
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Baiq Nurhayati Pelaksana Kasubag Umum & Kepegawaian Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan 

sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasubag Umum &  

Kepegawaian, 

 

 

 

R.HARYONO HENDRO PRAYITNO, S.E 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

BAIQ NURHAYATI 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Ely Nurmayani Pelaksana Kasubag Keuangan dan Perencanaan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan 

sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasubag Keuangan dan Perencanaan, 

 

 

 

 

Dra. SITI NURJANAH 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

ELY NURMAYANI 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Yuliani Hairia Pelaksana Kasubag Keuangan dan Perencanaan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan 

sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasubag Keuangan dan Perencanaan, 

 

 

 

 

Dra. SITI NURJANAH 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

YULIANI HAIRIA 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Anak Agung Widiani Dewi, A.Md Pelaksana Kasubag Keuangan dan Perencanaan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok 

Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasubag Keuangan dan Perencanaan, 

 

 

 

 

Dra. SITI NURJANAH 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

ANAK AGUNG WIDIANI DEWI, A.Md 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  I Gst Ayu Ratna Suciana, S.Sos Pelaksana Kasubag Keuangan dan Perencanaan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, 

menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasubag Keuangan dan Perencanaan, 

 

 

 

 

Dra. SITI NURJANAH 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

I GST AYU RATNA SUCIANA, S.Sos 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Zafrullah Pelaksana Kasubag Keuangan dan Perencanaan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai 

berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasubag Keuangan dan Perencanaan, 

 

 

 

 

Dra. SITI NURJANAH 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

ZAFRULLAH 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Idham Khalid Pelaksana Kasubag Umum & Kepegawaian Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai 

berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasubag Umum &  

Kepegawaian, 

 

 

 

R.HARYONO HENDRO PRAYITNO, S.E E 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

IDHAM KHALID 

 



 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  I Wayan Artana,SH Pelaksana Kasubag Umum & Kepegawaian Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan 

sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasubag Umum &  

Kepegawaian, 

 

 

 

R.HARYONO HENDRO PRAYITNO, S.E 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

I WAYAN ARTANA,SH 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Taufik Pelaksana Kasubag Umum & Kepegawaian Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai 

berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasubag Umum &  

Kepegawaian, 

 

 

 

R.HARYONO HENDRO PRAYITNO, S.E 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

T A U F I K 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Budiarso, Pelaksana Kasubag Umum & Kepegawaian Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai 

berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasubag Umum &  

Kepegawaian, 

 

 

 

R.HARYONO HENDRO PRAYITNO, S.E 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

B U D I A R S O 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Rusni Pelaksana Kasubag Umum & Kepegawaian Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasubag Umum &  

Kepegawaian, 

 

 

 

R.HARYONO HENDRO PRAYITNO, S.E 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

R U S N I 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Nursaobah Pelaksana Kasubag Umum & Kepegawaian Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai 

berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasubag Umum &  

Kepegawaian, 

 

 

 

R.HARYONO HENDRO PRAYITNO, S.E 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

N U R S A O B A H 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Wurya yuatimah Pelaksana Seksi Pemerintahan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Pemerintahan, 

 

 

 

 

M U A I D I, S.Sos 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

WURYA YUATIMAH 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  H. Maidy, S.Pd Pelaksana Seksi Pemerintahan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Pemerintahan, 

 

 

 

 

M U A I D I, S.Sos 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

H. M A I D Y, S.Pd 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  M. Soma Rimba Amin Pelaksana Seksi Pemerintahan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai 

berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Pemerintahan, 

 

 

 

 

M U A I D I, S.Sos 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

M. SOMA RIMBA AMIN 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Akhmad Mahsun Pelaksana Seksi Pemerintahan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Pemerintahan, 

 

 

 

 

M U A I D I, S.Sos 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

AKHMAD MAHSUN 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  I Wayan Ardana Pelaksana Seksi Trantib Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Trantib, 

 

 

 

 

J U M E N E N G 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

I WAYAN ARDANA 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Ahmad Usman Putradi Pelaksana Seksi TrantibKecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Trantib, 

 

 

 

 

J U M E N E N G 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

AHMAD USMAN PUTRADI 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Baiq Suwartiwin, S.Adm Pelaksana Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, 

menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Ekonomi dan Pembangunan, 

 

 

 

 

UDAYANA SAKTI, S.Sos 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

BAIQ SUWARTIWIN, S.Adm 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Henny Novianti Pelaksana Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan 

sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Ekonomi dan Pembangunan, 

 

 

 

 

UDAYANA SAKTI, S.Sos 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

HENNY NOVIANTI 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Pujiono Pelaksana Seksi Pemerintahan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Pemerintahan, 

 

 

 

 

M U A I D I, S.Sos 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

P U J I O N O 

 

 



 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Mahnan Pelaksana Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai 

berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Ekonomi dan Pembangunan, 

 

 

 

 

UDAYANA SAKTI, S.Sos 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

M A H N A N  



 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Mas’ud Pelaksana Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai 

berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Ekonomi dan Pembangunan, 

 

 

 

 

UDAYANA SAKTI, S.Sos 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

M A S’ U D 



 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Nurman Pelaksana Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai 

berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Ekonomi dan Pembangunan, 

 

 

 

 

UDAYANA SAKTI, S.Sos 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

N U R M A N 



 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Muhammad Muliawan Pelaksana Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, 

menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Ekonomi dan Pembangunan, 

 

 

 

 

UDAYANA SAKTI, S.Sos 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

MUHAMAD MULIAWAN 



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Kartiani Pelaksana Seksi Sosial Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Kesos, 

 

 

 

 

BAIQ HADILAH, B.A 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

K A R T I A N I 



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Mukminah Pelaksana Seksi Sosial Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Kesos, 

 

 

 

 

BAIQ HADILAH, B.A 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

M U K M I N A H 



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Arnold Ferdinand Pelaksana Seksi Sosial Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Kesos, 

 

 

 

 

BAIQ HADILAH, B.A 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

ARNOLD FERDINAND 



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Fandra Budiman Pelaksana Seksi Sosial Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Kesos, 

 

 

 

 

BAIQ HADILAH, B.A 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

FANDRA BUDIMAN 



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Nurkalim Pelaksana Seksi Sosial Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Kesos, 

 

 

 

 

BAIQ HADILAH, B.A 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

N U R K A L I M 



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Hairi Pelaksana Seksi Sosial Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Kesos, 

 

 

 

 

BAIQ HADILAH, B.A 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

H A I R I 



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Muliadi Pelaksana Seksi Sosial Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Kesos, 

 

 

 

 

BAIQ HADILAH, B.A 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

M U L I A D I 



 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  I Putu Sudana Arta Pelaksana Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai 

berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Pelayanan Umum, 

 

 

 

 

H. H U S N I 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

I PUTU SUDANA ARTA 



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Kemi Nurmala Pelaksana Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Pelayanan Umum, 

 

 

 

 

H. H U S N I 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

KEMI NURMALA 



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  B. Yuliani Pelaksana Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Pelayanan Umum, 

 

 

 

 

H. H U S N I 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

B. Y U L I A N I 



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Muzayyarah Pelaksana Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Pelayanan Umum, 

 

 

 

 

H. H U S N I 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

MUZAYYARAH 



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  H. Maidy, S.Pd Pelaksana Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Pelayanan Umum, 

 

 

 

 

H. H U S N I 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

H. M A I D Y, S.Pd 



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Mugni Pelaksana Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Pelayanan Umum, 

 

 

 

 

H. H U S N I 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

M U G N I 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya,  Zainudin, Pelaksana Seksi Pemerintahan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, menyatakan sebagai berikut: 

 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak 

melibatkan diri dalam perbuatan tercela ; 

 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas;  

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung 

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di 

Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat serta turut 

menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang 

dilaporkannya; 

3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas; 

 

 

7. 

 

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi 

segala konsekuensinya. 

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

dalam pelaksanaan tugas; 

 

  

    

Labuapi,       Januari 2017 

Menyaksikan 

Kasi Pemerintahan, 

 

 

 

 

M U A I D I, S.Sos 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

ZAINUDIN 

 


