
ss

\

\

\

s

Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim,

Sebegai Berikut

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

Republik Indonesia.

<  P  / '  i f ' /  t

t
\  BERITA ACARA DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS HAKIM, /
\  PEJABAT STRUKTURAL I FUNGSIONAL, /
%  KARYAWAN / KARYAWATI /
>  PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB /

*
% Pada hari ini Rabu, Tanggal 2 Januari 2019 bertempat di ruang sidang utama <

^  Pejabat Struktural Dan Fungsional Serta Karyawan Dan Karyawati Pengadilan Negeri ^

\  Indramayu Kelas IB bersama-sama telah membaca dan mendatangani Pakta Integeritas /

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

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

\  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; j
\  2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam f
> 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 <

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

>  7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung /

i^  Demikian berita acara pembacaan dan pendatanganan Pakta Integeritas ini dibuat untuk j

\  dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. /

X  Indramayu, 2 Januari 2019 /
X  /  , V / ^  .KetuaPeagadilan Negeri Indramayu «

I
\  SAPTOIstdsElllAWAN. S.H.. M.Hum. /
$  NIP. 19650B081992121 001 /



PENGADILAN NEGERIINDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya, UNGGUL TRI ESTHI MULJONO, S.H., M.H., WAKIL KETUA PENGADILAN 

NEGERI INDRAMAYU KELAS IB, Mahkamah Agung Rl, 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 (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung 

Republik Indonesia.

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

Indramayu, 2 danuari 2019
Mengetahui 

KETUA PENGADILAN NEGERI 
INDRAMAYU KELAS IB

Yang Membuat pernyataan

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO, S.H., M.H 
NIP. 19690508 198703 1 005

SAPTONO SEtlAWAN, S.H., M.Hum 
NIP. 1965(1308 199212 1 001



PAKTA INTEGRITAS

Saya, ASEP ADENG SUNDANA, S.H., M.H., PANITERA PENGADILAN NEGERI 
INDRAMA YU KLS IB dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya 

sebagai berikut:
1. 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 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. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung 
Republik Indonesia.
Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Indramayu, 2 Januari 2019

Mengetahui 
KETUA PENGADILAN NEGERI 

INDRAMAYU KELAS IB

S.H., M.Hum. 
199212 1 001

Yang Membuat pernyataan,

ASEP ADENG SUNDANA, S.H., M.H. 
NIP. 19610407 198311 1 001



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya, H. ISMETURROKHMAN, S.Sos., SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI 
INDRAMAYU KELAS IB, Mahkamah Agung Rl, 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 (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung 

Republik Indonesia.
Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui 
KETUA PENGADILAN NEGERI 

INDRAMAYU KELAS IB

Indramayu, 2 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan,

SAPTqNCTSET 
NIP.196508

AWAN, S.H., M.Hum. 
08 199212 1 001

iMETURROKHMAN, S.Sos. 
19760521 200604 1 003


