
PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H., HAKIM 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

^  ii
SAPTONO SBTIAWAN, S.H., M.Hum.

NIP. 19650308 199212 1 001

Indramayu, 2Januari2019 

Yang Membuat pernyataan,

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H. 
NIP. 19780925 200112 2 001



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS 

Saya, ADIL HAKIM, S.H., M.H., HAKIM 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,

SAPTQNO SETIAWAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19650308 199212 1 001

ADIL HAKIM, S.H., M.H. 
NIP. 19790225 200212 1 003



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya, MOORIS MENGAPUL SIHOMBING, S.H., M.H., HAKIM 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,

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

MOORIS M SIHOMBING, S.H., M.H. 
NIP. 19760325 2001121 002
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PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya, BOYKE B.S. NAPITUPULU, S.E., S.H., HAKIM 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, 2Januari2019

Mengetahui 
KETUA PENGADILAN NEGERI 

INDRAMAYU KELAS IB
Yang Membuat pernyataan,

BOYKE B.S. NAPITUPULU, S.E., S.H. 
NIP. 19750503 200212 1 002



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ANDRI PURWANTO, S.H., M.H., HAKIM 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 Januari 2019

Mengetahui 
KETUA PENGADILAN NEGERI 

INDRAMAYU KELAS IB
Yang Membuat pernyataan


