataan, 

  

MERY R. BAKO, S.Pt, M.Si DAMIANUS AU HAYON 

 



 

 

 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  ROTE  NDAO 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Hermina G. Musi, S.Kom, Kepala Seksi Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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 

Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan 

Perpustakaan dan Kearsipan 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,     5 Januari 2021 
 

Menyaksikan  
Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan 

Perpustakaan dan Kearsipan 

Pembuat Pernyataan, 

  

MERY R. BAKO, S.Pt, M.Si HERMINA G. MUSI, S.Kom 
 

 



 

 

 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  ROTE  NDAO 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Sidharta C.A. Pannie, SE, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

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 

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan 

Kegemaran Membaca 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,     5 Januari 2021 
 

Menyaksikan  

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan 
Kegemaran Membaca 

Pembuat Pernyataan, 

 
 

NELLY A. MAAKH, S.Kom SIDHARTA C.A. PANIE, SE 

 



 

 

 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  ROTE  NDAO 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Depolce Petan, S.Si, Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

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 

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan 

Kegemaran Membaca 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,     5 Januari 2021 
 

Menyaksikan  

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan 
Kegemaran Membaca 

Pembuat Pernyataan, 

 

  

NELLY A. MAAKH, S.Kom DEPOLCE PETAN, S.Si 

 



 

 

 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  ROTE  NDAO 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Maria Y.K.E. Pessa, SH, Pustakawan Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai 

berikut : 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan 

perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau 

tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk 

lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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,     5 Januari 2021 
 

Menyaksikan  

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

MORIDS D.E. BULAN, S.Pd, M.Si MARIA Y.K.E. PESSA, SH 

 



 

 

 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  ROTE  NDAO 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Ferdi Sinlaeloe, A.Md, Arsiparis Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut : 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan 

perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama 

kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan 

sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; 

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau 

tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk 

lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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,     5 Januari 2021 
 

Menyaksikan  

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pembuat Pernyataan, 

 

 
 

MORIDS D.E. BULAN, S.Pd, M.Si FERDI SINLAELOE, A.Md 

 



 

 

 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  ROTE  NDAO 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Theodor R. Toumeluk, SP, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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 Sub 

Bagian Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan 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,     5 Januari 2021 
 

Menyaksikan  

Kepala Sub Bagian Keuangan, Tata Usah dan Perlengkapan Pembuat Pernyataan, 
 

  

INDRIYATI T. THERIK, SE THEODOR R. TOUMELUK, SP 

 



 

 

 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  ROTE  NDAO 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Robert Foes, Pengadminstrasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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 Sub 

Bagian Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan 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,     5 Januari 2021 
 

Menyaksikan  

Kepala Sub Bagian Keuangan, Tata Usah dan Perlengkapan Pembuat Pernyataan, 

 
 

INDRIYATI T. THERIK, SE ROBERT FOES 

 



 

 

 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  ROTE  NDAO 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, Petrus J. Lidda, Pengelola Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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 

Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan 

Perpustakaan dan Kearsipan 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,     5 Januari 2021 
 

Menyaksikan  

Kepala Seksi Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan Pembuat Pernyataan, 

 

  

HERMINA G. MUSI, S.Kom PETRUS J. LIDDA 

 


