


 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Adi Maulana, S.Sos, M.Si  Kepala Dinas pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga 

kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta 

menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam 

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya 

dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 
 
 
 

       Menyaksikan : 
 
            

     Bupati Paser 
 
 
 
 
 

                        Drs.H. Yusriansyah Syarkawi,M.Si 
   

 
Tana Paser,       Februari  2018 

 
 
 
 

Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 
 

 
 

Adi Maulana, S.Sos,M.Si 
NIP. 19690919 198902 1 001 

 



 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Bambang Abdul Haliq, S.Kom,M.Ap  Sekretaris pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik 

dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga 

kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta 

menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam 

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya 

dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 
 
 

Menyaksikan : 
 
            

     Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 
 
 
 
 

                        Adi Maulana, S.Sos,M.Si 
  NIP. 119690919 198902 1 001          

 
Tana Paser,       Februari 2018 

 
 
 
 
 

Sekretaris Dinas 
 

 
 
 

Bambang Abdul Haliq,S.Kom,M.Ap 

                               NIP. 19700204 199603 1 002 

   



 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Drs. Sudarmansyah, M.Si  Kepala Sub Bagian Perencanaan Program pada Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga 

kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta 

menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam 

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya 

dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 
 
 

Menyaksikan : 
 
            

     Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 
 
 
 
 

                        Adi Maulana, S.Sos,M.Si 
  NIP. 119690919 198902 1 001          

 
Tana Paser,       Februari 2018 

 
 
 

Kepala Sub Bagian  
Perencanaan Program 

 
 

 
 
 

Drs. Sudarmansyah, M.Si 

                               NIP. 19630414 198410 1 007 

   



 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Hj. Normayah,SH Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik 

dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga 

kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta 

menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam 

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya 

dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 
 
 

Menyaksikan : 
 
            

     Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 
 
 
 
 

Adi Maulana, S.Sos,M.Si 
  NIP. 119690919 198902 1 001          

 

 
Tana Paser,       Februari  2018  

 
 
 
 

Kepala Sub Bagian 
 Keuangan 

 
 

 
 
 

Hj. Normayah,SH 

                                NIP. 196312161994022003 

 
 



 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Hj. Juraidah, S.Sos  Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga 

kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta 

menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam 

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya 

dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 
 
 

Menyaksikan : 
 
            

     Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 
 
 
 
 

Adi Maulana, S.Sos,M.Si 
  NIP. 119690919 198902 1 001          

 
Tana Paser ,      Februari 2018 

 
 
 
 

Kepala Sub Bagian 
 Umum dan Kepegawaian 

 
 

 
 
 

Hj. Juraidah, S.Sos 

                                NIP.  
   

 



 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Najaluddin, S.Sos, M.Ap Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga kehormatan, 

harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan 

kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan 

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai 

di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 

 

Menyaksikan : 

                              Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 

 

                           Adi Maulana, S.Sos,M.Si 
NIP. 19690919 198902 1 001 

 

Tanah Paser,       Februari   2018 

                                    

                                         Kepala Bidang 
                               Komunikasi dan Informasi Publik 

   

 

Najaluddin, S.Sos, M.Ap 
NIP : 19690514 199402 1 003 

  



 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Ropi’i. SE  Kepala Seksi Media Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  

Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga kehormatan, 

harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan 

kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan 

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai 

di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 
 

 

Menyaksikan : 

                               Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 

 

                           Adi Maulana, S.Sos,M.Si 
NIP. 19690919 198902 1 001        

 

Tanah Paser,       Februari  2018 

                   

Kepala Seksi 

Media Publik 
   

 

                          Ropi’i, SE               
NIP.19741119 200604 1 004 

   



 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Kaspul Anwar ,SE Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga kehormatan, 

harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan 

kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan 

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai 

di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 

Menyaksikan : 

   Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 

 

 

                           Adi Maulana, S.Sos,M.Si 

        NIP. 19690919 198902 1 001           

Tana Paser,        Februari 2018 

 

Kepala Seksi 

    Pengelolaan dan Pelayanan Informasi  
 

 

                 Kaspul Anwar ,SE 

NIP. 19730312 199403 1 008 
                                                   



 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Nelson Pasaribu, S.Sos Kepala Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi pada Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga kehormatan, 

harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan 

kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan 

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai 

di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 
 

Menyaksikan : 

                                  Kepala Dinas 
   Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 

 

 

Adi Maulana, S.Sos,M.Si 

NIP. 19690919 198902 1 001 

Tana Paser,       Febrari 2018 

                                       
Kepala Seksi 

                               Infrastruktur dan Teknologi 
 

 

 

                                 Nelson Pasaribu, S.Sos  
NIP. 19671021 199803 1 004 

 



 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Ir. Saharuddin, MP Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser  menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga 

kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta 

menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam 

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya 

dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 
 
 

Menyaksikan : 
                                  
                                 Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  

 
 

 
Adi Maulana, S.Sos,M.Si 

NIP. 19690919 198902 1 001 
 

 

 
Tana  Paser,       Februari  2018  

 
 
 

                 Kepala Bidang 
                 Aplikasi Informatika 

 
 
 

                                                 Ir. Saharuddin, MP 
                      NIP. 19660403 200212 1 007 

 

 

 



 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Mulyadi, S.Kom Kepala Seksi Pengelolaan E-Goverment pada Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser  menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga 

kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta 

menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam 

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya 

dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 
 
 

Menyaksikan : 
 

Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 
 
 
 
 

Adi Maulana, S.Sos,M.Si 
NIP. 19690919 198902 1 001 

 

 
Tana  Paser,      Februari 2018 

 
 

 
Kepala Seksi 

Pengelolaan E-Goverment 
 
 

 
 
 

Mulyadi, S.Kom 

                              NIP. 19791124 201001 1 014 

   

 



 

 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Slamet Sugiarto,S,ST  Kepala Seksi Administrasi  dan Pengembangan Sumber Daya TIK pada 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga 

kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta 

menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam 

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya 

dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 
 
 

Menyaksikan : 
 

                                  Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  

 
 
 

 
  
     Adi Maulana, S.Sos,M.Si 
NIP. 19690919 198902 1 001 

 
 

 
Tana Paser,       Februari  2018 

 
 
 

Kepala Seksi 
 Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK 

 
 

 
 

                               

                               Slamet Sugiarto,S,ST   
                               NIP. . 



  
 

 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Aji Moch Tommy SE,M.Si Kepala Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika pada Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga 

kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta 

menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam 

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya 

dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 
 

 

Menyaksikan : 

                                  Kepala Dinas  

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  

 

 

 

      Adi Maulana, S.Sos,M.Si 

NIP. 19690919 198902 1 001 

 

Tana Paser,        Februari  2018 

 

                                       Kepala Seksi 

 Aplikasi dan Pengembangan Informatika 

 

 

 

                           Aji Moch Tommy SE,M.Si 

 NIP : 19781006 200604 1 018 



 



 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Ir. Harsoyo Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga 

kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta 

menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam 

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya 

dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 
 
 

Menyaksikan : 
 

                                 
Kepala Dinas  

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 
 
 
 
 
 
 

                           Adi Maulana, S.Sos,M.Si 
NIP. 19690919 198902 1 001 
 

 
Tanah Paser , Februari 2018 

 
 
 

                    
                                         Kepala Bidang 
                               Teknologi dan Informatika 

   
 

 
 

  
 
                    Ir. Harsoyo 

                              NIP. ..... 



 

 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Arif Tri wardoyo, S.Kom Kepala Seksi Tata Kelola dan Integrasi Layanan Komunikasi dan 

Informasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan 

sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga 

kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta 

menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam 

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya 

dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 
 
 

Menyaksikan : 
 

                                 
Kepala Dinas  

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 
 
 
 
 

                           Adi Maulana, S.Sos,M.Si 
NIP. 19690919 198902 1 001 
 

           

 
Tanah Paser,       Februari  2018 

 
 
 

                    
                                         Kepala Seksi 
                      Tata Kelola dan Integrasi Layanan KI 

   
 

  
 
           Arif Tri Wardoyo, S.Kom 

                              NIP. 19770221 201001 1 012 



 
   

 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, A. Eka Putra Fornia, S.Kom Kepala Seksi Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi pada 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga 

kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta 

menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam 

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya 

dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 
 

Menyaksikan : 
 

   Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 
 
 
 
 

                           Adi Maulana, S.Sos,M.Si 
NIP. 19690919 198902 1 001 
 

 

 
Tana Paser,       Februari 2018 

 
 

                                   Kepala Seksi 
    Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi 

 
 

 
 
 

  A.Eka Putra Fornia, S.Kom 
                       NIP. 19680523 199803 1 003 
                                                        



            

 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Muhammad Rahmatullah, ST Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi pada Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga 

kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta 

menjadikan kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam 

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya 

dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 
 
 

Menyaksikan : 
 

                                  Kepala Dinas 
   Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 
 
 
 

Adi Maulana, S.Sos,M.Si 
NIP. 19690919 198902 1 001 

 

 
Tana Paser,       Februari  2018 

 
 
 

                                      Kepala Seksi 
                             Infrastruktur dan Teknologi 

 
 

 
 
                            Muhammad Rahmatullah, ST                              

NIP. 19710515 200003 1 008                                                  

 



 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, H. Akhmad Zulfian, ST  Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga kehormatan, 

harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan 

kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan 

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai 

di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 

 

Menyaksikan : 

                              Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 

 

                           Adi Maulana, S.Sos,M.Si 
NIP. 19690919 198902 1 001 

 

Tanah Paser,       Februari   2018 

                                    

                                         Kepala Bidang 
                               Statistik dan Persandian 

   

 

H. Akhmad Zulfian, ST   
NIP : 19730308 199903 1 007 

  

 



 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Muhammad Erwin, SE  Kepala Seksi Pengumpul Data Statistik Sektoral  pada Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga kehormatan, 

harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan 

kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan 

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai 

di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 
 

 

Menyaksikan : 

                               Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 

 

                           Adi Maulana, S.Sos,M.Si 

NIP. 19690919 198902 1 001        

 

Tanah Paser,       Februari 2018 

                   

                                          Kepala Seksi 

Pengumpul Data Sektoral 
   

 

Muhammad Erwin, SE   
NIP.197606232000312 1 005 

   

 



 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Arifuddin Kepala Seksi Pengolah data dan Desiminasi Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga kehormatan, 

harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan 

kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan 

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai 

di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 

Menyaksikan : 

   Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 

 

 

                           Adi Maulana, S.Sos,M.Si 

        NIP. 19690919 198902 1 001           

Tana Paser,       Februari   2018 
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DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

 

Saya, Yusmita Sari Kepala Seksi Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian  Kabupaten Paser menyatakan sebagai berikut: 

1. Tunduk  dan  taat  pada  Sumpah  dan  Janji  Pegawai  Negeri  Sipil, dengan menjaga kehormatan, 

harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta menjadikan 

kesederhanaan sebagai prinsip hidup dan menjadi tauladan bagi masyarakat; 

2. Memberikan  segenap  daya  dan  upaya  serta  kinerja  untuk mewujudkan Visi   dan Misi 

Kabupaten Paser sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap langkah, upaya, 

rencana program dan kegiatan; 

3. Berperan  secara  pro  aktif  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung  berupa  suap,  

hadiah,  bantuan  atau  bentuk  lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Bersikap   transparan,   jujur,   obyektif   dan   akuntabel   dalam melaksanakan tugas; 

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas; 

7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan 

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai 

di lingkungan kerja saya secara konsisten: 

8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian; 

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya; 

 

 
 

Menyaksikan : 

                                  Kepala Dinas 
   Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

 

 

 

Adi Maulana, S.Sos,M.Si 

NIP. 19690919 198902 1 001 

 

 

Tana Paser,       Februari  2018 
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