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PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya WAHYONO, STAF SUB. BAG. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
PELAPORAN / JURUSITA PENGGANTI 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, 2Januari2019

Yang Membuat pernyataan,

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

WAHYONO 
NIP. 19660510 199203 1 008



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya, A2HAR BUDI YULINURYANTO, S.H., STAF SUB. BAG. UMUM DAN 
KEUANGAN / JURUSITA PENGGANTI 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 jsemyataan.

SAPTONO SET AWAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19650308 199212 1 001

AZHAR BUDI YULINURYANTO, S.H. 
NIP. 19780708 200312 1 003



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya SUTARYONO, STAF PANITERA MUDA HUKUM 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, 2Januari 2019

Yang Membuat pernyataan,

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

SUTARYONO 
NIP. 1961119 198603 1 002



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya SUKANA, S.H., STAF SUB. BAG. UMUM DAN KEUANGAN I JURUSITA 
PENGGANTI 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,

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19650368 199212 1 001

SUKANA, S.H.
NIP. 19781106 200912 1 003
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PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya SUWANDI, STAF KEPANITERAAN PIDANA 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,



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya YOGI ISKANDAR PAMUNGKAS, S.H., STAF UMUM DAN KEUANGAN 

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, 2Januari2019

Yang Membuat pernyataan,

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

YOGI ISKANDAR PAMUNGKAS, S.H, 
NIP. 19890322 201513 1 001



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya ALFIAN BUDISANTOS,SH, STAF UMUM DAN KEUANGAN 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, 2Januari 2019

Mengetahui 
KETUA PENGADILAN NEGERI 

INDRAMAYU KELAS IB
Yang Membuat pernyataan

ALFIAN BUDISANTOS.SH, 
NIP.198606112012121001NIP. 19650308 199212 1 001



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya HERMAN, S.H., STAF SUB. BAG. UMUM DAN KEUANGAN / JURUSITA 
PENGGANTI 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,

SAPTO /VAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19650308 199212 1 001

HERMAN, S.H.,
NIP. 19690630 199303 1 002



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya, DARYONO, S.H., STAF SUB. BAG. UMUM DAN KEUANGAN / JURUSITA 
PENGGANTI 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,

SAPTONO SEluAWAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19650308 199212 1 001

DARYONO, S.H.
NIP. 19680515 199303 1 006



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya TAMARA, STAF KEPANITERAAN PERDATA / JURUSITA PENGGANTI 
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, 2Januari2019

Yang Membuat pernyataan,

SAPTONO SETlAWAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19650308 199212 1 001

T A M A R A  
NIP. 19630515 199303 1 001



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya ANDY KUSUMA WIJAYA, STAF SUB. BAG. UMUM DAN KEUANGAN / JURU 

SITA PENGGANTI 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

m o .

Indramayu, 2 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan,

TERA.I
BMML
2DAEF488199599

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19656308 199212 1 001

ANDYlKUSUMA WIJAYA 
NIP. 19730205 1*99303 1 001



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya H. MOHAMAD YUSUF, STAF KEPANITERAAN PERDATA I JURUSITA 

PENGGANTI 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, 2Januari 2019 

Yang Membuat pemyataan,

A/

Mengetahui 
KETUA PENGADILAN NEGERI 

INDRAMAYU KELAS IB

SAPTGNO SEtlAWAN, S.H., M.Hum. 
NIP. 19650308 199212 1 001

YUSUF 
NIP.<*9680424 199303 1 007



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ENDAH RATNA WULAN, S.H., M.H., STAF KEPANITERAAN PERDATA (KASIR) 
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, 2Januari2019

Yang Membuat pernyataan,

SAPTONO SET AWAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19650308 199212 1 001

ENDAH RATNA WULAN, S.H. M.H. 
NIP. 19880708 201101 2 021

w \



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya H. IKHWANUDIN, S.H., STAF. SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN / JURUSITA 
PENGGANTI 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,

TQNO SI iTIAWAN, S.H., M>
NIP. 19650308 199212 1 001 NIP. 19660322 199003 1 002



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya, H. JAYA BHAKTI, S.H., WAKIL PANITERA 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

Si M.Hum.
001

H. JAYA BHAKTI, S.H. 
NIP. 19660925 198903 1 001



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS 

Saya USMAN DOMIRI, STAF SUB. BAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA 
LAKSANA I JURU SITA PENGGANTI 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, 2Januari 2019

Yang Membuat pernyataan,

NO SETIAWAN, S.H., M.Hum. 
NIP. 19690308 199212 1 001

USMAN DOMIRI 
NIP. 19710601 200212 1 005
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PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

PAKTA INTEGRITAS

Saya SUFAAT MUHARAM, STAF KEPANITERAAN HUKUM I JURUSITA PENGGANTI 
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,

SAPTONO SEl\IAWAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19650308 199212 1 001

SUFAAT MUHARAM 
NIP. 19620808 199403 1 004


