PAKTA INTEGRITAS
Saya Frans W. Daud, SE, Kepala Dinas Pangan 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;
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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Bupati Rote Ndao,

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Dinas Pangan

Paulina Haning – Bullu, SE

Frans W. Daud, SE
19630508 198503 1 013

PAKTA INTEGRITAS
Saya Nikolas Pala, S.Fil, Sekretaris Dinas Pangan 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;
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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Kepala Dinas
,

Yang Membuat Pernyataan
Sekretaris

Frans W. Daud, SE
NIP. 19630508 198503 1 013

Nikolas Pala, S.Fil
NIP. 19681231 199707 1 005

PAKTA INTEGRITAS
Saya Selviana Ballu, S.Sos, Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Panagn, 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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Kepala Dinas,

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Frans W. Daud, SE
NIP. 19630508 198503 1 013

Selviana Ballu, S.Sos
NIP. 19630921 198603 2 015

PAKTA INTEGRITAS
Saya Johni Solu, SH, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, 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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Kepala Dinas,

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Frans W. Daud, SE
NIP. 19630508 198503 1 013

Johni Solu, SH
NIP. 19620503 198603 1 030

PAKTA INTEGRITAS
Saya Mesak D. Tungga, SH, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, 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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Kepala Dinas,

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Bidang Ketersediaan Pangan

Frans W. Daud, SE
NIP. 19630508 198503 1 013

Mesak D. Tungga, SH
NIP. 19811121 200501 1 007

PAKTA INTEGRITAS
Saya Jumima P. Pingak, SP, Kepala Bidang Keamanan Pangan, 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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Kepala Dinas,

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Bidang Keamanan Pangan

Frans W. Daud, SE
NIP. 19630508 198503 1 013

Jumima P. Pingak, SP
NIP. 19780211 200501 2 008

PAKTA INTEGRITAS
Saya Victory Bailaen, SH, Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, 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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Kepala Bidang Keamanan Pangan,

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Jumima P. Pingak, SP
NIP. 19780211 200501 2 008

Victory Bailaen, SH
NIP. 19800523 200803 1 002

PAKTA INTEGRITAS
Saya Petrus F. S. J. Here, SE, Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, 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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Kepala Bidang Keamanan Pangan,

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Jumima P. Pingak, SP
NIP. 19780211 200501 2 008

Petrus F. S. J. Here, SE
NIP. 19760703 200701 1 018

PAKTA INTEGRITAS
Saya Ayub W. Ndoen, SP, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan, 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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Kepala Bidang Ketersediaan Pangan,

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

Mesak D. Tungga, SH
NIP. 19811121 200501 1 007

Ayub W. Ndoen, SP
NIP. 19800505 200904 1 004

PAKTA INTEGRITAS
Saya Anthony F. J. Seme. S.Pi, Kepala Seksi Distribusi Pangan, 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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Seksi Distribusi Pangan

Johni Solu, SH
NIP. 19620503 198603 1 030

Anthony F. J. Seme. S.Pi
NIP. 19850409 200904 1 004

PAKTA INTEGRITAS
Saya Rusli Badjideh, SH, Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Panagn, 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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan

Selviana Ballu, S.Sos
NIP. 19630921 198603 2 015

Rusli Badjideh, SH
NIP. 19710204 199103 1 003

PAKTA INTEGRITAS
Saya Jerni M. Ndolu, STP, Kepala Seksi Konsumsi Pangan, 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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Seksi Konsumsi Pangan

Selviana Ballu, S.Sos
NIP. 19630921 198603 2 015

Jerni M. Ndolu, STP
NIP. 19740502 201101 2 003

PAKTA INTEGRITAS
Saya Porsenny J. Luik, SP, Bendahara Dinas Pangan 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;
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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Sekretaris

Yang Membuat Pernyataan
Bendahara

Nikolas Pala, S.Fil
NIP. 19681231 199707 1 005

Porsenny J. Luik, SP
NIP. 19810620 201212 2 003

PAKTA INTEGRITAS
Saya Lexman K. Tulle, Pengelola Gaji Dinas Pangan 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;
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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Sekretaris

Yang Membuat Pernyataan
Pengelola Gaji

Nikolas Pala, S.Fil
NIP. 19681231 199707 1 005

Lexman K. Tulle
NIP. 19850506 201212 1 004

PAKTA INTEGRITAS
Saya Fery D. J. Daobiha, Pengadministrasi Keungan Dinas Pangan 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;
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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Sekretaris

Yang Membuat Pernyataan
Pengadministrasi Keuangan

Nikolas Pala, S.Fil
NIP. 19681231 199707 1 005

Fery D. J. Daobiha
NIP. 19740212 201212 1 002

PAKTA INTEGRITAS
Saya Yacobis Y. Foeh, SP, Pengelola dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Pangan 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;
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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Sekretaris

Yang Membuat Pernyataan
Pengelola dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Nikolas Pala, S.Fil
NIP. 19681231 199707 1 005

Yacobis Y. Foeh, SP
NIP. 19890904 201503 1 005

PAKTA INTEGRITAS
Saya Martje K. A Nalenan, S.Pt, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pangan 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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Sekretaris

Yang Membuat Pernyataan
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Nikolas Pala, S.Fil
NIP. 19681231 199707 1 005

Martje K. A. Nalenan, S.Pt
NIP. 19690410 200701 2 033

PAKTA INTEGRITAS
Saya Jonas Oktovianus, Pengadministrasi Umum Pada Dinas Pangan 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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Yang Membuat Pernyataan
Pengadministrasi Umum

Martje K. A. Nalenan, S.Pt
NIP. 19690410 200701 2 033

Jonas Oktovianus
NIP. 19691010 201212 1 005

PAKTA INTEGRITAS
Saya BurhanudinS. Mustafa, Pengawas Harga Pangan Pada Dinas Pangan 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;
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. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan dalam melaksanakan tugas,
terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Dinas Pangan serta turut menjaga kerahasiaansaksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap
menghadapai konsekuensinya.

Ba’a, 28 Januari 2020,
Menyaksikan :
Kepala Seksi Distribusi Pangan

Yang Membuat Pernyataan
Pengawas Harga Pangan

Anthony F. J. Seme. S.Pi
NIP. 19850409 200904 1 004

Burhanudin S. Mustafa
NIP. 19750108 201212 1 003

