DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Jost E. Pandie, S.Sos, M.Si, Sekretaris, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Agustinus N. Inyo Tadde, S.STP Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020
Menyaksikan:
Sekretaris Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Devid Panie Bendahara, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Swempry O.H. Lapaan Pengelola Gaji, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Henny Y. Saidjan, SE Pengelola Barang Milik Negara, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

Ba’a, Februari 2020

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Melvy Sede, Analis Laporan Keuangan, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Agus Triwahyudi, S.Pt Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

Ba’a, Februari 2020
Menyaksikan:
Sekretaris Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Patrisius O. Wempy, Pengadministrasi Perencanaan dan Program, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Maria O Pandie, SH, Kepala Bidang Kebudayaan, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Mery R. Bako, S.Pt, M.Si, Kepala Seksi Seni Tari Budaya dan Sejarah, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Ferdi Ernawati Malelak, S.Si, Kepala Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Yermias W. Messakh , Analis Cagar Budaya dan Koleksi Museum, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Elisabeth J. Mbolik , Analis Informasi Pengembangan SDM Kebudayaan, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisataserta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020
Menyaksikan:

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Imelda, ST.Par, Kepala Bidang Bina Usaha Jasa Sarana Pariwisata, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Rahmawati Taqwa, SS, Analis Pariwisata, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Ratna Mitan, Analis Pariwisata, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Bambang H. Basuseno, SE, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Ronald Maka Ndolu, S.Pt, Kepala Seksi Pengembangan Bahan promosi, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Pace B. Sinlaeloe, Pengelola Informasi Kepariwisataan, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Aristarchus Y.E.P. Timo, SS, Pengelola Informasi Kepariwisataan, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Jurikson P. Lun, SE, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kepariwisataan, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Imelda S. Pandie, SE, Kasie Hubungan Kelembagaan, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS
Saya, Maulana A.H. Majopoe, Pengelolaan Data Kepegawaian, menyatakan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

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

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 Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya;

7.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 29 Februari 2020

