PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Nusry E. Zacharias, SE ,Plt. Camat, menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif 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;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kecamatan
Lobalain serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Lekioen, 28 Januari 2020
Menyaksikan :
Bupati Rote Ndao

Paulina Haning-Bullu, SE

Pembuat Pernyataan

Nusry E. Zacharias, SE

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Nusry E. Zacharias, SE,, Sekretaris Camat, menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif 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;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang
perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Ka
Kantor Kecamatan
Lobalain serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan
yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal
hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Lekioen, 28 Januari 2020
Menyaksikan :
Plt. Camat

Pembuat pernyataan

Nusry E. Zacharias, SE

Nusry E. Zacharias, SE

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Dance A. Mbado, ST, Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Penyusunan Program,Evaluasi dan Pelaporan
Pelaporan, menyatakan sebagai berikut :
1. Berperan serta secara proaktif dalam upaya pencegahan dan
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang
perundang-undangan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
dalam perbuatan tercela;
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kecamatan
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak
Lobalain serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
yang dilaporkannya;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
7. Bila saya melanggar hal
hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
tugas;
konsekuensinya.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;
Lekioen, 28 Januari 2020
Menyaksikan :
Sekretaris Camat

Pembuat Pernyataan

Nusry E. Zacharias, SE
S

Dance A. Mbado, ST

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Defi S. Nggili, SH, Bendahara pada Sub Bagian Keuangan, Aset, Penyusunan Program,Evaluasi dan Pelaporan, menyatakan sebagai berikut :
1. Berperan serta secara proaktif dalam upaya pencegahan dan
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
dalam perbuatan tercela;
konsisten;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kecamatan
Lobalain serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
yang dilaporkannya;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
tugas;
konsekuensinya.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;
Lekioen, 28 Januari 2020
Menyaksikan :
Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Dance A. Mbado, ST

Pembuat Pernyataan

Defi S. Nggili, SH

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Orpha Mandala, A.Md, Pengelola Gaji pada Sub Bagian Keuangan, Aset, Penyusunan Program,Evaluasi danPelaporan, menyatakan sebagai berikut :
1. Berperan serta secara proaktif dalam upaya pencegahan dan
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
dalam perbuatan tercela;
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kecamatan
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak
Lobalain serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
yang dilaporkannya;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
tugas;
konsekuensinya.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;
Lekioen, 28 Januari 2020
Menyaksikan :
Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Penyusunan Program,Evaluasi dan Pelaporan

Dance A. Mbado, ST

Pembuat Pernyataan

Orpha Mandala, A.Md

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Johanis Malelak, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Sub Bagian Keuangan, Aset, Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan, menyatakan
sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif 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;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kecamatan
Lobalain serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan
yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Lekioen, 28 Januari 2020
Menyaksikan :
Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Penyusunan Program Evaluasi dan
Pelaporan

Dance A. Mbado, ST

Pembuat Pernyataan

Johanis Malelak

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Franclin I. Fanggi, Kepala Seksi Pemerintahan,
Pemerintahan menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif 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;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang
perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Ke
Kecamatan
Lobalain sertaa turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan
yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal
hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Lekioen, 28 Januari 2020
Menyaksikan :
Plt. Camat
Pembuat Pernyataan

Nusry E. Zacharias, SE

Franclin I. Fanggi

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Jusuf Dillak, SH, Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif 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;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kecamatan
Lobalain serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan
yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Lekioen, 28 Januari 2020
Menyaksikan :
Kepala Seksi Pemerintahan

Pembuat Pernyataan

Franclin I. Fanggi

Jusuf Dillak, SH

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Elisa Soeki, SH, Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif 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;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kecamatan
Lobalain serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan
yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Lekioen, 28 Januari 2020
Menyaksikan :
Kepala Seksi Pemerintahan

Pembuat Pernyataan

Franclin I. Fanggi

Elisa Soeki , SH

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Jan B. Kotta, SH, Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif 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;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kecamatan
Lobalain serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan
yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Lekioen, 28 Januari 2020
Menyaksikan :
Kepala Seksi Pemerintahan

Pembuat Pernyataan

Franclin I. Fanggi

Jan B. Kotta, SH

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Paulus Koci Ledoh, SE Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,
Masyarakat menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri
dalam perbuatan tercela;

2.

Tidak meminta atau menerima pemberian
rian secara langsung atau tidak
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang
perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kecamatan
Lobalain serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan
yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal
hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Lekioen, 28 Januari 2020
Menyaksikan :
Plt. Camat
Pembuat Pernyataan

Nusry E. Zacharias, SE

Paulus Koci Ledoh, SE

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Jakobis Zacharias, SH, Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif 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;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kecamatan
LOBALAIN serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan
yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Lekioen, 28 Januari 2020
Menyaksikan :
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pembuat Pernyataan

Paulus K. Ledoh, SE

Jakobis Zacharias, SE

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Laura Barends, SP, Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif 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;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kecamatan
LOBALAIN serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan
yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Lekioen, 28 Januari 2020
Menyaksikan :
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pembuat Pernyataan

Paulus K. Ledoh, SE

Laura Barends, SP

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN LOBALAIN

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Jahuda Thien, Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan sebagai berikut :
1.

Berperan serta secara proaktif 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;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

3.
4.

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara
konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kantor Kecamatan
LOBALAIN serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan
yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.

Lekioen, 28 Januari 2020
Menyaksikan :
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pembuat Pernyataan

Paulus K. Ledoh, SE

Jahuda Thien

