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BERITA ACARA PENANOATANGANAN PAKTAINTEGRITAS
NOMOR : W5-U3/ "^fc /Kp.04.060/2018

Pada Hari ini Kamis tanggal 04 Januari 2018, kami (tedampir), dengan diketahui oleh:

ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H. Jabalan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Telah menandatangani Pakta Integhtas sebagai Aparatur Slpil Negara pada Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal Kelas II, berdasaikan pada Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan Peraturan

Pemerintah 53 Tabun 2010 sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui peiaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam

maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan

Pedoman Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipiin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara

konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar keqa/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam peiaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak

langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan. yang tidak sesuai dengan ketentuan

yang beriaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepenbngan (conflkt of interest) dalam peiaksanaan

tugas;

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI MS, SH KUALA TUNGKAL

Telp : (0742) 21202 Fax : (0742) 7351000
Website: www.pn-kualatunqkai.QO.id
Email: pn kualatunQkal@vahoo.co.id



ETEN SILI, S.H., M.H.

0410 199603 1 003

gkal, 04 Januari 2018
Negeri Kuala Tungkal Kelas II

7. Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini,

Saya siap menenma segala konsekuensinya.

Demikianlah berita acara   pendandatangan Pakta Integtitas ini dibuat dengan

sebenamya untuk dipetgunakan sebagaimana mestinya.
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Hakim

Hakim

Hakim  ^

Wakil Ketua

/

Ketua
Jabatan

MAIRINO SUSTRA, S.Kom.
NIP : 19840508 200904 1 006

IRIYANTO, S.H.
NIP : 19720901 200604 1 001

SULFAYETRI
NIP : 19620414 198903 2 001

EDI SANTOSO, S.H.
NIP : 19811103 200805 1 001

ACHMAD USNI, S.H.
NIP : 19681116 199303 1 003

M. NAJMI, SH.
NIP : 19660310 198903 1 006

ADRI HELVER RONIARTA, S.E.
NIP: 19841005 200904 1003

JULIANTO, SH.
NIP : 19710705 199303 1 005

SHERLY RISANTY, SH, M.H.
NIP : 19840823 200904 2 019

FERI DELIANSYAH, SH.
NIP : 19820213 200805 1 001

DENIHENDRA ST.PANDUKO, S.H, M.H.
NIP : 19810819 200704 1 001

RICKY EMARZA BASYIR, SH.
NIP : 19821923 200704 1 001

ANDI HENDRAWAN, S.H, M.H.
NIP : 19770619 200112 1 001

ACHMAD PETEN SILI, SH, M.H.
NIP : 19700410 199603 1 003

Nama dan NIP
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11.
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8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.
No
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Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitena Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganli
Jabatan

PURNAMASARI
NIP : 19850727 201212 2 003

SUPRIYADI
NIP : 19821028 201212 1 005

ABDUL HALIM
NIP : 19820320201212 1 004

NORA
NIP: 19811007 2012122002

FITRIYANTI
NIP : 19810922 201212 2 003

MUTMAINAH, S.H.
NIP : 19831209 201212 2 005

YUDI ADRIAN SAPUTRA. S.H.
NIP : 19910129 201403 1 001

R. A. MARISKA DEWI, S.H.
NIP : 19900316 201403 2 003

BENNY RAMADHAN, A.Md.
NIP : 19850608 200912 1 003

ISKANDAR
NIP : 19711123 199303 1 001

SUHARRY MONDRI
NIP : 19730219 199303 1 001

JHON HENDRIANSYAH, S.H.
NIP : 19780602 200805 1 001

YULU ROPIKA HASNITA, S.H.
NIP : 19870408 200904 2 002

JOHANNES PS. MARBUN, S.H.

NIP : 19771217 200904 1 001

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.
NIP : 19780217 201101 1 002

YUV1TALIASYARI, S.H.
NIP : 19850709 200912 2 006

DESSY ANGGRAINI, S.H.
NIP : 19840514 200904 2 014

Nama dan NIP
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Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Keias II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

berikuf:
1.Saya akan selalu menjaga dtra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta kehannonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Member!   contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan keija saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar keija/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan ^proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.
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ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H.
NIP.19770619 200112 1 001

H.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pejnyataan

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS
Saya, ANDt HENDRAWAN, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

berikut
1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektrf untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional cane);

4.Berperan secara proakttf dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotism^, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan terceia;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (confiict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

1



JULIANTO, S.H.
NIP, 19710705 199303 1 005

M.H.

3

Kuala Tungkal, 04 Januah 2018

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, JULIANTO, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, dengan

mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berlkut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar llngkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesual Kode Etlk dan Pedoman

Prilaku sesual jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemehntah Nomor S3 Tahun

2010tentang Dlslplln Pegawal Negett Slpll;
2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawal dl llngkungan kerja saya secara konslsten;

3.Senantiasa betusaha memenuhi standar ketja/profesi, meningkatkan kompetensl, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficiency},  serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsl, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tldak meminta atau menerima pembehan {gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau peketjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan {conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.



ADRI HELVER RONIARTA, S.E.
NIP.19841005 200904 1 003

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ADRI HELVER RONIARTA, S.E., Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Ketas H, dengan menglngat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

bertkut
1.Saya akan selalu menjaga cltra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kineija serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor S3 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi    contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kega/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan [proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara prdfessional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan konjpsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pembenan (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang bedaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan [confiict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

*i~7.  Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integntas ini, Saya

siap menenma segala konsekuensinya.

Kuala Tungkal, 04 Januan 2018

Yang Membuat pernyataan



RICKY EMARZA BASYIR, S.H.
NIP. 19820923 200704 1 001

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, RICKY EMARZA BASYIR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

berikut

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektrf untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi    contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkart dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pernyataan



DENIHENDRA ST. PANDUKO, S.H., M.H.
NIP.19810819 200704 1 001

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, DENIHENDRA ST. PANDUKO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya

sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficienc^, serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.



IFERI DHJANSYAH, S.H.
NIP.19820213 200805 1 001

.

Kuala Tungkal, 04 Januarl 2018

Yang Membuat pemyataan
Menetahui

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

Tidak meminta atau menenma pembenan (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang bedaku;

Menghindarkan pertentangan kepentingan (confiict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Apabiia Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integntas ini, Saya

siap menenma segala konsekuensinya.

5.

4.

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, FERI DELIANSYAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II,

dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Membeh  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

f



SHERLY RISANTY, S.H., M.H.
NIP.19840823 200904 2 019

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SHERLY RISANTY, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

benkut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipii;

2.Memberi    contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficienc^, serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menenma pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan {conflict of interest) dalam peiaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hai-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menenma segala konsekuensinya.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pernyataan

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS III



|

M. NAJMI, S.H.

NIP.19660310 198903 1 006

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

\

3.

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, M. NAJMI, S.H., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

berikut
1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktrf dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratiflkasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya..



I

ACHMAD USNI, S.H.
NIP.19681116 199303 1 003

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

1.Saya akan seialu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficiency), serta

kecenmatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan {conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ACHMAD USNI, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembaii komitmen saya sebagai

berikut

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

!
I
i



4.

3.

2.

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTAINTEGRITAS

Saya, EDI SANTOSO, S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

berikut:
1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya datam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency),  serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din datam perbuatan tercela;

Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) daiam pelaksanaan tugas;

Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018



i
I
]

SULFAYETRI
NIP.19620414 198903 2 001

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pernyataan

5.

4.

3.

2.

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS
Saya, SULFAYETRI, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan

kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui petaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konststen;

Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolust dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

Tidak meminta atau menerima pembenan (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.



IRIYANTO, S.H.
NIP. 19720901 200604 1 001

.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, IRIYANTO, S.H., Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen

saya sebagai berikut:
Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabei serta objektrf untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disipiin Pegawai Negeri Sipil;
Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

Senantiasa berusaha memenuh) standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficienc^, serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

Berperan secara proaktrf dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

Menghindarkan pertentangan kepentingan {conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

1.



I
MAIRINO SUSTRA, S.Kom.
NIP.19840508 200904 1 006

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, MAIRINO SUSTRA, S.Kom., Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologl

Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, dengan mengingat

sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut;

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata keija yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinetja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemehntah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memben  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan keija saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficienc^, serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional {due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pembenan {gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan {confiict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menenma segala konsekuensinya.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan



Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melaiui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di datam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memben  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan   perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam peiaksanaan tugas;

Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

1.

PAKTA INTEGRITAS

Saya, JOHANNES P.S. MARBUN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya

sebagai berikut:

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II



!DESSY ANGGRAINI, S.H.
NIP.19840514 200904 2 014

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

5.

4.

3.

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTAINTEGRITAS

Saya, DESSY ANGGRAINI, S.H., Panitera Pengganti Pengaditan Negeri Kuala

Tungkal Kelas 11, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembaii komitmen saya

sebagai berikut:
1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonlsan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2.Member*    contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya daiam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care),

Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

Tidak meminta atau menehma pemberian (gratifikasf) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.



iYUVITALIA SYARI, S.H.
NIP. 19850709 200912 2 006

.

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, YUVITALIA SYARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

berikut
1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi    contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepottsme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (con^ îct of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integhtas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan



YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.
NIP.19870408 200904 2 002

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, YULLI ROPIKA HASNITA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuata

Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya

sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektrf untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2.Member!    contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

metaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pernyataan



'

FEBRCBWI SAPUTRA, S.H.
NIP.19780217 201101 1 002

.

Kuala Tungkal, 04 Januan 2018

Yang Membuatjfernyataan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, FEBRI DWI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya

sebagai benkut;

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamab Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi    contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

meiaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional {due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menenma pemberian {gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekeijaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang bertaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan {conflict of interest) daiam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menenma segala konsekuensinya.

i



JHON HENDRIANSYAH, S.H.
NIP.19780602 200805 1 001

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

7.

5.

2.

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, JHON HENDRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kemball komitmen saya

sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kineija serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memberi  contoh  kepatuhan   terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pregawai di lingkungan keija saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficienc^, serta

kecermatan dan kehatl-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam peibuatan tercela;

Tidak meminta atau menerima pemberian {gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

8.  Menghindarkan pertentangan kepentingan {conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas inl, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.



SUHARRY MONDRI
NIP.19730219 199303 1 001!Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

.

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SUHARRY MONDRI, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabei serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional {due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisms, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian {gratifikasl) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan {conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

I
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Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

4.

2.

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ISKANDAR, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II,

dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komrtmen saya sebagai berikut;

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objekt'rf untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etrk dan Pedoman

Pnlaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

Tidak meminta atau menenma pembenan (grafrfikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang bedaku;

Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integntas ini, Saya

siap menenma segala konsekuensinya.



BENNY RAMADHAN, A.Md.
NIP.19850608 200912 1 003NIP.19700410 199603 1 003

5.

3.

Kuala Tungkal, 04 Januan 2018

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, BENNY RAMADHAN, A.Md., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya

behkut:

Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kega yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memben  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan   perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kega saya secara konsisten;

Senantiasa berusaha memenuhl standar kega/profesi, meningkatkan kdmpetensl, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatlan secara professional (due professional care);

Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam peibuatan tercela;

Tidak meminta atau menenma pemberian (gratifikasl) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekegaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang bertaku;

Menghindarkan pertentangan kepentingan {conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menenma segala konsekuensinya.

AW'



R.A. MARISKA DEWI, S.H.
IMIP.19900316 201403 2 003

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pernyataan

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, R.A. MARISKA DEWI, S.H., Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya

sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, balk di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuh) standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

j
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YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.
NIP.19910129 201403 1 001

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H., Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen

saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Pritaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2.Memberi   contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

meiaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa bearsaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficiency},  serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak iangsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan {conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya meianggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.



MUTMAINAH, S.H.
NIP. 19831209 201212 2 005

y
PAKTAINTEGRITAS

Saya, MUTMAINAH, S.H., Staf Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya

sebagai behkut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

tnendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadt, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional {due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menenma pemberian {gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan {conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pernyataan

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS IIf
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FITRIYANTI
NIP.19810922 201212 2 003

Kuala Tungkal, 04 Januan 2018

Yang MembuatpetQyataan

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, FITRIYANTI, Staf Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

berikut:
1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Pnlaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, mentngkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional {due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercel a;

5.Tidak meminta atau menenma pemberian {gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang behaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan {conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

I
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NORA
NIP.19811007 201212 2 002
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5.

3.

2.

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, NORA, Staf Sub Baglan Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpab jabatan, menegaskan kembali komitmen saya

li berikut:

Saya akan selalu menjaga cltra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan [proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.  Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

Tidak meminta atau menerima pemberian [gratifikasf) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

Menghindarkan pertentangan kepentingan [conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

',
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ABDUL HALIM
NIP.19820320 201212 1 004

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ABDUL HALIM, Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen

saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

meialui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabei serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.I

v



SUPRIYADI
NIP.19821028 201212 1 005

I
i

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

.

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SUPRIYADI, Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komttmen

saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeh Sipil;
2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency^,   serta

kecenmatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menenma pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

i



PURNAMASARI
NIP.19850727 201212 2 003

.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, PURNAMASARI, Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri

Kuaia Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen

saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficienc^, serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktrf dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan dirt dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekeijaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang teiah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.



Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ABDUS SOMAD, Honorer / Tukang Kebun Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

berikut:

Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kineija setta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peratuian Pemenntah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memben  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan   perundang-undangan   dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan kompsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekeijaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Menghindarkan pertentangan kepentingan {conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

1.

\
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KIKI EMALIA

Kuala Tungkal, 04 Januan 2018

Yang Membuat pernyataan

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTAINTEGRITAS

Saya, KIKI EMALIA, Honorer / Cleaning Service Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

benkut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Ri dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipit;
2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficiency),  serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela,

5.Tidak meminta atau menenma pemberian {gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan {conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang teiah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

I
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Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

4.

3.

2.

PAKTA INTEGRITAS

Saya, RINI MELATI, Honorer / Cleaning Service Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

berikut:
1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

iuar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipii;
Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  pemndang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian {gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan {confiict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

!
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

^
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SUKARSIH PRANSISKA SARI

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS 11

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SUKARSIH PRANSISKA SARI, Honorer / Cleaning Service Pengadilan Negeri

Kuala Tungkat Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen

saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemertntah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {pro^^ciency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan {confiict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat oeqjyataan
I
i
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AHMAD PADILLAH

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pernyataan

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, AHMAD PADILLAH, Honorer / Cleaning Service Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembalt komitmen saya

sebagai berikut:
1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.
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Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, HAMRONI, Honorer / Sopir Pengadilan Negeri Kuaia Tungkal Kelas II, dengan

mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi    contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan {proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (confiict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segaia konsekuensinya.I
I

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
I



INDRA PARSAULIAN SIMATUPANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, INDRA PARSAULIAN SIMATUPANG, Honorer / Sopir Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya

sebagai berikut:
1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2.Memberi    contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficienc^), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang bertaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

Kuala Tungkal, 04 Januah 2018

Yang Membuat pemyataan



i

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTAINTEGRITAS

Saya, SUG10N0, Honorer / SATPAM Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II,

dengan mengmgat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Pnlaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemehntah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa bemsaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency)^ serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due protessional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menenma pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekeijaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang bedaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hai yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menenma segala konsekuenslnya.



I

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SOPIYAN, Honorer / SATPAM Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II,

dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2.Memberi    contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficienc^, serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktrf dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasf) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

i

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

I
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SUHARTONO

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SUHARTONO, Honorer / SATPAM Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

berikut:
1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar Itngkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kotusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak Eangsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integntas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

^

^



1
1

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018

Yang Membuat pemyataan

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SYAHRULLAH, Honorer / SATPAM Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai

berikut:
1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektlf untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, balk di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficienc^), serta

kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (confiict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.
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\NANDA DWI NOVhNSYAH

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PAKTA INTEGRITAS
Saya, NANDA DWI NOVANSYAH, Honorer / S ATP AM Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Kelas II, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya

sebagai berikut:

1.Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan

melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk

mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di

luar lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman

Prilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.Memberi  contoh  kepatuhan  terhadap  peraturan  peaindang-undangan  dalam

melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

3.Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficienc^, serta

kecenmatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

4.Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme, serta tidak melibatkan din dalam perbuatan tercela;

5.Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung

terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6.Menghindarkan pertentangan kepentingan (confiict of interest) daiam pelaksanaan tugas;

7.Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam pakta integritas ini, Saya

siap menerima segala konsekuensinya.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2018
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