BUPATI ROTE NDAO
BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Handryans Bessie, S.IP, Kepala Bagian Umum menyatakan sebagai berikut :
1.

2.

3.
4.

Berperan secara proaktif 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, dan 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 melaksanakan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
dalam
melaksanakan
tugas,
terutama kepada pegawai yang berada dibawah
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja
saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao
serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Ba’a, 20 Januari 2022
Menyaksikan :
Bupati Rote Ndao

Pembuat Pernyataan,

PAULINA HANING – BULLU, SE

HANDRYANS BESSIE, S.IP

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Nazarillah J. Qadirun, SE, Analis Kebijakan (Sub Koordinator Substansi Tata Usaha Pimpian, Staf Ahli dan Kepegawaian),
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
3. berlaku;
Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam
4. 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
Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga
kerahasiaan
saksi
atas
pelanggaran
peraturan
yang
dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Kepala Bagian Umum,

Pembuat Pernyataan,

Handryans Bessie, S.IP

Nazarillah J. Qadirun, SE

BAGIAN UMUM
SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Anaci Johannis, SE, Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi Keuangan),
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. 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
Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao serta turut
menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Kepala Bagian Umum,

Pembuat Pernyataan,

Handryans Bessie, S.IP

Anaci Johannis, SE

BAGIAN UMUM
SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Steven Reginald M. Rihi, SH, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
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. 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
Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao serta turut
menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Kepala Bagian Umum,

Pembuat Pernyataan,

Handryans Bessie, S.IP

Steven Reginald M. Rihi, SH

BAGIAN UMUM
SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Yuliana N. Limbak, Pengadministrasi Umum pada Sub Koordinator Substansi Tata Usaha Pimpian, Staf Ahli dan Kepegawaian,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Analis Kebijakan (Sub Koordinator Substansi Tata Usaha Pimpian,
Staf Ahli dan Kepegawaian),

Pembuat Pernyataan,

Nazarillah Qadirun, SE

Yuliana N. Limbak

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Amelia M. Foes, Pengadministrasi Persuratan pada Sub Koordinator Substansi Tata Usaha Pimpian, Staf Ahli dan Kepegawaian,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Analis Kebijakan (Sub Koordinator Substansi Tata Usaha Pimpian,
Staf Ahli dan Kepegawaian),

Pembuat Pernyataan,

Nazarillah J. Qadirun, SE

Amelia M. Foes

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Diana E. Klaas, Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Koordinator Substansi Tata Usaha Pimpian, Staf Ahli dan Kepegawaian,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Analis Kebijakan (Sub Koordinator Substansi Tata Usaha Pimpian,
Staf Ahli dan Kepegawaian),

Pembuat Pernyataan,

Nazarillah J. Qadirun, SE

Diana E. Klaas

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Dedy F. R. Pay, Sekretaris pada Sub Koordinator Substansi Tata Usaha Pimpian, Staf Ahli dan Kepegawaian,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Analis Kebijakan (Sub Koordinator Substansi Tata Usaha Pimpian,
Staf Ahli dan Kepegawaian),

Pembuat Pernyataan,

Nazarillah J. Qadirun, SE

Dedy F. R. Pay

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Ningrum, A.Md, Pengadministrasi Umum pada Sub Koordinator Substansi Keuangan, 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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi
Keuangan),

Pembuat Pernyataan,

Anaci Johanis, SE

Ningrum, A.Md

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Thega S. Thene, A.Md, Pengadministrasi Keuangan pada Sub Koordinator Substansi Keuangan, 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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi
Keuangan),

Pembuat Pernyataan,

Anaci Johanis, SE

Thega S. Thene, A.Md

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Jerminsyah S.P. Manafe, SH,MAP, Pengadministrasi Keuangan pada Sub Koordinator Substansi Keuangan,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi
Keuangan),

Pembuat Pernyataan,

Anaci Johanis, SE

Jerminsyah S.P. Manafe, SH, M.AP

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Denyrius L. I. R. Selan, Bendahara pada Sub Koordinator Substansi Keuangan, 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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi
Keuangan),

Pembuat Pernyataan,

Anaci Johanis, SE

Denyrius L. I. R. Selan

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Jefri A. Lonis, Pengelola Gaji, pada Sub Koordinator Substansi Keuangan, 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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi
Keuangan),

Pembuat Pernyataan,

Anaci Johanis, SE

Jefri A. Lonis

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Ronald D. Mansula, Bendahara pada Sub Koordinator Substansi Keuangan, 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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi
Keuangan),

Pembuat Pernyataan,

Anaci Johanis, SE

Ronald D. Mansula

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Edy Bernadus, A.Md, Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Sub Koordinator Substansi Keuangan,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi
Keuangan),

Pembuat Pernyataan,

Anaci Johanis, SE

Edy Bernadus, A.Md

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Marthen Lelo, ST, Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Sub Koordinator Substansi Keuangan, 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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Substansi
Keuangan),

Pembuat Pernyataan,

Anaci Johanis, SE

Marthen Lelo, ST

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Alberth J. Sopacua, Teknisi Listrik dan Jaringan pada Sub Bagian RT, Perlengkapan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Kepala Sub Bagian RT, Perlengkapan, Protokol
dan Komunikasi Pimpinan,

Pembuat Pernyataan,

Steven Reginald M. Rihi, SH

Alberth J. Sopacua

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Ridel R. Wolayan, S.STP, Analisis Protokol pada Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Kepala Sub Bagian RT, Perlengkapan, Protokol
dan Komunikasi Pimpinan,

Pembuat Pernyataan,

Steven Reginald M. Rihi, SH

Ridel R. Wolayan, S.STP

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Ronald J. N. Messakh, SE, Analisis Protokol pada Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Kepala Sub Bagian RT, Perlengkapan, Protokol
dan Komunikasi Pimpinan,

Pembuat Pernyataan,

Steven Reginald M. Rihi, SH

Ronald J. N. Messakh, SE

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Bellina R. Kaseh, Pranata Acara pada Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Kepala Sub Bagian RT, Perlengkapan, Protokol
dan Komunikasi Pimpinan,

Pembuat Pernyataan,

Steven Reginald M. Rihi, SH

Bellina R. Kaseh

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Linda A.T. Zacharias, Pranata Acara pada Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Kepala Sub Bagian RT, Perlengkapan, Protokol
dan Komunikasi Pimpinan,

Pembuat Pernyataan,

Steven Reginald M. Rihi, SH

Linda A.T. Zacharias

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Ferdy M. Fanggidae, Teknisi Sarana dan Prasarana pada Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol
dan Komunikasi Pimpinan, 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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Kepala Sub Bagian RT, Perlengkapan, Protokol
dan Komunikasi Pimpinan,

Pembuat Pernyataan,

Steven Reginald M. Rihi, SH

Ferdy M. Fanggidae

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Tadius D. Nalle, Pengemudi pada Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Kepala Sub Bagian RT, Perlengkapan, Protokol
dan Komunikasi Pimpinan,

Pembuat Pernyataan,

Steven Reginald M. Rihi, SH

Tadius D. Nalle

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Noch A. Nubatonis, Pengemudi pada Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Kepala Sub Bagian RT, Perlengkapan, Protokol
dan Komunikasi Pimpinan,

Pembuat Pernyataan,

Noch A. Nubatonis
Steven Reginald M. Rihi, SH

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Saul F. Pah, Pengemudi pada Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Kepala Sub Bagian RT, Perlengkapan, Protokol
dan Komunikasi Pimpinan

Pembuat Pernyataan,

Steven Reginald M. Rihi, SH

Saul F. Pah

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Max P. Boik, Pengemudi pada Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokoldan Komunikasi Pimpinan,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Kepala Sub Bagian RT, Perlengkapan, Protokol
dan Komunikasi Pimpinan

Pembuat Pernyataan,

Steven Reginald M. Rihi, SH

Max P. Boik

BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS
Saya, Benny B. Ndolu, SH, Pengemudi pada Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
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. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022
Menyaksikan:
Kepala Sub Bagian RT, Perlengkapan, Protokol
dan Komunikasi Pimpinan

Pembuat Pernyataan,

Steven Reginald M. Rihi, SH

Benny B. Ndolu, SH

